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KNUD JESSEN:

LANDETS TILBLIVELSE.

i. INDLEDNING.
edens Historikere i dette Værks følgende Afsnit gør Rede for Folke
livets Ytringer og Kaar, indre saavel som ydre, i det sønderjydske
Land, skal det her være Opgaven at klarlægge selve Landsdelens Til
blivelse gennem Tiderne. Begrundelsen for, at Værket om den sønder
jydske Befolknings Historie indledes med et saadant naturhistorisk Af
snit, søges i Bevidstheden om, at Menneskelivet, hvor det saa end ud
folder sig, stedse staar i dybeste Afhængighedsforhold til den omgivende
Natur, om end denne Afhængighed ikke i alle Forhold direkte lader
sig paapege. Det er et Lands geografiske Beliggenhed, som paa afgørende
Punkter bestemmer Folkets kulturelle og politiske Udvikling, det er
Jordbundens Art og Beskaffenhed, Klimaets aarlige og daglige Tilstand,
der sætter Grænserne for det økonomiske Livs Udvikling. Og selv inden
for et saa snævert Omraade som det sønderjydske vil den nærmere Be
tragtning i hvert Fald sandsynliggøre, at Forskelle i aandeligt Præg og
Indstilling hos Befolkningen i Landets forskellige Egne til en vis Grad
er betinget af Forskelle i de ydre Kaar, som Fædrenes Jord har budt
og stadig byder dem.
Sønderjylland er fra gammel Tid Betegnelsen paa de tidligere Barved,
Ellum og Isted Sysler. Det grænser mod Syd til Holsten, hvorfra det

M

Fig. i. I Strandbrynet af Nørreskov paa Als. Dansk Naturfredning 1927.
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adskilles ved Ejderen, der udmunder i Vesterhavet Syd for Halvøen
Ejdersted, samt ved den østlige Del af Nord-Østersøkanalen, der i Hoved
sagen følger den tidligere Lewenaus Dal, som udmunder i den vestlige
Side af Kiel Fjord. Grænsen mod Nørrejylland løb fra Kolding Fjord
mod Vest følgende Kongeaaen til Vadehavet inden for Fanø. Vester
havet med det flade Vadehav inden for Ørækken fra Mandø til Nord
strand beskyller dets uindskaarne Vestkyst, medens Østersø og Lille Bælt
afsætter Østkystens dybe Fjorde og Sunde. Øerne Als samt Ærø og
Femern, der tidligere hørte med til Sønderjylland, er de vigtigste her.
Et flygtigt Blik paa Kortet viser, hvorledes Sønderjylland er delt i
tre helt forskellige Zoner (Bilag I). Den stærkt indskaarne Østkyst,
hvis livligt bølgede Overflade for største Delen bestaar af frugtbar
Lermuld. Her bor Hovedparten af den agerdyrkende Befolkning, og
her ligger de fleste og største Købstæder. Det brede, sandede og
mindre frugtbare Midterland, ogsaa kaldet Geesten, bestaaende af
jævnt bølgede Plateauer og vidtstrakte, lavere liggende Flader, hvis vest
ligste Dele er engklædte og glider over i det ganske lave Marskland.
Dettes rige Græsgange danner en Bræmme yderst mod Vadehavet, hvor
ikke Geesten paa kortere Strækninger træder frem til Kysten. Ogsaa paa
de fleste af Øerne i Vadehavet er Marsken fremtrædende eller endog
eneherskende. Højere liggende Plateauland findes kun paa Sild, Før
og Amrum, men høje Klitbræmmer danner særlig paa Mandø, Rømø
og Sild, samt paa Halvøen Ejdersted Beskyttelse for Marsken mod
Havets Angreb. I øvrigt har Mennesket i en tusindaarig Kamp mod
Havet værnet sin Marsk med store Digeanlæg. I Modsætning til Øst
kysten giver den vestlige Kyst ingen Havne af Betydning for Nu
tidens Sejlads, og Bydannelsen er derfor her langt ringere.
Sønderjylland er, saaledes som det fremtræder for Øjet, et i geologisk
Forstand ungt Land. Dets forskellige Landskabsformer er Udtryk for,
hvorledes det er blevet formet i Løbet af det sidste Afsnit af Jordens
Historie, Istidsperioden og den efterfølgende Tid. Undergrunden for
disse yngste, direkte synlige Dannelser ligger dybere og beretter om, at
i de Egne, hvor Sønderjylland nu ligger, har raadet helt andre Tilstande
i de fjerne Tider, der ligger forud for Istiderne.

2. UNDERGRUNDEN.
Jordens geologiske Historie inddeles ligesom Menneskets Historie i
Oldtid, Middelalder og nyere Tid. Denne sidste, der er den betydningsfuldeste for Sønderjyllands Geologi, deles atter i Tertiærtiden eller
Brunkulstiden og Kvartærtiden, der igen omfatter de forskellige Istider
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og de mellemliggende varme Mellem-Istider {Interglacialtider) samt Efteristiden. Men hvor Historien regner med Aarhundreder, maa de geo
logiske Perioder udmaales i Hundredtusinder eller i Millioner af Aar,
og forud for Jordens Oldtid, hvis Begyndelse sættes ved Dannelsen af
de ældste kendte forsteningsrige Lag, gaar endda Jordens Urtid, Tids
rum af umaalelig Længde. Saa langt vi formaar at se tilbage, viser
Jordens Historie Virksomheden af de samme Kræfter, som den Dag i
Dag arbejder paa Omformningen af dens Overflade. Det er Kræfterne
i Vandet, Luften og i selve Jordens Indre, der i idel Vekselvirkning har
dannet Jordskorpen med dens saa uendeligt rige Mangfoldighed af Be
standdele og Former, og Dyr og Planter har levet, udbredt sig og udviklet
sig, maa vi tro, efter de samme Love, som raader endnu i denne Dag.
Fastlande er opstaaet, og Bjergkæder er foldet op under Presset af de
vældige Kræfter i Jordens Dyb. Klipper er forvitret, og Floder har
atter jævnet Bjerge ud. Mægtige Landmasser er sænket i Havet, og
kilometertykke Lag af Sand, Ler og Kalk, hærdede i Tidernes Løb til
Sandsten, Skifer og Kalksten, er af Floderne ført ud i Havets Skød.
Ørkener har dannet sig i Fastlandenes Indre, hvor Havet før eller senere
har haft sit Leje. Vulkaner har til de forskelligste Tider udsendt mæg
tige Lavamasser i Egne, der senere ingen Vulkanisme kendte. Selv saadanne krystallinske Bjergarter som Granit, Gnejs og Glimmerskifer fra
Jordens Urtid, hvilke man tidligere mente var Rester af vor Klodes
oprindelige Størkningsskorpe, har vist sig at være Omformninger af
ældre Sandsten, Skifre eller Lavaer.
Danmark — undtagen de bornholmske Klipper — og Nordvesttyskland
befinder sig i en mægtig skaalformet Indsænkning paa Jordoverfladen,
liggende mellem de urgamle Granit- og Gnejsmasser i Skandinavien,
Storbritannien og i de mellemtyske Bjerge. Gennem lange Jordperioder
har Floderne fra de omgivende Fastlande ført Materiale ud i denne
vældige Havbugt, og kilometertykke Lag af Kalksten, Ler og Sand er
aflej ret paa dens Bund. Under Kalkaflejringerne ligger muligvis Kul og
mørke Skifer fra Jordens Oldtid, men saa dybt er ingen Boring endnu
naaet ned.
De ældste Lag, der kendes i Danmark — atter undtagen Bornholm
— er Aflejringer fra Kridt ti den, den yngste Periode afjordens Middel
alder. Kridtet danner Undergrunden for Istidernes Aflejringer i det
nordlige Jylland og østlige Dele af Øerne. Det udgør meget mægtige
Lag, der ved København ikke blev gennemboret i en Dybde af 861 m.
Man maa tænke sig, at det ogsaa strækker sig ind under de øvrige Dele
af Landet, hvor yngre Lag adskiller det fra Istidsdannelserne. Ogsaa
i Sønderjylland er Aflejringer fra Kridttiden truffet et Par Steder ikke
langt fra Overfladen, om end ikke i den nuværende danske Del; saa-
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ledes i en Boring ved Østerby Sydvest for Ekernförde, ved Strukum
Syd for Bredsted, samt paa Revet „Kalkgrund“ ved Nordspidsen af
Angel. Muligvis udgør Kalken paa et eller flere af disse Steder blot en
af Indlandsisen løsrevet og dertil transporteret Flage af Kridt. I Holsten
kendes flere Forekomster af Kridt.
Paa indirekte Vis røber Kridttidens Aflejringer og maaske endnu
ældre Dannelser deres Tilstedeværelse i Dybet under Sønderjylland.
Boringer og Gravninger ved Heide og Hemmingsted i Ditmarsken i det
nordvestlige Holsten har godtgjort, at der her findes en højt opragende
Ryg af Kridt, der dækker over Lag fra Slutningen af Jordens Oldtid.
Den hidtil dybeste Boring i Holsten (1665 m) er udført her. I 50 Meters
Dybde stødte man paa Kridt og ved 504 m under Overfladen traf man
rødt Ler, der ikke blev gennemboret. Man har konstateret, at Kridt
ryggen har stejlt affaldende Sider, og at den vilde fremtræde som et
mere end 800 m højt Bjerg, hvis man kunde blotte den for de yngre
Lag, hvoraf den er dækket. Dette røde Ler stammer fra det sidste Afsnit
afjordens Oldtid, Perm tiden, da Nordtysklands store Saltlejer dannedes
i vældige, udtørrende Havbugter. Sammen med Stensalt optræder ofte
Jordolie (Petroleum), og den øvre Del af Kridtet ved Heide samt det
nærmest omliggende Sand er gennemtrængt deraf. Lønnende Udvinding
foretoges her i Tresserne i forrige Aarhundrede. En af Indlandsisen
løsreven Flage af en lignende Sort rødt Ler som den, der findes ved
Heide, er efterladt ved Skobøl Nord for Husum, og tilsvarende æld
gamle Aflejringer maa da sandsynligvis forekomme faststaaende under
Sønderjylland. Saltholdige Kilder røber ofte Tilstedeværelsen af Sten
saltlag i Dybet, og enkelte saadanne kendes fra Holsten og det sydlige
Jylland, navnlig er „Saltkilden“ ved Kolding bekendt. Nu er den ud
tørret, men her anlagde Dronning Dorothea et Saltværk omkr. 1570.
Kridtryggen ved Heide fortsætter sig sandsynligvis mod Nord under den
vestlige Del af Landet, mere eller mindre dybt under Overfladen, thi
mellem Esbjerg og Brøns er Moræneleret ganske overordentlig rigt paa
Kridt og Flint, i et ca. 20 km bredt Bælte, saa den Tanke ligger nær,
at Indlandsisen her har arbejdet sig ned i faststaaende Kridt. Ogsaa
længere Nord paa kendes saadanne Opragninger af Kridt, og man kan
forestille sig, at de danner ligesom en Rygrad, der har været medvir
kende Aarsag til den jydske Halvøs Dannelse.
Det Hav, der i Kridttiden bredte sig over Nordeuropa, naaede fra
England til Østpreussen, fra Skaane til Sydhannover. Efterhaanden indsnævredes det paa Grund af Hævningsbevægelser i Jordskorpen, og i
Stedet for det flintrige Kridt aflejredes der Ler uden Flint paa dets
Bund. Den Nyere Tid i Jordens Historie begyndte med Tertiærtiden
eller Brunkulstiden, der er karakteriseret ved, at Pattedyrene nu
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vinder Overhaand over
Krybdyrene, samtidig
med at Løvtræerne og
andre to- og enkim
bladede Planter, der
allerede havde vist sig
i Slutningen af Kridt
tiden, bliver hyppigere
end de tidligere næsten
eneraadende
Naaletræer.
Tertiærtidens
yngste, kalkfattige Af
lejringer er det, man
stadig støder paa, naar
man i Sønderjylland
kommer igennem Is
tidernes Dannelser. Der
sondres mellem forskel
lige Arter af Ler fra
Fig. 2. Teglværksgraven ved Gram.
Tertiærtidens forskellige
Moræne over yngre Glimmerler. Victor Madsen:
Danm. geol. Unders.
Afsnit, men det lønner
sig ikke i denne For
bindelse at gaa nærmere ind derpaa. Fra det næstsidste Afsnit af Ter
tiærtiden stammer vekslende Lag af Glimmersand og Glimmerler, og i
Forbindelse med disse Lag optræder Brunkullene paa den jydske Halvø.
Dette betyder, at Havet paa Grund af Landhævning havde trukket sig
tilbage, saaledes at der dukkede lavtliggende Landstrækninger frem,
hvor Jylland nu ligger. Der var Moser, bevoksede med Sumpcypresser
og mange andre Planter, og af disses Tørvelag er Brunkullene opstaaet
i Tidernes Løb. Klimaet var mildere end i Nutiden, vel omtrent som
i det sydlige Europa nu, og paa Bredderne af Ferskvandssøer voksede
Skove med talrige Arter af Løv- og Naaletræer, bl. a. Laurbær og
Kæmpefyr.
Lag af Brunkul findes bevaret forskellige Steder paa Halvøen. Hyp
pigst er de i den midterste Del af Jylland og i visse Egne af Holsten.
Brydning er kun lønnende under ganske særlige Betingelser. Tæt Nord
for Sønderjyllands Nordgrænse, ved Skovlyst ved Foldingbro, har man
ved en Boring truffet Brunkul i en Dybde af 64 m, og Sand med Brunkul
er paavist ved Hviding Skole i en Dybde af 87 m. Kun i Klinten mellem
Kejtum og Morsum paa Sild træder Brunkul frem til Overfladen. Her
findes to tynde Lag, der dog er dækkede af nedskredne Masser.
Den Landdannelse, som Brunkullene vidner om, blev afbrudt af en
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ny Landsænkning, og Havet brød ind og tildækkede den gamle Land
overflade med Lag af Glimmerler eller Sand. Navnlig i det vestlige
Jylland optræder disse Lag. Forekomsten i Gram Teglværksgrav er
særlig bekendt (Fig. 2), fordi Leret her indeholder mange Skaller af
Snegle og Muslinger fra den Tids Hav. Ligesaa^er her fundet Rester
af Hval, af en stor Havskildpadde samt af Sæl. Ogsaa ved Spandet er
der fundet enkelte Knogler af Hval og Sæl i Ler af samme Alder. Ravning f. Eks. og især Morsum Kiev paa Sild er ligeledes berømt for de
mange Forsteninger, der her findes i det øvre tertiære Ler.
De tertiære Lerarter er meget anvendte til Teglstensfabrikation paa
saadanne Steder, hvor de træder frem i Dagen. De har tidligere ogsaa
fundet Anvendelse i Jydepotteindustrien, sammen med andre Lerarter.
I økonomisk Henseende har andre tertiære Lersorter en særlig Betyd
ning. Det er de gammeltertiære, meget mægtige Lag af fedt Ler, som
i Sønderjylland kendes fra visse østlige Egne, særlig paa Als og i det
østlige Angel, hvor de dækkes af yngre tertiære Lag og Istidsdannelser,
samt paa Femern, hvor de dækkes direkte af Istidens Lag. Endnu aldrig
har man ved Boringer fundet Grundvand af Betydning i eller under
disse mægtige Lerlag. Hvor de findes i forholdsvis ringe Dybde, kan
dette være ret skæbnesvangert og har givet Anledning til mange for
gæves og kostbare Boringer.
I Slutningen af Tertiærtiden hævedes den jydske Halvø og store til
grænsende Omraader igen op over Havet, og Floder fandt Vej hen
over dette nye Land. At de kom fra fjerne østlige Egne, fremgaar af,
at der i dens Sandaflejringer findes smaa, rullede og slidte Brudstykker
af forstenede Koraller (Koralsand), som stammer fra visse af Jordens
Oldtidslag i det svenske Østersøomraade. Særlig kendt er Forekomsten
af dette Flodsand i Morsum Kiev paa Sild, hvor det ligger over det
forannævnte Havler, men dækkes af Istidslagene. Ogsaa f. Eks. i Grejs
dalen ved Vejle findes Aflejringer af dette sentertiære Flodsand. Men
Flodernes Løb kendes ikke nærmere. Kun brudstykkevis har Istiderne
overleveret deres Aflejringer til Nutiden.
Talrige Fund af Havaflejringernes Bløddyr (Snegle og Muslinger)
samt af Landplanter i det nordlige Europa viser, at Klimaet i Løbet
af den senere Del af Tertiærtiden stadig blev mere køligt. Endnu omtrent
samtidig med Dannelsen af Brunkullene i Danmark levede Palmer og
andre tropiske Planter i Egnen ved Bodensøen, hvor Klimaet da antages
at have været som i Nutiden paa Madeira; men i Tertiærtidens sidste
Afsnit, da Danmark atter var dukket op af Havet, var Klimaet i Tysk
land blevet koldere, de varmekrævende Planter var forsvundet, og Skove
af lignende Sammensætning som i Nutiden havde taget Landet i Be
siddelse. Et rigt Dyreliv udfoldede sig i disse Egne og har formodentlig
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ogsaa fundet Vej til vore Breddegrader, selv om der her kun er fundet
ganske svage Spor deraf. Der kendes fra Tyskland flere Elefantarter,
Flodhest og Næsehorn, som færdedes i Urskove og Sumpe, medens
Hjort, Antilope, Giraf og den ponnys tore Hipparion, en Stamform til
vor Hest, tumlede sig paa de mere skovaabne Strækninger. En Tand
af denne Hipparion er fundet paa Sild, hvor den har ligget i et Lag,
lidt ældre end de nævnte Flodaflejringer i Morsum Kiev.
Aarsagen til denne Aftagen af Temperaturen kan ikke søges i en
Mindskning af Jordens Egenvarme, fordi Jordskorpen efterhaanden var
blevet saa tyk, at den nu isolerede for den indre Jordvarme. Dette maa
allerede være foregaaet i langt tilbageliggende Tider. Den Forandring
i de klimatiske Forhold, der førte fra tropisk Varme i Tertiærtiden til
arktisk Kulde i den derefter følgende Istid i Egnene omkring de to
Poler, maa rimeligvis bero paa Forandringer i Solvarmen.

3. ISTIDSPERIODEN.

Istiden er den gængse Betegnelse for det efter Tertiærtiden følgende
Afsnit af Jordhistorien, i hvilket Nordeuropa i Virkeligheden blev mindst
tre Gange nediset, d. v. s. dækket af en sammenhængende Kappe af
Indlandsis som den grønlandske, idet Isen i to mellemliggende Interglacialtider (Mellem-Istider), der var mindst lige saa varme som Efteristiden, smeltede helt bort. I Alperne regner man i Almindelighed
med fire Nedisninger.
Den Landhævning i Slutningen af Tertiærtiden, som er omtalt
foran, havde gjort sig gældende over store Dele af Nordeuropa. For
delingen af Land og Hav i disse Egne var da en væsentlig anden
end den nutidige, idet Østersøen og den sydlige Del af Vesterhavet
formodentlig var Fastland, der udgjorde Dele af det mellem- og
nordeuropæiske Lavland. Ligesaa havde Skandinaviens Bjergland hævet
sig betydeligt i Slutningen af Tertiærtiden.
Det stadige Temperaturfald, som var indledet i Tertiærtiden, naaede
efterhaanden dertil, at Aarets Middeltemperatur i Nordeuropa var
mindst 40 lavere end i Nutiden. Den Nedbør, der fortrinsvis som
Sne faldt paa Skandinaviens høje Fjelde, kunde da ikke tø i Løbet
af Sommeren, men hobedes op i stadig større og større Mængder.
De dybes tliggende Dele af Sneen blev paa Grund af det store Tryk,
de var undergivet, omdannet til Is, der som en plastisk Masse lang
somt pressedes ned gennem Bjergenes Dalgange. Dette var Istidens
første Bræer. De voksede og smeltede sammen indbyrdes, bredte sig
ud over de omgivende [Lande og dækkede dem med en sammen-
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hængende Iskappe, der stadig var i Bevægelse fra Centret i Skandinavien
ud mod Randene. Den største af de skandinaviske Nedisninger dækkede
Lavlandene helt ud til Nordholland, de mellemtyske Bjerge og store Dele
af det russiske Lavland, ja naaede over Skagerak og Vesterhav til Eng
lands Østkyst. En Bræ eller Gletscher, der glider hen over Undergrunden,
vil stedse optage noget af denne i sig og føre det bort med sig. Naar Isen
senere smelter bort, kan dette Jordmateriale aflej res igen som, ofte kalk
rigt, Moræneler, eller Morænesand og Morænegrus, der bestaar af ikke
lagdelte Masser, hvori Sten i alle Størrelser, ofte isskurede, ligger regelløst
blandede med de mere finkornede Dele, Sand og Ler. Eller Smeltevandet
fra Isen faar fat i Materialet og aflejrer det igen i sorteret Stand som
lagdelt Ler, lagdelt Sand eller lagdelt Grus. De store Masser af løst
Forvitringsmateriale, som laa ophobet i Skandinavien, blev ført med af
Indlandsisen tillige med større og mindre Sten, som den løsrev fra Klip
perne, og da den gled hen gennem Østersødalen og over de østlige Dele
af Danmark og de tilgrænsende Egne af Kattegat, fyldte den sig bl. a.
med Kalksten, Kridt og Flint eller tertiært Ler. Alle disse Bestanddele
blev ofte inderlig blandede sammen i Isens plastiske Masser, medens
den pressedes frem mod Yderkredsen af det nedisede Omraade. Her
ude ved og nær Isranden foregik i Hovedsagen Aflæsningen af den
fragtede Jordmængde oven paa de ældre Dannelser — i Sønderjylland
Tertiærtidens Glimmerler og Glimmersand —, og her ved Isranden, og
saa langt Smeltevandet fra denne kunde virke, opstod de Landskabs
former, som overalt præger de engang nedisede Omraader. Blandt de
vigtigste Beviser for, at der virkelig har eksisteret saa vældige Ned
isninger, som her er Tale om, er netop Morænernes Natur og Land
skabernes Overfladeformer og det, at der findes skandinaviske Sten saa
vidt ud i Nordeuropa, som Moræneaflejringerne kendes. Istidslagenes
Mægtighed i Sønderjylland er meget varierende, fra mindre end i m
til noget over ioom.
4. ISTIDSPERIODENS ÆLDRE DEL.

Hvor langt den første Indlandsis naaede ud, vides ikke med Be
stemthed, men i hvert Fald er den paavist ved Esbjerg, Hamborg og
Berlin; muligvis har den været den største af de tre. Vi kan da gaa ud
fra som sikkert, at Sønderjylland laa helt skjult under dette første Isdække,
men det kan neppe afgøres, hvilken Betydning det har haft for Land
skabets Former. Under de to følgende Nedisninger er der rømmet grun
digt op i Forgængerens Aflejringer, og hvad der er blevet liggende, er
tildækket med yngre Materiale.
I Strandklinten ved Esbjerg kunde man tidligere se dette Profil:
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nederst Moræneler fra den første Nedisning, derover Havler fra den
første Interglacialtid og øverst Grus, Sand og Moræneler fra den
anden Nedisning. Havleret mellem de to Moræner indeholder Skaller
af Muslinger og Snegle, der nederst stammer fra arktiske eller dog stærkt
høj nordiske Arter, men som opadtil vidner om, at Havet, hvori Dyrene
levede, blev varmere. Disse Former fra et koldt tempereret Hav sup
pleres med andre, der er paavist ved Boringer ved Vognsbøl NV. for
Esbjerg og ved Indre Bjerrum ved Ribe, alle stammende fra den samme
Interglacialtid. Det er dog kun den nedre Del af dennes Aflejringer,
der er blevet bevaret, de øvre Dele er antagelig blevet ødelagt under
den følgende Nedisning, og vi har saaledes ikke her Mulighed for at
studere Dyrelivets Udvikling i Interglacial tidens varmeste Afsnit. Disse
Havaflejringer fortæller os, at der i den første Interglacialtid foregik en
Sænkning af den jydske Halvøs Sydvestkyst, saa Egnen ved Esbjerg har
ligget mindst 20 m lavere end nu, og desuden tyder andre Forhold paa,
at Fordelingen af Land og Hav ogsaa i andre Dele af Danmark har
været ret forskellig fra Nutidens Forhold.
Fra Sydholsten og Nordhannover kendes en Række Fund af interglaciale Havaflejringer ogsaa fra denne første Mellem-Istid, der viser,
at Havet sendte en Bugt ind i Elbdalen til Øst for Lauenborg. Flere
Steder findes der under disse Havaflejringer Tørvelag, som indeholder
Rester af Fyrreskove, stammende fra Interglacial tidens første Afsnit, da
Klimaet endnu var tydeligt nordisk præget. Men i Havet, som under
den derpaa følgende Landsænkning trængte ind over disse Landover
flader, levede den samme Dyreverden, som kendes fra Vesterhavet i
Nutiden: Østers, Hjertemusling, Blaamusling o. s. v. Sænkningen indtraadte altsaa her noget senere end ved Esbjerg og Ribe. Derpaa hævede
Landet ved Elbmundingen sig atter, og der fremkom Moser, omkransede
af Skove, paa den tørlagte Havbugts Bund. Ogsaa den Planteverden,
som kendes fra disse Moser, har gennemgaaende et nordisk Præg. Flere
Steder i Jylland saavel som i det nordlige Tyskland, f. Eks. Lyneborg
Hede, findes Aflejringer i Ferskvandssøer fra denne Interglacialtid. De
viser, at Vegetationens Historie dengang formede sig som i den sidste
Interglacialtid, saaledes at der efter en Tid, hvori der herskede en højnordisk Plantevækst, indvandrede Fyrreskove, der atter fortrængtes af
Løvskove med Eg, Lind o. m. a., hvorpaa Naaleskoven igen trængte
frem, først med Gran og senere med Fyr. Denne sidste og Birken er
de vigtigste Arter i de øverst bevarede Lag. Det synes da, som Land
sænkningen ved Elbmundingen indtraadte i Egeblandingsskovens Tid,
medens de bevarede Havaflejringer ved Esbjerg og Ribe stammer fra
Interglacialtidens første Del.
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5. DEN ANDEN NEDISNING.
Det Temperaturfald, som spores i de nævnte interglaciale Aflejringer,
udviklede sig videre, og Indlandsisen begyndte atter at brede sig fra
Skandinaviens Fjelde ned over Lavlandene. For anden Gang blev
Sønderjylland dækket af Is, som naaede langt ind i Tyskland, og da
den smeltede bort, efterlodes nye Masser af Moræner og Smeltevands
aflejringer. Fordi den tredje og sidste Nedisning ikke eller dog kun
ganske kortvarigt naaede ud til Sønderjyllands vestlige Dele, er det den
næstsidste Nedisnings Dannelser, der har faaet særlig Betydning for
Udformningen af det vestlige Sønderjyllands Overflade. Alle de højere
Partier der, de saakaldte Bakkeøer, bestaar hovedsagelig af lagdelt Sand
og Grus samt Morænemateriale fra denne anden Istid. Det er det høje,
jævnt bølgede Plateau omkring Rødding, liggende mellem Kongeaa og
Gram Aas Flodsletter, og den rygformede høje Nustrup Bakkeø mellem
Gram Aa og Gelsaa Sletterne. Begge disse Bakkeomraader har dog øjen
synlig kortvarigt været dækkede af den sidste Indlandsis (se S. 17). Syd
ligere ligger den store Toftlund Bakkeø, som mod Syd begrænses af
Brede Aas og Vidaas vidtstrakte Flodsletter, der ogsaa omgiver Bakkeøerne ved Tinglev, Bedsted, Brede, Jejsing, Tønder og Hjerpsted (Fig. 3) ;
endvidere er der Syd for Rigsgrænsen Bakkeøerne ved Medelby og Lade
lund, der mod Nord grænser til Vidaa Sletten og mod Syd til Mejnaa
Sletten, endvidere — foruden flere mindre — de store Hjoldelund og
Ostenfeld Bakkeøer, der adskilles fra det østlige Bakkeland ved Trenes
Flodslette. Hertil slutter sig ogsaa Bakkepartierne paa Sild, Før og
Amrum.
Alle disse vestlige Bakkelandskaber udmærker sig i Forhold til Øst
kystens yngre, langt mere uroligt bølgede Overflade ved deres stor
formede, roligt svungne Linier og udjævnede Overflader. De stejle
Skrænter er fladede ud, og Vandløbene, der findes paa de større Bakke
øer, har udformet sig brede Dale i Sammenligning med de ofte stejlsidede, endog kløftformede Dale paa Østkysten. Disse vestlige Bakke
landskaber er prægede af deres Alder, thi de har ligget udsatte for de
nedbrydende Kræfters Virksomhed, ikke blot i den sidste Interglacial tid,
men, hvad der var langt betydningsfuldere, ogsaa gennem den sidste
Nedisningsperiode, i hvilken Indlandsisen ikke naaede ud over de vest
lige Dele af Sønderjylland. De oprindelige Landskabsformer, som maa
have lignet dem, vi nu møder i det østlige Sønderjylland, er derved
blevet stærkt udjævnede. Det er navnlig den arktiske Jordflydning, som
har bevirket dette. I disse vestlige Egne har Jordbunden i den sidste
Istid stadig været frossen i betydelig Dybde ; men naar de øvre Jordlag
tøede op om Sommeren, naar Sneen smeltede, omdannedes de let til
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Fig. 3. Fra Sønderjyllands Geest.
Mod Nord Toftlundplateauets udjævnede Bakkelandskab med Smedebæks flade Dal.
Mod Syd et Stykke Hedeflade med to smaa Bakkeøer. Højdeforskellen mellem
Kurverne er 2,5 m. Udsnit af Generalstabens Maalebordsblad 4007 (c. 1/2 St.)

en vandfyldt, vællingagtig Masse, der bevægede sig ned ad Bakkernes
Sider og lejrede sig i Lavninger og Dale. I disse sidste virkede Vand
løbene, der førte de nedgledne Masser bort, men i alle de lukkede,
afløbsløse Lavninger, hvori der ofte laa Mose- og Søaflejringer fra den
just afsluttede Interglacial tid, fandt de nedglidende Masser Hvile og
tildækkede Mosernes Overflade. De oprindelig ungdommelige Land-
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skabsformer fik efterhaanden derved deres nuværende gamle Præg.
Ogsaa Sandfygning har sikkert bidraget dertil, idet Vinden i tørre
Perioder maatte have let Spil med den sikkert vegetationsfattige Over
flades Sand.

6. DEN ANDEN INTERGLACIALTID.

Da Indlandsisen for anden Gang smeltede bort fra Sønderjylland,
fandt Planter og Dyr atter Vej ind over Landet. Der kendes ogsaa fra
denne Interglacialtid en Række forskellige Aflejringer, der giver Oplys
ninger om, hvordan det organiske Liv udfoldede sig paa Landjorden
som i Havet, thi ogsaa denne Gang indtraadte en Landsænkning, saa
Havet bredte sig over Dele af Landet og efterlod sig Aflejringer, der
indeholder talrige Skaller af Snegle og Muslinger.
Ved Spandet, Agerskov, Over Geestrup, Møgeltønder, i Emmerlev
Klint, ved Vesterland paa Sild samt ved Trelstrup (Drelsdorf) nær Bred
sted saavel som paa talrige Steder i det vestlige Nørrejylland, det vestlige
Holsten, særlig omkring Hamborg, samt i Lyneborg Hede — stadig uden
for den sidste Nedisningsgrænse — kender man Sø- og Moseaflejringer,
der med Sikkerhed vides at stamme fra denne sidste Interglacialtid. Thi
at de er interglaciale, fremgaar bl. a. af det karakteristiske Planteselskab,
af hvilket de indeholder Rester; der er f. Eks. Gran, der ikke kendes som
oprindelig vildtvoksende i Danmark og hele Vesteuropa fra Efteristiden,
og en Aakande (Brasenia) samt et Halvgræs (Dulichium), der nu er ud
døde i Europa, men som lever f. Eks. i Nordamerika; og da de aldrig
har været dækket af nogen Indlandsis, er de yngre end Bakkeøerne og
kan ikke stamme fra den første Interglacialtid. De Steder, hvor saadanne Moser findes, fremtræder ofte paa Markens Overflade som afløbsløse Lavninger, der viser Beliggenheden af det interglaciale Søbassin. I
dette finder man ved Boring eller Gravning nederst de gamle Sø- og
Mosedannelser og derover et nogle faa Meter mægtigt Lag af smaastenet, mere eller mindre lerholdigt Sand. Dette Dæklag er ingen
Morænedannelse eller Smeltevandsaflejring, men Flydejord fra den sidste
Istid, og Paavisningen deraf er af væsentlig Betydning for Forstaaelsen
af de vestlige Bakkelandskabers særegne, ligesom ud jævnede Overflade
former. (Smig. S. 12.)
Andre interglaciale Moser findes i den østlige Del af Sønderjylland,
hvor de ligger dækkede af Morænemateriale fra den sidste Nedisning,
nemlig i Flensborg Fjords Nordskrænt ved Kollund, i Østskrænten ved
Haddeby Nor og ved Holtenau nær Kielkanalens østlige Ende, og til
svarende Aflejringer findes baade Nord og Syd for Landsdelen. Sand
synligvis stammer ogsaa disse Moser fra den sidste Interglacialtid, men
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den Mulighed foreligger dog, at en Del af deres dækkende Moræne kan
skyldes den næstsidste Nedisning, og i saa Fald maa de henføres til den
første Interglacialtid.
Straks efter Bortsmeltningen af den næstsidste Indlandsis fra Jylland
indvandrede der en rent arktisk Planteverden, hvis Levninger er truffet
forskellige Steder, nærmest Sønderjylland navnlig ved Ejstrup Station.
Det var Tundramarker af en lignende Beskaffenhed som dem, der nu
træffes i høj nordiske Egne, Nord for Skovgrænsen, som da bredte sig i
Jylland. Vi kender en Række Arter derfra, f. Eks. flere Arter af DværgPil, Rypelyng og Dværg-Birk. Men Klimaet bedredes, og Skoven van
drede ind. Først ankom Hvidbirk og Skovfyr, senere sluttede Ellen sig
til, og samtidig begyndte en Række Vand- og Sumpplanter, der stiller
større Krav til Sommervarmen end deres høj nordiske Kolleger, at ind
finde sig. Efter Ellen kom Elm, Hassel, Eg, Lind, Løn, Kristtorn o. m. a.,
og denne blandede Løvskov fortrængte Fyrreskoven. Sommervarmen
naaede sit Højdepunkt, og flere Planter, som nu ikke finder tilstrækkelig
Varme i Danmark, trivedes da i Jylland. Navnlig maa nævnes Hornnød
{Trapa natans), hvis Nordgrænse for almindelig Udbredelse ligger i
Mellemeuropa i Egne, hvis Juli tempera tur er ca. 180, medens den samme
Maaneds Middeltemperatur i Jylland nu ligger ved ca. 160. Ogsaa f. Eks.
Daadyret, der i Efteristiden ikke har levet vild Nord for Alperne, men
kun som indført i Dyrehaver, har været udbredt i Jylland i hine Tider.
Formodentlig har Sommeren her dengang været et Par Grader varmere
end i Nutiden. Avnbøgen naaede i Slutningen af Løvskovperioden
øjensynlig en Hyppighed, som nu kun kendes fra sydligere Egne, men
Granen var da allerede indvandret, og snart blev den Skovenes alminde
ligste Træ. Derefter tog Skovfyrren igen Overhaand sammen med Hvid
birken. Nordens ensformige Naaleskove havde atter erobret Jylland, og
Dværg-Birken indvandrede igen.
Denne Udviklingsgang genfindes helt eller delvis i alle de sønderjydske saavel som i de nørrejydske Moser og Søaflejringer fra den sidste
Interglacialtid, men paa enkelte Steder kan Udviklingen følges endnu
et Stykke frem. Navnlig er dette Tilfældet i en ca. 1 km lang, interglacial
Søaflejring ved Herning samt i et Par Smaasøers Aflejringer ved Nørbølling og Brørup tæt Nord for Kongeaaen. Her viser det sig, at der
efter den nævnte Udvikling med dens forskellige Skovperioder fulgte et
langt Tidsrum, da Skovens Nordgrænse øjensynlig laa i det sydlige
Jylland, og Heder med Dværgbirk, Revling og andre Dværgbuske dæk
kede Bakkerne. Men derpaa skiftede Billedet atter. Hvidbirk, Fyr og
Gran vendte tilbage, og de samme Arter af Løvtræer, som havde sam
mensat de rige Skove i Interglacial tidens første varme Periode, ind
vandrede igen, uden dog at naa den samme dominerende Hyppighed
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som første Gang. Selv Hornnødden og de foran nævnte i Europa nu
uddøde Arter Brasenia og Dulichium findes i Lagene fra denne anden
varme Periode. Dog synes denne Tilbagevenden af det milde Klima at
have været forholdsvis kortvarig, snart forsvandt Skovene igen, og Dværgbuskheden erobrede atter Jylland, der nu laa som en vidtstrakt Tundra
og ventede paa Indlandsisen, der igen var i Fremmarch.
Da Klimaet utvivlsomt en Tid var mildere, end vi har kendt det her
i Landet i Efteristiden, maa det formodes, at Indlandsisen har været
helt bortsmeltet, saa der endog ikke eksisterede saadanne lokale Bræer
som de nutidige paa Skandinaviens Højfjelde. I den kolde Mellem
periode maa der paa ny være opstaaet et Isdække i Skandinavien, men
hvor langt det har strakt sig ned mod Danmark, er ukendt. Den sidste
varme Periodes Klima har derpaa atter drevet Isen tilbage, indtil et
varigere Temperaturfald igen endelig lod Indlandsisens Ødemarker
kvæle alt Liv i det nordlige Europa.
Ogsaa i den sidste Interglacialtid foregik der en Sænkning af Land
overfladen i den sydlige Del af den jydske Halvø, saa Kystforløbet i
en vis Periode vides at have været væsentlig anderledes end i Nutiden.
En stor Mængde Boringer, der er ført ned gennem de lavt liggende
Flader Vest for Bakkeøerne, oftest ude i Marsken, nemlig flere Steder
Vest og Sydvest for Ribe, ved Forballum, flere Steder ved Tønder,
samt ved Rødenæs, Horsbøl, Nibøl og paa Øen Langenæs, har vist, at
der under Marsk eller Flyvesand og derunder liggende Sandlag, som
er aflejrede af Smeltevandsfloderne fra den sidste Indlandsis (se S. 22),
findes Ler og Sand, som indeholder talrige Skaller af Muslinger og Snegle.
Ingen Steder er der paavist Moræne over disse Havaflejringer, der der
imod hviler paa Moræne fra den næstsidste Istid, i hvilken Bakkeøerne
dannedes. Paa samme Maade ligger disse interglaciale Havaflejringer
under den store Slette, som nu indtages af Reitmoor i Holsten, Sydvest
for Rendsborg. Kommer vi imidlertid til Østkysten, finder vi mange
Steder, navnlig i Klinter paa Kysterne af Angel, Als, Sundeved og i
Aabenraa Fjord, ved Halkhoved, Knudshoved og paa Ærø, men aller
bedst i Klinten ved Stensigmose paa Broagerland, Havaflejringer, der
indeholder den samme karakteristiske Dyreverden som i de nævnte Lag
paa Vestkysten. Men her paa Østkysten indtager disse Havaflejringer
ikke længere deres naturlige Stilling, de er blevet overskredet af den
sidste Indlandsis, der ikke naaede til Vestkysten, og den har revet dem
løs og har skubbet dem sammen i Flager, der kan indtage næsten alle
tænkelige Stillinger, og som kan være i mere eller mindre Grad ud
tværede. Blandt de Muslinger og Snegle, som findes i disse interglaciale
Havaflejringer, er der en Del Arter, som nu ikke lever i vore Farvande,
men som maa søges ved det sydvestlige Europas Atlanterhavskyster, og
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dette viser, at Vesterhavet og Østersøen dengang har været væsentlig
varmere end i Nutiden. Gennem flere Sunde, som gennemskår Sønder
jylland og det nordlige Holsten mellem Bakkeøerne, har det vestlige og
det østlige Hav staaet i Forbindelse med hinanden.
Dette Hav benævnes Eem-Havet efter en Lokalitet i Holland, hvor
det samme karakteristiske Dyreselskab ogsaa er fundet. Det salte og
varme Eem-Hav maa have staaet i fri Forbindelse med Atlanterhavet
gennem den engelske Kanal, Vesterhavet indgik som Led deri, og derfra
strakte det sig gennem de sønderjydske og holstenske Sunde ind i Øster
søen; ogsaa paa Sydkysten af Fyn, paa Langeland, ja endog i ØstPreussen og Polen findes dets Aflejringer, stadig med det samme saltog varmekrævende Dyreselskab.
I Stensigmose Klint paa Broagerland findes under Eem-Havets Af
lejringer nogle Dynd- og Tørvelag dannede i en Ferskvandssø. Analysen
af disse Lag viser, at de er samtidige med Interglacial tidens ældste
Fyrreskove, og man kan slutte deraf, at Landsænkningen, der lod Havet
brede sig over Sønderjyllands lavtliggende Strækninger, indtraadte i
den varme Løvskovperiode, da sydlige Dyre- og Plantearter trivedes i
Havet og paa Landjorden. Aldrig siden har Sønderjylland kunnet frem
vise saa rigt et organisk Liv som i denne varme Periode. Foruden det
allerede nævnte Daadyr kender man fra Danmark af Storvildt ogsaa
Kronhjort, Elsdyr, Urokse, Elefant og Bæver, og Fund af endnu flere
Arter er at vente. Landet maa have frembudt herlige Jagtmarker, men
sikre Vidnesbyrd om Tilstedeværelsen af Mennesket her i Landet den
gang haves ikke. Det synes ikke at have fundet Vej hertil fra de
sydligere Egne, hvor den palæolithiske Kultur samtidig var i fuld Ud
vikling.

7. DEN TREDJE NEDISNING.
Tredje Gang Indlandsisen bredte sig ud over de nordiske Lande,
naaede den ikke saa langt frem som dens Forgængere. End ikke hele
Danmark blev dækket af den, idet den sydvestlige Del af Halvøen henlaa
uden for Isranden. Fra det østlige Sønderjylland og Holsten strakte
Indlandsisens Rand sig, medens den naaede længst ud, gennem Meklenborg og Brandenborg Syd om Berlin og videre gennem det nordlige
af Posen og Polen, gennem Lithauen og det nordlige Rusland til Ishavs
kysten paa Halvøen Kanin. Overalt er de Lavlande, som denne Ind
landsis dækkede, karakteriseret ved stærkt bølget Overflade og talrige
Søer. Under skiftende Strømretninger, snart fra Nord, snart fra Nordøst
og Øst, førte Isen norsk, nordsvensk og baltisk Materiale ned over Dan
mark. Østersødalen har under denne mindre og svagere Indlandsis
spillet en væsentlig Rolle som Regulator af Strømretningen i Isdækkets
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sydlige Dele, idet Bevægelsen i stor Udstrækning har fulgt denne Dal,
mod Vest til Sønderj’ylland, samtidig med at Isen ogsaa trængtes mod
Nordvest op over de danske Øer. Det er visse af de Sten, som Isen førte
med sig, dersom Ledeblokke tjener til at bestemme Isbevægelsesretningen
til det Sted, hvor de findes, idet deres Hjemsted i Skandinavien eller
Østersøomraadet ganske nøje kendes.
Forløbet af Isranden i Nørre- og Sønderjylland langs dens Hoved
opholdslinie er nærmere betegnet saaledes: Fra Vestkysten ved Bovbjerg
Syd om Lemvig til Holstebro og Hald ved Viborg, derfra med ret
vinklet Bøjning mod Syd over Moselund mellem Herning og Silkeborg,
Give, Brørup, den traadte ind i Sønderjylland Vest for Vamdrup
og kan derfra følges videre over Vojens, Vedsted, Rovbjerg, Røde Kro,
Kliplev, Padborg, Flensborg, Oversø, Isted, Lyrskov, Dannevirke, Jagel,
Rendsborg. Under et rimeligvis kortvarigt Fremstød synes Isen dog at
være naaet ud til en vestligere Zone, betegnet ved den paa Kortet (Bilag I)
angivne prikkede Linie, der i to store Buer løber fra Foldingbro over
de vestlige Ender af Rødding Plateauet og Nustrup Bakkeø til Egnen
ved Rovbjerg og videre over Tinglev til Padborg. Inden for den nordlige
af disse Buer synes denne kortvarige Isbedækning at have bevirket en
Slags Fernisering af de gamle Overflader, der dog kun i Detailler ændrede
deres gamle landskabelige Karakter, men formodentlig kan Rødding
Plateauets større Rigdom paa Moræneler og deraf følgende større Frugt
barhed, end Bakkeøerne i Reglen kan fremvise, betragtes som et Resultat
af dette Isfremstød. Inden for den sydlige Bue, der omspænder de lavt
liggende Sletter omkring Hjordkær, Bjolderup, Tinglev og Bajstrup, er
de Aflejringer, som skyldes den fremskudte Istunge, for en væsentlig
Del senere blevet skjult under det Grus og Sand, som Smeltevands
floderne skyllede ud fra Israndens Hovedopholdslinie længere mod Øst.
Om end den sidste Nedisning af Sønderjylland varigt kun dækkede
en mindre Del af Landsdelen, har den dog haft den største landskabs
formende Betydning ogsaa for de vestligere Egne. De vigtigste Land
skabsformer, som opstod eller endeligt udformedes under den sidste
Istid, er Østkystens forskellige Morænelandskaber og disses dybt nedskaarne Dale samt Midt- og Vestlandets flade Sandsletter, der mod Øst
støtter sig til Israndens Hovedopholdslinie. Ligeledes foregik nu ved
arktisk Jordflydning den endelige Udformning af de vestlige Bakke
landskaber og Tildækningen af disses interglaciale Moser og Søer (S. 12).
8. RANDMORÆNELANDSKABER.
Paa saadanne Strøg, hvor Indlandsisens Rand har opholdt sig i længere
Tid, er der gerne fremkommet en særegen Landskabstype, et Rand-

Geologisk Kort over Sønderjylland,
Kortskitse af Forf.
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Fig. 4. Hütten Bjerge ved Brekendorf.
Typisk Randmorænelandskab. Sydøst for Slesvig.
R. Struck: Übers, d. geol. Verhältn. SchL-Holst’s.

morænelandskab. Her foregik Afsmeltningen af en stor Del af Isen og
dermed Frigørelsen af de Masser af Sten, Sand og Ler, som den med
førte. Smeltevandet har ofte foretaget en kraftig Sortering af dette
Materiale, og derfor er det oftest lagdelt Grus og Sand, der sammen
med Morænegrus opbygger Bakkerne i Randmorænestrøgene. Hvor
Isranden opholdt sig i længere Tid paa samme Linie, kunde Sand og
Grus ophobes i større Mængde under og foran selve Randen, saaledes
at der, da Isen senere trak sig tilbage, her kunde fremtræde en Vold
eller en Række af kortere eller længere voldformede Bakker. Smukke
Randmorænevolde af denne Art findes flere Steder i Sønderjylland,
f. Eks. ved Vojens og ved Øster Løgum; her ligger Vest for Byen to
parallelle Volde med en Moses trækning imellem, Oksevejen følger Ryggen
af den vestlige Vold, der grænser til Hedefladen udenfor. En meget
bekendt Randmorænevold henved 3 km lang findes Vest for Hostrup Sø,
og uregelmæssigt voldformede smalle Rygge af betydelig Længde kan
ses ved Jaruplund samt mellem Is ted og Lyrskov i den sydlige Del
af Sønderjylland, markerende Israndens Hovedopholdslinie.
I andre Tilfælde findes der ingen enkelt Morænevold, men Isranden
har under langsom Tilbagerykning formet et Randmorænelandskab,
en hel Zone, opfyldt af kortere eller længere, parallelle, rygformede
Bakker, ofte med mosefyldte Lavninger imellem. Eksempler paa saa
danne Randmorænelandskaber frembyd er Bakkelandet omkring Knivs
bjerg, Højdedraget Øst for Hostrup Sø og de bueformede Bakkepartier
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Fig. 5- Stenrig Morænevold ved Havetoft i Angel.
C. Gottsche: Die Endmoränen und das marine Diluvium.
Schlesw.-Holstein’s.

ved Vilslev og mellem Holbøl over Hønsnap mod Flensborg Fjord. I
den sydligste Del af Sønderjylland findes idealt udviklede, vældige Rand
morænelandskaber i Hütten Bjerge (Fig.4) og Vest for Wittensee. Tænker
man sig, at Indlandsisen i et vist Omraade arbejder sig ned i Under
laget og fjerner Materiale derfra, som den saa aflejrer længere fremme
i en Randmoræne, fremkommer en saakaldt Inderlavning. Sliens indre,
brede, søformede Del kan betragtes som en saadan Inderlavning i For
hold til Randmorænen Vest for Slesvig, og en lignende Forbindelse er
der formodentlig mellem den brede, tragtformede Ekernførde Fjord og
Hütten Bjerge samt mellem Wittensee og det nævnte Randmoræne
landskab Sydvest for denne. Om Tungebækkener se S. 29.
Det er dog ikke overalt, at Israndens Hovedopholdslinie i Sønder
jylland fremtræder saa markeret, og ofte glider det østlige Bakkelands
Overflade jævnt over i de vidtstrakte Sandflader, som Smeltevandet
opbyggede uden for Isranden (se S. 24), eller i det foranliggende ældre
Bakkeland. Men dens Beliggenhed langs Vestsiden af det grus- og sand
rige Randmorænestrøg, der paa Kortet (Bilag I) er indlagt mellem
Vamdrup og Rendsborg, begrundes ogsaa derved, at den netop her
støder op til de store Hedeflader og Flodsletter. At Isranden derefter
har opholdt sig endnu i længere Tid inden for det nævnte Strøg, til
kendegives ved, at den her har markeret flere Stilstandsperioder ved
veludviklede Israndlinier, der ligger Øst for og er yngre end Rand-
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Fig. 6. Udsigt fra Dybbølbjerg mod Sønderborg og Als.
I Forgrunden den mægtige Dybbølsten, en af Istidens Vandreblokke.
A. Nay lit. efter Maleri af Th. Brendstrup.

morænestrøgets Vestfront. Navnlig findes der saadanne smukke Isrands
linier, som omkranser den indre Del af Genner Fjord og Aabenraa
Fjord, ligesom ogsaa de nævnte Randmoræner Øst for Hostrup Sø og
ved Holbøl-Hønsnap hører herhen.
Som nævnt, er Grus og Sand særlig almindeligt i Randmorænestrøgene,
idet alt Smeltevandet fra Indlandsisen samledes her, hvorved de finere
Bestanddele af Morænematerialet bortskylledes, og kun det grovere og
groveste blev tilbage. Mægtige Gruslag med store Stenophobninger
træffes derfor her og paa de flade Sletter nærmest Vest derfor, og de
udnyttes i stor Stil (Fig. 5). Dette er Tilfældet f. Eks. ved Røde Kro, Uge,
Nørre Smedeby samt ved Flensborg Vigespor og Owschlag paa Yder
siden af Hütten Bjerges Randmorænelandskab. Desuden forekommer
der ofte Stenbestrøninger paa Markernes Overflade, eller dette har i
det mindste tidligere været Tilfældet. Men gennem de Aartusinder, i
hvilke der er drevet Agerbrug i Sønderjylland og udført Rydnings
arbejder, har Mennesket samlet disse Sten sammen, saa man nu kun
enkelte Steder kan finde den oprindelige Tilstand bevaret. Anselige
Stenbestrøninger fandtes i hvert Fald til for faa Aar siden langs en Is-
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Fig. 7. Kolding Fjorddal,
set fra Christiansminde mod Drejens Odde.
Victor Madsen: Danm. geol. Unders.

randslinie Vest om Fovslet til Ødis. Mange af de største Sten fandt An
vendelse allerede i den yngre Stenalder ved Opførelsen af Gravkamre,
i Middelalderen og senere brugtes der Marksten i stor Udstrækning
til Kirker og verdslige Bygninger, til Brolægning og senest til Vejanlæg,
og store Mængder af Sten sidder i Markernes Stendiger, der netop er
almindeligst i Randmorænestrøg. Den største Marksten i Sønderjylland
er Dybbølstenen, en storkornet, rød Granit, der er 8,8 m lang,
6,7 m bred og 2,7 m høj; dens Omkreds er 25,5 m. (Fig. 6).
9. TUNNELDALE OG AASE.

Ligesom ved Nutidens Bræer eller Gletschere samledes Indlandsisens
Smeltevand i store Floder, der brød sig Vej i Tunneler frem under
Isen. Vandet var i disse undergivet et stort Tryk, det kunde derfor
arbejde sig dybt ned i Isens Underlag, hvor det udformede store Dale,
og da Gletscherportene, i hvilke Smeltevandsfloderne udmundede ved
Isranden, laa højere end Tunneldalenes Bund, maatte Vandet løbe opad
for at slippe ud. Østerpaa spærrede Isen.

Udsigt over Flensborg Fjord
fra Angel mod Holdnæs og Nordsiden af Fjorden. Fotografi.
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Fig. 8. I Bakkerne Vest for Aabenraa.
En typisk Tunneldal strækker sig ned mod Byen og Fjorden i Baggrunden.
A. Nay lit. efter Maleri af A. Juuel.

Af saadanne Tunneldale findes der mange i Sønderjylland. De største
af dem er saa dybt nedskaarne, at Havet træder ind i deres østlige Dele ;
dette er alle Østkystens Fjorde ved Kolding (Fig. 7), Hejis, Haderslev,
Genner, Aabenraa (Fig. 8), Flensborg (Bilag II), Slesvig, Ekernførde
og Kiel. Ogsaa Alssund maa formodentlig opfattes som en Tunneldal.
Næsten alle disse Tunneldale fortsætter dybt ind i Landet og kan
følges, ofte som fingerformet forgrenede Dalsystemer, helt frem til
Vestsiden af Israndszonen, hvor Gletscherporten fandtes. Ejendom
meligt for alle Tunneldale er deres ujævne Bund, i hvilken Tærskler
ofte adskiller dybere Bassiner. Dette giver sig til Kende i flere af Fjor
dene, ud for hvis Mundinger der kan forekomme udstrakte Grunde,
medens der i deres indre Dele findes større Dybder. I Fjorddalenes Fort
sættelser ind i Landet udfylder Langsøer ofte saadanne Fordybninger,
f. Eks. Haderslev Dam og Stevning Dam i Haderslev Tunneldal,
Krusaa Sø og Nyhus Sø i Krusaadalen. Af andre Dalsystemer, der hører
til denne Gruppe, kan nævnes Jelsdalen med nogle smaa Langsøer,
Hoptrupdalen, der rummer Sliv Sø, Vedbøl Sø, Vedsted Sø og Rygbjerg
Sø, ligeledes de store Dale i Angel, nordligst den, der gaar fra Gelting
Bugt mod Sydvest og rummer Langsøerne ved Sørup, Oversø og Sankel-
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mark, samt sydligere Vedelsbækdalen med Langsø ved Sønder Farensted
og Søerne ved Isted og Lyrskov.
Hvor Floderne løb langsommere under Isen, kunde de ikke fragte alt
det Sand og Grus, som de førte med sig, helt ud til Gletscherporten,
men aflejrede det allerede inde i Tunneldalen. Derved udfyldte de deres
Leje, og ved Isens Afsmeltning kunde dette fremtræde i Landskabet
som en Vold eller en Række af Volde, en saakaldt Aas, hvis slingrende
Forløb gengiver Flodlejet. Rygbjerg ved Vedsted og et Par tilstødende
Volde er en saadan Aas, som dannedes i Hoptrup Tunneldal; den
betydeligste Aas i Sønderjylland strækker sig med smaa Afbrydelser
næsten fra Genner Fjord til Røde Kro, og en særdeles velformet og
karakteristisk Aas findes i Angel ved Sønder Brarup.

io. FLODSLETTERNE ELLER HEDEFLADERNE.

Samtidig med at Indlandsisens Rand laa langs Hovedopholdslinien,
og Smeltevandet udformede Tunneldalene, opbyggede det tillige de
store Sandsletter, ogsaa kaldet Hedeflader, som grænser op til Isrands
zonen. Det stærkt strømmende Smeltevand, der brusede frem fra Glet
scherportene ved Tunneldalenes vestligste Forgreninger, var graalighvidt
af opslæmmet Ler og førte med sig store Mængder af Sand og Grus.
Uden for Gletscherportene strømmede Smeltevandsfloderne ud i det
under den forrige Nedisning dannede Landskab og opsøgte her de lavestliggende Strøg. Alt som Floderne søgte frem her, og deres Hastighed
mindskedes, aflejrede de de groveste Dele af det medførte Materiale.
Gruset bundfældedes nærmest Isranden, jvf. de store Grusgrave ved
Røde Kro, Nørre Smedeby^ og Flensborg. Vigespor, det grovere og finere
Sand naaede længere ud mod Vest, men Leret førtes med ud mod
Kysten, der sandsynligvis laa langt Vesten for den nuværende. Under
Smeltevandsflodernes stadig skiftende Løb opbyggedes derved Midt- og
Vestlandets store Flodsletter, Hedefladerne, af lagdelt, ufrugtbart Sand
og Grus, — ganske paa samme Maade som de nuværende Gletscher
floder danner Sandsletterne — Sandur, paa det sydlige Island —, medens
de højere liggende Bakkepartier ragede op som Bakkeøer.
De vidtstrakte Hedeflader er tilsyneladende horisontale, dog viser
Vandløbene, at de har et ringe Fald mod Vest, og Betragtningen af
Generalstabens Maalebordsblade godtgør, at de i Virkeligheden er for
mede som Brudstykker af ganske lave Kegleflader, hvis Toppunkter
ligger der, hvor Gletscherportene fandtes. Tydeligst ses dette paa de
store Flader, men det gaar igen overalt. Disse Keglefladers Toppunkter
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Fig. g. Kongeaadalen.
I Baggrunden ses det Nord for liggende Højland ved Aatte.
Axel Jessen: Danm. geol. Unders.

ligger højest mod Nord, omkring ca. 80 m ved Hald nær Viborg, 40—
50 m i det nordlige Sønderjylland, og kun ca. 15 m paa Grænsen mellem
Slesvig og Holsten, hvorpaa de atter ligger højere længere mod Syd.
Smeltevandet fra Kolding Tunneldal løb forbi Lunderskov, brød
frem ved Isranden og dannede Kongeaa Flodslette (Fig. 9). Tunnel
dalen ved Jels og vistnok en lignende ved Oksenvad førte Smeltevandet
til Fladsaa Flodslette, der adskiller Rødding Plateau fra Nus trup Bakkeø.
Haderslevdalens Gletscherport fandtes ved Vojens og Hoptrupdalens
ved Arnitlund, tilsammen opbyggede Floderne derfra Gelsaas Flodslette
mellem Nustrup Bakkeø og Toftlund Plateau. Sletterne langs de tre
nævnte Aaer forener sig mod Vest og danner der den store Hedeflade
Nord for Ribe. Sønderjyllands største Hedeflade, Rabsted-Burkal
Fladen, der adskiller Toftlund Plateau fra Medelby og Karlum Bakkeøer,
og som mod Vest forgrener sig mellem Bakkeøerne ved Brede, Tønder og
Jejsing, modtog Smeltevandet fra de fra Genner Bugt, Aabenraa og Krusaa
kommende Tunneldale. Ude paa Fladen forgrenede Floderne sig i talrige
Løb, som idelig søgte sig nye Lejer, efterhaanden som de gamle udfyldtes
af Sand, og endnu følger de mange Tilløb til Bredeaa og Vidaa, som
afvander Sletten, de yngste af disse Render. Længst mod Vest dukker
denne Hedeflade ligesom flere af de andre ned under Marskens Over
flade. Hedesletten mellem Karlum og Hjoldelund Bakkeøer opbyggedes
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af Floder fra Flensborg Fjord og fra Sørup-Oversø Tunnelen; Mejnaa
afvander nu denne Slette. Endelig er der Aflejringskeglerne fra Tunnel
dalene i det sydlige Angel, Slien og Ekernførde. De udgør nu den i
Nord og Syd langstrakte Flade Øst for Bakkeøerne Hjoldelund og Osten
feld og den store vestholstenske Bakkeø. Trene og dennes Tilløb Rejdeaa
ved Dannevirke samt Sorge besørger nu Afvandingen her.
I paafaldende Modsætning til Randmorænerne mellem Slesvig og
Rendsborg, der i Scheelsbjerg naar op til 106 m, ligger som nævnt
Hedefladernes Toppunkter her ganske lavt (15 m), og svarende hertil
ser vi ogsaa, at Hedefladen langs Ej deren forsvinder under Marsken
allerede omtrent midt inde i Landet. Det er i dette Omraade, at man
ved Oldtidens Slutning byggede Rigets sydlige Forsvarsvold, hvor der
kun var en forholdsvis ringe Afstand mellem Sliens sydlige Afgrening,
Haddeby Nor, og den lavt liggende, forsumpede Hedeflade langs Rejdeaa
(Bilag XIV). Takket være, at store Dele af Sønderjyllands Hedefladers
vestlige Dele, ligesom flere af Bakkeøernes, i det hele taget ligger for
holdsvis lavt, er store Omraader derude forsumpede og engklædte, gli
dende jævnt over i den udenfor liggende Marsk, i Stedet for at henligge
som lyngdækkede tørre og ufrugtbare Sandmarker, saaledes som Tilfældet
i overvejende Grad er eller har været i Nørrejylland.

ii.

ØSTKYSTENS MORÆNELANDSKABER.

Efterhaanden som Afsmeltningen af Indlandsisen tiltog, blev dens
Randpartier tyndere, Bevægelsen gik i Staa og Morænematerialet i
Isen kunde ikke føres videre. Ved den endelige Afsmeltning kunde da
Jordmasserne blive liggende usorterede som Moræneler. Det bakkede
Morænelandskab er i sin typiske Form karakteriseret ved talrige,
ganske uregelmæssigt fordelte, ofte stejle Bakker af alle Størrelser, jævnlig
delvis sammenflydende. Mellem Bakkerne findes Lavninger, der kan
indeholde Søer og Moser. Det er selve den uensartede Fordeling af
Materialet i den afsmeltende Indlandsis, som genspejles i Bakkernes
Størrelse og Beliggenhed. Efter Frigørelsen fra Isen er Formerne blevet
afrundet ved Jordflydning, og Fordybninger og Lavninger er oftest
først opstaaet, efter at begravede Ismasser var bortsmeltet.
Hvor Isen derimod vedvarende bevægedes hen over Underlaget, til
den var smeltet af til saa tyndt et Dække, at det deri indesluttede Moræne
materiale ingen større Ujævnheder kunde fremkalde ved den endelige
Afsmeltning, fremkom Moræne fladens karakteristiske Landskabsform
med den jævne, ligesom udglattede Overflade, der hæver og sænker sig
i ganske lave Bølger.
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Fig. io. Morsnelandskab fra Østkysten.
En Del af Løjthalvøen. Stærkt og uroligt bakket Landskab med slugtformede Dale.
Højdeforskellen mellem Kurverne er 2,5 m.
Udsnit af Generalstabens Maalebordsblad 4010 (c. 112 St.).

I Sønderjylland er disse Moræneflader ikke særlig udbredte, men findes
paa mindre Strækninger nærmest Østkysten, f. Eks. Syd for Kolding
Fjord mellem Stenderup og Stenderup Hage, paa Als visse Steder, ogsaa
i det sydøstligste af Landsdelen, samt hele Femern. Derimod er det
bakkede Morænelandskab meget udbredt, idet det i forskellig Udvikling
udgør den største Del af Landet mellem den sandede Randmorænezone
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og Østkysten. I Kolding- og Haderslevegnen, paa Løjt (Fig. io), i
Sundeved, i store Dele af Als, paa Angel o. s. v. næsten overalt er det
denne Landskabsform, som præger de frugtbare østlige Egne, snart visende
Overgang til Randmorænelandskabets rækkevis ordnede, stejlt opstigende
Bakkerygge og Toppe, snart fladende ud og nærmende sig i Karakter
til den rolige Moræneflade.

i2. INDLANDSISENS AFSMELTNING.
Israndens Tilbagerykning fra Hovedopholdslinien i Sønderjylland maa
ses som Led af Indlandsisens Afsmeltning i Jylland som Helhed. Det
er foran berørt, at Hovedopholdslinien mod Nord strakte sig til Egnen
ved Hald nær Viborg, hvorfra den bøjede mod Vest til Bovbjerg Syd
for Limfjordens vestlige Udløb. Nu foregik Afsmeltningen forholdsvis
hurtigt i Nørrejylland, fordi Atlanterhavets Indflydelse over Skagerak
her gjorde sig stærkest gældende, saaledes at Isfronten i disse Egne
svingede rask tilbage og frilagde den nordlige Del af Jylland, medens
den stadige Tilførsel af Is gennem Østersødalen bevirkede, at Isranden
i Sønderjylland forblev langt mere stationær. Smaa Tilbagerykninger
her svarer til store Tilbagesving af Isranden længere mod Nord, men
Samhørsforholdet mellem de forskellige i Naturen iagttagelige Isrands
linier Øst for Hovedopholdslinien er endnu ikke endelig udredet, og
her skal kun berøres enkelte Træk.
Efter at Isranden havde trukket sig tilbage fra det før omtalte Frem
stød ud over Rødding Plateau, strakte den sig gennem længere Tid
forbi Jels, hvor en Tunneldal havde sin Gletscherport, og Smeltevandet
dannede Jelsaa Flodslette, som forener sig med Gramaa Sletten. Paa et
senere Stadium dannede Isranden den særprægede Nagbøl-Moræne NV
for Vamdrup, passerede Kongeaadalen Vest for denne By og afsatte sine
tydelige Spor endnu et Stykke sydpaa langs Banen. Smeltevandet strøm
mede da dels ud over Kongeaa Sletten, dels søgte det gennem den nu
blottede Tunneldal ved Jels. Naar de Søer, som findes i Dalen her, ikke
ved denne Lejlighed tilfyldtes med Sand, kan dette kun skyldes, at de
dengang laa udfyldte af efterladte „døde“ Isklumper. Først da disse
senere smeltede bort, opstod Søerne. Efter yderligere Tilbagerykning
standsede Isranden langs en Linie over Lejrskov-Hjarup-Ødis og videre
sydpaa, og Smeltevandet kunde da udforme den østligste Del af Kongeaa
Sletten Øst for Vamdrup. Fortsættelsen af disse Israndslinier mod Syd
maa søges i Randmorænestrøget mellem Vedsted og Kollund ved Flens
borg Fjord, og Brudstykker af endnu yngre Linier kendes f. Eks. fra
Haderslev Egnen, Sundeved og Angel.
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Fig. il. Skamlingsbanke set fra Sydøst.
Randmoræne, opbygget af Grus og Sand.
Axel Jessen: Danm. geol. Unders.

Der findes en Række Eksempler paa, hvorledes Sammenspillet mellem
Østkystens Indskæringer og Indlandsisens Rand formede sig, da denne
havde trukket sig tilbage fra Hovedopholdslinien. Flere af Fjorddalene
rummede da Brætunger, og disse Fjordbræer ved Aabenraa, Flensborg
og Slesvig har foretaget kraftige Fremstød og skudt sig op over de Sandog Gruslag, der, som Kortet viser, findes tæt Vest for Fjordenes indre
Dele, og har tildækket dem med Moræneler, som da her træder frem
mod Vest i Berøring med Hedefladerne. Ogsaa Genner Fjord synes at
have haft sin Bræ, der har dannet Randmorænerne Vest for Fjorden.
Smeltevandet fra den fandt Afløb mod Vest langs en nydannet Hede
flade, der her kun ved det ca. 1 km brede Bakkeland er skilt fra Øst
kysten. Som Udtryk for et sidste Fremstød af Isranden i det nordlige
Sønderjylland finder vi Skamlingsbankens høje, hvallignende Ryg tæt
Vest for Mosvig Bugten (Fig. 11). Denne kan opfattes som et saakaldt
Tungebækken, en Lavning, som en Tunge fra Isranden har høvlet ud,
idet Isen strømmede frem under Dannelsen af den vældige Rand
morænevold. Ogsaa andre Steder i Sønderjylland findes saadanne
Tungebækkener, Vemmingbund er et Eksempel, og den tilsvarende Rand-
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moræne er vel udviklet, navnlig Syd og Vest for Bækkenet. Dybbøl
Banke paa Nordsiden hører maaske med (Smig. S. 22).
Paa de Tider, da Indlandsisen laa langs Fjordenes Mundinger, medens
Landet Vest derfor var frigjort for den, har der været Betingelser for
Fremkomsten af isdæmmede Søer i Fjordene, for saa vidt som disse ikke
laa udfyldte af døde Ismasser. At dette sidste imidlertid ikke har været
Tilfældet for visse Dele af Flensborg Fjord, viser de talrige Teglværker,
der findes navnlig langs Vestkysten af Broagerland og i Nybøl Nor,
men enkeltvis ogsaa paa Holdnæs ; thi det Ler, som her udnyttes, er bund
fældet i Søer, der i Afsmeltnings tiden opstod mellem hvælvede døde
Ismasser i Fjorden paa den ene Side og det høje Land paa den anden Side.
Foruden Tunneldalene, der er udformet af Smeltevandsfloder under
Isen, fremviser Østkystens Bakkelandskaber talrige andre Dale, der i
Almindelighed først er udviklet under Isens Afsmeltning, idet de optog
Smeltevandet fra den tilbagevigende Isrand eller fra efterladte døde
Ismasser. Mange af disse rummer nu Smaabække, som søger til Øster
søen, Lille Bælt eller Fjordene, medens andre er tørre og har udspillet
deres Rolle allerede i Afsmeltnings tiden. Faldet i disse østlige Smaadale
er ofte meget betydeligt, saa de har udviklet sig til stejlvæggede Kløfter.
Ogsaa paa anden Maade ændredes Overfladens Former i Afsmelt
ningstiden og nærmest derefter, nemlig ved Sandflugten. Mange Steder
ophobede Vinden inde i Landet store Klitter i de saakaldte Indsande
paa denne Tid, inden der var opstaaet et sluttet og stærkt Plantedække.
Navnlig i Nørrejylland har Sandflugten i Afsmeltningstiden spillet en
betydelig Rolle, mindre i Sønderjylland, men det er dog rimeligt at
antage, at flere af de store Indsande her, Frøslev Sande og Klitterne
paa Fladen Nord for Spandet, stammer fra denne Tid.

13. HØJDEFORHOLD.
Saaledes som Sønderjylland ligger for os, er dets Overfladeformer i
Hovedsagen Indlandsisens Værk, udført i den anden og den tredje
Istid: det stærkt kuperede, uroligt og stejlt formede yngre Bakkeland
langs Østkysten med de dybt nedskaarne Dale og lange Fjorde, Vesterlandets roligt storformede, gamle Bakkeøer, adskilte af de navnlig i
Landets Midte vidtstrakte Sandsletter, der mod Vest fortsættes ud under
Marsken.
Gennemgaaende findes de største Højder længst mod Øst, hinsides
Hovedisrandszonen, og Overfladen sænker sig derfra hurtigt ned mod
Lille Bælt og Østersø, medens dens Hældning mod Vest er ganske ander
ledes svag. Der er imidlertid ikke Tale om nogen egentlig Højderyg,
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saaledes som man ofte ser det fremstillet, men der kan sondres mellem
flere indbyrdes nogenlunde vel afgrænsede, højtliggende Omraader, ad
skilte ved lavere liggende Land eller Fjorde. Nordligst nævnes Omraadet
mellem Kolding Fjord og Genner Fjord, der omfatter de største Arealer
i Sønderjylland, som hæver sig op over 50 Meter Kurven. Det er leddelt
paa forskellig Maade, men kan dog mest praktisk betragtes under eet.
Det topper i forskellige Højdepunkter: det højeste i Sønderjylland,
Skamlingsbanken (113 m), liggende knap 2 km fra Stranden, en Bakke
paa 77 m Syd for Ødis, Højbjerg (97 m) ved Christiansfeld, endvidere
Pothøj (84 m) ved Vedsted og Knivsbjerg (97 m) tæt ved Genner Fjord.
Øst for Højdedraget, som markeres af disse Punkter, sænker Overfladen
sig mod Havet, og ligesaa sænker den sig mod Vest ned mod de for
holdsvis lavt liggende Flodsletter omkring Kongeaa, Fladsaa og Gelsaa
samt den store Hedeflade, men fra dette østlige Højland udgaar andre
betydelige Højdedrag som Udløbere med øst—vestlig Udstrækning, ad
skillende de nævnte Sletter. Det er Rødding Plateau med Rangtang
(81 m), Nustrup Bakkeø med Fjellumhøj (78 m) og Toftlund Plateau,
der naar op til 83 m i Stenskovbjerg. Disse Plateauer sænker sig mod
Vest, men ogsaa i den vestlige Del af dem naas dog enkelte anselige
Højder, navnlig den 62 m høje Vognshøj, der rager imponerende op
over de tilstødende lave Hedeflader, og Gassehøje (51 m), den eneste
Bakke af Betydning ude nær ved den danske Marsk.
Den store Rabsted-Burkal Hedeflade sender, som nævnt, en yngre
Forgrening, der ligger lavere end 50 m over Havet, helt hen mod Genner
Fjord, hvor Bakkelandet da indsnævres til en kun ca. 1 km bred og
ganske lav Zone. Paa Løj thalvøen hæver det sig imidlertid igen hurtigt
og naar 92 m i Trindbjerg; derefter bøjer det som en smal, sønderskaaren
Ryg om den indre Ende af Aabenraa Fjord og strækker sig bueformet
langt mod Øst paa Halvøen mellem Aabenraa og Flensborg Fjorde,
hvor det hæver sig til 74 m i Tastebjerg NØ for Felsted og i Bakkerne
Øst for Kværs. Sundeved ligger gennemgaaende lavere end 50 m, men
hæver sig dog til 68 m i den frit liggende Dybbøl Banke. Isolerede Højde
drag findes ogsaa paa Als med størst Udstrækning i nordvest—sydøstlig
Retning; det højeste Punkt, Høgebjerg (81 m), ligger Øst for Asserballe.
Ved Kollund og Nørre Smedeby naar det flade, lavtliggende Land
atter ganske nær ud til Kysten, og Krusaadalen afgrænser dels det Nord
for liggende Højdedrag fra Højderne Vest for Flensborg (62 m), dels
disse fra det lille Plateau ved Bov (55 m). Tunneldalen, hvori Flensborg
ligger, adskiller atter det smalle Højdedrag Vest for Flensborg fra Høj
landet paa Angel. Ogsaa dette danner en udpræget Bue, der peger
mod Nordøst. Den største Højde findes ved Hyrup (82 m) SØ for
Flensborg og ved Rydde (71 m) Nord for Nørre Brarup. Svansø hæver
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sig kun til ca. 40 m, og Dänischwohld er ligeledes ganske lav, kun enkelte
Toppe er over 50 m. Derimod hæver de mærkelige Randmorænebakker
ved Hütten Bjerge og Vest for Wittensee sig til anselige Højder, Scheelsbjerg saaledes til 106 m.
Ogsaa de sydlige Bakkeøer er lave; den største Højde, 54 m, naas
af Lundtop paa Medelby Bakkeø og af en Bakke ved Ostenfeld. I
Modsætning til Toftlund Plateau og f. Eks. Tønder Bakkeø, der ganske
jævnt sænker sig ned under Marsken, grænser de ret stejlt af mod den
udenfor liggende lave Marsk.
Det sønderjydske Hovedvandskel, der skiller mellem Vandløbene til
Vesterhav og til Østersø, giver i sit Forløb et Udtryk for dette væsentlige
Drag i Sønderjyllands Relief, at de største Højder gennemgaaende ligger
langt mod Øst, thi det følger en bugtet Linie, som løber tæt Vest om
de store Fjordes indre Ender — Vest for Haderslev maa det dog søges
ved Vojens — men som mellem Fjordene bøjer stærkt mod Øst. Langt
den største Del af Sønderjyllands Areal afvandes altsaa til Vesterhavet
af Vandløb, som i Forhold til deres Længde oftest kun har et ringe
Fald. Trene og dens Tilløb udspringer dybt inde i Angel, Vedelsbæk
saaledes kun 6 km fra iCappel ved Slien, og Mej naas Kilder findes tæt
Vest for Harreslev ved Flensborg. Af Vidaas Tilløb udspringer Gejlaa
ved Rinkenæs Kirke, 2,5 km Nord for Flensborg Fjord, og Bjerndrup Aa
begynder Nord for Felsted. Vidaaen er Danmarks tredie største Vandløb
og afvander et Areal paa 1225 km2 eller omtrent en Trediedel af de
fire danske Amter i Sønderjylland. Et Tilløb til Gelsaa udspringer i
Øster Løgum Sogn, 4,5 km fra Østkysten, og Fovsaa, der løber til
Fladsaa, kan følges til 1,5 km NV. for Taps.
Den økonomiske Betydning af disse Afvandingsforhold for de lave
vestlige Egne er meget stor og mest iøjnefaldende for Tønderegnen, thi
de vældige Vandmasser, som i regnrige Perioder hurtigt strømmer til
Vidaa fra det store Nedbørsareal, kan den ikke i Hast skaffe bort gen
nem sit nedre Løb, der er næsten uden Fald i Engene og Marsken
ved Tønder, og Følgen bliver derfor store Oversvømmelser. Efter Gen
foreningen har man fra dansk Side begyndt et stort anlagt Regule
ringsarbejde for at raade Bod paa disse Forhold.

14. NIVEAUFORANDRINGER.
I Afsmeltningstiden laa den sydlige Del af Østersøomraadet betydelig
hævet, hvilket giver sig til Kende derved, at Smeltevandet, som strøm
mede bort fra Indlandsisen, dengang denne laa som en stor Bræ i Østersødalen, har udskaaret dybe Render i Lille Bælt og Øresund. Efterhaanden
som Isen smeltede bort, hævedes det sydlige Østersøomraade yderligere,
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ifølge Undersøgelser i Sverige, hvor Østersøens ældste Historie bedst kan
studeres. Det sydlige Danmark laa da formodentlig mindst 74 m højere
end i Nutiden paa en Tid, da Indlandsisens Rand strakte sig tværs over
Mellemsverige og Østersøen. Denne var en isdæmmet Sø, hvis Vandspejl
laa ca. 56 m over Verdenshavets, til hvilket den kun havde Afløb gennem
en Flod, der havde sit Leje i den dybe Rende gennem Dalen mellem
Femern-Laaland og Store Bælt. Dette fandt Sted formodentlig i den
yngre Dryastid (se S. 36). Den vestlige Del af Østersøen har da været
Fastland med Søer — f. Eks. i de dybe Bassiner i Sønderjyllands Fjorde
— og Floder, der strømmede ud gennem Bæltdalene. Da Isranden trak
sig tilbage fra Mellemsverige, som laa meget lavt, bragtes Vandspejlet
i den opstæmmede Østersø i Løbet af kort Tid i Niveau med Skagerak
gennem mellemsvenske Sunde ved en vældig Udtapningskatastrofe. Store
Omraader i den østlige Del af Østersøen blev derved tørlagt. Men Land
hævning i Skandinavien afspærrede atter Forbindelsen med Skagerak,
og Østersøen blev en Indsø, den saakaldte Ancylussø. Denne havde
først et Afløb over Mellemsverige, men dette lukkedes paa Grund af
Landhævningen, som ogsaa bevirkede, at Ancylussøen saa at sige kip
pedes Syd over, saa de ved Udtapningskatastrofen tørlagte Arealer atter
sattes under Vand, hvorved den skaffede sig Afløb gennem Floden i
Store Bælt. Det kan vises, at Ancylussøens Overflade paa denne Tid
laa 20 m eller maaske 32 m over Vandspejlet i Skagerak, og at Syddanmark var hævet mindst 38 m, maaske 50 m højere end nu. Dette
fandt Sted i den første Del af Skovtiden (Fyrreperioden). De danske
Øer var da landfaste indbyrdes og med Skaane og med Nordtyskland,
og Perioden benævnes almindeligt Fastlandstiden. Ifølge det foregaaende har dog den senere Del af Afsmeltningstiden været endnu
mere fastlandspræget i disse Egne. Noget fuldkommen paalideligt Kort
over Østersøomraadet i Fastlandstiden er det umuligt at tegne, da
man dertil har for faa Holdepunkter. I Hovedsagen maa Fordelingen
af Land og Vand dog antages at have været som vist paa Fig. 30.
Som Mindelser om hin Tid, da den nævnte Aftapning af Østersøen
havde tørlagt store Omraader, der tidligere var vanddækkede, findes
der faststaaende Fyrrestammer paa Østersøens Bund Syd for Skaane og
Syd for Bornholm paa indtil 37 Meters Dyb, og fra Fastlandstiden hid
rører i det hele taget de dybestliggende af de undersøiske Moser, som
kendes rundt om i Farvandene ved de danske og nordtyske Kyster.
Landsænkningen fortsattes i det sydlige og vestlige Østersøomraade,
og Havet fik Forbindelse med Ancylussøen gennem de danske Bælter
og Øresund. Samtidig laa Omraadet omkring Kattegat og Skagerak
dybere sænket end i Nutiden, saa Forbindelsen med Atlanterhavet var
dybere og mere aaben. Derfor havde Kattegat betydelig varmere og
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saltere Vand end i Nutiden og husede en mere salt- og varmekrævende
Dyreverden end nu, navnlig Østers og en anden Musling, Tapes, der
findes almindeligt i Aflejringerne fra den Tid. Den ældre Stenalders
Befolkning levede langs Kysterne af dette Hav og ophobede sine Køk
kenmøddinger, væsentlig bestaaende af fortærede Muslingers og
Snegles Skaller, samtidig med og kort efter, at Landsænkningen her i
den nordøstlige Del af Danmark naaede sit Maksimum. Under den
paafølgende Landhævning fik Kystlinien i denne Del af Landet efter
haanden sin nuværende Beliggenhed, og Køkkenmøddingerne findes nu
i nogen Afstand fra den inde i Landet.
Det var dette varme og salte Hav, som trængte ind i Østersøen gen
nem Sund og Bælt og helt ændrede Dyrelivet der. Strandsneglen, Litorina,
indvandrede og fik en langt større Udbredelse i dette Indhav, end den
har i Nutiden, og Østersøen benævnes derfor Litorinahavet i denne
Periode. Ogsaa Østersen, der nu ikke kan leve Syd for en Linie Horsens
Fjord—Anholt, fordi Vandets Saltholdighed er for ringe, blev almindelig
i Østersøens vestlige Del, efterhaanden som Sænkningen skred frem i
disse Egne, og Skaldynger med Østers findes f. Eks. i Kiel Fjord, i Vindeby
Nor ved Ekernførde og Sønderballe ved Genner Fjord. Den forholdsvis
store Saltholdighed i den vestlige Del af Østersøen holdt sig som Følge
af den fortsatte Landsænkning her, længe efter at Hævningen var indtraadt i det nordøstlige Danmark. Dette fremgaar bl. a. deraf, at Østers
skaller findes i Mængde i et Kulturlag fra Slutningen af den yngre Sten
alder i den nu tørlagte Fjord Bundsø paa Als, ja endog i en Skaldynge
fra romersk Jernalder ved Eltang Vig paa Nordsiden af Kolding Fjord.
Tilsammen benævnes Skagerak, Kattegat og Østersø i Litorinatiden
Stenalderhavet, thi ogsaa langs Østersøens daværende Kyster levede
den ældre Stenalders Befolkning, men paa Grund af den vedvarende
Landsænkning i de vestlige Østersøegne træffer man nu Kystbopladser
fra begge Stenalderens to Hovedafsnit sænkede under Havfladen. Af
sænkede Kulturlag fra den ældre Stenalder ved Sønderjyllands Østkyst
maa særlig nævnes den bekendte Boplads i Kiel Fjord, nu liggende
8,5—9 m under Fjordens Vandspejl; men ogsaa f. Eks. inderst i Flens
borg Fjord, i Haderslev Fjord ved Aas trup Teglværk og inderst i Kolding
Fjord findes saadanne ældre Stenalders Kulturlag. I Kolding Fjord op
mudredes den ældre Stenalders Sager sammen med yngre Kulturlev
ninger og talrige Dyreknogler (se S. 40). Sænkningen af det vestlige
Østersøomraade med Lille Bælt fortsattes altsaa længe efter Køkkenmøddingtiden. Af Oldsagsfund i det udtørrede Henninge Nor paa Lange
land fremgaar det, at Landet der laa mindst 2 m højere end i Nutiden
ved Slutningen af den yngre Stenalder, ligesom ogsaa Kulturlaget fra
samme Tid i Bundsø paa Als viser, at ogsaa denne Egn har sænket sig
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siden. Men hvor længe Sænkningen af Sønderjyllands Østkyst fortsattes,
vides ikke bestemt.
Vidnesbyrdene om en vældig og længevarende Sænkning ogsaa af
Omraadet Vest for Sønderjylland foreligger i stort Tal, ja det
vides, at hele den sydlige Del af Vesterhavets Bund omtrent fra Hanst
holm mod Sydvest til Humbers Munding i England er gammel Land
overflade. Med Trawlen opfisker man saaledes Tørv f. Eks. paa et stort
Omraade Vest for Nissum Fjord paa Dybder mellem 20 m og 40 m,
mellem Horns Rev og Dogger Banke paa 40 m og endelig paa Dogger
Banke selv, hvor der til Stadighed fiskes Tørv fra Dybder mellem 18 m
og 40 m. Bekendt er de store Fund af Knogler paa Dogger Banke af
Dyr, der til Dels maa stamme fra et Afsnit af Istiden, men af Plante
resterne, som findes i Tørven derude fra, synes det at fremgaa, at der
her var Fastland til ind i Efteristidens Fyrreperiode (se S. 39). Nærmere
Sønderjyllands Kyster kendes der undersøisk Tørv paa mange Steder fra
Graadyb ved Esbjerg — hvor der findes en Tørvemose med Fyrrerester
6,9 m under Middelvandstanden — over Fanø, Mandø, Rømø, Sild og
andre Steder, hvor Moser med Stubbe af Eg og Fyr findes i Stranden
til Halligerne og Tønning, hvor Ferskvandsaflejringer træffes fra
20—23,6 m under Havets Overflade, dækkede af Marskler og Havsand.
Enkelte arkæologiske Fund giver Holdepunkter til Bestemmelsen af,
hvornaar Sænkningen naaede sit Maksimum paa Vestkysten, nemlig da
Havet bredte sig ind over de Omraader, der senere dækkedes af Marsken,
helt ind til Geestens Vestrand. Dette maa nemlig være foregaaet, efter
at to Jættestuer, liggende i Arksum Marsk paa Sild, blev bygget, thi de
er delvis dækkede af Marskleret; og da endvidere Fordelingen af Grav
højene langs Geestens Vestrand godtgør, at der i Broncealderen her har
ligget en Række indbyrdes adskilte Bygder, der maa have været Kyst
bosættelser, slutter man, at Geestranden var Havkyst i Bronce
alderen, og Sænkningens Maksimum paa Vestkysten kan da
tidligst falde i dette Afsnit af Oldtiden, maaske endda først
noget senere. Derefter har saa den nordlige Del af Sønderjyllands Vestkyst
atter hævet sig henved 1,5 m, hvad der senere omtales.

15. AFSMELTNINGSTIDENS PLANTE- OG DYRELIV.
Det maa formodes, at Bakkeøerne i Sønderjylland ikke var helt uden
Plante- og Dyreliv, selv under den sidste Nedisnings største Udbredelse,
for endog i det nordligste Grønland fristeren, ganske vist artsfattig, Planteog Dyreverden Livet. Men der synes kun at være bevaret faa Rester
deraf. Vi ved, at Dværgbirkeheder henimod Begyndelsen af den sidste
Istid havde erstattet de interglaciale Skove, men under Istidens Højde-
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punkt kan der næppe have været noget sluttet Plantedække i Sønder
jylland, snarere kun spredte Tuer og Smaaselskaber af de nøjsomste
Planter, thi den kraftigt virkende Jordflydning paa Bakkeøerne og
Smeltevandsflodernes skiftende Strømme paa Fladerne har kun givet
Planterne liden Ro til at sætte sig fast og brede sig. Vi har Lov til at
forestille os, at Mammuten og maaske ogsaa Moskusoksen færdedes i
Danmark i Begyndelsen af den sidste Istid, endnu inden Isen naaede
sin største Udbredelse; thi paa henved et halvt Hundrede Steder i Dan
mark, hovedsagelig inden for den sidste Nedisningsgrænse — ogsaa paa
flere Steder i Sønderjylland — har man fundet Tænder af Mammut
i Grusaflejringer og Moræneler eller liggende udvaskede ved Stranden.
Det var sandsynligvis denne Elefantart, der fandtes ved Ejstrup i der
værende interglaciale Lag (smig. S. 17), men da den andet Sted trivedes
udmærket netop under høj nordiske Forhold, er det sandsynligt, at den
har levet videre i Danmark, til Isen fordrev den. Moskusoksen er i
Nutiden et Polardyr, og det Par Levninger, man har fundet af den
paa Sjælland i Moræneler og ved Oldenbüttel i Holsten ved Udvidelsen
af Kielkanalen, kan maaske ogsaa tydes, som om dette Dyr har hørt
til Istidens Beboere af Danmark.
Om det organiske Liv i Danmark i Afsmeltningstiden, den saakaldte
senglaciale Tid, ved vi noget bedre Besked. Den nøgne Jordoverflade,
som Isen efterlod, da den smeltede bort, blev hurtigt taget i Besiddelse
af en Flora og en Fauna, som formaaede at trives i det kolde Klima,
der stadig herskede. Vi finder Resterne af disse Organismer i de Lerlag,
som bundfældedes i de talrige Søer og Damme, som fandtes overalt i
Morænelandskaberne. Det er de samme Plantearter, som kendes fra
Begyndelsen af den sidste Interglacialtid : Rypelyng, efter hvis latinske
Navn disse Lerlag kaldes Dryasler, Arter af Dværgpil, Dværgbirk, Revling, Lyng o. m. a., alle sammen Arter, som nu enten udelukkende lever
Norden for Skovgrænsen, eller som dog udmærket trives saa nordligt.
I Sønderjylland kendes dette arktiske Planteselskab fra Bundlagene i
Svanemose ved Vonsild og i Hjortspring Mose i det nordlige Als. Sam
tidig med, at denne Tundravegetation bredte sig over Landet, færdedes
ogsaa Rensdyret her. Dets Takker kendes fra mange Steder i Sønder
jylland, f. Eks. Østerbygaard ved Vamdrup, Holbæk ved Christiansfeld,
Haderslev, Rabsted og Skovby i Svansø. De findes oftest i Dryasleret
eller i de nærmest derover liggende Lag fra Skovperiodens første Tider.
Ogsaa f. Eks. Ulv, Snehare og Rype har levet i Danmark i Afsmeltnings
tiden.
Den klimatiske Udvikling i denne Periode frembyder et særegent For
hold, hvad f. Eks. de dybest liggende Lag i Svanemose ved Kolding
belærer os om. Efter en første kold Periode, i hvilken der afsattes Dryasler
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paa Bunden af Søerne, fulgte en noget mildere Tid, der efter en Lokalitet
paa Sjælland benævnes Allerødtiden. De rent højnordiske Planter
forsvandt, medens Birkeskove med Asp og Enebær, maaske ogsaa lidt
Fyr, bredte sig i Landet, samtidig med at der aflejredes brunt Sødynd
oven paa Dryasleret i Søerne. Skovene gjorde et Tilløb til at erobre
Landet, og flere store Dyrearter fulgte med, saasom Elsdyr, Bjørn og
Bæver. Men atter vendte Bladet sig, og et barskere Klima lod igen
Tundraen fortrænge Birkeskovene, og oven paa Allerøddyndet aflejredes
igen Dryasler, det saakaldte øvre Dryasler. Landskabeligt set, betyder
den milde Allerødtid, at Bakkelandet mange Steder først nu antog sin
nuværende Form, idet de talrige i Morænerne begravede Isklumper nu
smeltede bort. Muldlaget fra de Birkeskove, som i Allerødtiden havde
beklædt Morænen over Isklumperne, sank derved ned og findes nu ofte
paa Bunden af Søer, dækket af det øvre Dryasler og de efterfølgende
Aflejringer.
Allerede medens Indlandsisens Rand endnu laa ved Lybæk, var Men
nesket trængt frem over Elben. Man finder nemlig dets simple Red
skaber i Lerlagene i den isdæmmede Sø ved Lybæk sammen med Rester
af Rensdyret. Ogsaa i Danmark levede Mennesket samtidig med Renen,
thi fire Gange har man her fundet Økseskafter, forarbejdede af Renens
Tak, den ene ved Foverup mellem Hellevad og Råbs ted, ligesom Sam
tidigheden ogsaa er godtgjort ved andre Fund. Dog, da Rensdyret levede
her ikke blot i Afsmeltningstiden, men ogsaa i den første Del af Skov
tiden, er Tidspunktet for Menneskets første Optræden i vort Land ikke
dermed nøje bestemt. Men fra Fundet af en Pilespids af gammel Form
i en Søaflejring ved Nørre Lyngby i Vendsyssel, fra hvilken det ene af
de nævnte Økseskafter formodentlig stammer, og i hvilken der ogsaa
fandtes Levninger af Rensdyr foruden af Snehare og Fjældrype samt
Bæver og visse Insekter, der ligesom Bæveren er knyttede til Skovene,
synes det rimeligst at antage, at vore ældste Spor af Mennesket stammer
fra Overgangstiden mellem Afsmeltnings tid og Skovtid.

16. EFTERISTIDEN ELLER SKOVTIDEN.
Da Landet gled ind i Efteristiden, og Skoven endelig tog det i
Besiddelse, takket være det nu mildere Klima, havde dets Overflade
næsten overalt antaget de Former, som vi nu kender. Men dets Niveau
forhold, d. v. s. dets Beliggenhed i Forhold til Havets Overflade, var,
som det fremgaar af det foregaaende, væsentlig anderledes end nu, og
Kystklitterne og Marsken eksisterede ikke, som vi nu kender dem. Hoved
interessen ved Sønderjyllands geologiske Historie i Efteristiden knytter
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sig da til det organiske Livs Udvikling og Mosernes Dannelse, til Landets
Niveauforandringer, Marsken og Vestkystens Klitter.
Da Vejrliget med Slutningen af Afsmeltningstiden blev mildere,
klædtes Landets Overflade af et sammenhængende Plantedække, Skoven
tog det største Areal, hele det østlige Bakkeland og Bakkeøerne, og sendte
formodentlig Udløbere ud paa Fladerne langs Vandløbenes øvre Dele,
medens Fladerne i øvrigt sandsynligvis for største Delen optoges af Lyng
heden eller paa fugtigere Strøg af Enge og Moser. Det er først og frem
mest Mosernes Tørvelag, der giver Oplysning om dette Efteris tidens
ældste Plantedække saavel som om hele den følgende Udvikling. I Søerne
aflejredes nu hvidlig Søkalk eller brunt Dynd (Gytje) ; Bunden højnedes
derved stadig mere og mere, og tørvedannende Plantesamfund, som f. Eks.
Tagrørsumpen og Elleskoven, søgte fra Randen længere og længere ud
for til sidst helt at lukke Søen. Eller mosrige Hængesækdannelser skød
sig fra Bredderne ud over de lavvandede Søer, der ogsaa saaledes efterhaanden kunde gro til. Ved disse Tilgroningsmaader opstod de saakaldte Sømoser, der navnlig er hyppige i det østlige Bakkeland. Paa de
udjævnede Bakkeøer og paa Fladerne har Søerne været langt sjældnere,
og Hovedmængden af de herværende store Moses trækninger er For
sumpningsmoser. Disse er opstaaet enten langs Vandløbene og der frem
kaldt af de idelige Oversvømmelser, eller de ligger i fugtige Lavninger
paa Bakkeøerne. Moserne langs de vestlige Vandløb er i stor Udstrækning
dannet af engang vidtstrakte Tagrørskove, hvis Ensformighed oplivedes
af spredte Elle- og Pilebuske, medens Forsumpningsmoserne uden for
Vandløbenes Indflydelse først og fremmest er dannet i Afhængighed af
Nedbøren af det nøjsomme Tørvemos, Sphagnum, til Tider fortrængt af
Birkekrat eller Fyrreskov, hvad der giver sig til Kende ved ofte mægtige
Lag af Stubbe i Sphagnumtørven.
Ved Undersøgelsen af en Moses Tørvelag faar man Oplysning ikke
blot om, hvilke Planter og Plantesamfund der har deltaget i Dannelsen
af Tørven, men ogsaa om Sammensætningen af de Skove, som dækkede
det højere Land omkring Mosen. Thi dels er Træernes Blade, Frugter
o. s. v. ført ud i Mosen af Vind og Vand, dels har Mosen ogsaa hvert
Foraar modtaget en Regn af Skovtræernes Støvkorn, som, indesluttede
i Tørvemassen, findes vel bevarede den Dag i Dag og tillader med Mikro
skopets Hjælp paa statistisk Vis Skridt for Skridt at følge de Forandringer,
der er foregaaet i Skovenes Sammensætning i Aartusindernes Løb. Det
har da vist sig, at forskellige Træer til forskellige Tider har præget
Skovene, og man har derfor i store Dele af Nordeuropa kunnet inddele
Efteristiden i saakaldte Skovperioder, der kan benyttes som Tidsinddeling.
Efter den yngre Dryastid fulgte Efteristidens første Skovperiode,
der ligesom Allerødtiden karakteriseres ved dens Birkeskove (Hvid-
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birk), i hvilke der tillige fandtes Asp og Pil, samt snart ogsaa Fyr.
Efter denne Birke-Fyrre-Periode følger den egentlige Fyrreperiode,
da Skovfyrren er det fremherskende Skovtræ, og dernæst Egeblandings
skovens Periode og Bøgeskovens Periode.
Men samtidig med, at Skovens Sammensætning ændredes, foregik der
ogsaa klimatiske Forandringer, og i mange Tilfælde er det fordelagtigere
at inddele Efteristiden i de klimatiske Perioder, som har sat sig saa
tydelige Spor, ikke mindst i Mosernes Lagbygning i Nordeuropa. I to
forskellige Perioder har der hersket et i hvert Fald om Sommeren ud
tørrende Klima, der havde til Følge, at Mosernes Overflade i mange
Tilfælde klæd tes med Skov eller Lynghede, samtidig med at Søernes
Vandspejl kunde sænkes, og Kildernes Vandføring mindskes. Betegner vi
Afsmeltnings tidens alt i alt kølige Klima med Romertallet I, faar de to
Udtørringsperioder Numrene IL og IV. Efter disse fulgte henholdsvis
den III. og den V. Klimaperiode, der begge udmærker sig ved et for
holdsvis fugtigt Klima, Tørvedannelsen foregik livligt, og de foregaaende
Perioders Udtørringslag tildækkedes af friske, hurtigt voksende Lag.
Kilder og Søer blev atter vandrigere. Tidsbestemmelsen af disse for
skellige Perioder, hvori Efteristiden deles, opnaas ved Tilknytning til
arkæologiske Fund og til Niveauforandringerne i Nordeuropa.
Efter Birke-Fyrreperioden, til hvis tidligste Del de ældste Spor
af Mennesket i Danmark sandsynligvis maa henlægges (se S. 37), fulgte
den egentlige Fyrreperiode, da mægtige Fyrreskove bredte sig over
hele Landet, oplivede af Birk, Asp, Røn og flere Buske, deriblandt
Hasselen, som i Slutningen af Perioden opriaaede en senere uovertruffen
Hyppighed. Store Dele af Havene omkring Danmark var da Fastland
(se S. 33, 35), og at Danmark dengang havde et Fastlandsklima, fremgaar af den kontinentalprægede Skovfyrs samtidige store Udbredelse i
NordVesteuropa i Egne, hvorfra den senere er trængt tilbage. Klimaet
virkede udtørrende paa Mosernes Overflade (II. Klimaperiode), og i
mange Moser har Tiden sat sig Spor ved udstrakte Lag af Birkeskov
bund eller Fyrrestubbe. Bekendt i Sønderjylland var tidligere Karlum
Mose paa Karlum Bakkeø, fordi der fra de derværende talrige Fyrre
stubbe i Mosen leveredes Fyrrespaaner, de saakaldte „Karlumer Lys“.
De ældste Bopladser, der kendes i Danmark, Mullerupkulturens, stam
mer fra Fyrretidens Slutning. De er paavist i Moser paa Sjælland, men
samtidige Redskaber er ogsaa enkeltvis truffet i sønderjydske Moser.
Den store Boplads i Duvensee Mose i Holsten har omtrent samme Alder
som de nævnte sjællandske. Mange Plantefund og Dyrefund, f. Eks. Sump
skildpadden i Moserne, viser, at Klimaet nu var blevet mildt. Sommer
varmen har været omtrent som i Nutiden, maaske snarere lidt højere,
og Indvandringen af Planter og Dyr fra Syd til Sønderjylland foregik
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nu i stor Stil, og det kan formodes, at langt den største Del af vore Arter
havde indfundet sig her ved Periodens Slutning.
Talrige Arter af store Dyr færdedes i Danmark i Fyrreperiodens vældige
Skove, hvor Mennesket først nu begyndte at blive farligt for dem. Som
nævnt, er der ved Opmudring i Kolding Fjord fremdraget store Mængder
af Dyreknogler; de vigtigste af de Arter herfra, som fra anden Side
vides at have levet i Danmark i Fyrre tiden, er Bæver, Vildkat, Ulv,
Landbjørn, Grævling, Ræv, Odder, Vildsvin, Raadyr, Kronhjort, Els
dyr, Urokse, Fiskeørn og Havørn. Desuden er der ogsaa fundet Los,
som sikkert ligeledes hører Fyrretiden til. Fra Mjang Mose paa Als fore
ligger en Hjernekasse af Bison, der har været meget sjælden i Danmark,
men sikkert levede her i Fyrretiden. Urokse og Kronhjort er tillige
fundet i Tinglev Sø.
Hasselen, der opnaaede saa stor en Hyppighed i Slutningen af Fyrre
tiden, samtidig med Mullerupkulturen, var Forløberen for Løvskoven.
Ellen indfandt sig noget senere, og dernæst fulgte Elm, Eg, Lind, Løn,
Ask, snart trængte de Fyrren tilbage og Egeblandingskovens Periode
var inde. Dette foregik i Litorinatidens Begyndelse, samtidig med at det
varme Atlanterhavsvand trængte ind i vore indre Have. Følgen deraf
var et mildt og fugtigt atlantisk Klima, der befordrede Løvtræernes
Vækst, men var skadeligt for Fyrren; dog synes Fyrren aldrig helt at
være forsvundet fra Sønderjylland. Muligt har ogsaa andre Faktorer
virket med til Prægning af Klimaet, der samtidig blev atlantisk over
store Dele af Nord- og Mellemeuropa. Fra denne den III. Klimaperiode
stammer rundt om i Landet mægtige Tørvelag, som dækker over Stub
lagene fra den foregaaende Periode, og talrige Smaasøer groede til med
Hængesæk eller Sumptørv. Mange Land- og Ferskvandsplanter giver
ved deres datidige Udbredelse Udtryk for, at Klimaet var blevet varmere,
ligesom Tilfældet var med Havenes Dyreverden. Blandt andre den fra
den sidste Interglacialtid nævnte Hornnød, der nu atter indfandt sig i
Norden og bredte sig stærkt i Sverige og Finland. Ogsaa Sønderjylland
har formentlig et Fund af denne Plante at opvise fra denne Periode,
idet den angives at være fundet i en Mose ved Sattrup i Angel. Af Land
pattedyrene forsvandt nu, rimeligvis paa Grund af Menneskets Efter
stræbelser, baade Elsdyr og Urokse; deres Knogler er meget sjældne i
Køkkenmøddingerne, som opdyngedes i Egeblandingsskovens første Tid.
I øvrigt møder der os stadig en rig Dyreverden i Fundene, Tjuren
levede her dengang som i forrige Periode, og f. Eks. den nu uddøde
Gejrfugl, der er paavist i Skaldyngen ved Genner Fjord.
Henimod Slutningen af Egeblandingskovens Tid blev Klimaet atter
mere tørt, og Mosernes Overflade hele Nord- og Mellemeuropa over
dækkedes af Lynghede, Birke- og Elleskov, men Sommeren var stadig
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varmere end i Nutiden. Grundet paa Forskellen i Beliggenheden af visse
Plantearters Nordgrænser dengang og nu i Sverige har man beregnet,
at Middeltemperaturen for Juli Maaned har været ca. 2° højere i Nord
europa i III. og IV. Klimaperiode end i Nutiden, d. v. s. Sommeren
har været omtrent som i Paris nu. Den yngre Stenalders senere Del og
Broncealderen er samtidig med denne tørre og varme Periode, hvad
der fremgaar af mange Oldsagsfund i Moserne.
Dette øvre Udtørringslag i Moserne dækkes næsten overalt i Nord
europa, fra Skandinavien til Alperne, fra Færøerne til Moskva, af Lag,
som er dannet under betydelig større Fugtighed, og samtidig steg Søernes
Vandstand, og Kilderne flød rigeligere. Aarsagen til dette maa være,
at Klimaet var blevet fugtigere; og at Sommeren samtidig blev køligere,
fremgaar af, at talrige, mere kuldskære Arter i Norden nu trak deres
Nordgrænser tilbage mod Syd. Oldsagsfund i Moserne viser, at denne
Overgang i Klimaet omtrent er sammenfaldende med Overgangen fra
Broncealder til Jernalder i Norden.
Samtidig med disse Begivenheder begyndte Bøgen, der allerede mere
spredt var optraadt i Danmark i Egeblandingskovens sidste Tid, med
afgjort Held at tilkæmpe sig Herredømmet i Østdanmarks Skove paa
god Bund. Bøgeperioden begyndte. Man kan følge dette Træs Fremmarsch i Tyskland, i Holsten indfandt det sig øjensynlig i Broncealderen,
og fra denne Tid er formodentlig ogsaa Fundene af Bøg og Avnbøg i
en undersøisk Mose i Flensborg Fjord. I Kulturlaget fra Slutningen af
Stenalderen i Bundsø paa Als og den nærmest derefter følgende Tid
kunde Bøgen ikke paavises, medens den vistnok havde indfundet sig
paa denne 0 i Begyndelsen af Jernalderen (Hjortspring Mose), ligesaa
synes den først at have indfundet sig paa denne Tid ved Tislund tæt
Nord for Kongeaaen. Et Fund af Bøgebark i en Broncealdergrav paa
Sild er mærkeligt, thi har Bøgen nogen Sinde levet paa denne 0?
Bøgens Mulighed for at fortrænge Egen og de øvrige Bestanddele af
Egeblandingsko ven beror navnlig paa dens store Evne til at give og
taale Skygge; den skygger de fleste andre Træer til Døde, og næsten
kun de unge Bøge kan trives i Bøgeskovens Skygge. Men naar dens sejr
rige Kamp først egentlig begyndte just efter Indtrædelsen af den V.
Periodes kølige og fugtige Klima, beror dette øjensynlig bl. a. derpaa,
at Egen trænger til mere Varme om Sommeren end Bøgen for ret at
trives. I øvrigt kunde Egen holde Bøgen Stangen i vidtstrakte Egne i
hvert Fald gennem lange Tider, saaledes i det vestlige Sønderjylland,
hvor Bøgen sikkert altid har været sjælden, saavel som paa lave, fugtige
Lerjorder, f. Eks. i Egne paa Als. Her er Bøgeskoven først blevet al
mindelig udbredt efter Menneskets Indgreb til Fordel for den, f. Eks.
ved Borthugning af Egene. Bøgen var ukendt i Danmark i de to Mellem-
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Fig. 12. Lyngbakker ved Bjergesø nær Aabenraa.
Fotografi.

Istider og erstattedes da af Granen, som kun ved Menneskets Hjælp er
naaet hertil i Efteristiden; men ellers er Plantevækstens Historie i denne
forløbet i alle Hovedtræk som i Mellem-Istiderne. I disse naaede Klimaet
den gunstigste Udvikling i Egeblandingskovens Tid ligesom i Efteristiden;
derefter blev det i alle tre Perioder køligere, og Spørgsmaalet er, om
Udviklingen nu atter gaar en Istid i Møde.
Der har i det foregaaende været talt om, at Fyrren blev fortrængt
af Egen, og denne atter af Bøgen; der er i Naturen en stadig Kamp
mellem Arterne, og den sejrer, der er bedst tilpasset til Kaarene. Ogsaa
Lynghedens Historie er Beretning om en stadig Kamptilstand. Den lille
uanselige Lyngbusk indvandrede til Sønderjylland i Afsmeltningstiden,
deltog i Sammensætningen af Tundraerne og bredte sig til næsten rene
Bevoksninger (Lynghede) paa Hedefladerne, sikkert tidligt i Efteristiden.
En stor Chance for at erobre nyt Land har Lyngen vistnok faaet, da
Fyrreskoven tyndede ud under Indflydelse af den III. Klimaperiodes
milde og fugtige Klima; thi den trives bedst i fugtigt Kystklima og den
lades ganske anderledes uskadt af den stærke Blæst end Løvtræerne.
Den har da sikkert dengang begyndt at brede sig op over Bakkeøerne
mange Steder, inden Egen fik Fodfæste. Men ogsaa over Egeskoven
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vandt Lyngen ofte Sejr; thi hvor den først var trængt ind i Lysninger
i Skoven, forvoldte af Blæst, Hugst, Ild eller Kvægets skovødelæggende
Færden, dannede der sig den sure Lyngmor, som atter kunde fremkalde
Dannelsen af Blegsand og haard Al. I en saadan pansret Bund kunde
Skovtræernes Kimplanter vanskeligt spire, Lyngheden havde gjort en
Erobring til. Ogsaa tidligere dyrket Jord i de sandede Egne kunde
Lyngen tage i Besiddelse, og Resultatet blev efter de Aartusinders Rov
drift over for Skoven, som Mennesket har paa Samvittigheden, at Sønder
jyllands oprindelig frodige og vidstrakt sammenhængende Urskove helt
forsvandt eller reduceredes til spredte Krat og Smaaskove (Fig. 12),
medens Lyngen i stor Udstrækning spillede Herre paa de vindaabne,
vestlige Bakker og Flader.
17. MARSKEN.
Den yngste af de landskabelige Hovedtyper, som leddeler Sønder
jylland, er Marsken, hvis lave, grønne Flader breder sig Vest for Bakke
øerne og Hedefladerne i et næsten sammenhængende Bælte langs Vest
kysten. Kun ved Vester Vedsted og paa Emmerlev Bakkeø træder
Geesten ud til Kysten. Men Marskbæltet er sønderskaaret af Vadehavet,
thi hinsides og i dette dukker atter Marskstrækninger frem, enten fritlig
gende i Havet, som paa Halligerne, eller støttende sig til Bakkeøer, som
paa Sild og Før, eller til Klitter, som paa Rømø og Mandø (Fig. 13).
Marsken bestaar af Ler, det saakaldte Klæg eller Slik, eller af sandet
Slik. Disse Lag, der i Almindelighed har en samlet Tykkelse af 1—2 m,
er aflejrede af Havet, paa samme Maade som Marskdannelsen foregaar
den Dag i Dag paa beskyttede Steder langs Kysterne, f. Eks. paa de østvendende Sider af Øerne. Betingelserne for Marskdannelsen er og har
været dels et lavt og grundt Vand, Vadehavet, der er beskyttet ud
mod det aabne Hav ved Ørækken, dels et kraftigt Tidevandskifte, under
hvilket Floden medfører store Mængder af mineralske og organiske Be
standdele (Slik), som under Ebben delvis tilbageholdes og bundfældes,
og endelig maa en Række biologiske Faktorer være til Stede. Der kræves
en passende Fordeling af Planter fra Vadehavet op til den højeste Grænse
for daglig Flod, thi det er disse, der i væsentlig Grad medvirker ved
Tilbageholdelsen af Flodens Slik. Ude i Vadehavet hører Bændeltangen
til, der ligesom Sandormen, Slikkrebs og Snegle hjælper med til Fast
holdelsen af Slikmasserne ; Dyrene paa den Maade, at de indfanger Slik
partiklerne, fortærer dem og afgiver dem i Ekskrementform, blandede
med Slim, der tjener til at holde paa Slikken. Paa lidt højere Niveau
findes et Bælte med den mærkelige Kveller-Plante, som opadtil er
stattes af de ejendommelige Marskeng-Plantesamfund med Andelgræs
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Fig. 15. Sandet Marsk paa Vestkysten af Mandø.
Man ser de ejendommelige Huller og Render, dannet af Flodvandet.
I Baggrunden Klitterne. Axel Jessen: Danm. geol. Unders.

og Harrild. Saa langt ind i Landet som Marsken strækker sig, saa langt
rakte den daglige Flod, dengang Marskdannelsen begyndte, d. v. s. i
Broncealderen eller maaske lidt senere, da Geestranden var Kystlinie
(smig. S. 35).
Det er et ganske almindeligt Forhold, at der under Marsken findes
Tørvemoser. I Tønder Marsk er disse Tørvelag væsentlig dannet
af Tagrørsumpe, der sandsynligvis har været betinget af de sikkert jævnlige
Oversvømmelser, som den stadig fremskridende Landsænkning maa have
fremkaldt i Vidaaens nedre Løb. Længst mod Vest oversvømmedes derpaa disse Tagrørsumpe af Vadehavet, som tildækkede Tørvelagene med
Marskler, medens de længere Øst paa stadig næredes af Aaens ferske
Vand og efterhaanden omdannedes til Enge. Analysen af disse Tørve
mosers Bundlag i Tønder Marsk viser, at de er dannet i Egeblandingskovens Tid, hvortil svarer, at man andet Sted under de marskdækkede
Tørvelag har fundet Flintredskaber (Husum-Fundet). Vesterlandets
lave Egne har huset Mennesker, før de klægdækkede Moser derude
voksede op, og selve Marskdannelsen er, som foran berørt, foregaaet
for Øjnene af den senere Oldtids Befolkning. Maaske begyndte Dan-
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nelsen af Tønder Marsk endog først i Jernalderen, thi de øverste Tørvelag
under Marsken ved Ubjerg indeholder Blomsterstøv af Bøg og Avnbøg
og er da sandsynligvis samtidige med de fra Jernalderens Begyndelse
stammende Tørvelag paa Als og ved Tislund, i hvilke Blomsterstøvet af
de nævnte Træer netop begynder at vise sig.
Efter at Landsænkningen havde naaet sit Maksimum paa Vestkysten
af Sønderjylland, og Marskdannelsen var begyndt, har Marsken fra Ribe
til Rømø saavel som Kyststrækningen mellem Ribe og Blaavandshuk
til Fiilsø atter hævet sig med en Højde af indtil 1,5 m, thi her ligger
den gamle Kystlinie, Grænsen mellem Geest og Marsk nu saa meget
højere, end den daglige Flod naar. Nogen saadan Hævning synes imid
lertid ikke at være foregaaet paa den sydlige Del af Sønderjyllands Vest
kyst, og endnu sydligere er der endog Tegn paa, at Landsænkningen
vedvarer.
Der omtales ofte i Litteraturen de store Ødelæggelser af Kysten,
som har fundet Sted langs det sydvestlige Sønderjylland, og der berettes
om Byer, hvis Beliggenhed paa Havbunden endnu eftervises. Det er
imidlertid vanskeligt at danne sig nogen sikker Forestilling om, hvor
stort Landetab det her drejer sig om i historisk Tid. Men naar det hævdes,
at saadanne Ødelæggelser skyldes en Landsænkning, som især i Middel
alderen skulde have været betydelig, maa det fremføres, at sikre Beviser
haves ikke. Nogen Skyld i Ødelæggelserne kan det Forhold have, at
Marsken i de sydlige Egne — modsat Forholdet længere mod Nord —
ofte hviler paa udstrakte Lag af ganske vandfyldte, mægtige Tørvelag
(Darg). Disse kan have givet Anledning til lokale Indsynkninger, hvad
der saa under Stormfloder kan have haft de skæbnesvangre Følger.
Imidlertid har Menneskene derude i Marsken siden Middelalderen stadig
søgt at værne de udsatte Kyster med mægtige Digeanlæg, og den ny
dannede Marsk er stadig blevet inddiget, saa snart Dele af den var
blevet digemoden, d. v. s. naar den havde naaet den rette Højde.

18. VESTKYSTKLITTERNE.
Den næsten sammenhængende Bræmme af over 30 m høje Klitter,
som følger Jyllands Vestkyst fra Skagen til Skallingen, fortsættes paa
Fanø og paa de vestsønderjydske Øer Mandø, Rømø, Sild og Amrum,
hvortil slutter sig Klitbræmmen yderst paa Ejdersteds Vestkyst. Det er
Havklitter, som i Modsætning til de tidligere nævnte Indsandes Klitter
er opbygget af Strandsand. Paa Mandø og Rømø — tillige med Fanø —
erstatter de saa at sige det af Indlandsisen dannede Bakkeland, som ganske
mangler paa disse Øer. Kernen i dem kan vistnok betragtes som gammelt
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Fig. 14. Vandreklit paa Nordenden af Sild.
Jorden runt, Septbr. 1929.

Marskland fra en Tid, da Kysten her laa højere end nu; under Land
sænkningen skulde da dette Marskland være gaaet til Grunde undtagen
paa Steder, hvor det blev overskyllet af Sand, der af Vinden opdyngedes
til Klitter. I hvert Fald angives der at forekomme dybtliggende Klæglag
under Sand inde paa Rømø. Men Sandflugten har fortsat sig siden,
og Flyvesandet vandrer stadig østover. Paa Fanø f. Eks. finder man saa
ledes Flyvesand baade under og over den moderne Marsk. Klitlandska
berne, navnlig paa Rømø og Sild, hører til Landsdelens ejendommeligste,
og her hæver de vildt sønderrevne Toppe sig til henholdsvis 18 m og
34 m over Havet (Fig. 14).
De østligste af disse Vestkystklitter er som oftest dæmpede, d. v. s.
dækkede af et ret tæt Plantetæppe, det er de saakaldte graa Klitter, hvis
Dannelse i hvert Fald indtil videre er afsluttet. Nærmest ved Kysten
finder man i Regelen de hvide Klitter, paa hvilke Planterne endnu ikke
har faaet Overhaand over Sandet. Dette kan da stadig fyge og ændre
Klitternes Form. Flere Steder træffer man desuden nogle ejendommelige
Klitter, der ligger inde i Marsken, det er de mærkelige Øst—Vest stry
gende Rygge, f. Eks. paa Ejdersted, ved Ubjerg og Ribe. Muligvis
er de opstaaet langs gamle Vandløb, som havde deres Leje her før Land
sænkningen og Marskens Dannelse.
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Det er Naturens Kræfter, Indlandsisen, Frost og Tø, strømmende Vand,
Havet og Vinden, som har formet Sønderjyllands Overflade, saaledes
som det er beskrevet i det foregaaende, og forskellige Samfund af Dyr
og Planter har taget Landet i Besiddelse, alt efter de Kaar, som blev
dem budt. Mennesket har levet i Sønderjylland i mange Aartusinder,
og alt som Tiden er skredet frem, har det forstaaet i stedse stigende
Grad at gøre sig Naturen underdanig. Ved Rydning og Plantning, ved
Opdyrkning og Bebyggelse, ved Anlæggelse af Veje og Jernbaner med
deres Rækker af elektriske Ledningsmaster har Mennesket ganske om
præget Landskabernes Fysiognomi, saa det ved første Øjekast oftest er
Kulturen, der bestemmer deres Karakter, ligesom det i tidligere Tider
var f. Eks. Tundraen, Fyrreskoven eller Egeskoven, der prægede Landet.
Men uanset, hvad der rører sig paa Overfladen, vidner dennes Former
og Jordbundens Lag stadig uforandret om de store Begivenheder, der
gennem Tiderne har skabt Sønderjylland.
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MARIUS KRISTENSEN:

SPROGET GENNEM TIDERNE

i. DE TRE SPROG.

er er tre Folkesprog i Sønderjylland: Dansk, Tysk og Frisisk.
Der har i gammel Tid været et fjerde i en lille Del af det gamle
Hertugdømme, nemlig det slaviske paa Femern, som vist endnu levede
paa Kong Valdemar den Andens Tid, da Kong Valdemars Jordebog
taler om „Slavernes Landsbyer“ paa Øen. Men kort efter maa det være
fortrængt af Tysk, ligesom det blev det i Østholsten, hvor det jo ogsaa
havde været raadende, da Knud Lavard blev Slavernes Konge. I nyere
Tid har et femte, det hollandske, en Tid været Talesprog og Kirke
sprog for en Del Indvandrere i Frederiksstad og paa Nordstrand, men
ogsaa det er nu uddød. Disse to Folkesprog har kun haft en rent forbigaaende Betydning. Men de tre har præget Landets folkelige Udseende
fra gammel Tid til den Dag i Dag.
Det kan ikke undgaas at bruge Lydskrift i en Behandling af dette Emne. Den
her benyttede er ret simpel, idet jeg ud over de almindelige Bogstaver (med deres
sædvanlige Betydning) kun har brugt følgende: d, 9 (den svage <?-Lyd i Endelser), ö
(aaben ø-Lyd), Ô (aabent d i Mad), q (aabent g i Sag), l, h (l og n med en j-agtig
Biklang), r] (ng-Lyden), w (den nørrejydske og engelske z^-Lyd), z (stemt j-Lyd, som
engelsk og fransk z, tysk f), og x (tysk Jz-Lyd). Længde er betegnet ved et Punkt,
Stød ved et Komma efter Lydtegnet og Eftertryk ved en lodret Streg foran Stavelsen.
Al egentlig Lydskrift er sat i firkantede Klammer [ ].
Fig. 15. De to Mindestene for Guldhornsfundene i Gallehus. Fot. (1930).
4*

52

DE TRE SPROG

Der har hvilet den Skæbne over disse Sprog, at det snart fra en, snart
fra en anden Side har været draget i Tvivl, om de nu ogsaa kun var
tre. Medens ingen tvivler om, at det Sprog, som taltes i Kirkerne i Nord
slesvig, var dansk, saa lidt som nogen for Alvor drager det i Tvivl, at
Sproget paa Fyn eller Sjælland, ja selv Sproget i Skaanes Landsbyer,
er dansk i sin Rod og Vækst, saa har en lang Række Mænd, der har et
Navn i tysk og dansk Videnskab, ment, at det jydske Folkemaal, eller
i alt Fald det vestjydske, eller dog i det mindste det sønderjydske inde
holdt Levninger af et Grundlag, som ikke var dansk. Den Tale er nu i
det væsentligste forstummet. Ingen Sprogmand, som kender det søn
derjydske Dansk, er i Tvivl om, at det er Dansk. Men vi maa dog ogsaa
her behandle dette Dansk ud fra to Synspunkter. Vi maa skille mellem
det Dansk, som lyder i offentlige Taler og er nøje knyttet til Skriftspro
get, men som ogsaa tales i mange Hjem, især i Købstæderne, og utvivl
somt vil brede sig stærkt i den nærmest kommende Tid, og saa de danske
Stedmaal, som i broget Afveksling lyder og har lydt i den jævne Befolk
nings Hjem og Samkvem.
Vi vil nødig bruge Navnene Høj dansk og Platdansk. De beror,
som vi straks skal se, paa en falsk Opfattelse af de tyske Sprogformers
Forhold til hinanden. Desuden har Ordet Platdansk en Biklang af noget
ringere, som nødig skulde lyde med. Vi kalder de to Former dansk
Rigsmaal og Sønderjydsk, men vi gør paa Forhaand opmærksom
paa, at Sønderjydsk igen er delt i en Række Stedmaal (Lokaldialekter),
som afviger ikke saa helt ubetydeligt fra hinanden.
Derimod maa vi ved Tysk skelne mellem Højtysk og Plattysk eller
Neder tysk. Højtysk hører hjemme i den sydlige, bjergrige Del af det
tyske Sprogomraade, Plattysk i den flade, nordlige Del, og de har deres
Navne deraf. De to tyske Hovedformer af Sproget er i mange Hen
seender forskellige, og i gammel Tid havde de hver sit Skriftsprog, men
i Løbet af det 16. og 17. Aarhundrede gik efterhaanden ogsaa Nordtysk
land over til at bruge det højtyske Skriftsprog, saa Plattysk væsentlig
kun blev en Række Stedmaal. Flere Gange har man i Nordtyskland i
nyere Tid prøvet paa igen at hæve Plattysk til et Skriftsprogs Rang,
men de Fordele, det frembød at have fælles Skriftsprog med Syd tyskerne,
har været saa store, at Bestræbelserne kun har baaret ringe Frugt.
Da Plattysk i mange Henseender staar Dansk nærmere, end Højtysk
gør, har man undertiden villet betegne det som ikke rigtigt Tysk, og
herpaa grunder sig til Dels de Bestræbelser, som dannede Mennesker
har gjort sig for at aflægge deres plattyske Modersmaal og tilegne sig
det højtyske. Især i Købstæderne har en Overgang til Højtysk i de højere
Samfundslag været meget kendelig.
For Frisiskens Vedkommende har vi ikke en saadan Deling som
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for Danskens og Tyskens. Her har ikke været noget Skriftsprog, som de
dannede kunde tilegne sig og derved naa en Selvtilfredsstillelse, fordi
de talte anderledes end det jævne Folk. Men dog er her ogsaa en Deling,
om end af anden Art. De fire Geestøers Sprog hører tydeligt nok sammen.
Amrum og Før har væsentlig samme Maal, saa deres Indbyggere kan
tale sammen i Maalet uden Vanskelighed. Heller ikke Forskellen mellem
Silds og Helgolands Maal er særlig stor, og til Nød kan ogsaa de to
Gruppers Folk forstaa hinanden. Derimod kan de ikke tale med Fri
serne paa Fastlandet og Halligerne i deres eget Maal; der er i Virkelig
heden saa stor Forskel, at det har været draget stærkt i Tvivl, om de to
frisiske Grupper er eet Folk, ja Sagen er endnu ikke afgjort.
2. SPROGFORSKEL.
Forskellen mellem to Sprog beror paa en hel Række Forhold, ikke
paa et enkelt.
Vi kan tænke paa Forskellen mellem Dansk og Svensk — Rigsmaalene
— for at faa et Forhold, hvor alt er klart og vel udredt.
En Sprogmand, som skal gøre Rede for denne Forskel, vil sandsynlig
vis fæste sin Opmærksomhed allerførst paa den lydlige Side. Han vil
nævne den store Forskel, der er mellem den danske Jævn tone med Stød
i en Mængde Ord og den svenske syngende Udtale uden Stød. Han vil
nævne de svenske „haarde“ Medlyd i baka en kaka, och koka gröten i grytan
og de „bløde“ danske i bage en Kage, og koge Grøden i Gryden. Han vil
nævne de fyldigere svenske Endelseselvlyd, som vi hører i det samme
Eksempel, og især de mange —Æ-Lyd. Og det er jo alt sammen rigtigt.
Det er det, som giver de to Sprog saa forskellig en Klang.
Men spørger vi saa, om det er denne forskellige Klang, som gør det
vanskeligt for Danske og Svenske at forstaa hinanden, saa viser det sig,
at selv om den gør noget, er den maaske ikke det værste.
Noget gør den, bl. a. Betoningen. En dansk Forfatter har engang
udtrykt det, mere letfatteligt end strengt korrekt, paa følgende Maade:
„Vi Danske har lettere ved at forstaa en Finsk, som taler Svensk med
dansk Accent, end en Norsk, som taler Dansk med svensk Accent.“
Men dette gælder kun lige i Begyndelsen. Vi skal ikke være længe om at
opdage, at vi dog forstaar Nordmanden bedre, og Grunden er den, at
vi i saa lang Tid har haft fælles Skriftsprog og som Følge deraf har
væsentlig de samme Kulturord.
Vist kan der ogsaa her forekomme Misforstaaelser, som naar en Nord
mand ynkede en dansk Professor, fordi det blev sagt, at han siklede
(cyklede). Det blev opfattet, som om han savlede (paa Grund af Alder
domssvaghed). Eller: en anden Nordmand, som hørte, at en var rar,
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mente, at han ikke var vel forvaret (rar betyder sær paa Norsk). Men
den Slags Forskelle er — paa Grund af det fælles Kultursprog — forholds
vis faa.
Mellem Dansk og Svensk er de langt flere. Vi kender maaske alle Hi
storien om Svenskeren, som kom til København og bad om at blive kørt
hen til något roligt ställe (d. v. s. et Forlystelsessted), og saa blev kørt ud
paa Vestre Kirkegaard. Eller den anden, som kom ind til en Klæde
handler og bad om ett par hängslen (Seler), og naturligvis blev vist hen
til en Jernkræmmer. Det er irriterende, at le paa Svensk hedder skratta,
mens svensk le betyder smile, smila betyder smiske, at grina betyder se sur
ud, og att fatta humör betyder at blive gal i Hovedet og aldeles ikke at komme
i Humør.
Ikke des mindre er Dansk og Svensk saa nær beslægtede Sprog, at man
kan være i Tvivl om, hvorvidt de egentlig er to Sprog og ikke lidt for
skellige Former af det samme. De er næppe saa forskellige fra hinanden
som Plattysk fra Højtysk og afgjort mindre forskellige end Øfrisisk og
Strandfrisisk.
Vi maa da vel skelne mellem de dybtliggende Forskelle mellem Sprog
og de Forskelle, som skyldes en forskellig Paavirkning i nyere Tid.
Lad os tage en Sætning paa Alsingsk, som vel for de fleste Danske ved
første Øjekast vil se ud som alt andet end dansk: [æ bo'te-sø lexør ynør æ
helfax å dryfe ne- a æ pisol]. Det betyder: Kartoflerne ligger under Tagskraaningen og drypper ned i Stuen. Nogle af Ordene kender vi jo nok igen som
danske; [lexør] og ligger ligner jo hinanden godt nok, og Endelsen —er
viser tydeligt, at vi har et nordisk Sprog for os — i Tysk ender 3. Person
paa —t og i Engelsk paa —l Ogsaa [yhør] kan vi nok genkende som
under-, og er vi lærde nok, mindes vi maaske, at en Form med y synes
at forekomme paa et Par svenske Runestene, [ne' a] gør vi let til ned ad.
[dryfo] er ikke = drypper, men svarer til gi. dansk dryber, mens den ny
danske Form nok er et Laan fra Plattysk. Her beror Forskellen altsaa
paa, at Stedmaalet har bevaret noget gammelt dansk, som Rigsmaalet
har tabt. Det samme gælder nok første Led af [helfax], som er beslægtet
med Hjald og Hylde, medens sidste Led er et plattysk Ord (egl. „Sammen
føjning“), som ogsaa er alm. i Rigsmaalet (et Fag Hus). Pisel er et gam
melt Vandreord, som yderst stammer fra Italien, ligesom Rigsmaalets
Stue-, de betyder begge fra først af et Varmeapparat (fransk poêle, engelsk
stove betyder Kakkelovn), senere et opvarmet Værelse, og til sidst blot
Værelse uden Hensyn til, om det kan opvarmes eller ej. Og endelig har
vi [æ bo'te'sør], det er det samme som engelsk potatoes, norsk poteter og
svensk potatis, egentlig Navnet paa en Knoldvækst, Bataten, overført paa
en anden Knoldvækst, akkurat som Kartoffel er en forvansket Udtale af
italiensk tartufolo, Trøffel, altsaa ogsaa en helt anden Slags Knold.
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Den alsingske Sætning, som saa saa fremmed ud, viser sig altsaa paa
eet Punkt at være endnu mere dansk end Rigsmaalet, og de andre Af
vigelser gælder Kulturlaan fra mere eller mindre sen Tid — Pisel og Stue
kom ind i Middelalderen, Poteter og Kartofler efter Amerikas Opdagelse
— Kulturlaan, som ikke viser det mindste om Sprogets Grundvold, men
vel, at Als har faaet andre Paavirkninger udefra end Sjælland.
Gaar vi til de Dele af Sønderjylland, hvor Tysk i Aarhundreder har
været Skriftsprog, maa vi vente at finde endnu mere af den Slags; og det
finder vi ogsaa, som vi senere skal se.
Men danske er de Stedmaal, der har samme Grundpræg som det al
singske, alligevel, og Befolkningen har altid selv kaldt sit Maal for Dansk,
ligesom Naboerne har kaldt dem danske. Dansk har været Navnet paa
Sproget. At det er Jydsk, er der ingen Grund til at nægte, saa lidt som
det kan nægtes, at det Tyske i Ejderegnen erDitmarskisk. Men ingen
falder dog paa at sige, at en Mand fra Kropp taler Ditmarskisk — han
taler Tysk eller Plattysk.
3. SØNDERJYDSK.
Det danske Sprog i Sønderjylland kan vi efter Omraadet kalde Sønderjydsk. Det er godt afgrænset mod Syd, fordi det der støder sammen
med et fremmed Sprog, ganske vist et nær beslægtet, men dog et fremmed.
Hvad er Dansk? Et sønderjydsk Barn har engang besvaret det Spørgsmaal saaledes: „Det er, naar Tyskerne ikke forstaar os.t: Svaret er ikke
saa galt. Det gælder ogsaa Friserne. Naar en Dansk, en Tysk og en Fri
ser, som kun forstaar deres eget Sprog, træffer hinanden, kan de ikke
tale sammen. Det danske Sprogs, og dermed Sønderjydskens, Grænse er
der, nøjagtig der, hvor man er nødt til at bruge et andet Sprog end
sit eget for at gøre sig forstaaet, eller hvor Naboerne maa skifte Sprog,
for at man skal kunne forstaa dem. I disse Egne maa man tale to Sprog
for at kunne tale med alle Naboerne, ja somme Steder kan der behøves tre.
Mod Vest er Grænsen lige saa sikker — det store Hav, som skiller Fast
landet og de nærmeste Øer fra de britiske Øer. Men mod Nord og Øst
er der ikke noget saadant Skel. Selv om den sønderjydske Bonde kom
mer et godt Stykke nordpaa i Jylland, klarer han sig let med sit hjemlige
Maal, om ogsaa mange Udtryk er sært forskellige; og kommer han over
til Langeland eller Fyn, er det ikke vanskeligere. Der er ikke nogen
Sproggrænse, som kræver et nyt Udtryksmiddel, selv om der er For
skelle i Enkelthederne.
Der er dog ogsaa en Forskel mellem Nord og Øst. Mod Øst er der
ganske vist ogsaa Overgangsformer, som minder mere om Sønderjydsk,
inden man kommer til de endnu mere afvigende Sprogformer. For blot
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at nævne en lille Ting kan vi iagttage, at paa Ærø med omliggende
Smaaøer har vi, ligesom i Sønderjylland, kun to Køn i Navneordene;
mens Fynboerne og Tøsingerne (paa Taasinge) siger han om Maanen
og Særken og hun om Solen og Skjorten, siger Ærøboerne og Sønder
jyderne den om dem alle. Ja, Ligheden gaar endda saa vidt, at Ungers
Navne paa Ærø ligesom i Sønderjylland er Intetkøn {et Kalv, et Gris,
et Hundeunge — i Sønderjylland: et Hvælp).
Men alligevel danner det smalle Farvand mellem Als paa den ene,
Ærø og Fyn paa den anden Side et temmelig klart Skel. Tonegangen er
paa et Par vigtige Punkter forskellig i Øst og Vest — vi skal ikke her
komme ind paa disse Sager, men blot nævne det. De to Ord æ — første
Persons Stedord og den bestemte Artikel — afløses afj>fgJ og Bestemt
hedsendelsen (sønderjydsk: æ Mand, ae Kun, ærøsk: Manden, Konen, fynsk:
Mandi, Konen}. Endelserne er noget mindre afkortede, selv om Forskellen
ikke er stor, paa Ærø og Fyn. Og i Stedet for de tydeligt udtalte Med
lyd efter Selvlyden i skrige, jyge, smage, tabe, raabe, Mand, Sang paa den
sønderjyske Side faar vi Bortfald eller en langt mere afsvækket Udtale
paa Øerne. Først helt ovre paa Østsiden af Øresund finder vi en lige
saa tydelig Udtale af Medlydene igen. Her er altsaa baade i Lyd og
andet en meget kendelig Forskel.
Gaar vi derimod mod Nord, saa bliver det helt anderledes. Ved Søn
derjyllands politiske Nordgrænse, Kongeaaen, Kolding Aa og Fjord,
er der næsten ingen Forskel paa Sproget i Nord og i Syd. Det eneste er,
at Rigsmaalets d (d, svarende til olddansk t efter Selvlyd) sønden for
Aaen udtales som r, medens det i det sydlige Nørrejylland lyder som i
Rigsmaalet. Men Betydningen af denne Forskel svækkes stærkt derved,
at den sønderjydske Udtale kommer igen i et stort vestjydsk Omraade
(store Dele af Ringkøbing og Viborg Amter og lidt mere) og i tre mindre
østjydske Omraader. Ejendommelig sønderjydsk er Udtalen altsaa ikke.
Dertil kommer, at den heller ikke er eneraadende i det sydligste Sønder
jydsk, selv om den findes over hele Omraadet.
Snarere findes der noget i Retning af Grænser nordligere og sydligere.
Men disse Grænser har det igen saadan, at de ikke danner egentlige
Linier. De forskellige Afvigelser mellem nordlige og sydlige Sprogformer
følges ikke ad. Vi skal behandle dem hver for sig, idet vi først betragter
de nordlige.
4. DEN BESTEMTE ARTIKEL.

„Den berømteste Dialektgrænse i Danmark“ har P. K. Thorsen kaldt
Skellet mellem den foransatte Artikel æ (e, a) og Bestemthedsbøj
ningen („den efterhængte Artikel“, -en, -et, -ne} og ikke uden Grund.
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Efter en skarp Linie ned igennem Jylland fra Hannæs til Horsens Fjord
deles Halvøen i en nordøstlig Del, som følger de øvrige nordiske Sprog
i at føje Bestemthedsmærket bag efter Navneordet, naar intet Tillægsord
staar foran (Manden, Barnet, Pigerne) og en sydvestlig Del, som har
Artiklen foran (æ Mand, a Barn, a Piger). Vest- og Sydjylland staar
altsaa ikke blot i Modsætning til de øvrige danske Maal, men til alle
de nordiske Sprog, og det er en Selvfølge, at en saa iørefaldende Af
vigelse, som tillige betyder en Overensstemmelse med de tyske og engelsk
frisiske Sprog, tidlig har vakt Opmærksomhed. Skellet gaar, som allerede
nævnt, ikke lige fra Nord til Syd, men munder ud i Horsens Fjord, saa
at hele den sydlige Del har foransat Artikel. Dette har naturligvis kun
kunnet styrke den Opfattelse, at den foransatte Artikel maa have For
bindelse med Naboskabet til Tysk og Frisisk, eller at det ligefrem er en
Fortsættelse af et ældre Sproglag, som var nærmere i Slægt med disse
end med de nordiske Sprog.
Denne Opfattelse ligger saa nær, at ikke blot tyske Sprogmænd, som
paa Forhaand var tilbøjelige til at antage dette, fordi de ud fra de syd
landske Oldtidsforfattere mente at kunne godtgøre Tilværelsen af saa
danne ikke-nordiske Stammer paa Halvøen, men ogsaa saa at sige alle
danske Sprogmænd før Lyngby godkendte den. Men den har nogle meget
svage Punkter, som vi nu skal se nærmere paa.
Brugen af bestemt Artikel er ikke kendt i de ældste Former af de
jafe tiske Sprog og er opstaaet paa meget forskellig Tid i de enkelte
Sprog. I Græsk er den forholdsvis meget gammel, idet den optræder
allerede i de ældste prosaiske Skrifter; det er her som alle andre Steder et
paapegende Stedord, der i svækket Form bruges som Artikel, og for
øvrigt det samme, som i ændret Form bruges i de gottonske Sprog (den,
det, de). Iltalisk opstaar en saadan Brug langt senere. De olditaliske
Sprog, Latin, Oskisk og Umbrisk, kender den endnu ikke, først da
Latinen er ved at kløve sig i de romanske Sprog, vinder Brugen af Ar
tiklen frem, og ikke paa samme Maade i dem alle. I de fleste dannes
den af det paapegende Stedord ille, saaledes at den almindelig sættes
foran Navneordet; kun Rumænsk faar ligesom de nordiske Sprog „ efter hængt Artikel“; og i Sardinsk er det et andet paapegende Stedord,
iste, som bliver Artikel. I de gottonske Sprog er Udviklingen til Dels
senere endnu. I Gotisk bruges Artiklen (den) ofte, næsten altid som lige
frem Gengivelse af den græske Artikel, hvad der gør det vanskeligt at
afgøre, om det er virkelig gotisk Sprogbrug eller blot slavisk Oversæt
telse; men det er i alt Fald sikkert, at man maa have kendt en bestemt
Artikel. I Oldengelsk og Oldtysk savnes Artiklen ved Navneord uden
Tillæg saa godt som altid i den ældste Digtning, men trænger efter
haanden ind. Det er altid, ligesom i Gotisk, det Ord, som svarer til
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den, og det stilles foran det Ord, som det hører til. Disse Sprog synes altsaa at være senere paa Færde end Gotisk. Endnu senere paa Færde
synes de nordiske Sprog at være. Brugen af den efterhængte Artikel
ser ud til at være ret sen.
Paa alle de danske og svenske Runeindskrifter (i alt omkring 2000)
fra før 1150 finder vi ikke et eneste sikkert Eksempel paa efterhængt
Artikel. I hele Eddadigtningen findes, naar vi undtager et eneste Digt
(Hårbarösljoö), tre Eksempler, de to i et Digt, som af andre Grunde
maa regnes for ret sent (Lokasenna). Og i Skjaldedigtningen træffer vi
det første nogenlunde sikre Eksempel i Markus Skeggjasons Mindedigt
over Erik Ejegod (altsaa efter 1104). Hertil kommer, at i de ældste danske
Love bruges Navneord uden Bestemthedsmærke ofte, hvor senere Dansk
vilde kræve dette, og at vi i en Mængde gamle Talemaader endnu har
Rester af en saadan Sprogbrug. Sml. f. Eks. komme i Hus, gaa fra Gaard
og Grund, være fra Sans og Samling med komme ind i Huset, gaa fra Gaarden,
være fra Forstanden.
Der er en anden Omstændighed, der tyder paa det samme. De nor
diske Sprog har fra gammel Tid en ejendommelig Forskel i Tonegang
mellem Ord paa een eller flere Stavelser. De Forandringer, Sproget er
undergaaet siden det 12. Aarh., har ingen Indflydelse paa Tonegangen.
Denne ejendommelige Forskel i Tonegang er særlig fremtrædende i det
egentlige Svensk og Norsk og i nogle danske Stedmaal, Fynsk (i videste
Forstand) og Østslesvigsk, hvor Nikolaj Andersen har paavist den.
Men Tonegangen paavirkes ikke af Artiklen, hvad der tyder paa, at
Artiklens Tilføjelse er yngre end Udviklingen af Tonesystemet.
Vi maa desuden lægge Mærke til, at Udviklingen bærer Spor af at
have bredt sig fra Nord og Øst mod Syd og Vest; inden for det gamle
danske Omraade har vi i Skaansk-Bornholmsk, ligesom i Svensk, ikke
blot Manden og den gamle Mand, men ogsaa den gamle Manden, medens
Ømaalene og Nordøstjydsk ikke kan have Bestemthedsendelse, naar der
staar den foran. Vi har altsaa egentlig ikke to, men tre Trin, idet Brugen
af efterhængt Artikel aftager vestpaa.
Muligvis er Grænsen ikke absolut; vi finder ogsaa i Vestjydsk og
Sønderjydsk, selv i Egne, som aldrig har haft dansk Skriftsprog, Former
som [böjsons rexnor[] „Byens Regnskab“ (Fjolde), [dawsons] „Dagsens“
(Lys, Sandhed; Ty, Vestj.), Dødsens (Darum), [ja.tøns gjærn] „hjertens
gerne“ (Angel) og maaske et Par flere. Om disse Former gælder det, at
vi ikke kan afgøre, om de er Rester af noget, som ellers er uddød, eller
om de snarere er Forløbere for noget, som aldrig trængte igennem.
Men staar det saaledes, har vi god Grund til at sige, at den foransatte
Artikel efter al Rimelighed ikke er Rest fra et førnordisk Sprogtrin,
men ligesom Bestemthedsendelsen noget, der først har udviklet sig paa
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en Tid, da Vestjylland og Sønderjylland med fuld Vished kan siges at
have været Led i den nordiske Sprogenhed.
Hertil kommer endnu en Omstændighed, som det ikke er lykkedes at
skabe fuld Klarhed over, men som dog heller ikke kan lades uomtalt.
Medens den bestemte Artikel i Gotisk, Tysk og Engelsk overalt er opstaaet af det paapegende Stedord, som svarer til den, er der i Nordisk
Former, som udgaar fra andre paapegende Stedord, fra hin og rimeligvis
fra et, der svarer til tysk jener. I Tidens Løb er disse foran Tillægsord
i alle de nordiske Sprog (dog ikke i islandsk Skriftsprog) blevet for
trængt af den, men i efterhængt Stilling er det et af dem, som har holdt
sig. I Vestjydsk og Sydjydsk bruges imidlertid den foran Tillægsord og
æ foran Navneord (og foran Tillægsord + Navneord, naar de udgør
eet Begreb). Man siger altsaa æ Mand (og æ gammel Mand, naar der menes
„Aftægtsmanden i Gaarden“), men den gammel Mand, naar man tænker
paa en eller anden tidligere omtalt gammel Mand. Denne Forskel ser
ud til at hænge sammen med den gamle nordiske Brug af forskellige
Stedord som Kendeord.
Hermed er selvfølgelig ikke sagt, at den vestjydske og sydjydske Brug
ikke har Sammenhæng med den udelukkende Brug af foransat Artikel
i Engelsk og Frisisk. Nabosprogene, selv om de var ret afvigende, kan
have øvet Indflydelse paa disse Egne. Derimod er der næppe Tale om
tysk Indflydelse, da Berøringerne med tysk talende Folk var ganske svage
i den Tid, da Artikelbrugen udviklede sig. Hvis der er nogen virkelig
Forbindelse mellem den vest- og sønderjydske Artikel og de sydligere
Sprogs, er det snarest en Paavirkning fra disse i den senere Oldtid og
den ældste Middelalder.
5. KØNNET I NAVNEORDENE.
Medens vi i forrige Stykke talte om en Nyudvikling inden for de
nordiske Sprog, som ikke eller kun i meget svage Spor viser sig i en stor
Del af Jydsk, skal vi i dette se paa Udviklinger inden for Jydsk, som ikke
har bredt sig til andre Dele af Norden, ja til Dels ikke er naaet til Jyl
lands Grænser.
De nordiske Sprog havde, ligesom alle de gamle jafe tiske Sprog,
tre Køn: Hankøn, Hunkøn og Intetkøn. Hvorledes denne Forskel mel
lem Navneordene er opstaaet, skal vi ikke her prøve at forklare. Vi
nøjes med at fastslaa den Kendsgerning, at saaledes var det; Forskellen
viser sig ved, at Navneordene har forskellig Bøjning, og at tillægsagtige
Ord (Tillægsord, Stedord, Artikler, Talord) faar forskellig Form efter
det Ords Køn, som de føjes til, ligesom de Ord, der viser hen til dem,
er forskellige.
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Dette Forhold er bevaret de fleste Steder i Norden; saaledes hedder
det paa norsk Landsmaal ein gamal Mann, ei vakker Gjenta, eit lite Barn,
Mannen, Gjenta, Barne, min Mann, mi Gjenta, mitt Barn o. s. v. Men paa
Fynsk er det lige saa kendeligt: Katti og Kakkelovni og Skovi er han,
Musen og Lampen og Bøgen er hun, Dyret og Bordet og Krattet er det. Man
siger han om Dagen, Maanen og Særken, men hun om Natten, Solen- og
Skjorten fra Vendsyssel til Bornholm.
Men i dansk og svensk Skriftsprog er de to Køn, Hankøn og Hunkøn,
væsentlig faldet sammen i et „Fælleskøn“, saa man kun bruger han
og hun om Mennesker og vigtige Husdyr, men ellers siger den. Ogsaa
Bøjningsforskellene i de vedføjede Ord er forsvundet. Paa dette vigtige
Punkt slutter den største Del af Jydsk sig til Skriftsprogene.
Paa et andet Punkt har Jydsk en særlig Udvikling, idet alle Navne
ord, som betegner Stof el. lign., behandles helt eller delvis som Intet
kønsord.
Endelig er i Sydjydsk Ungers Navne blevet Intetkønsord.
Det egentlige Vestjydsk er gaaet et Skridt videre endnu end Jydsk
i Almindelighed, idet alle Navneord, som betegner Enkeltheder, be
handles som Fælleskønsord, og kun Stofnavne er Intetkøn.
Det er efter Forholdene afgjort sandsynligst, at Opgivelsen af de gamle
Kønsforskelle i Navneordene er begyndt i Vestjylland, og at den hænger
sammen med Mangelen paa efterhængt Artikel. Vi ser nemlig ogsaa
i de Egne, som har bevaret Forskellen mellem Hankøn og Hunkøn, at
denne Forskel kan have holdt sig i Bestemthedsendelsen, men er op
givet i den foransatte Artikel den. Men Skellet mellem to og tre Køn
ligger langt østligere, idet kun Vendsyssel Nord for Kær Herred, Dyrs
land og Kattegatsøerne har Spor af tre Køn, hele Resten af Jylland,
Als og Ærø med omliggende Øer har kun to Køn. Heller ikke Skellet
mellem gammelt Intetkøn og den vestjydske Regulering falder sam
men med æ Mand. Nordligst ligger Kønsgrænsen et Par Sogne østligere
end Artikelgrænsen, fra Limfjorden til Mos Sø følges de temmelig nøje,
men derfra gaar Kønsgrænsen lidt vestligere til Horsens og saa mod
Sydvest, saa at kun det nordvestlige Hjørne af Sønderjylland og Vesterhavsøerne i den Henseende følger Vestjylland. Hoveddelen af Sønder
jydsk følger altsaa her Østjydsken, og dette gælder ogsaa med Hensyn til
Ungers Navne, saa det hedder et Kalv o. s. v. Nordgrænsen herfor ligger
noget Syd for Horsens.
Heller ikke med Hensyn til dette Forhold er der Tale om en oprindelig
Forskel, idet de vestjydske Runeindskrifter viser, at hele Udviklingen
først kan være begyndt i Middelalderen, altsaa endnu noget senere end
Udviklingen af Artikelbrugen. At Sønderjydsk ikke som Helhed er
naaet saa vidt som Vestjydsk, viser ogsaa hen til Tider, da Forbin-
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delserne øst- og nordpaa betød mere end de mod Nordvest. Kønnet
for Ungers Navne viser bestemt Tilslutning til Sydjydsk, men snarest
saadan, at Udviklingen er kommen sydfra og har bredt sig mod Nord.
Her kan der være Tale om tysk Paavirkning i temmelig gammel Tid
(snarest i den senere Middelalder), men noget bestemt kan der ikke
siges derom.
Omvendt er der ingen Tvivl om, at det skyldes dansk Indflydelse, at
Plattysk i Angel har opgivet Forskellen mellem Hankøn og Hunkøn,
men det er sket i langt nyere Tid, som vi senere skal se.
En vigtig Omstændighed er det, at Sønderjydsk her viser sig saa nøje
knyttet til Sydøstjydsk. Det styrker nemlig den Formodning, at det
ogsaa med Hensyn til Artikelbrugen snarere er Sydjylland end Vest
jylland, det hører sammen med. Mere end en Formodning er det dog
ikke.
6. BETONINGEN.
Det har allerede været nævnt, at de nordiske Sprog fra meget gam
mel Tid maa have haft en forskellig Tonegang i Ord med forskellig Sta
velsefordeling. I Svensk og Norsk er denne Forskel meget iørefaldende,
men i Nordhavsøernes Sprog — som jo oprindelig er norsk — og i FinskSvensk høres den langt mindre, ja af mange slet ikke. Da den ene Tone
gang sædvanlig findes i Ord, som ved Oldtidens Slutning kun bestod
af een Stavelse, og den anden i Ord paa to eller flere Stavelser, har man
kaldt dem Enstavelsestone og Flerstavelsestone eller Accent i og Accent 2.
Accent 1 er i Reglen mindre sammensat, medens Accent 2 har ligesom
en lille Melodi, tit saadan at den begynder paa en dybere Tone og
gaar op paa en højere eller først gaar ned og saa igen op.
I Dansk er denne Forskel i Tonegangen i det hele lidet iørefaldende
uden for et Omraade, der strækker sig fra Samsø over Fyn og Taasinge
og Ærø til Als og Østslesvig. Nikolaj Andersen har undersøgt Fordelingen
i Sundevedsmaalet og paavist, at den i det hele og store stemmer med den
i Svensk og Norsk. Her staar vi altsaa utvivlsomt over for en Levning
fra meget gammel Tid, skønt vi intet Vidnesbyrd har derom, da man
aldrig har nedskrevet Tonegangene i Sproget før i vore Dage.
I den større nordlige Del af Danmark svarer det saakaldte Stød
(„Stødtonen“) delvis til Accent 1. Grænsen mellem Stød og Ikke-Stød
gaar skraat igennem Sønderjylland fra Friseromraadet til Nord for
Haderslev Fjord og derfra mod Øst gennem Sydfyn og det sydligste Sjæl
land.
Jylland, med Undtagelse af det østlige Dyrsland (med Anholt og
Samsø) har den Ejendommelighed, at Accenten i sammensatte Ords
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andet Led er ligesom i det tilsvarende Ords usammensatte Form, alt
saa den samme i Fløjdøre som i Døre, i behandle som i handle, i afbryde
som i bryde, medens Ømaalene i saadanne sammensatte Ord altid har
Accent i (Stød), selv om de usammensatte har Accent 2 (ikke Stød).
Rigsmaalet er vaklende, men gaar hyppigst med Ømaalene. Sønder
jydsk slutter sig her helt til den jydske Side, Skellet mellem Als og Ærø
er tydeligt.
Men atter her slutter Sønderjydsk sig endnu nærmere til Sydjydsk.
I de stærktbøjede Udsagnsords Tillægsform har største Delen af Dan
mark ligesom Sverige og Norge Accent 2 — altsaa i Former som baaren,
bunden, faren, fløjen, buden, stegen, sprungen, stukken o. s. v. I Vestjylland har
de af Formerne, som har enkelt Medlyd efter Selvlyden i Gammel
dansk, faaet Stød, og i en Del af det midterste Sydjylland gælder det dem
alle. Hertil slutter Sønderjylland sig — det nordvestre Hjørne gaar
dog ogsaa her med Vestjylland. I Nordslesvig og Løgumkloster-TønderEgnen har vi altsaa Stød, og i de sydøstlige Egne den mere enkle Tone
gang (Accent 1). Ogsaa i dette Tilfælde danner Lille Bælt Skellet.
Det ser efter Udbredelsen at dømme ud til, at Ændringen er udgaaet
fra Sønderjylland og derfra har bredt sig nordpaa, og det paa en Tid,
da Hovedforbindelsen endnu var vestlig. Nord for Kolding er den
nemlig ikke naaet ud paa Halvøerne mellem Fjordene. Men den er
vistnok ikke foregaaet paa een Gang, da den kun delvis er trængt nord
paa gennem Vestjylland. At Accent 1 i disse Former er en yngre Udvik
ling, kan anses for sikkert, da ikke blot det øvrige Danmark, men ogsaa
Sverige og Norge har Accent 2.
I de gamle Skrifter kan vi ikke vente at finde Spor af dette Forhold,
da Betoningen jo ikke angives i Skrift. Maaske vi dog har et saadant
Spor. I en sønderjydsk Skriftebøn fra det 14. Aarh., som er indført i
det Stockholmske Haandskrift af Henrik Harpestrængs Urtebøger,
finder vi Skrivemaaden thrælborn „trælbaaren“, og denne Skrivemaade
(uden e) kan tyde paa en Udtale med Accent 1.
7. NOGLE SELVLYDSFORHOLD.

Vi har i de foregaaende Stykker set Sønderjydsk slutte sig nær til
Nørrejydsk, undertiden til Østjydsk, nok saa hyppigt til Vestjydsk,
men ganske særlig til Sydjydsk, sønden for Horsens.
Dette gælder ogsaa med Hensyn til nogle Selvlydsforhold.
Nord for en Linie omtrent Skærn Aa—Horsens Fjord er 0 foran m
blevet a i Ord som øm, Drøm, Søm, Tømme, tømme, men Syd for denne
Linie har vi ö ligesom i Rigsmaalet. Sønderjydsk slutter sig til Sydjydsk
i at bevare det forholdsvis oprindelige.
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En lidt sydligere Linie, Skærn Aa—Vejle Fjord, er Skellet mellem de
nordligere Former [hyw'l] eller [hiw'l], [skyw'l] eller [skiw'l], [yw'l]
eller [iw'l] og de sydligere [hju-'l] eller [ju-'l], [skjuSl] og [ju*’l] (Hjul,
Skjul, Jul). Atter her stemmer de sydlige Former med Rigsmaalet, og
Sønderjydsk følger dem.
Omtrent ved Vejle afløses ogsaa de nørrejydske Former [hwål] og
[kwål] (Hul, Kul) af de sønderjydske [hal, kål]. Her er de sydlige
Former jo ogsaa afvigende fra Rigsmaalets, idet Jydsk fra ældgammel
Tid har haft en anden Selvlyd end Sjællandsk.
Endnu sydligere, men dog paa nørrejydsk Omraade, afløses de nørre
jydske Former da-'r, ta-’r, fa-r (Dør, tør, før) af de sønderjydske med
ø-Lyd, ligesom i Rigsmaalet.
Inden vi kommer til Kongeaaen, har vi altsaa en Række Forskelle,
som næsten alle betyder større Overensstemmelse med Rigsmaalet og
ældre dansk Sprog. Men gaar vi et lille Stykke Syd for Kongeaaen,
bliver denne Overensstemmelse endnu langt større.
En Linie omtrent fra Ribe til Kolding er jo kun mod Vest lidt syd
ligere end Kongeaa-Grænsen. Nord for denne Linie har vi det nørre
jydske a i Stedet for æ i Ord som Jern, gerne, Stjerne, værd, fjerde, men Syd
for den har vi æ som i Rigsmaalet. Her er a i nogle af Ordene det oprin
delige, men det er meget tvivlsomt, om det er bevaret uforandret;
snarere er det ogsaa her først blevet æ, og saa igen ved en senere Over
gang a. I andre Ord, som værd, Gær er æ oprindeligt.
Endnu mere afgørende er Linien Ribe Aa—Gram (Flads) Aa—Haders
lev Fjord. Syd for denne er de lange Selvlyde a, å, e, o, 0 som i Rigs
maalet, medens de nordpaa bliver å, o, ie, uo og delvis yø. Dette rammer
en meget stor Del af Ordforraadet, medens de tidligere nævnte Tilfælde
hvert kun omfatter et temmelig ringe Antal Ord. Det gælder Ord som
Fader, tale, Gade, vare, Haar, Gaard, vaad, Aal, Ged, se, hel, dele, mene, god,
Rod, Ros, Rose, Bord, Korn; Hø, købe, gø, gøre og mange flere.
Hertil kommer endnu et Par Smaating. I Ord, hvor Rigssproget har
øj eller øks, har Nørrejydsk faaet øw(yw) eller ew(iw), saaledes i Øje,
Høj, Økse [yw, hyw, yw's]. Sønderjydsk har her cj ellery [y, hy'*] eller
[öf, höf; qj'sj, Former, som vel maa siges at ligge Rigsmaalet nær
mere, for saa vidt de ikke helt falder sammen med det.
8. ANDRE SØNDERJYDSKE EJENDOMMELIGHEDER.
Endnu maa nævnes nogle Ting, som er iørefaldende, selv om de ikke
præger Maalet saa stærkt som den store Overensstemmelse med Rigs
maalet med Hensyn til Selvlydene. Der er i Virkeligheden ingen anden
dansk Dialekt, der i den Henseende staar Rigsmaalet saa nær.

64

HV OG HJ. Æ OG A. HVEN

En Overensstemmelse med Rigsmaalet er det ogsaa, at h falder bort
foran v og j Syd for Ribe-Kolding-Linien, og at w, som er saa frem
trædende i Nørrejydsk, fraregnet det vestre Hjørne, afløses af v i Ordenes
Begyndelse.
Nu først er der Grund til nærmere at omtale, hvad alle ved, at Sønder
jyderne siger 0?, og ikke a som Nørrejyderne, for jeg. Grænsen er omtrent
den samme som den store Selvlydsgrænse (Ribe—Haderslev), dog lidt
sydligere mod Øst. Der er altsaa ikke saa faa Sønderjyder, der siger a,
og paa den anden Side er der mange Nørrejyder, der siger æ, men de
bor rigtignok langt mod Nord, i Ty og Havbosognene Syd for Tyborøn.
G. Berg, som var fra Havboegnene, sagde som ung æ om sig selv. Der
er Grund til at tro, at æ er en oprindeligere Form end a, da den kan
forklares som en direkte Fortsættelse af det ek, som findes i GuldhornIndskriften. Den stemmer ogsaa med den nord- og vestnorske Form af
Ordet.
Paa den anden Side er a ikke nogen helt ung Form, saa vanskelig
den end er at forklare. I de ældste jydske Haandskrifter finder vi baade
æc og ac, saa allerede dengang maa der have været den samme Forskel,
blot er Å-Lyden senere faldet bort, fordi Ordet stadig bruges uden Efter
tryk. Formen med a maa være en yngre Udvikling, som ikke er naaet
frem til Yderkanterne i Nordvest og Syd.
Et andet Ord maa ogsaa her omtales, det er Ordet huen [væn]. Det
er for øvrigt to Ord, ikke eet. Det ene kan let faa os til at tro, at det
er det samme som det ligetydige tyske wenn (naar). Men netop dette
hven finder vi i de ældste Haandskrifter som hwænnær eller hwinnær, og
disse Former viser os, at det er opstaaet ved Forkortning af et ægte
nordisk Ord. For øvrigt er der endnu Egne, hvor man siger [vinvrj.
Ordet gaar Nord for Kongeaaen, ligesom det andet hven, som betyder
„hvem“ og formodentlig er et ældre hwærn.
Et typisk Eksempel paa, at de skarpe Grænser ikke findes inden for
det dansktalende Omraade, er Omlyden i nogle Udsagnsords Nutids
former. Man kan i det hele og store sige, at denne Omlyd er ejendommelig
for Norsk og Islandsk i Modsætning til Dansk og Svensk. Naar vi paa
norsk Landsmaal træffer eg fer, kjem, søv, gjeng i Modsætning til dansk
jeg farer, kommer, sover, gaar, saa er det en gammel Forskel. Men oprindelig
er den ikke, saa lidt som Forskellen mellem det „syngende“ norske
Sprog og det „stødende“ danske Sprog. Vi har jo set, hvorledes øst
slesvigsk Tonefald vidner om, at vi ogsaa engang har haft et „syngende“
Sprog ligesom Nordmændene. Det er ogsaa først og fremmest Sønder
jydsk, som har bevaret omlydte Nutidsformer af samme Art som de
norske.
Sønderjydsk er dog ikke ene herom. Et godt Stykke nordpaa, i Aarhus-

Side af Flensborghaandskriftet af Jydske Lov.
(Se Henvisningerne). Staatsarchiv. Slesvig.
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Egnen og ud paa Dyrsland, finder vi enkelte omlydte Former, stær,
gjær og til Dels fær (staar, gaar, faar) ; men det var en Misforstaaelse,
da en Lærer mente at tale godt Molbomaal, naar han sagde: det kan
hun godt fæ! Omlyden forekommer ikke i Navnemaade.
De samme tre Udsagnsord, staa, gaa og faa, finder vi igen med Omlyd
(fær, gær, stær) i hele det sønderjydske Omraade og lidt videre. Gaar
vi mod Syd, træffer vi efterhaanden flere, først hær, siær (har, slaar),
saa æger, nær, sær, kømmer, søver, høgger og fælder eller følder (ager, naar,
saar, kommer, sover, hugger, falder), sydligst endnu nogle flere som
hælder, ræder, tæber,flær (holder, raader, taber, flaar). Hertil kommer vur
(vorde), som i Fortællemaade hedder æ vær; egentlig hører det ikke
herhen, men er paa en eller anden Maade draget ind i Kredsen. Det
gælder for øvrigt ogsaa en Del af de andre (naar, raader, taber), at
de næppe har gammel Omlyd, men er blevet omdannet i Lighed
med de gamle Omlydsformer.
Man kan nu ogsaa paavise, at Forholdet har været det samme allerede
i gammel Tid. I de Haandskrifter, som stammer fra Flensborg eller den
nærmeste Omegn, og som til Dels gaar tilbage til det 13. Aarh., finder
vi tilsvarende Former. I Flensborg-Haandskriftet afjydske Lov (Bilag III)
træffer vi (ved Siden af ikke omlydte Former) fær, gær, stær, hæv ær, siær,
kymær, høggær, fællær, hældær1), i St. Knuds Gildeskraa desuden syver
(sover). Derimod finder vi ingen af de senere ligedannede Former.
Noget videre naar tæj (tage) og dræj (drage), som ogsaa har Omlyd
i Navnemaaden. De gaar længere mod Nord og over i det fynske Om
raade og kan ikke helt sammenstilles med de andre. Endnu mindre kan
væjs (vokse), som ogsaa har videre Udbredelse, sammenstilles med dem;
den tilsvarende svenske Form växa tyder, ligesom gotisk wahsjan paa en
anden Oprindelse. Og endelig maa ^-Lyden i lade, græde og blæse, som
naar over hele Jylland og til Dels over hele Danmark, nok ogsaa holdes
ude fra Hovedgruppen.
Man maa spørge sig selv, hvorledes det kan gaa til, at saadan en
gammel Ejendommelighed har holdt sig her, og mest i de sydligere
Egne, men det er ikke saa lige til at finde Svaret. I Norsk er der vist
det samme Forhold, at de omlydte Former bliver flere, naar man gaar
mod Nord og Vest, Tabet af dem synes altsaa snarest at være begyndt
i Sverige og derfra at have bredt sig, og saa er det ikke naaet frem til
Udkanterne, hvor tværtimod en Bevægelse i modsat Retning har gjort
sig gældende. Men hvorledes disse Former kan være gaaet ud af Sproget,
er egentlig en Gaade.
x) Desuden findes baade i Jydske Lov og i Flensborg Bylov fær (farer).

66

P, T, K > B, D, G

9. DEN DANSKE MEDLYDSSVÆKKELSE.
Vi har tidligere omtalt, at en af de Ting, som paa en iørefaldende
Maade skiller Dansk fra Svensk, er de svækkede Medlyd efter Selvlyd,
saaledes at til koka svarer koge, til baka bage, til gripa gribe, til löpa løbe,
til bita bide og til gata Gade. I Virkeligheden gaar Ændringen i Dansk
dybere, idet de gammeldanske Lyd, som svarer til svensk v, d, g efter
Selvlyd, i mange Tilfælde er helt forsvundet, som Due : duva, bie : bida,
tie, true : tiga, truga. Selv hvor de ikke er forsvundet i Skriftsproget, er
de tit forsvundet eller paa anden Maade svækket i Talesproget og i
Dialekterne.
Denne sidste Svækkelse er i Virkeligheden den ældste og den, der er
videst udbredt, selv om den paa Grund af Skriftens Konservatisme ikke
er saa iøjnefaldende i Skriftsprogene. Navnlig Bortfaldet af gammelt d
er vidt udbredt ogsaa i Svensk og Norsk. Men da Skriften har bevaret
den gamle Form i mangfoldige Tilfælde, ses Forandringen ikke, og da
den er væsentlig fælles, sætter den kun i ringe Grad Skel.
Anderledes er det med den førstnævnte, som man derfor ogsaa mest
tænker paa, naar man taler om „den danske Medlydssvækkelse“.
Dansk i almindelig Forstand er den dog ikke. Den omfatter, naar
vi holder os til Folkemaalene og ikke til Rigssprogene, ganske vist hele
det egentlig danske Omraade med Undtagelse af Maalet i de tre østlige
Herreder i Blekinge og delvis det allersydligste Sønderjydsk,
men den naar videre, idet den fra Halland fortsætter op gennem Båhus
Len til Norges nuværende Grænse og derpaa igen omfatter det sydligste
Norge omtrent fra Arendal til Haugesund. Den har ogsaa ramt det nu
uddøde nordiske Sprog paa Shetland og den sydligste Del af Færøerne.
Det vil sige, at den ogsaa omfatter en stor Del af det gamle norske
Sprogomraade. Lignende Overgange findes endda ogsaa et Par Steder
i det nordlige Norge, paa det sydvestlige Island og paa Ormsø og Dagø
ved Estlands Kyst, altsaa paa Steder, der ingen Forbindelse har med
Hovedomraadet.
Inden for dette er Udviklingen mest fremskreden paa Fyn og de syd
lige Øer, hvor den oprindelige Medlyd ofte er helt forsvundet, men
allerede her spores en Forskel mellem Vest og Øst. I Fynsk-Laalandsk
er opr. t (dansk d i bide, Gade) altid forsvundet, men paa Falster og Møn
findes det paa et Par Steder bevaret som [d]. Sjællandsk og Sydskaansk
har i det hele opr. t bedre bevaret end opr. k og p\ nordligere synes
der ingen Forskel at være. Omvendt er paa den jydske Side gennemgaaende t daarligere bevaret end k og p. Det ser da ud, som om Æn
dringen har sit Udgangspunkt paa (Syd-) Fyn og derfra har bredt sig
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paa en noget forskellig Maade mod Øst og mod Vest, idet opr. t har
vist stærkest Modstandsevne mod Øst, p og k mod Vest.
Forskellen indskrænker sig dog ikke hertil. Svækkelsen af de stærkt
artikulerede ustemte Lukkelyde /?, t og k er af dobbelt Art: de er dels
blevet stemt (og dermed svagt artikulerede), dels blevet aabnet (saa at
der intet Lukke frembringes, men kun en snæver Aabning, hvorigennem
Luftstrømmen kan passere). Inden for største Delen af det danske Omraade er begge Ændringer indtraadt, saa vi har faaet en aaben, stemt
Medlyd [v, w, d, j, r, q], men i Udkanterne er det anderledes. I hele
den norske Del af Omraadet (Sydnorge og Båhus Len), i Halland og
det nordøstlige Skaane, delvis ogsaa i det øvrige Skaane med Bornholm,
har vi lukkede, stemte Medlyd [b, d, g], altsaa [ko'ga, ba‘ga, gri-ba,
lø'ba, bi’da, ga'da]. Omvendt har vi i nogle jydske Egne, især i Mellem
slesvig, for opr. k og p de aabne, ustemte Medlyd [x,f], altsaa [ko’x,
ba-x, grif, løf] (om opr. t se senere). Største Delen af Jylland har dog
aabne, stemte Medlyd [q, v] som [ko-q, gri-v], til Dels saadan, at de
er stemte mellem Selvlyd [ko-qar, griv'ar], men ustemte i Udlyd [ko'X,
griff]’, saaledes er Forholdet i Nordslesvig.
Mod Syd sker der igen en Forandring, idet opr. p bevares som lukket
(ustemt) [b]’, det hedder der [sjeb, gab, læbar, gri'b, ta'b, sja'b] (Skib,
Gab o: Hul, løber, gribe, tabe, Stjabe o: Faarekylling). Opr. k bliver
i Alm. [q, x], men vistnok undertiden bevaret som [k, g], altsaa [a-q,
æqar, buoq, knå-q] (age, ager, Bog, Knoge o: Ben), men nok ogsaa [knd'K
likfølaq] (Knage, Ligfølge).
I det hele er de jydske (ogsaa de sønderjydske) Lyd, der svarer til
opr. k og p langt mere udprægede Medlyd end Ømaalenes tilsvarende
Lyd [w, j], som endda ofte helt forsvinder. Men de mellemslesvigske
Lyd maa vi dvæle lidt ved, fordi de tilfældigvis falder sammen med de
højtyske. Selv om ingen, der har det mindste Kendskab til Sproghistorie,
kan finde paa at se en Sammenhæng her, saa kan denne Lighed nok
synes paafaldende og over for ukyndige bruges til at skabe Usikkerhed.
Rent geografisk er en Sammenhæng umulig. De mellemslesvigske For
hold staar i den klareste Forbindelse med de nordslesvigske og gennem
dem med de nørrejydske, og vi har alle Mellemtrin fra det nørrejydske
[gri-v, griv'ar] gennem det nordslesvigske [grif, griv'ar] til det mellem
slesvigske [grif, griffar]. Sydpaa er der ikke nogen saadan Forbindelse.
Først kommer Fjolde-Maalets [gri'b, gribar] og derefter det plattyske
gripen, gript, og først over hundrede Kilometer sydligere kommer det
mellemtyske grifen, grift og det højtyske greifen, greift. Mellem sønder
jydsk [skif] og højtysk Schiff ligger paa samme Maade sydslesvigsk [sjeb]
og plattysk schep. Der er slet ingen geografisk Sammenhæng.
Men der er heller ingen sproglig Overensstemmelse. I Sønderjydsk
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ændres p (À), ligesom ellers i det dansk-norske Svækkelsesomraade, kun,
naar det staar alene efter en Selvlyd. I Højtysk ændres det overalt, i
Ordenes Begyndelse {Pferd: plattyskPfennig: Penning ; pflegen: pleje),
efter anden Medlyd {helfen: hjælpe ; Dorf: Torp, plattysk Dorp ; kämpfen:
kæmpe), og fordoblet {Zapfen: Tap; stopfen: stoppe)', men af alt dette er
der i Sønderjydsk ikke Spor. Overensstemmelsen med Dansk er organisk,
med Højtysk tilfældig.
Men endnu staar tilbage at omtale Behandlingen af olddansk t, ny
dansk d efter Selvlyd. Vi har ovenfor omtalt, at Kongeaaen her for en
Gangs Skyld danner Grænse, nemlig mellem nordligt [dj og sydligt [r],
men at der ogsaa er andre jydske Egne, hvor man siger: Mar i æ Far
aa Gror i æ Gryr, nemlig næsten hele Ringkøbing og Viborg Amter, [r]
findes desuden i tre mindre østjydske Omraader. Men [r] er endda
ikke den mest opløste Afløser af olddansk t. En stor Del af Aarhus Amt
har Maj i Fajet aa Grøj i Gryen; og en Del af Randers Amt og hele Vend
syssel har helt tabt Medlyden Ugesom Fyn. Hertil kommer, at ogsaa
nogle af de Egne, som har [r] eller [dj, er tilbøjelige til at tabe det,
naar det ikke staar mellem Selvlyd — dette gælder jo hele Østslesvig
og endda det meste af Vestslesvig med, og det gælder ogsaa det oprinde
lige r lige saa godt som det, der er opstaaet af Z.
Hvor gammel Overgangen til r er i Sønderjylland, er vanskeligt at
sige. I Salling synes den at kunne spores tilbage til Middelalderen, og
den er vist lige saa gammel i Sønderjylland.
Eneherskende er den dog ikke. I en Del af Lysabild Sogn paa Als
har vi ikke det almindelige Tungespids-r, som jo ellers har holdt sig
i største Delen af Jydsk, men en Mellemting mellem Drøvel-r og [ql
— den samme Lyd som i Berlinertysk waren og Wagen — svarende til
olddansk t, og [q] finder vi igen i et Par Sogne noget Syd for Aarhus,
altsaa to mærkelige smaa Pletter uden nogen Forbindelse med hinanden.
Og i det sydligste Dansk — nu kun i Fjolde Sogn — har vi under for
skellige Forhold [t, d] og [r], som [bit, bidør, biør] (bide, bider, bed),
[ruor, rødør] eller [røtør] (Rod, Rødder).

io. INDDELING AF SØNDERJYDSK.

Det Stykke, som først skiller sig ud, er det nordvestlige, som maa
siges helt at høre sammen med Vestjydsk. Men her som alle Vegne er
der ikke een Grænselinie; de forskellige vestjydske Ejendommeligheder
naar ikke lige langt mod Sydøst. Et Par sønderjydske Træk naar endda
Nord for Kongeaaen imod Vest, nemlig Omlyd i fær, gær og stær og
Bevarelsen af en særlig Flertalsform i Bydemaade: kommer nu ind og
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sætter jer ned. I begge Tilfælde gælder det Bevarelse af gamle Former,
saa det er ikke saa underligt, at det ny ikke er naaet frem til Nørrejyllands sydvestlige Hjørne.
Længst mod Syd af de nørrejydske Ejendommeligheder naar Brugen
af w i Forlyd, som vist naar helt til den frisiske Sproggrænse (men ikke
ud paa Rømø). Bredere mod Nord er Omraadet for det vestjydske
Stød paa p, t og k og den vestjydske Kønsregulering. Kun et mindre
Hjørne har det nørrejydske [yw, yw's] (Øje, Økse) i Stedet for det
vestslesvigske [y, ojs],
Nordøsthjørnet — Tyrstrupmaalet — har meget lukkede Selvlyd,
i/, y og i i Stedet for o, ø og e, og nærmer sig derved til Als.
Østslesvigsk skiller sig fra Vestslesvigsk ved at have a foran ng, hvor
Vestslesvigsk og Sydslesvigsk har å (i Ord som lang, Gang, Sang), og ved
at have æj i Stedet for æ foran j (i Næse, Græs o. s. v.) og öj som Rigsmaalet i Øje, höj (vestslesv. [y. hy']). Øst- og Sydslesvigsk har ogsaa
Bortfald af r, som ikke staar mellem Selvlyd, ligesom de har -t i Intetkøn
af Tillægsordene.
Dette sidste maa vi behandle noget udførligere, da det er en meget
vigtig Afvigelse fra de almindelige jydske Forhold, men vi vil opsætte
det til næste Stykke, for først at omtale Sydslesvigsk i Almindelighed.
Grænserne for Sydslesvigsk er ikke lette at drage. Stødet forsvinder
allerede et godt Stykke Nord for de andre nordlige Ejendommeligheder.
Det naar længst mod Syd i Vesten, hvor det naar lige til Frisland, men
Linien bøjer stærkt mod Nord og ender norden om Haderslev Fjord.
De nørrejydske svage Fortidsformer paa [-dt] afløses allerede i Sundeved
af de sydøstlige paa [-?] eller foran Selvlyd [-dr], som [snakd, vepd, håpd,
pröwd\ (snakkede, vippede, hoppede, prøvede), saa Nutid og Fortid
falder sammen i Form.
Als, Angel og det sydligste har mere lukkede Selvlyd (Als) eller Tvelyd
ligesom Nørrejydsk; dog er Rigsmaalets lange a gennemgaaende bevaret
som a, saa langt som vi har paalidelige Efterretninger fra første Haand.
Det sydligste danske Folkemaal skal vi imidlertid senere vende tilbage til.
ii.

INTETKØNSFORMERNE.

I Stedord, Talord, Tillægsord og Tillægsformer af Udsagnsord skelnes
i de fleste jafe tiske Sprog mellem de tre grammatiske Køn. I de gottonske
Sprog var det oprindelig ligesaadan. Man skelnede mellem Hankønsog Hunkønsform i Ental og delvis i Flertal; Intetkønsformen var kun
i enkelte Bøjningsformer forskellig fra Hankønsformen. Denne Forskel
er mere eller mindre bevaret i de forskellige Nutidssprog; helt opgivet
er den i Engelsk og næsten helt i Vestjydsk, helt bevaret er den paa den
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anden Side i Norsk-Islandsk og Tysk. I dansk og svensk Rigssprog er
Forskellen mellem Hankøn og Hunkøn forsvundet, medens Intetkøn
stadig har sin særlige Form. I mange svenske og danske Stedmaal er
der dog stadig Forskel paa Hankøns- og Hunkønsformerne, men til disse
hører Sønderjydsk ikke. Det, som vi her skal se paa, er derfor udeluk
kende, hvorledes det gaar med den særlige Intetkønsform.
I Stedordene har Intetkøn fra ældgammel Tid haft en Intetkøns
form paa -d (latin id, illud, istud, quod, quid). Denne Endelse bliver i de
gottonske Sprog til -t (eng. it, that, what, oldnord. pat, hval), i Højtysk,
ved en lignende Overgang som den ovenfor omtalte fra p til f s (es,
das, was). Denne Endelse overføres nu til andre Stedord (mit, dit, sit),
Talord (et, højtysk eins), Tillægsord (stort, gammelt, tykt, højtysk grosses,
altes, dickes) og Tillægsformer {fundet, højtysk gefundenes Fressen). Men
endnu i de ældste kendte Sprogformer er Endelsen langtfra trængt
igennem som eneraadende; i Gotisk træffer vi Intetkøn mein ved Siden
af meinata (mit), ain ved Siden af ainata (et), all ved Siden af allata (alt),
og ganske paa samme Maade er det i Oldhøjtysk og utvivlsomt ogsaa
i Urnordisk, da vi endnu finder Spor deraf i Oldnordisk. Men i de
nordvestlige Sprog: Oldsachsisk, Oldfrisisk og Oldengelsk,
trængte denne Nydannelse ikke ind. Først i Middelnedertysk findes
enkelte Former, som allet (alt), og i Nutidens Plattysk kan ogsaa saadanne Former findes, i nogle Egne i større Antal, i andre kun ganske
enkelte, som Ditmarskisk en lütjet kint (et lille Barn). I andre Egne er
den højtyske Endelse -5 trængt ind, saaledes i Meklenborgsk. Men trængt
igennem er Endelsen ikke, og til Engelsk-Frisisk har den slet ikke
bredt sig.
I de sydlige og østlige Sprog gik det anderledes. Gotisk døde jo saa
tidlig ud, at vi kun i ringe Grad kan tale om en historisk Sprogudvikling.
Men i Højtysk og Nordisk sejrede Formerne paa -t (Højtysk
altsaa -s), dog saaledes at i Højtysk Tillægsord som Omsagnsled (i præ
dikativ Stilling) ikke bøjes, og Spor af Dobbeltformerne findes endnu
i det højtyske Skriftsprog ind i det 19. Aarh., ligesom de sikkert endnu
findes i højtyske Dialekter. I Nordisk er der imidlertid den Mærkelighed,
at Intetkønsformerne paa -t aftager i Tal vestpaa gennem Danmark.
Det kan være en Tilfældighed, at denne Nydannelse kun i meget
ringe Omfang naar ud til den nordvestlige Del af det tyske og den syd
vestlige Del af det nordiske Omraade og slet ikke over til det engelsk
frisiske. Men det er i alt Fald en Tilfældighed, der i høj Grad ser ud
som en Tanke. Der er ikke det mindste i Vejen for, at Udbredelsen i
det væsentlige kan være foregaaet før Sprogenes Kløvning i de fire store
Grupper. Men der er ogsaa den Mulighed, at Udbredelsen kan være
fortsat langt op mod vor Tid, som det synes at være Tilfældet i Nedertysk.
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Vi skal nu se paa de danske Forhold.
Indtil Store Bælt finder vi Intetkønsformer paa -t i alle Grupperne,
ja paa Sjælland har de endogsaa helt for trængt Fælleskønsformerne af
Udsagnsordenes Tillægsform, for saa vidt denne ikke er blevet rent
Tillægsord (som raadden, vissen). Der finder vi altsaa kun blevet, kommet,
sunget, hørt, sendt, solgt. Men Vest for Store Bælt finder vi til Gengæld
næsten kun Tillægsformer uden -t, hvor dette ikke af andre Grunde
skulde findes ogsaa i Fælleskøn, altsaa bleven, kommen, sungen, hørd, send,
sald eller sold. Ved Store Bælt har vi altsaa den første Grænse. Dyrsland
med Samsø hører ikke helt til den vestlige Side.
Dernæst har vi de egentlige Tillægsord. De har -t i Intetkøn i Fynsk,
Sydøs tslesvigsk, Samsisk og i Vendelbomaalet, paa sine Steder dog ved
Siden af Former uden -t. Endelsen gennemføres endog delvis stærkere
end i Skriftsproget, som sydøstslesv. frist, danst (frisk, dansk). Enkelte
Tillægsord og de Stedord og Talord, som har uoprindeligt -t, har -t
saa langt vestpaa, som gammelt Intetkøn skelnes fra Fælleskøn, og
endda lidt videre. Her finder vi altsaa mit eller mint, et (ent?), godt, lidt
og nogle faa flere.
Som Biord bruges Intetkønsformen paa -Z af de fleste Tillægsord i en
større Del af Østjylland og Østslesvig, dog kun paa Strækningen GudenaaSilkeborgsøerne helt ud til Navneordenes Kønsgrænse. I den større
vestlige Del af Halvøen gælder det kun en halv Snes meget almindelige
Biord, höjt, ondt, haardt, godt, dybt, langt, trangt, vrangt, tit, og maaske et
Par mere.
Man kan ikke lade være at se den paafaldende Lighed i Udbredelse
mellem denne Nydannelse og den tidligere omtalte „efterhængte Artikel“.
Det er, som Bølge er fulgt efter Bølge, og yderst mod Vest finder vi
kun ganske svage Spor.
Men der er en Ulighed, som er af Betydning. I det allersydligste
Sønderjydsk synes de svagtbøjede Udsagnsords Tillægsformer at være
kønsbøjede. I Fjolde hedder det nok: æ er föj, men: hun hær fyøt sjyw
Byørn, og de hær æ begge køwt aa betaelt, altsaa Former, som svarer til de
skaansk-bornholmske med Kønsbøjning (Sjællandsk og Laaland-Falstersk
har kun Intetkønsformen). Her har da aabenbart i den Tid, da disse
Former bredte sig, været en Forbindelse mellem Sydslesvig og Østdanmark sønden om de fynske Øer. Det er ikke den eneste, som vi straks
skal se.
Herefter tør vi vist sige, at der ikke er anden Forbindelse mellem
den nordvesttyske, engelsk-frisiske og fynsk-jydske Udvikling end den,
at de alle har ligget fjernt fra Udgangspunktet, og at de derfor har
bevaret mere af det oprindelige.
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i2. SYDSLESVIGSK.
I Fjolde Sogn ved Bredsted lever endnu nogle Mennesker, som kan
tale det danske Stedmaal, som for et halvt Hundrede Aar siden var
alle voksnes daglige Talesprog. Maalet her er den sidste levende Rest
af en dansk Dialektgruppe, som i sin Tid har strakt sig temmelig vidt.
Vi kan med Sikkerhed sige, at nær beslægtede Maal har været talt i
Nabosognene Svesing og Olderup og videre mod Syd i Dele af Mildsted
og Ostenfeld Sogne, endvidere østpaa i Jørel, Treja og Hollingsted Sogne,
i en Del af Eggebæk Sogn, vist ogsaa i Skovby, Moldened, Kaleby,
Brodersby og Ulsnæs Sogne og efter al Sandsynlighed i Haddeby Sogn
og Svansø og de danske Udflytterbyer Syd for Danevirke. Men fra den
største Del af Omraadet har vi slet ingen Efterretning om Sproget; og
selv hvor vi har saadanne, er de kun lidet tilfredsstillende. Der har
utvivlsomt inden for Omraadet været ikke helt ringe Forskelligheder.
Saaledes har vi en Efterretning, som der er Grund til at anse for paalidelig, om, at Rigsmaalets lange a i Svesing Sogn har været udtalt som
â i Modsætning til Fjolde, hvor det er a (i Lade, Karl). Præsten Kühnel
i Ulsnæs paastaar, at man der udtalte w i Ordenes Begyndelse som i
Nørrejydsk, og vi tør ikke paastaa, at det er urigtigt. Der kan have
været mange andre saadanne Afvigelser, som vi nu intet kan vide om,
men alt tyder alligevel paa, at der har været stor Lighed.
Vi har allerede nævnt, at der synes at være en særlig Intetkønsform
i de svagtbøjede Tillægsformer. Herpaa tyder ogsaa a har haut i en Sprog
prøve fra Ulsnæs. Formen er afgjort østdansk (Fjolde har a har han,
men Svesing havde vist [a har hå-t]). Men dette er ikke det eneste øst
danske Træk.
Ordet stjale hedder fra gammel Tid i Østdansk stiala, men i Jydsk
stala. Fjolde har imidlertid [sje-l], som svarer til den østdanske Form.
Den gamle Fortidsform sprank til springe, som er almindelig i Ømaalene
(ogsaa i Fynsk), er i Jydsk afløst af sprang, men i Fjolde og Eggebæk
hed det sprank som paa Øerne.
Desuden har Fjolde ligesom Sydøerne og Skaane Overgang fra kj, gj,
skj (stj) til tj, j, sj som [tjudal, tja-b, tjar, tjap, tja-r ; ja-l, jarn, jat, jes;
sjak, sje-r, sjöj, sjyt ; sje-l, sja-rt, sja-b] (Kjortel, Kæbe □: Hage, Kær,
Kæp, Kærv; Gæld, gærne, gætte o: passe Kvæg, Gæs; Skæg, skære, Sky,
skyde; stjæle, Stjært □: Haandtag paa Pande, Stjabe o: Faarekylling).
Ved Siden af disse Træk har Maalet dog en Række andre, som viser
hen til Jydsk, saaledes ubøjede stærke Tillægsformer [a har spoftan]
(jeg har spundet); Bevarelsen afj i Mjød, Mjalk, sjelv; zz-Lyd i Kåbe,
Stjabe, Gjav (Gave), Gjald (Gæld); Stedordet a for jeg ; <2-Lyd i Ord som
Brud, Skud, Gulv og mere. Ogsaa med Hensyn til z-Omlyd i en Række
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Nutidsformer (Å^r, gar o. s. v.) slutter det sig paa det nærmeste til Nabomaalene mod Nord og ligesaa med Hensyn til Ungers Navne (Intetkøn).
Men i en Række Forhold afviger det fra Nabomaalet uden at slutte
sig til Østdansk. Fortidsformerne til købe, øbe (gale), som ellers i Sønder
jydsk og Fynsk har jt [kø-f—köj-t, øf—öj-t] har i Fjolde wt [kyøb—
köw-t, yøb — ow-tJ, stemmende med Nørrejydsk og Sjællandsk. Olddansk
dd er i Sønderjydsk alm. blevet jt [pajt, kldjt, brdjt, föjt] (Padde, Klod
o: Plag, Brod, fødte); her har Fjolde j ligesom den største Del af Nørre
jydsk [paj*, klåj, brdj,föj-]. Olddansk dh er i Sønderjydsk efter de fleste
Selvlyd blevet ? [la-j, bdi, go-j, smej] (Lade, Bud, god, Smed); her har
Fjolde Bortfald, ligesom ofte Nørrejydsk [la-, bd. guo, smej. Om Behand
lingen af olddansk p, t og k er allerede talt. En Del Medlydsforbindelser,
som ellers aldrig findes i danske Folkemaal, er bevarede, som ks i Saks,
Aks, Voks, seksten; rv i arve, Ærveøl og nogle flere.
Af Selvlydsovergange mærker vi os især de mange Tvelydninger, som
til Dels stemmer med Nørrejydsk [guo, stien; baj, nöj] (god, Sten; Bi,
ny), men endnu nærmere med Angelbomaalet, især i dets sydligere Form
[bryø,yøm, yøq] (Brød, øm, Øg o: Hest). Ejendommeligst er Tvelydningen
d til oa [goas,foar, noal, goar, hoan] (Gaas, Faar, Naal, Gaard, Haand),
som synes at have været noget udbredt i det sydlige Angel.
I Bøjningen mærker vi os Bevarelsen af en særlig Flertalsform i Ud
sagnsordene [a har: vi ha, a ar: vi e'r, a ga-r: vi goa, a ri-ør: vi ri', a snakør:
vi snak, a kan: vi kun, a tör: vi tur, a gik: vi gir[-, a druo: vi drow-] (har,
er, gaar, rider, snakker, kan, tør, gik, drog). Ogsaa en særlig Form for
Entais anden Person er bevaret i en Række Udsagnsord, som [du ast,
kat, viest, gikst, druost]. I Eggebæk har disse Former bredt sig ogsaa til
svagtbøjede Fortidsformer som [hy-øst, spu-st, stapøst] (hørte, spurgte,
stoppede), maaske under tysk Paavirkning.
En anden Oldtidslevning har vi i Gradbøjningen [oq —y-r —y-st]
(ung, yngre, yngst). Tilsvarende Former (yra, yrra) findes i Gammel
dansk og Oldnorsk og i Gotisk. Mere udbredt er [min-] (mindre, gid.
minna, oldn. minni), som findes baade i Angel og Mellemslesvig.
Ogsaa i Ordforraadet er der ældgamle Ting bevaret, som Svend og
Mø eller Kvinde for Karl og Pige, bare føde, døne [dyøn] lugte, jatte love,
gjatte (vogte Kvæg), kvade synge, øbe gale. Men for øvrigt er der sikkert
indkommet nogle Ord og Ordformer fra Frisisk i gammel Tid, som
Boam „Træ paa Roden“, oldfris. barn; særlig maa nævnes Stedordet im,
irm (I, jer), som maa staa i Forbindelse med Nordfris, em, jam, ligesom
det vestholstensk-ejderstedske jüm. Endnu langt talrigere er Laaneord
fra Nedertysk, som til Dels er af ret ny Dato. Nogle af dem kan let
kendes ved, at de har Lyd, som ikke forekommer i Maalets ægte danske
Ord, som langt d eller [x] i Forlyd. Saadanne Ord som [brd-x, bd-rl.
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xaut, td-fol, sierd-t, xe'me-n, xantsø, xd-bøl, xefd-r] (brage □: bryde Hør,
Bart, gaut □: hurtigt, Tavle, Sirat, gemen, ganske, Gaffel, Fare) viser
alene ved deres Lyd, at de er temmelig ny Laan. Andre er [rip, brø-,
harøst, deørt,rup, tusk, krank, hø-q, møsig, råk, furx, bræj, fårst] (Rimfrost,
ruge, Efteraar, Dyr, Larve, bytte, syg, more, ledig, Frakke, Fure, Grød,
Plantage); nogle af disse kan godt være temmelig gamle. Undertiden
viser Formen, at Laanene maa være meget gamle, saaledes maa [træf,
tråsøl, tormærsk] (dreje, Drossel, Ditmarsken) være ældre end den nedertyske Overgang fra th til d eller muligvis stamme fra Frisisk, medens de
i Rigssproget er yngre end denne Overgang. Denne Overgang synes at
have fundet Sted i det 13. og 14. Aarh.
Selvfølgelig findes ogsaa nogle højtyske Laaneord fra Kirkesproget
(som Kansel Prædikestol) og fra det tyske Embedssprog, men de er ikke
særlig mange.

13. ORDFORRAADET I SØNDERJYDSK.
Hvad der her gælder det sydligste Dansk, gælder i det hele det danske
Sprog i Sønderjylland og for den Sags Skyld alle andre Steder i Landet.
Hovedmassen af Ordene er de samme som i Rigssproget, og dette gælder
især det daglige Livs Ordforraad.
Men i enhver dansk Dialekt er der bevaret en Del gamle nordiske
Ord i levende Brug, som i Rigssproget enten helt er gaaet ud eller kun
bruges i højtideligt Sprog. Saadanne er for Sønderjyllands Vedkommende
foruden de allerede nævnte saadanne som Abild, Ble (o: Lagen), Blomme
(Blomst), Braa (Tagskæg), Bøste (Skinke), Davre, Egel (Istap), Enbøle
(Udflyttersted), Gøben (Haandfuld), hede (brygge), Hoseøl (Snørebaand),
Hærde (Skulder), huge (synke i Knæ), kvovne (kvæles), Lev (Brød), Mad
(Eng), rad (snart), sænde (skænde), søne (nægte), Tæl (frossen Jord),
Tissel (Vognstang), Vraa (Krog), aarie (tidlig, i Forb. [i morn adø]}, Aa
(Hunfaar). Ikke saa faa af disse findes ogsaa i andre Egne af Danmark.
Ligeledes findes en Del neder tyske Laaneord, som ikke har fundet Vej
til Skriftsproget. Saadanne er foruden de allerede nævnte bl. a. Fikke
(Lomme), Bol (Tyr), sat (mæt), Kost (Gilde, især Bryllup), Disk (Bord),
buntet (broget), Niffer (Elm), Læder (Stige), Teller (Tallerken), fejle
(mangle), Snopdug (Lommetørklæde), Hakker (Haser), Hansbær (Ribs),
Brøde (Straf), bedre (bøde for noget), bet (mere), boge (banke), Dæl (Planke),
Hyve (Bikube), Pol (Ærtebælg), Krod (Urt, Kryderi).
Ogsaa romanske (franske) Ord er iblandt det særlige, som glant, net,
Buttel (Flaske).
De højtyske kirkelige Ord findes naturligvis især i den gamle tyske
Kirkeprovins (d. v. s. væsentlig Syd for den nuværende Grænse). Der
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er ingen særlig Grund til at dvæle ved dem, saa lidt som ved de andre
højtyske Ord, der kom ind gennem Embedsmænd og Institutioner
{Postamt, Landraad, Gemeinde ; Schaffner, Heizer, Streck (Banelinie) o. lign.).
De vil forsvinde lige saa hurtigt, som de kom. Nogle af anden Art, som
Myts (Hue), Evner (Hammel) vil vel snarere holde sig.
Men selv inden for Sønderjydsk er der smaa Forskelle. En Vædder
hedder paa nogle Steder Ram, paa andre Buk, medens atter andre har
Ronnevæder. Et Bæst er i Nordslesvig en Hest, i Fjolde et Stykke Horn
kvæg, men i Angel kend tes det kun som Skældsord. Det, som i Fjolde
hedder en Vold, hedder østligere Dige, og en doal Kvinde er i Fjolde det
samme som en køn Pige i Læk Sogn, men Blicher kender jo dol fra ViborgEgnen. Saaledes skifter det lidt efter lidt fra Sted til Sted.

14. KØBSTADMAALENE.

Da Kirke- og Skolesproget i Købstæderne overvejende var Tysk,
vandt Rigsmaalet naturligt nok ingen Indgang som Talesprog. Imid
lertid talte man ikke i Købstæderne helt som i de nærmeste Landsbyer.
Selvfølgelig var der ogsaa Forskel paa de enkelte Købstæders Sprog,
men der synes dog at være enkelte fælles Træk.
Saaledes synes den „københavnske“ Udtale af ej og øj som aj og dj
at have været almindelig. Den er i alt Fald kendt fra Aabenraa, Sønder
borg, Flensborg, Tønder og Haderslev.
Udtalen af alle Forbindelserne ev, ov, øv og av som aw, og iv, yv som
u (ju) er ejendommelig for Aabenraa. Leve, Løve, Lue og lave udtales
altsaa ens, hvad F. Fischer har benyttet i en kendt Gaade. Men denne
Udtale naar videre. I Flensborgs Gader raabte man med lawend Tdsk
(levende Torsk), og Slesvig har vist haft det samme, da der endnu taltes
Dansk i Byen.
Paa Grund af den anden Overgang bliver skrive og skrue udtalt ens
i Aabenraa, hvad der har ført til, at de ogsaa bøjes ens (æ skruer, æ skraw,
æ har skrawen).
For øvrigt har naturligvis tysk Indflydelse kunnet gøre sig endnu
stærkere gældende her end paa Landet, bl. a. fordi Embedsmænd og
indflyttede Tyskere her fandtes i langt større Tal, og tysk Læsning var
mere udbredt. Sproget i Købstæderne har da ogsaa fra gammel Tid
haft Ord for at være stærkt blandet. Allerede hos Christiern Pedersen
er „flensborgis Dansk“ en Betegnelse for slet Dansk, „thi man taler der
Danske og tydske til hobe“. Og i Nutiden har man i Tønder kunnet
høre en Dame af de dannede Klasser ytre : „Æ finder ’et sørgle, hvinner
to Minnesker aa det sahm Bildungstufe wegen politischen Gründen int
ka forkehr (omgaas).“
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Den Slags kan man ikke finde paa Landet. Der taler man enten Dansk
eller Tysk, selv om naturligvis enkelte tyske Talemaader kan blandes
ind i ellers dansk Tale.

15. DANSKENS OMFANG.
I den ældste historiske Tid eller maaske lidt før denne var de Sprog
arter, som ligger til Grund for de danske Stedmaal i Sønderjylland,
saa godt som eneraadende i Landsdelen. Den sydligste Del var ubeboet
Skov, Hede eller Sump, og Sumpene mod Vest (Marsken) var ogsaa
ubeboede; men dansk Bebyggelse naaede lige ud til Geestranden. Dette
ved vi af Stednavnene, som alle bærer et dansk Præg. Ogsaa de østlige
Halvøer er efter Stednavnenes Vidnesbyrd først blevet virkelig befolket
— maaske efter en tidligere Befolknings Udvandring — i Vikingetiden,
selv om der har været enkelte gamle Bygder hist og her, ligesom i Syd
fyns Skovegne.
Kun ude paa Geestøerne boede maaske en Befolkning af den engelsk
frisiske Gren, men den havde næppe nogen Forbindelse med Fastlands
befolkningen.
Syd for Ødemarkerne, som til Dels naaede ind i Holsten, boede mod
Øst slaviske Stammer i Wagrien og paa Femern, mod Vest tyske (sach
siske) Folk; men ogsaa her var Marsken væsentlig ubebygget.
Ubygderne mod Syd maatte blive Genstand for Bebyggelse, alt som
Befolkningen nord- og sydpaa tiltog og trængte til mere Rum. Da Halv
øerne mod Øst — Sundeved, Angel og Svansø — havde faaet en tæt
Befolkning, vendte Nybyggerne sig mod Syd, og danske Bygder opstod
paa Heden og i Skovkanten, som Boklund og Nørby i Owschlag Sogn,
Østerby i Hütten Sogn, Haby og flere i Bünstorf Sogn, ja Nybøl og
Skulleby (Schülp) paa begge Sider af Ejderen neden for Rendsborg.
Men ogsaa sydfra kom Nybyggerne. Maaske var der enkelte Vender
iblandt — Navnet Wentorf kan tyde derpaa —, men det store Flertal
var tyske Holstenere (Sachsere), og disse var aabenbart talrigere end
de Danske. Danske Skov og den østre Del af Landet mellem Danevirke
og Ejder blev præget af dem. Vi ser det bl. a. deraf, at i Kong Valdemars
Jordebog bruges her det tyske Navn houæ (nedertysk hove, højtysk Hufe
eller Hube) for en Skatteenhed af Jord, medens det øvrige Danmark
lige til Danevirke vurderes efter Plove eller Mark Sølv eller Guld. Det
er altsaa i denne oprindelig udyrkede Grænsemark, at det tyske først
slog Rod. Men Rigsgrænsen havde denne Indflytning ikke rokket; den
var stadig ved Ejder.
Heri skete en Forandring 1260, da Kong Abels Enke Dronning Mecht
hild, pantsatte Landet mellem Sli og Ejder til de holstenske Grever
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og senere endog overdrog dem det til Arv og Eje. Dette Stykke af Sønder
jylland, som uafbrudt siden den Tid har hørt sammen med Holsten,
omfattede ikke blot de tyske og blandede Nybygder, men ogsaa det rent
danske Svansø. Holstenerne fandt sig snart hjemme, og ikke mindre end
fire store Adelsslægter — Limbek, Sehested, Skinkel og Ahlefeld — har
deres Navneborge her. Af Navn gjaldt dansk Ret, men af Gavn den tyske.
Danske Skov, hvor Kong Valdemar havde ejet „mange Skove“, blev
ryddet og befolket med tyske livegne, og Udviklingen af tysk Adels
vælde fortsattes op gennem Svansø, hvor de fri danske Bønder blev for
trængt eller tvunget til at gaa ind i Livegenskabet.
Hvornaar det danske Sprog uddøde paa Svansø, ved vi ikke. Danckwerth (Fig. 16) siger (1652), at der tales Dansk og Sachsisk, og det er
rimeligvis rigtigt, men om Dansk endnu dengang var livskraftigt eller
sang paa sit sidste Vers, derom ved vi intet. Muligvis var der endnu
omkring 1800 enkelte dansktalende Bønder i det nordøstlige; dog med
deler en Præsteindberetning fra 1850-erne, at „selv meget gamle Folk
i Kosel Sogn (ved Sliens indre Del) hverken selv har talt Dansk eller
mindes eller ved noget om, at her i tidligere Tid har været talt Dansk“,
men „ældre Folk i Kosel Sogn omtaler endnu Brodersby (lige over for,
paa Sliens Nordside) som liggende i „dat Dänische“.“
Om de vestligere Egne, Stapelholm, Svavsted og Hollingsted, ved vi
næsten endnu mindre, ikke engang med Sikkerhed, om her tidligere har
været en dansk eller frisisk Befolkning. Nogle sproglige Ejendommelig
heder i Stapelholm-Tysken tyder dog derpaa. Men i det hele maa vi
antage, at dette sydslesvigske Omraade op til Slien og Danevirke, væsent
lig er blevet fortysket ved Indvandring af Tyskere.
Paa lignende Maade forholder det sig med Købstæderne. Husum har
maaske fra først af været tysk. Slesvig og Flensborg, vel ogsaa Ekernførde, har derimod fra først af været danske Byer, selv om der vel altid
har været nogen udenlandsk Tilflytning. Herom vidner de gamle latinske
Bylove med deres mange danske Lovudtryk, for Flensborgs Vedkom
mende tillige den danske Bylov og den danske St. Knuds Gildeskraa;
endnu Hertug Eriks Bekræftelse af Byens Privilegier (1413) er paa Dansk.
Men Antallet af tilflyttede tyske Handelsmænd har her som i Køben
havn, Stockholm og Bergen været saa stort, at Tysk blev almindeligt
ved Siden af Dansk, og fra omtr. 1400 bliver Nedertysk i Flensborg det
raadende Sprog i alle Dokumenter og Protokoller. Stort bedre er det
ikke gaaet i Slesvig eller selv i Tønder og de nordlige Købstæder, Aaben
raa og Haderslev, skønt det nedertyske Sprog der aldrig i egentlig For
stand blev Talesprog.
En tysk Historiker har ganske vist ment, at dette har været Tilfældet,
idet han slutter, at hvor Tingsvidner, Grandevilkaar og lign, affattes
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paa Plattysk, maa Befolkningens Sprog i det mindste have været blandet.
Man skulde jo tro, at det maatte være saadan, men ikke des mindre
kan det ikke have været Tilfældet. I næsten hele Aabenraa og Tønder
Amter finder vi plattyske Tingsvidner, og tyske Grandevilkaar har vi
bl. a. fra Rabsted og Øster Terp, men i disse Egne har plattysk Sprog
aldrig været Talesprog, selv om der har været enkelte plattysktalende
Indflyttere. Det er Embedsmændenes og Advokaternes Skriftsprog, som
her bliver det raadende, og vi kan lige saa lidt deraf slutte, at Befolk
ningens Talesprog var Plattysk, som vi kan slutte, at man i England
til Dels talte Fransk, fordi Retsprotokollerne indtil 1731 blev ført paa
en Slags Fransk. Men i Domkapitlerne, som siden Foreningen med Hol
sten 1386 mest besattes med yngre Sønner af de holstenske Adelsslægter,
og i Regeringskontorerne o. s. v. vandt det plattyske Sprog Indgang,
og det samme er Tilfældet paa Slottene og Herregaardene, hvor den
holstenske Adel mere og mere fortrængte den indfødte danske Adel som
Lensmænd eller Panthavere og Ejere. Paa Landet indtil Danevirke og
i de nordlige Købstæder var den jævne Mands Talesprog Dansk helt
op mod Aar 1800.
Reformationen gjorde ingen Forandring i saa Henseende, Domkapit
lerne i Slesvig og Haderslev blev ved at være væsentlig tyske, Adelen
og Embedsmændene ligeledes. En stor Del af Præsterne studerede ved
tyske Universiteter.
Som Regeringssprog afløses Plattysk allerede under Christian III
væsentlig af Højtysk; de underordnede og kommunale Kontorer følger
langsomt efter. I Flensborg sker Overgangen i Tiden 1570—1600, Tings
vidner o. lign, opgiver dog først Plattysken ved 1610—20. Men for Be
folkningens Sprog betød denne Forandring intet, eller hvis den betød
noget, blev det snarest en Støtte for det danske, fordi det højtyske laa
saa langt fjernere og havde mindre praktisk Betydning i det daglige
Liv end det plattyske. Dette vigtige Handelssprog blev nu ikke længer
fint. Om nogen egentlig Tilbagegang for det tyske Sprog, som man
har ment, er der dog næppe Tale, men alene en Stilstand betød jo
ogsaa meget. Kun mod Sydvest var der maaske en svag Fremgang for
det plattyske i dansktalende Egne.
Vendingen til Skade for det danske Sprog skyldes flere sammenstødende
Omstændigheder. Saa længe Adelen og de lyksborgske Hertuger holdt
Bønderne i Angel i Fattigdom og Magtesløshed, var der ingen Drift
hos disse til at opgive deres Modersmaal. Men i Tiden 1750—1800
fandt her en vældig Udskiftning af Godserne Sted, Livegenskabet for
svandt, og Mærgling af de kalkfattige Jorder gav i første Omgang en
stor Forøgelse af Udbyttet. Byer, som før havde været vidt berygtede
for deres Usselhed, som de lyksborgske, blev velstaaende, ja ligefrem
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Fig. 16. Caspar Danckwerths (?—1672) og Johannes Meiers (1606—1674)
Fremstilling af Hertugdømmet Slesvigs Sprogforhold.
Udsnit af Johs. Meiers „Renovirte Newe Landesbeschreibung der zwcy
Hertzogtühmer SCHLESWIGH VND HOLSTEIN“, 1652
(Se Henvisningerne). Ledreborg 188. Fol. Pag. 222.

efter Tidens Forhold rige. Der blev Raad til at ofre noget paa Ung
dommens Oplæring, og Tiden hedder jo ikke for ingenting Oplysnings
tiden. De nystiftede tyske Seminarier i Kiel (1781) og Tønder (1786)
skaffede uddannede Lærere. Og 1792 kom den unge (kun 35-aarige)
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Angelbo Johann Georg Christian Adler (fra det vistnok allerede
fortyskede Arnæs) som Generalsuperintendent i Spidsen for Kirke- og
Skolevæsenet. Han var en varm og dygtig Talsmand for sin Tids Op
lysningstanker og gennemførte i sin lange Embedstid (1792—1834) en
i mange Henseender forbedret Skoleundervisning.
Da han ikke mente at kunne ændre det Forhold, at der i Angel og
Vest derfor var tysk Gudstjeneste — hvad han egentlig ansaa for urigtigt,
fordi det skadede Oplysningen — søgte han at bøde derpaa ved at lade
Ungdommen oplære saa meget bedre i Tysk, og til Støtte for denne
Undervisning begyndte Bønderne, som kunde noget Tysk fra deres
Markeds- og Købstadrejser, at tale Plattysk med Børnene for at lette
dem Skolegangen. Jo nærmere man var Sproggrænsen, jo lettere gik
det, og jo bedre hang det Tyske ved, da der stadig var Lejlighed til at
tale det med Folk fra Nabosognet. Ved Aar 1800 er Tysk allerede ved
at fortrænge Dansk i Michaelis Landsogn ved Slesvig og i Treja, sikkert
ogsaa i Ostenfeld, og snart følger de nærmeste Sogne nordpaa, Moldened,
Kalleby, Brodersby, Ulsnæs, og saa kommer længere vestpaa Jørel,
Svesing og Olderup ligesom Sognene i Midtangel, hvor de unge endnu
et Stykke ind i det 19. Aarhundrede „stak det Tyske i Lommen, sam
tidig med at de tog Tobakspiben op af den“, naar de var konfirmerede.
Den Modstand, der undertiden gjorde sig gældende, som i Husby,
blev overvundet, naar det blev forestillet Forældrene, at de ved at tale
Dansk skadede Børnenes Kristendom (d. v. s. Religionsundervisning).
Fra 1830-erne kom saa hertil politiske Bevæggrunde, som blev endnu
stærkere i Tiden mellem Krigene. Vel var hele Bevægelsen i Angel
væsentlig knyttet til de velstaaende Bønderfamilier. Smaafolk havde
hverken Raad til eller videre Sans for disse Ting, men de maatte følge
Trop, og efter 1864 var Dansk i Virkeligheden dødsdømt i hele Angel
og de sydvestlige Sogne. Men endnu omkring 1890 levede der Folk
baade fra den sydlige Del af Angel og i Svesing, som kunde huske mere
eller mindre af det gamle Sprog.
Siden 1864 er Udviklingen fortsat (Fig. 17), saa at Sognene Fjolde,
Hjoldelund, N. Haksted (Læk tresproget), Valsbøl, St. Vi, Vanderup,
Oversø og den sydlige Del af Han ved Sogn, som ved 1864 endnu var
næsten rent dansktalende, mere eller mindre er blevet tysktalende. I
de sydligste kan nu kun nogle faa ældre tale Dansk, ja Ungdommen
forstaar ikke engang deres Sprog. Nordligere er det ikke kommet slet
saa vidt, om end de unge ogsaa der som Regel taler Plattysk indbyrdes.
I Læk Sogn, som fra gammel Tid er tresproget, har Plattysk og til
Dels Højtysk gjort Fremgang over for Dansk og Frisisk. Egentlig dansk
talende Syd for den ny Grænse er nu kun Harreslevs Landbefolkning,
Ellund, Sognene Medelby, Ladelund, Karlum, Klægsbøl, Braderup,
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Omtrentlig Grænse for dansktalende nu.
Omtrentlig Grænse for frisisktalende nu.
Omtrentlig Grænse for dansktalende 1864.

Fig. iy. Mellemslesvigske Sproggrænser.
Kortskitse af Forf.

Humtrup, S. Løgum og Avn toft og Agtrup af Læk Sogn og de ikke
frisiske Dele af Nibøl og Nykirke Sogne. Men selv her lægger en stor
Del af Ungdommen sig efter at tale Tysk.
I den allersidste Tid er der kommet en Del dansk-talende Familier
hist og her i det væsentlig tyske Omraade. Det er indflyttede hjemmetyske Familier fra Nordslesvig. Men der er ingen Udsigt til, at de vil
holde paa deres Sprog.

16. STUDIET AF DET DANSKE SPROGS GRÆNSER.
I ældre Tid er der ingen Interesse for de stedlige Sprogforskelligheder.
Man tager dem som noget aldeles selvfølgeligt, som der ingen Grund
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er til at tale om. Er der Forskel paa Overklassens og Underklassens
Sprog, som Forholdet var i Sydslesvig, tænker man i Almindelighed
endnu mindre paa Underklassens end paa Overklassens Sprog. At tænke
paa Sprogets nationale Værdi laa i Almindelighed overmaade fjernt.
Først i Slutningen af det 18. Aarh. naar Interessen for Etnografi til
Norden. Den første danske Etnograf var den kendte Oplysningsmand
Konfessionarius Chr. Bastholm (1740—1819). Det betegner en ny,
demokratisk Tankegang, naar Niels Nicolaus Falck 1838 fremhævede
det danske Folkesprog i Sønderjylland og nægtede, at Landet var tysk
i sproglig Henseende.
Naar vi overhovedet har Oplysninger om Dansk i Sønderjylland i
ældre Tider, skyldes det andre Aarsager. I mere indgaaende geografiske
Skildringer kunde man lejlighedsvis komme til at nævne det sammen
med andre Oplysninger, saaledes som Danckwerth (1652), der tilfældig
vis nævner, at man i Svansø „benytter sachsisk og dansk Sprog“. Om
Flensborg hedder det udtrykkelig, at „de fleste Borgere vel forstaar Tysk
og ogsaa kan tale det, men jævne Folk og Tyende taler sædvanlig Dansk.
For øvrigt er Flensborg-Dansk og -Tysk lige gode (d. v. s. lige slette),
fraregnet dem, der har studeret eller rejst“.
Endnu mere kan man vente at finde saadanne Oplysninger i Hjem
stavnsskildringer. Af saadanne har vi en af Slesvigeren Ulrich Petersen
(1656—1735). Han giver alle mulige Oplysninger om sin By, Slesvig,
og da bl. a. ogsaa om Sproget. Det egentlige Folkesprog der er det gammel-sachsiske eller plattyske, men Borgerne i den nordlige Del (ved
Hestetorvet og Michaelis-Stræderne) taler mest Angelbo-Dansk i
deres Samkvem med Bønderne. Han nævner ogsaa som det tredje og
fornemste Talesprog i Byen det meissenske eller højtyske, som nu
bruges af alle lærde og fornemme Standspersoner og til offentlig og
litterær Brug. Han fortæller ogsaa, at Dansk er Talesproget i St. Mi
chaelis, St. Jørgens og Moldened Sogne og i det øvrige Angel. Derimod
oplyser han intet om Talesproget i Egnene Syd for Danevirke og Slien
eller længere vestpaa. Formodentlig har det allerede paa hans Tid været
helt eller væsentlig Plattysk, muligvis med noget Højtysk iblandet fra de
mange Herregaarde. Men at Sproget er et Problem, ligger hele hans
Tankegang fjernt.
I det 18. Aarh. bliver dette anderledes. De kirkelige Bevægelser, baade
Pietismen og Rationalismen, er i Grunden folkelige. Den rene Lære,
som for saa vidt kan fremstilles paa hvilket Sprog det skal være, er dem
ikke nok. Det gælder ikke om Læren, som Præsten fører, men om at
denne Lære kan gøres frugtbar i Menigheden. Derfor maa der være
Forstaaelse mellem Præsten og Sognebørnene, og det er tydeligt, at
denne kun kan tilvejebringes, naar de forstaar hinandens Sprog.
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Erik Pontoppidan (1698—1764), senere Biskop i Norge og Prokansler ved Københavns Universitet, hører ikke egentlig til Pietisterne,
men staar dem i visse Henseender ret nær. Han var til Dels tysk dannet
og skrev sine første Bøger paa Tysk; han var ogsaa stærkt paavirket
af fransk Protestantisme og alt andet end snævert rettroende, Livet var
for ham afgjort mere end Læren. Efter at have været Huslærer og Hof
kapellan paa Nørborg blev han Landsbypræst paa Als, og Forholdene
i Hertugdømmerne vakte hans Interesse. Hans Sogn var rent dansk
talende, men havde tysk Retssprog, og han fik snart gennem sine mange
Forbindelser med Præster fra andre Egne Rede paa, at der var store
Dele af Hertugdømmet, hvor ikke blot Retssproget, men ogsaa Kirke
sproget (og Skolesproget, for saa vidt der var nogen virkelig Skole
undervisning) var tysk, skønt Befolkningen var lige saa rent dansk
talende som hans egne Sognebørn. At dette maatte være til stor Skade
for Oplysningen om de kristelige Sandheder, stod klart for ham. Da
han desuden havde Lyst til at studere Sprog, ogsaa Almuens, gjorde
han i en velskreven Afhandling i det københavnske Videnskabernes Sel
skabs Skrifter (1. Bind 1745) Rede for disse Forhold og paaviste, at
Sproget var dansk. Denne Afhandling er vist den første, som giver Op
lysning om den foransatte Artikels Udbredelse i Jydsk.
Kong Christian VI, som jo selv var stærkt greben af Pietismen, lod
i 1737 og følgende Aar foretage en Undersøgelse af Forholdet mellem
Kirkesprog og Folkesprog. Om Pontoppidan, som 1734 var blevet Hof
præst, eller maaske snarere indfødte Sønderjyder i Kongens nærmeste
Omgivelser, Hofpræsten Bluhme og Juristen Andreas Hoyer, har givet
Anledning til denne Undersøgelse, er ikke sikkert. Denne Undersøgelse
giver mange Oplysninger, selv om den hverken er udtømmende eller i
alle Henseender paalidelig. Om der var noget tilbage af det danske
Sprog i de sydligste Egne (Svansø, Krop, Hollingsted, Mildsted, Osten
feld), oplyses slet ikke.
Det samme gælder en lignende Undersøgelse, som Kong Frederik VI
lod foretage i 1810 fig., som i det hele ser ud til at være fuldt saa paa
lidelig, men heller ikke omfatter de sydligste Egne. Om Sproget selv,
hvorledes det var, oplyser disse Undersøgelser naturligvis intet.
Omkring 1800 begynder den nationale Synsmaade at gøre sig gæl
dende. Medens det 18. Aarhundredes Forkæmpere for Modersmaalets
Ret — Eilschow, Høysgaard og J. S. Sneedorff — væsentlig fører pæda
gogiske Grunde i Marken, kan den sidstnævntes Søn Frederik Snee
dorff (1760—92) udtale, at „Kærlighed til sit Fødeland og Kærlighed
til dets Sprog er to aldeles uadskillelige Ting“.
Endnu tydeligere udtales den samme Tanke af Historikeren Laurids
Engelstoft (1774—1851) i en Afhandling fra 1802: „Kærlighed til
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Modersmaalet er paa en vis Maade uadskillelig fra Kærlighed til Fædre
landet selv. Kan man foragte hint uden med det samme at foragte
dette? Den, i hvis Øre egne Landsmænds Sprog skurrer, er han stemt
til Velvilje, til Højagtelse for den Nation, der taler det, og som han
selv hører til? Den, som brænder for sit Fædreland, kan han finde dets
Stemme, genlydende af tusinde Munde, ubehagelig? eller fortryller den
ham ikke som den elskede Piges? . . . Kunde Sproget dø ud, og Nationen
blive den samme? Kunde Sproget gaa i Foragt, og Nationen blive selv
stændig? Nej, Sprog og Nation staar og falder sammen.“
Omtrent samtidig har den tyske Historiker D. H. Hege wisch (1746—
1812), Professor i Kiel, i en Afhandling fra 1809 omtalt, at Staten kan
have Interesse i at støtte et bestemt Sprog gennem Lovgivningen.
Denne nationale Synsmaade gjorde sig med Hensyn til de sønderjydske Sprogforhold først gældende i en Afhandling af Præsten i Ager
skov i Nordslesvig, Knud Aagaard (1769—1838), som fremkom i
Molbechs „Athene“ 1815, „Om det danske Sprogs Skæbne og Grænser
i Sønderjylland“. Denne Artikel taler varmt om det danske Sprogs
Nedværdigelse, og den blev Anledning til, at Etatsraad J a c o b Brønnum
Scavenius til Gjorslev (1749—1820) i Slutningen af samme Aar ud
satte en Prisbelønning for en Afhandling om det danske Sprogs Historie
i Slesvig. Slutningen af det tredje Punkt, som skulde behandles, lyder:
„Hvilke ere Midlerne, hvorved det danske Sprog, som Landets ældste
almindelige Tungemaal, tillige kunde blive det almindelige offentlige
Undervisnings-, Forhandlings- og Rettergangssprog, og Sønderjylland
saaledes i Henseende til Sproget blive, hvad det forhen har været, en
dansk Provins?“ At denne Slutning fremkaldte en Protest fra Kiel, er
kun, hvad man kunde vente.
Der indkom tre Besvarelser, en paa Dansk af Professor E. G. Werlauff
(1781—1871) og to paa Tysk, af Sognepræst i Breklum Nicolaus
Outzen (1752—1826) og af Præsten, Dr. E. G. Kruse (1764—1846).
Begge de to første blev prisbelønnet og udkom sammen i 1819. Kruses
blev trykt i Kiel. Den betydeligste er Werlauffs, som bl. a. har benyttet
de ovenfor omtalte Undersøgelser; men ingen af dem giver i Virkelig
heden nye Oplysninger om Sprogspørgsmaalet.
Alt som de politiske Forhold blev mere og mere tilspidsede, voksede
Interessen for Spørgsmaalet om Sprogenes Omraade, og flere skrev derom.
Saaledes kom Flensborgeren Professor Christian Paulsens (1798—
1854) „Det danske Sprog i Hertugdømmet Slesvig“ i 1837 og Angelboen
Friherre C. W. A. v. Wimpffens (1802—1839) „Geschichte und Zu
stände des Herzogthums Schleswig oder Südjütland“ i 1839. Denne
regnede med, at der endnu 1839 var et dansktalende Flertal i Hertug
dømmet, og hans Fremstilling fik ikke ringe Betydning. Fra samme Aar
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(1839) er der et „Udkast til et SprogKort“ af Peter Ghr. Koch, som
ser meget ædrueligt ud (Bilag IV).
H. N. A. Jensen (1802—1850),
Præst i Angel (Fig. 18), giver dels
i sine trykte Bøger, dels i efter
ladte Haandskrifter, som nu findes
i Kiel, fortræffelige Oplysninger
om Sproggrænserne paa hans Tid
(o. 1820—40). Han var tyskdannet
og elskede det tyske, men han er
tillige en sandhedskærlig og sam
vittighedsfuld Mand, hvis Oplys
ninger om det, han ved Besked om,
altid er paalidelige. I hans Tid var:
Plattysk allerede begyndt at brede
sig i Angel og Sognene Vest for
Slesvig. Skønt Jensen i Tiden hører
Fig. 18. Hans Nicolai Andreas Jensen
sammen med de foregaaende og
( 1802—1850).
følgende, slutter han sig sagligt
Litografi.
snarere til samme Retning som
Ulrich Petersen. — Fra tysksindet Side har vi tre samtidige Sprogkort;
det ene, fra 1838, er tegnet af den senere Leder af den prøjsiske Gene
ralstabs topografiske Afdeling, F. H. J. Geerz (1816—1888); det er ikke
meget paalideligt. Det andet, fra 1848 („der deutschen Nationalversamm
lung gewidmet“) af Advokat H. Biernatzki er væsentlig som Geerzes,
men har nogle flere Fejl; Ostenfeld har faaet „østfrisisk“ Sprog! Det
tredje, af Joh. Val. Kutscheit, er mindre „forbedret“ i tysk Retning,
men gør til Gengæld hele Fjolde og Hjoldelund Sogne frisiske.
Man staar sig aabenbart bedst ved at holde sig til Jensen, saa langt
hans Oplysninger gaar.
Fra Aarene mellem Krigene foreligger der en Række ny Oplysninger,
mest fra Præster, i Meddelelser til Regenburg og Allen. De er udnyttet
i det Værk, „Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig eller
Sønderjylland“ (I—II, 1857—58), som Professor G. F. Allen (1811—
1871) udgav (Fig. 19). Dette Værk, som er skrevet paa Grundlag af alt
det foreliggende af tidligere Forfattere og desuden med Benyttelse af
Kirkebøger og Domsprotokoller, er endnu Hovedværket om det danske
Sprogs Stilling i Tidernes Løb.
Ved 1890 kommer der ny Undersøgelser baade fra tysk og dansk Side.
Amtretsraad G. Adlers „Die Volkssprache in dem Herzogthum Schleswig
seit 1864“ (1890) bygger paa Efterretninger, han har faaet fra stedlige
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Myndigheder. Magister H. V. Clau
se n s „Sprogkort over Sønderjylland “
(1889) hviler væsentlig paa person
lige Undersøgelser. Medens Adlers
Tekst er mere oplysende end hans
Kort, er Clausens Kort kun ledsaget
af en kortfattet, forklarende Tekst,
trykt bag paa Kortet. Men i Clausens
udførlige Anmeldelse af Adlers Af
handling (1892—93) vil man finde
alle de vigtige Spørgsmaal drøftede.
I „Haandbog i det nordslesvigske
Spørgsmaals Historie“ (1900) har
Clausen igen behandlet Sproggræn
serne og Folkeblandingen, med Kort
(noget omarbejdet i den franske
Udgave 1906). — Paa Grundlag
af Folketællingen 1905 har G. Adler
Fig. ig. Carl Ferdinand Allen
i 1915 givet en ny Fremstilling:
(1811—1871).
„Die Volkssprache in dem vorma
Fotografi.
ligen Herzogtum Schleswig“, der
vist som Helhed er paalideligere end den ældre Afhandling. En anden
Bearbejdelse af det samme Stof er givet af Max Broesike: „Die
preussischen Dänen“ (1911), gengivet paa Dansk af H. P. Hanssen
(1913—14). Omtrent samtidig har cand, theol. Jørgen Boye Høyer
(1875—1910) gennemvandret de blandede Egne og givet sine Resultater
i to Afhandlinger (Sønderjydske Aarbøger 1905 og 1908).
Fra endnu senere Tid stammer Oplysningerne i „Die nationalen Ver
hältnisse in Schleswig“ (1923).

17. STUDIET AF DET DANSKE FOLKESPROG FØR LYNGBY.
Vi har ganske vist sønderjydske Sprogkilder, som gaar langt tilbage,
saa langt, som vi i det hele har danske Sprogmindesmærker. Men de
faa Runeindskrifter oplyser intet om, at Sproget her har afveget fra
andet Dansk. Og de gamle Haandskrifter, som utvivlsomt hører hjemme
i Sønderjylland, kan vi ikke umiddelbart benytte som Kilder til Viden
om det stedlige Sprog, da de utvivlsomt allerede er paavirkede af en
Stræben efter Ensartethed i Skriftsproget. Vi kan dog nok paavise Enkelt
heder, som Omlyden i Udsagnsordene, der vist maa være sønderjydske
Ejendommeligheder. Nikolaj Andersen har i en Afhandling i „Sønder-
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jydske Aarbøger“ (1899) gennemgaaet en Række mere eller mindre
sikre sønderjydske Træk i de gamle Haandskrifter.
Ved Hekseprocesser i Flensborg 1608 er der efter to anklagede Kvinder
optegnet fem Trylleformler paa en Mellemting mellem Skriftsprog og
Almuemaal af en tysk Skriver, som har haft noget Kendskab til Dansk.
Men de kan naturligvis ikke nærmere stedfæstes, og Sprogformen er i
sig selv meget usikker, da Skriveren jo ikke har optegnet dem af Interesse
for Sproget.
I første Halvdel af det 18. Aarhundrede har vi de første Optegnelser,
som har haft til Formaal at oplyse om Sproget.
I sin foran omtalte Afhandling har Erik Pontoppidan givet ogsaa
rent sproglige Oplysninger, bl. a. en Række sønderjydske Ord, som —
fraregnet en enkelt Trykfejl eller Læsefejl — ser ud til at være fuldt ud
paalidelige og saa godt som alle genfindes i Nutidens Alsingmaal (Fig. 20).
Ogsaa i et Skrift om Overtro (1736) meddeler han nogle sønderjydske
Sprogprøver; og selv om det her ikke er af sproglige Grunde, han giver
dem, ser de ud til at være godt optegnet. Men de kan ikke stedfæstes og
mister derved en Del af deres Værdi for os.
Omtrent samtidig blev Angelbomaalet Genstand for en temmelig
grundig Undersøgelse. Det er jo fra gammel Tid en almindelig Tro,
som allerede nævnes hos Beda, at Anglerne, som var med at erobre
England, kom fra det sønderjydske Landskab Angel. I det 18. Aarhun
drede, før Rask og Bopp havde grundlagt den historiske Sprogvidenskab,
var det meget faa, som havde noget Begreb om Sprogforandringer. Man
kunde godt tænke sig, at et Sprog kunde have holdt sig uforandret gen
nem Tiderne, og da ogsaa, at det gamle angelsachsiske endnu levede i
Anglernes Hjemland.
Professor i Kiel Adam Heinrich Lackmann (1694—1754) arbej
dede meget med Hertugdømmernes Oldhistorie, og derfor var det rime
ligt, at han ønskede at skaffe sig Underretning om Anglerne og deres
Hjem. Han har da fra mindst to forskellige Steder i Angel skaffet sig
en Række sproglige Oplysninger (Ordsamling og Tekster), som kunde
bruges til Sammenligning med Angelsachsisk. Hvad han fik, overbeviste
ham imidlertid om, at Sproget i Angel ikke havde noget med Angel
sachsisk at gøre, men var Dansk, som paa forskellig Maade var fordærvet
(Fig. 21). Optegnelserne kom senere til P. F. Suhm, som jo ogsaa syslede
med Oldhistorien, og findes nu i det Kongelige Bibliotek. De blev først
udgivet i 1891 af P. K. Thorsen med udførlig Sammenligning med de
tilsvarende Ord og Former i nyere Angelbomaal. Thorsen har ligeledes
benyttet dem flittigt i sine Afhandlinger om Sønderjyllands Sprog.
Men selv om Lackmann mistede Troen paa det Angelsachsiske, blev
den Tanke ved at holde sig, at der maatte være Rester af Angelsachsisk
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Fig. 20. Brudstykke af Erik Pontoppidans sønderjydske Ordliste.
Vid. Selsk. Skr. I (1745), Pag. 74.
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Fig. 21. Henr. Lackmanns Optegnelse af „Fader vor“ paa Angelsk
(med Oversættelse til Rigsdansk).
Ny kgl. Saml. 1458. 40. I.
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eller noget andet Ikke-Dansk i det sønderjydske Folkesprog. Baade Werlauff og Outzen lever i saadanne Forestillinger. For Werlauffs Vedkom
mende er det forstaaeligt nok, da han aldrig havde været i Sønderjylland
og næppe havde noget Begreb om Sproget. Outzen kendte derimod
Midt- og Vestslesvigsk saavel som Frisisk grundigt. Angelbomaalet synes
han derimod ikke at kende meget til. Og hans sprogsammenlignende
Bemærkninger er ganske barnlige. Derimod har han indlagt sig varig
Fortjeneste ved sine store Samlinger af danske og frisiske Ord; sine
Samlinger af danske Ord overlod han gennem Falck til Molbech, som
i sit Dialekt-Lexikon (1841) udmærkede dem med et særligt Tegn få),
fordi han ikke regnede den sønderjydske Dialekt for rent dansk. Dens
Ejendommeligheder, siger han, „viser tydeligt nok hen til en Blanding
af to forskellige Folkestammer, som i Jylland har fundet Sted i ældgamle
Tider; og vi fejle næppe ved heri at se en Bestyrkelse mere for de historiske
Grunde, som tale for, at Jyderne oprindeligen have været en sachsisk
Stamme, som paa Halvøen har blandet sig med det skandinavisk-danske
Folkefærd. “ Dog mener han, at denne sachsiske Folkestamme kun har
beboet Syd- og Vestjylland. Den samme Tanke finder vi hos St. Blicher
og hos en lang Række andre, baade danske og tyske. Rask, som havde
lagt Mærke til Sønderjydskens Overensstemmelse med Rigssproget med
Hensyn til Selvlydene og Ligheden med Fynsk i Tonefald, havde en
hel anden Tanke, at Sønderjylland var blevet befolket fra de danske
Øer, men Nørrejylland fra Gotland over Kattegat; men han fik ingen
Tilslutning.
En Ordsamler ligesom Outzen var Hjulmand Johan Jürgen Kappel
fra Flensborg, som vandrede omkring og solgte Bøger og Billeder og
samtidig indsamlede Oldsager, Folkeminder og sære Ord. Oldsagerne
kom til Justitiarius Glaus Jaspersens Samling paa Runtoft, og Ordene
sendte han til Pastor Jensen. En stor Ordsamling, som findes i dennes
efterladte Papirer i Kiel, stammer mest fra Angel, men ogsaa fra andre
Egne. Den bærer Aarstallet 1837 og er endnu hverken udgivet eller
udnyttet og kan paa Grund af manglende Stedsangivelse næppe gøre
fuld Gavn. Ogsaa Pastor Jensen selv giver i sine Bøger og Haandskrifter
adskillige Oplysninger, især om Angelbosproget. Men nogen helt paalidelig Sprogoptegner er han næppe.
En saadan faar vi derimod i Ejler Henning Hagerup (1817—1863),
som fra 1851 til sin Død var Præst i Store og Lille Solt Sogne i det vest
lige Angel (Fig. 22). Hagerup var en skarp Iagttager og meget nøjagtig
Optegner, som uden at bruge egentlig Lydskrift betegner Udtalen ret
tydeligt. Og i Modsætning til alle Forgængerne lægger han lige saa megen
Vægt paa at oplyse Sprogets grammatiske Bygning som paa Ordforraadet.
„Hagerup har den dobbelte Fortjeneste at have beskrevet en dansk
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Sprogart og have afgivet et Vidnes
byrd om Sproget i Angel, der be
tyder meget mere end alle ukyndiges
Raab,“ siger Lyngby, som vidste,
hvad han sagde. Hagerups Bog:
„Om det danske Sprog i Angel“
(1853) blev udgivet paa ny i ud
videt Skikkelse efter hans Død af
Lyngby (1867) med en Levneds
tegning af Hagerup, skrevet af hans
tidligere Kapellan H. F. Feilberg.
Feilberg (1831—1921) og Johan
nes Kok (1821—1887) hører ikke
blot til de Præster, der søgte at skaffe
Oplysninger om Sproget til Regenburg og Allen, men de har ogsaa
i Trykken udgivet gode Bidrag til
Oplysning om Sproget, om end ikke
Fig. 22. Eiler Henning Hagerup
saa dybtgaaende som Hagerups.
(1817—1863)
Feilbergs „Fra Heden“ (1863) er
Fotografi.
først og fremmest en Folkelivsskildring og kun i anden Række Sprogskildring. Hvad den giver fra Vals
bøl, er imidlertid ikke lidt, og det er paalideligt, som man kan vente
det hos Hagerups tidligere Medarbejder og Lyngbys Husfælle. Feilbergs
sproglige Hovedværk, „Ordbog over jydske Almuemaal“, som indeholder
mangfoldige Oplysninger om Sønderjydsk, hører til en senere Tid. Koks
„Det danske Folkesprog i Sønderjylland“ I. (1863) er en Slags sønder
jydsk Sproglære og Ordbog, men efter en Plan, som allerede var for
ældet, da Bogen udkom. De to følgende Dele omhandler Navne og Ord
sprog og Talemaader.
De Meddelelser om Sproget, som mange Præster sendte Regenburg
og Allen, og som denne benyttede i sin ovenfor omtalte store Bog, ud
mærker sig sjældent ved Nøjagtighed i Lydgengivelsen — som en Und
tagelse fortjener en Sprogprøve fra Hynding i Eggebæk Sogn at frem
hæves. De er ogsaa gennemgaaende for lidet omfangsrige til at give
andet end et Indtryk af Maalet. Og Allens Benyttelse af dem er heller
ikke tilfredsstillende for den, der søger Underretning om de smaa Sær
træk, da Allen delvis har normaliseret og undertiden ogsaa sammen
draget Prøverne noget.
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18. FRA LYNGBY TIL VOR TID.
Kristen Jensen Lyngby (1829
—1871) var selv Nørrejyde (Fig. 23).
Han begyndte allerede som Skole
dreng at optegne Folkemaalsformer;
og da han blev Student, kastede
han sig med stor Iver ind i Studiet
af Sprogenes Historie. Han er den
første, som forbinder stor Førstehaandskendskab til de jydske Dia
lekter med dybtgaaende Studier i
Sprogenes Udvikling. Alle tidligere
havde enten kun et rent overfladisk
Kendskab til Folkemaalene, eller de
var uden virkelig sproghistorisk Forstaaelse. — Med Hensyn til Folkemaalsundersøgelsen har Lyngby to
Fig. 2g. Kristen Jensen Lyngby
store Fortjenester: han gennem
(1829—1871)
førte Brugen af en letfattelig og
Stik af Magnus Petersen.
dog nøjagtig Lydskrift, og han
stedfæstede alle sine Eksempler. Efter hans Tid maa det siges at være
en ufravigelig Fordring til alle Dialektundersøgelser, at disse to Regler
overholdes. Dels ved personlige Undersøgelser paa sine gentagne Rejser
i Sønderjylland, dels gennem Rødding-Læreren Jens Lassen Knudsen,
hvem han havde lært at bruge Lydskriften, fik han en Række stedlige
Maalbeskrivelser fra store Dele af Jylland og især fra Sønderjylland
(Fig. 24). Kun maa det beklages, at han ikke skaffede sig Oplysninger
om de sydligste Forposter, hvor der endnu i Halvtredserne havde
været Mulighed for at faa ikke saa lidt, men nøjedes med Oplys
ninger fra Eggebæk og Fjolde Sogne, selv om Maalet der vist er en god
Repræsentant for Gruppen.
Lyngby var derfor for første Gang i Stand til at paavise baade Sam
menhængen og Forskellene mellem de sønderjydske Stedmaal. Ogsaa
det frisiske og plattyske Maal i Grænseegnene skaffede han sig Rede paa.
Men endnu mere betød det, at han med denne udstrakte Viden om de
levende Folkemaal forbandt grundigt Kendskab til alle nærmere og
fjernere Frændesprog og derfor kunde paavise, hvad ingen før havde
kunnet, at der intet var i de sønderjydske Stedmaal, som tydede paa
Afstamning fra ikke-nordiske Sprogformer. Hans Paavisning heraf kom
saa overraskende, da jo alle, saa nær som Rask, havde haft den mod
satte Mening, og Rasks Kendskab til Sønderjydsk var ikke saa grundigt,
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at han havde kunnet føre et vir
keligt Bevis. Lyngby undgik da
heller ikke Beskyldninger for at
have ladet sig lede af nationale
Partihensyn. Men nu er der vist,
ogsaa blandt tyske Forskere, Enig
hed om, at han har set rigtigt.
Resultaterne af sine Undersø
gelser fremlagde Lyngby i sine to
Bøger: „Bidrag til en sønderjydsk
sproglære“ (1858) og „Udsagns
ordenes böjning i Jydske Lov og
i den jydske sprogart“ (1863).
Men meget mere Stof, end han
har offentliggjort i disse Bøger,
laa optegnet i hans efterladte Pa
pirer. Det er blevet udnyttet i
Feilbergs jydske Ordbog, som i
det hele hviler paa Lyngbys For
arbejder.
Den næste, som fortsatte Lyng
bys Undersøgelser, er Peder Kri
stian Thorsen (1851—1920),
som i en sen Alder kæmpede sig
frem til Universitetsstudiet og særlig
kastede sig over Studiet af de nor
Fig. 24. Brudstykke af K. J. Lyngbys
sproglige Optegnelser (c. 1857) ved
diske Sprog og Dialekter (Fig. 26).
rørende Sønderjydsk
Ogsaa han besøgte gentagne Gange
(„Bidrag til ordsamling fra Bra
Sønderjylland; han fandt endnu i
derup (Kær herred) og delvis fra
1889 smaa Rester af Dansk i Sveandre egne“), I Tekstprøven er an
vendt flg. Forkortelser af Stednavne:
sing Sogn, men to Ildebrande har
By = Bylderup Sogn, E = Emmerødelagt det meste af hans Opteg
lev Sogn, Fj= Fjolde og 5= Seem
nelser, saa vi væsentlig kun har,
(ved Ribe). Nykgi.Saml. 812 kh,4°,
Pag. 25. VI. 2.
hvad han fik udarbejdet til Tryk
ning. Hans Afhandlinger om Sønderjydsk er nu let tilgængelige i 1. Bind af P. K. Thorsen : „ Afhandlinger
og Breve“ (1927). Medens den ældre større Afhandling, som skulde have
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ledsaget H. V. Clausens Sprogkort,
men som aldrig blev udgivet, mens
Thorsen levede, mere er en Beskri
velse af Dialekten med en dobbelt
Indledning om Sprogets og Under
søgelsernes Historie, er den yngre
(i Haandbogen 1901) en systematisk
Paavisning af Sønderjydskens nor
diske Oprindelse. De giver derfor
hver paa sit Omraade noget mere,
end der her har været Plads til.
Indfødt Sønderjyde var Nikolaj
Andersen (1862—1919) fra Felsted,
egentlig Matematiker, men tillige en
betydelig sproglig Begavelse(Fig. 25).
I de faa Fristunder, hans praktiske
Hverv levnede ham, har han samlet
Stoffet til sin banebrydende Afhand
Fig. 25- Nikolaj Andersen.
ling om „Den musikalske Accent i
(1862—1919)
Østslesvigsk“ (1897), hvor han paa
Fotografi.
viste den dybtgaaende Lighed mel
lem Ordmelodien i hans Hjemstavns Maal og Svensk-Norsk. Spørgsmaalet
blev ved at sysselsætte ham til det sidste, og han tænkte at uddybe det
i en Doktordisputats, men han fik aldrig Tid til at udarbejde en saadan.
I en anden Afhandling har han paavist „Det danske Sprogs Indflydelse
paa det højtyske i Nordslesvig“ (1899). Sammenhængen mellem Nutidens
Sønderjydsk og det gamle Sprog, som findes i flensborgske Haandskrifter
fra omtr. 1300, paavis te han i Afhandlingen „Gennem 500 Aar“ (1899).
Siden 1900 tog det praktiske Arbejde næsten al hans Tid.
18. FOLKEMAALET OG DIGTNINGEN.
Inden for Sønderjyllands Grænser finder vi fra gammel Tid en folkelig
Digtning af samme Art som i det øvrige Danmark: Viser, Eventyr,
Sagn og Ordsprog, ligesom folkelige Remser, Bønner og Trylleord. Hvor
fast saadanne Overleveringer holder sig, kan vi se deraf, at Mennesker,
som ellers ikke kan tale Dansk, undertiden husker en saadan Remse.
Men denne gamle folkelige Digtning skal vi her ikke nærmere komme
ind paa.
Derimod skal vi i al Korthed minde om, at der i nyere Tid har været
enkelte, som i deres Hjemegns Maal har fundet Udtryk for, hvad de
trængte til at sige.
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Der er først Kromanden i Frøslev,
Kredsdagsmand Karsten Thom
sen (1837—1889), som i en Række
har benyttet Frøslevmaalet.
Den tidligst kendte er „Aa hør, min
Pihg, aa si do mæ!C, som kom ind
i Hammerichs „Danske og norske
Læsestykker“ (1866). Mest kendt er
Visen om Jens, der kom hjem: „De
vaar en Daw i Høstens Ti“, og
Vuggevisen. Finest er nok „En Buhnmands Saang“, som i al Stilfærdig
hed naar lige ind til det inderste.
Mangfoldigere er Nikolaj An
dersen, Sprogmanden og Mate
matikeren, som ikke blot kan for
tælle en god Historie paa Prosa
eller Vers, saadan at den bider sig
Fig. 26. Peder Kristian Thorsen
fast — man kan tænke paa de to
(1851—1 g 20)
med samme Overskrift: „Æ Natur
Fotografi.
gær øwer æ Optugtels“, eller paa
Heksameterdigtet om Drengen og Præsten —, men ogsaa kan finde Ud
tryk for Inderligheden, som i „Gammel Kjærreste“, eller „Vo Skat“.
Vi kan ogsaa nævne Præsten i Rinkenæs Niels Johannes Jensen
(1856—1906), en gennemmusikalsk Mand, der forsøgte at bruge Folkemaalet i mere litterære Digte, hvad der dog kun delvis lykkedes, og
Forfatterne til Alsingervisen, Provst Kristen Karstensen (1809—1882)
og til „Hvonær vi bliwer glaj“, Præsten Jens Jepsen Lohmann (1842—
1894), foruden flere, der lever endnu.
Denne Digtning har ikke været uden Betydning i Ventetiden som et
Bevis paa, at det danske Folkemaal var livskraftigt og udviklingsdygtigt.

19. RIGSSPROG OG DIALEKT.

Saa længe de dannedes Talesprog var saa grundforskelligt fra Folke
sproget, som Tysk er fra Dansk, kunde der kun være Tale om eet af
to, enten at holde fast paa Dialekten eller helt at opgive den. Da kun
de færreste magtede dette, blev i det hele Dialekten bevaret, endogsaa
i Købstæderne. Nogen Paavirkning af dansk Rigssprog mærkedes selv
følgelig, saa langt som Dansk var Kirkesprog, men den berørte kun i
ringe Grad Dagliglivets Tale.
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Noget anderledes blev det i Aarene mellem Krigene, da danske Em
bedsmænd rykkede ind rundt omkring, og desuden nogle bevidst lagde
sig efter „det danske“. Der blev ogsaa nu Adgang til dansk Læsning
i langt større Omfang end før.
Men det er dog egentlig først i den allernyeste Tid, at Forholdene
helt har ændret sig Nord for den ny Grænse. Nu er Offentlighedens
Sprog saa nær beslægtet med Folkesproget, og der er tilflyttet saa mange,
ikke blot Embedsmænd, men ogsaa Handelsmænd og andre nordfra, at
der de fleste Steder daglig er Lejlighed til at høre et Dansk, som ikke
er Dialekt. Dette kan ikke undgaa at virke paa de dialekttalende i Sønder
jylland saa lidt som andre Steder i Danmark. Den Udvikling, vi har
kendt allerede i en længere Aarrække, bort fra ren Dialekt til en mere
eller mindre rigssprogpaavirket Sprogform, den, som særlig præger vore
Stationsbyer, men trænger langt videre ud, den begynder nu ogsaa her.
Man kan beklage det eller glæde sig derover, men man kan næppe
standse denne Udvikling.
Den er ikke udelukkende glædelig. Sprogmanden ser med Sorg de
gamle Dialekter svækkes og blandes. Men det kan ikke være anderledes,
saadan som Folk nu flytter omkring. Følgen af Omflytningerne bliver
dog ikke Dialekternes Forsvinden, men kun en forholdsvis læmpelig
Udjævning af dem. Mere betyder det, hvis de kommer ind i Stations
byudviklingen, som medfører en mere eller mindre bevidst Tilnærmelse
til Rigssproget. Resultatet bliver i første Omgang ikke Forbedring.
Dialekten er i Reglen — trods de onde Ord, uforstaaende Mennesker
har brugt — en smuk Sprogform, fordi den er i Overensstemmelse
med sig selv. Stationsbysproget er i Reglen alt andet end smukt, fordi
det endnu ikke har fundet sin Form. Man kan i næsten hver Landsby
i Danmark iagttage Forskellen mellem den værdige Klang i Talen hos
dem, der holder paa det gamle, og den løse Vaklen hos dem, der har
opgivet det. Hvor ikke vægtige Grunde taler for at opgive Dialekten,
burde man ogsaa af Skønhedshensyn holde paa den. Men standses kan
Udviklingen næppe, selv om den maaske kan hemmes noget. Og det
vil sikkert gaa betydeligt langsommere med Dialekternes Opløsning Nord
for den ny Grænse, hvor Folkesproget förstaas af Øvrigheden og de
handlende, end Syd for Grænsen, hvor den, der vil holde paa Dialekten,
er nødt til at tale to Sprog. Vilkaarene for det danske Folkemaal i
Nordslesvig er trods alt ikke de værste.
For øvrigt er den Udvikling, som her foregaar, ikke noget sønderjydsk
Fænomen eller engang et dansk. Fuldstændig den samme Udvikling
foregaar overalt i Evropa, hvor moderne Undervisning og Samfærdsel
raader. Det er en ganske normal Udvikling, enten den saa skal kaldes
glædelig eller sørgelig.
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Det danske Rigssprogs Stilling i den prøjsiske Tid er behandlet af
Lektor Anker Jensen (1900).

20. TYSK.
Tysk er nær beslægtet med Nordisk, det ser man blot ved at gennem
læse en eneste Side i en tysk Bog, enten den er paa Højtysk eller Plat
tysk. Alligevel er der en Række gennemgaaende Forskelle, som viser,
at Sprogene i gammel Tid er gaaet hver sin Vej.
Der kan nævnes en lang Række Ord, som er særegne for hver af
Grenene, som Barn: Kind, Dreng: Knabe, Faar: Schaaf, Frø: Same, Gris:
Ferkel, gøre: tun, Hjul: Rad, Ræv: Fuchs, Sild: Hering, Skov: Wald, Sky:
Wolke, tom: leer, træt: müde, vaad: nass, Ven: Freund, Vrede: JJrn, Væg:
Wand, Øl: Bier. Antallet kan let fordobles et Par Gange.
Endnu mere betyder dybtgaaende Forskelle i Bøjningen, men en Del
af disse er i Tidernes Løb udvisket, og enkelte ny opstaaet. Saaledes
er den nordiske Endelse -(e)r i Udsagnsordenes Nutidsform ukendt i
Tysk, som har Former paa -st og t (giver: platt. gef, gifst, gift, højt, gebe,
giebst, giebt). Ligeledes mangler Tysk den nordiske Passivdannelse paa
-5 (-sk, -st) som gøres, købes. Disse Former naar lige til Sproggrænsen ;
man siger i Fjolde lige saavel som længere nordpaa [æ hæ-r, æ sedør]
o. lign., og [di skul gywtøs], naar man taler Dansk, men ikke naar man
taler Tysk.
Ogsaa i Lydene er der store Forskelle, selv om vi ser bort fra Højtysk,
som har en særlig Udvikling.
I Nordisk og Gotisk finder vi gg i en Række Ord, hvor Tysk og EngelskFrisisk mangler ^-Lyden, som i Æg (tysk Ei ; eng. egg er indkommet
fra Nordisk), Væg (mgl. i Tysk), hugge (tysk hauen, eng. hew), Dug (tysk
Tau, eng. dew), brygge (tysk bräuen, eng. brew). Denne Forskel er en af
de ældste, der kan paavises i de gottonske Sprog, og den følger den Dag
i Dag Grænsen mellem Dansk og Tysk.
Noget yngre er Bortfald af j i Ordenes Begyndelse i Nordisk (men
ikke i de tre andre Grene), som ung (got. juggs, tysk jung, eng. young),
Aar (got. jer, tysk Jahr, eng. year), Aag (got. juk, tysk Joch, eng. yoke).
Ogsaa her er Grænsen endnu skarp.
I Nordisk falder ogsaa w bort i Forlyd foran o eller u (som senere
kan være blevet 0 ellery), saaledes Uld (got. wulla, tysk Wolle, eng. wool),
Ulv (got. wulfs, tysk Wolf, eng. wolf), sønderjydsk øbe (got. wopjan, eng.
weep), Ord (got. waurd, tysk Wort, eng. word), Orm (got. waurms, tysk Wur?n,
eng. worm) ; medens Grænsen er klar nok for de andre, har Orm (og
Onsdag, eng. wednesday) w i en stor Del af Jydsk (0 i Sønderjydsk), men
Fjolde har uorm, uonsda, som viser os, at w her er opstaaet af et u ligesom
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i Wost (Fjolde uost), som ikke har gammelt w. Det sønderjydske vunnele
(underlig) er et nyere Laan fra Tysk, ligesom Skriftsprogets Vunde (Saar).
Nordisk er ogsaa Bortfaldet af h (ch) foran ogsaa i Engelsk er denne
Lyd tabt, men saa sent, at man endnu skriver gh. Saaledes faar vi
Nat (got. nahts, tysk Nacht, eng. night), ret (got. raihts, tysk recht, eng.
right), Datter (got. dauhtar, tysk Tochter, eng. daughter) o. s. v. Danske Ord
som rigtig, slagte er Laaneord fra Tysk.
Tysk er paa den anden Side Overgangen fra th til d uden for Sted
ordene, medens Dansk og Frisisk har t. Saaledes Drelsdorp (fris. Trølsterp,
dansk Trelstrup), dortig (dansk tredive), Dissel Vognstang (sydslesv. Tissel),
denken tænke, huske (dansk tanke). Om danske Laaneord fra ældre Nedertysk eller Frisisk se Stykke 12 Slutn.
Ved Ordføj ningen er den største Forskel, at Tysk (og Frisisk) i Mod
sætning til Dansk (og Engelsk) sætter Udsagnsleddet sidst i Bisætninger.
Der kunde nævnes endnu flere gennemgribende Forskelle, men de
her nævnte maa være nok til at vise, at man ikke behøver ret mange
Ord for at være paa det rene med, om det Sprog, man hører eller læser,
er Dansk eller Tysk.
Det Tysk, som almindeligt tales i Sydslesvig, er Plattysk, altsaa
Nordtysk, men det er ikke helt af een Støbning, dels fordi det er kom
met ind ad forskellige Veje, dels fordi det i nogle Egne skyldes Ind
vandring, men i andre Befolkningens Tilegnelse af det med Opgivelse
af deres tidligere Talesprog.
21. PLATTYSK I SØNDERJYLLAND.

I det sydligste Slesvig taler man samme Slags Plattysk som i de nær
meste Egne af Holsten. Der er nogen Forskel mellem østlige og vestlige
Former, men det er, som vi straks skal se, lidt tvivlsomt, om Plattysk
er helt rodægte i Vesten.
Derimod er det ikke holstensk Plattysk, man taler længere nordpaa.
I Holstensk er, som ellers i Nordtysk og Hollandsk, et s i Forlyd foran
Vokal stemt („weich“, „sonor“), altsaa udtalt som eng. (holl., fransk)
z: zyn (Sonne, Sol), ze (sie, de), zik (sig), zö-m (sieben, syv) o. s. v. Denne
Lyd kendes ikke i Dansk paa denne Side Øresund eller i Frisisk; og
i de plattyske Dialekter, som er opstaaet paa gammel dansk eller frisisk
Grund, er j altid ustemt i Forlyd. Dette gælder Nord for Sli og Dane
virke, men det gælder ogsaa i Ejdersted og Stapelholm, hvad der tyder
paa, at ogsaa Stapelholm engang har haft et andet Sprog end Tysk.
I Angeltysken findes en Fortidsdannelse paa -er: lever (levede),
fråger (spurgte), døfter (døbte), dachter (tænkte). Den findes ogsaa i Flensborg-Plattysk og maa vist være overført fra danske Former, hvor -e(r)
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er opstaaet af -ede: snakke(r), lee(r) (snakkede, lo); muligvis er den
egentlig flensborgsk og har derfra bredt sig til Angeltysk.
En Form som sees (deres) i Steden for den ægte plattyske Form [e-r]
(ihr) er ogsaa flensborgsk saavel som angelsk — den genfindes i flens
borgsk Højtysk som sies. Den skyldes aabenbart Nydannelse med Dansk
som Baggrund.
Dansk Paavirkning skyldes det sikkert ogsaa, at Angeltysken har
opgivet Forskellen mellem Hankøn og Hunkøn i Navneordene, ligesom
Kasusbøjning i Artiklen.
Holstensk og de fleste vestlige plattyske Dialekter har i Nutids Flertal
i alle tre Personer Endelsen -t og i Fortid -n: [vi-,jym, ze ste-lt] (vi, 1,
de stjæler), [vi-,jym, ze stodn] (stjal), men Meklenborgsk og Skriftsproget
har [vi stædn, ji stædt, ze stædn og vi- stødn, ji slø-lt, ze stødn]. Vi ser, at
Meklenborgsk (men ikke Skriftsproget) har ø i Stedet for o, ligesaa er
det i [bø-d, byn, hylp, vy-r, vyst] (bød, bandt, hjalp, blev, vidste) i Mod
sætning til Holstensk og Skriftsproget [bo-d, bun, holp, vur-, vustj. Angelbomaalet og Flensborgsk følger Skriftsproget i begge Forhold, har altsaa
meklenborgske Endelser, men holstensk Selvlyd. Det ser dog ud, som
om Arnæs helt følger Holstensk (og Svansøsk?). Formen [vi (se) hæm-]
(vi har, af hebberi) er et næsten sikkert Kendemærke. Allerede i Kosel
har vi hebbt, altsaa den holstenske Form.
Angeltysk har ogsaa bevaret de fyldigere (ogsaa meklenborgske)
Former wüst, dachter, bröchter, döfter (vidste, tænkte, bragte, døbte),
meklenb. [vyst, daxt, brøxt, døjt], holst, [vus, dax, brøx, døj].
Her kan jo ikke være Tale om dansk Paavirkning, næppe heller om
meklenborgsk, men snarere om Indvirkning fra det nedertyske Skrift
sprog, maaske især i dets hanseatiske Form. Men saa maa vi tænke os
Plattysk udbredt fra Købstæderne, hvor det jo allerede fandtes i Skrift
sprogets Glansperiode, og ikke fra sydlige Naboer paa Landet.
Baade fra holstensk og meklenborgsk Plattysk afveg det tilegnede
Plattysk ved at have [x] i Stedet for [g] i Forlyd: [xnd-dø, xd-r] (Gnade,
gar). Denne Ejendommelighed, som er gaaet over i Laaneord i de syd
ligste danske Maal, blev dog allerede ret tidlig regnet for mindre „fin“
i Angel, men holder sig stadig i Flensborg-Plattysk.

22. UNDERSØGELSEN AF DET PLATTYSKE FOLKESPROG
OG DETS BRUG I DIGTNING.

Om det plattyske Sprogs Form i ældre Tid i Sønderjylland ved vi
intet. Naar det bruges — og det gør det jo i vidt Omfang, baade i For
valtningen og i Kirken — er det mere eller mindre ændrede Former
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af det neder tyske Skriftsprog, vi finder, baade hvor Befolkningen har
talt Tysk, og hvor den har talt Dansk.
Men heller ikke det plattyske Sprog i Nutiden kan siges at være godt
kendt. Præsten L. R. Tuxen (1810—1875) i Tumby i Angel udgav 1857
„Det plattydske Folkesprog i Angel“, som for sin Tid gav gode Oplys
ninger om dette Sprog.
Meget værdifulde Bidrag til Oplysning om det tillærte Plattysk i for
hen danske og frisiske Egne gav Professor Hermann Møller (1850—
1923) i en Anmeldelse (1919).
I 1914 udgav Heinrich Sievers Begyndelsen af en Behandling af
Midtlandsdialekterne (med Stapelholm som Udgangspunkt), men den
er hidtil ikke blevet fortsat; der er dog Haab om, at Forfatteren, som
nu er Skoledirektør i Flensborg, inden alt for længe vil føre den til Ende.
Siden 1927 udkommer en stor „Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch“
under Redaktion af Professor Otto Mensing. De foreliggende to første
Bind tyder paa, at det vil blive et fremragende Værk, men det er endnu
kun halvt færdigt.
Som Bærer for folkelig Digtning har Plattysk kun i ringe Omfang
gjort sig gældende i Slesvig, medens baade Holsten og Meklenborg har
haft betydelige plattyske Forfattere i det 19. og 20. Aarhundrede.
En Bog som „Moderleev“ (1912) af Heinrich Hansen fra Arnæs
fortjener vel at nævnes, men den er vist ikke skrevet i den stedlige Dialekt,
men i en Slags plattysk Skriftsprog.

23. HØJTYSK.
Det højtyske Sprog har i Sønderjylland først og fremmest været det
raadende Skriftsprog gennem tre Hundrede Aar.
Men det har i nyere Tid ogsaa været Talesprog, dels i Købstæderne,
dels i finere Hjem paa Landet. Allerede Ulrich Petersen paastod jo, at
det blev talt af alle lærde og fornemme Standspersoner i Slesvig. Selv
om dette maaske er en Overdrivelse ved Aar 1700, er der ingen Tvivl
om, at det senere kom Sandheden nær, og ikke mindst gælder det de
nordslesvigske Købstæder, hvor Plattysk betød forholdsvis lidt. I den
nyeste Tid fremmedes Høj tyskens Brug, dels ved stærk Indvandring af
Folk sydfra, især til Industribyen Flensborg, dels ved de Garnisoner,
der laa i alle de nordslesvigske Købstæder. En lille højtysk Koloni var
i sin Tid ogsaa Christiansfeld. Derimod blev de Tyskere, der flyttede
ind som Hedeopdyrkere, snart fordansket.
Da Skriftsproget er det eneste Grundlag for Høj tysken i Sønderjylland,
kan der ikke være Tale om egentlige Dialekter. Derfor kan der dog nok

HØJTYSK PAAVIRKET AF DANSK. FRISISK

IOI

være Forskelle, som skyldes større eller mindre Paavirkning af Plattysk
og Dansk.
Nikolaj Andersen, som har behandlet denne danske Indflydelse, har
paavist den paa næsten alle Omraader. Det er ikke blot Ordforraadet,
som lettest lader sig paavirke, men det er baade Udtale (ligesom i Plat
tysk udtales
ustemt, hvor det skulde være stemt) og Retskrivning,
Bøjning, Ordføjning og Orddannelse.
Man hører Ting som mein Bruders Hut, ja endogsaa meine Mutters Bruder,
eure Tantes Haus. Ligesaa ich friere for es friert mich eller mich friert, das
regnet for es regnet; das lief rund für ihm förstaas vist bedre af en Dansk
end af en rigtig Tysker. Siger man sydpaa: æ hær væn te Aabenmaal, saa
svarer dertil: Ich bin zu Alters gewesen (jeg har været til Alters). Kon
junktiv af Udsagnsordene bruges næsten ikke, og i Stedet for zu bruges
und (og og at lyder jo ens paa Dansk), saasom: Ich hatte bös bei und kriegen
Sie wach (jeg havde ondt ved at faa Dem vaagen) eller Wir kommen wohl
sacht zu und geben ihm was (vi kommer vel sagtens til at give ham noget).
Høj tysken i Flensborg i de mindre dannede Klasser er vidt berygtet.
Men om den der er værre end andre Steder, kommer det vist af, at
den naar noget længere ned i Folket. Den har ikke blot danske Ejen
dommeligheder (war das Sies Paas? var det Deres Pose; ja das ist immer
so fein und haben), men ogsaa plattyske (wie cheht es mit Sies Chesundheit?
hvordan gaar det med Deres Helbred).

24. FRISISK.

Vi nævnede allerede i første Stykke (S. 52), at det er tvivlsomt, om det
frisiske i Sønderjylland virkelig er eet Sprog. Under alle Omstændig
heder synes det sikkert, at Friserne paa de fire Geestøer ikke stammer
fra de samme Egne som Friserne paa Fastlandet og Halligerne. Vi
skelner derfor foreløbig mellem Øfriserne og Strandfriserne. Men de
hører alligevel til samme Gren af de gottonske Folk, den engelsk-frisiske,
som skiller sig tydeligt ud fra Tysk saavel som fra Nordisk. Vi skal her
blot nævne et Par Skelnemærker. Disse Sprog har fra meget gammel
Tid manglet Stedordet sig (Angelsachsisk mangler ogsaa sin), og han
hedder he — him (tysk er — ihm, nord, han — hanum) og ogsaa ellers er
de personlige Stedord paa flere Punkter afvigende. De har tidligt Over
gangen k til tj foran e og i (eng. church, Nibøl tsørk Kirke) og Overgangen
fra 0 og y til e og i (ong. feet, Nibøl fæt Fødder), medens Nabosprogene
beholder 0 og y.
Om Strandfrisernes Herkomst er der almindelig Enighed. De maa
oprindelig høre hjemme i det gamle østfrisiske Omraade ved Weser og
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Ems. Øfriserne er derimod muligvis Rester af et Folk, som har boet
i disse Egne fra den graa Oldtid. Selv om ogsaa deres Sprog er nær i
Slægt med Østfrisisk, har det en Del særlige Træk fælles med Oldengelsk,
som kan tyde paa nærmere Forbindelse i gammel Tid før den angelsachsiske Udvandring.
0 fris i sk har, saa langt vi kan gaa tilbage, kun været talt paa de
fire Geestøer. Føringsk ogAmringsk falder i tre Dialekter, som kun skiller
sig forholdsvis lidt fra hinanden. Sildringmaalet er stærkt paavirket af
Dansk (Sønderjydsk), især i Ordforraadet, men er i Grunden nær i
Slægt med Helgolandsk. Derimod er Forskellen fra de to mellemliggende
Øers Maal ikke saa ringe. Noget fælles Skriftsprog har de aldrig haft.
Strandfrisisk regner man nu for at omfatte syv Dialekter, men
flere er uddøde, og nogle af de syv kan have smaa indre Forskelle. I
det hele er Forskellene dog vist ikke større, end at de kan forstaa hin
anden indbyrdes. De egentlige Fastlandsmaal er ogsaa her stærkt paa
virkede af Dansk, de lidt sydligere tillige af Plattysk. Heller ikke disse
har nogen Sinde haft noget Skriftsprog.

25. FRISISKENS OMRAADE.
Man har før i Tiden gjort sig rent fantastiske Begreber om Frisernes
tidligere Udbredelse. Om nogen som helst Ændring for Geestøernes Ved
kommende ved vi intet før i den nyere Tid. Efter Nordstrands Øde
læggelse ved den store Stormflod 1634 flyttede en Del Strandfriser derfra
til Byerne Wyk og Niblum paa Før, og derved mistede Øfriserne noget
af deres gamle Land. Senere — vist i Løbet af den sidste Menneske
alder — har disse Indflyttere opgivet deres gamle Maal og er gaaet
over til Tysk.
Strandfriserne har lidt langt større Tab.
De oversvømmede Marskegne langs Halvøens Vestkyst kunde ikke
udnyttes uden særlige Foranstaltninger, særlig Digebygning, som den
danske Befolkning ikke forstod sig paa. Men det forstod Friserne. Fra
det 9. Aarhundredes Slutning begynder de at vandre ud til Kysterne
omkring Elben og op langs Holstens Vestkyst, og senest i det 11. Aarh.
er de naaet Nord for Ejderen. Paa Strækningen mellem Ejder og Vidaa
bosætter de sig, dels langs Geestranden, hvor der allerede laa danske
Landsbyer, dels paa Nibøl-Risum-Øen i Bøking Herred, dels endelig
ude i selve Marsken.
Paa Geestranden kom de til at bo ind imellem den allerede bosatte
danske Befolkning, der bliver blandede Sogne, ja blandede Landsbyer,
indbyrdes Giftermaal o. s. v., saa det er umuligt at drage nogen skarp
Grænse. Heller ikke fra Statens Side blev der draget nogen Grænse.

SYSSELFRISERNE. UTLAND. FORSKYDNINGER AF SPROGGRÆNSEN

IO3

De blev ligeberettigede Indbyggere i Herrederne, de to Gøs-Herreder
i Isted Syssel og Kær Herred i Ellum Syssel. De kaldes Syssel friser
eller Friserne under dansk Lov, fordi de lød under Jydske Lov
ligesom deres Sognefæller.
De, som bosatte sig i Marsken, fik det paa anden Maade. Deres Land
blev inddelt i ganske smaa Herreder, som ikke hørte under de danske
Sysler. Ud for Kær Herred laa Horseby (Viding) og Bøking Herreder
med Risum-Nibøl-Øen som deres Midtpunkt. Ud for Gøsherrederne
laa det store, noget delte Marskland Strand med sine fem Herreder.
Sydligst laa Ejdersted med tre Herreder. Om Friserne ogsaa naaede
ind langs Ejderen til Stapelholm, ved vi ikke, men Sproget kunde tyde
paa det. Alt dette var Utland, her og paa Geestøerne boede Friserne
under frisisk Lov. De havde deres egen Forfatning, skønt de hørte
til det danske Rige.
Men Friserne holdt ikke Stand mod Tyskerne og Havet. Ved Elben
og i Ditmarsken er Frisisk tidlig død ud, dog ikke uden at sætte Spor
i det nuværende Plattysk. Paa Pelworm har vi kun svage Minder om,
at de har levet; Øen er for længst tysktalende. Om Ejdersted ved vi
ikke, hvordan Overgangen er sket. Muligvis er tyske Nybyggere kommet
ind og har fortrængt Friserne, men snarere har — efter Sproget at dømme
— Friserne opgivet deres eget Sprog og tilegnet sig det plattyske. Det
bliver i saa Fald det første Eksempel paa et saadant Sprogskifte i Sønder
jylland, en tidlig Forløber for det i Angel.
Efter Nordstrands Ødelæggelse 1634 flyttede de overlevende Indbyg
gere bort, de fleste til Før. I deres Sted kom Tyskere og Hollændere,
som nu ogsaa har antaget tysk Sprog.
Nord for Ejdersted trænger Plattysk stadig videre frem, med Husum
og Flækkerne Bredsted og Læk som Støttepunkter. Frisisk er i en vanskelig
Stilling. I blandede Ægteskaber opgiver den frisiske Part altid sit Sprog.
Undertiden gør begge Parter det. Der er Eksempler paa, at en dansk
Mand og hans frisiske Kone talte Plattysk indbyrdes. De var født i
samme Sogn, men havde aldrig lært hinandens Sprog. Nu er Plattysk
naaet Nord for Husum.
Grænsen mellem Frisisk og Dansk har ligget meget fast, selv om det
paa Grund af den stadige Giftermaalsforbindelse ikke er muligt at drage
en helt skarp Linie (Fig. 17 og Fig. 27). Ved at gennemgaa Skattebøger
fra det 16. Aarh. kan man, paa Grund af Uligheden i Navneskik,
næsten sikkert angive Tallet paa frisiske og danske Husstande i hver
By. Hvis vi sammenligner de Resultater, vi derved faar, med Forholdene
nu, viser det sig, at
sydligst er begge Sprog fortrængt af Plattysk i Mildsted, Ostenfeld
og maaske Svavsted Sogne;
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i Hatsted, Olderup og Trelstrup Sogne er Grænsen svagt forskudt,
og Plattysk har fortrængt Dansk og noget Frisisk;
i Hjoldelund og Enge Sogne har Frisisk vistnok bredt sig paa Dan
skens Bekostning;
fra Klægsbøl nordpaa har til Gengæld Dansk haft Fremgang, saa de
tidligere blandede Sogne Ubjærg og Avn toft nu nærmest er rent danske.
Grænsen for Frisisk paa Fastlandet gaar da nu fra Hockensbüll lidt
Nord for Husum over Horsted (Hatsted S.), Arievad (Olderup S.),
Aarshoved (Ahrenshöft, Trelstrup S.), langs Vestgrænsen af Fjolde,
Hjoldelund og N. Haksted Sogne, gennem Enge, Læk og Lindholm
Sogne, Østen om Dedsbøl Sogn, gennem Nibøl og Nykirke Sogne og
ud ved Rigsgrænsen. Sammen med Fastlandsfrisisk hører desuden Maalet
paa Halligerne Hooge, Langenæs, Grøde og Oland.
I alt er der næppe 20,000 Mennesker, som har Øfrisisk eller Strand
frisisk til Hussprog.
26. DET FRISISKE SPROG.

Frisisk i Sønderjylland har aldrig skabt noget Skriftsprog, saa lidt
som de sønderjydske Friser har haft nogen boglig Forbindelse med Vest
friserne i Holland. Til Gengæld er der en Del Litteratur i de forskellige
Dialekter, mest Smaating, men dog ogsaa noget større.
Det ældste, vi kender, er en Morgensang og en Aftensang af Nordfrislands Historieskriver, Præsten Anton Heim reich paa Nordstrand
(1661). Næsten nøjagtig hundrede Aar senere er der trykt en aandelig
Sang og en Dialog om Davids Straf (2. Sam. 12, 15) af Præsten paa
Nordmarsch Lorenz Lorenzen (1720— 1790), som var større Digter end
Forgængeren. Digtene stammer vist fra 1749, og fra samme Aar er der
et Bryllupsdigt af Præsten Andreas Bendixen i Nykirke. Lidt ældre
er et Fødselsdagsdigt til Kong Christian VI af Præsten i Dedsbøl,
Petreus, og et Æredigt til Kong Frederik V i Anledning af dennes
Hjemkomst 1748 af Diggreve Fedder Feddersen (i Nibøl?) (Fig. 28).
Ogsaa et øfrisisk aandeligt Digt fra 1762 af Præsten G hr. Carl
Quedens (1728—1762) til St. Laurentius paa Før er med nogle Foran
dringer og uden Forfatternavn optrykt 1825, og med urigtigt Forfatter
navn 1847.
Den eneste betydelige frisiske Digter er Degnen Jap Peter Hansen
(1767—1855) i Vesterland paa Sild, hvis Skuespil: „Der Geitzhals auf
der Insel Silt“ (1809) skal udmærke sig ved god Karaktertegning og
rammende Vid. Desuden har han skrevet en Del Sange og andet. Hans
Søn, Degn i Kejtum Christian Peter Hansen (1803—1879), er mest
kendt som en flittig, men ukritisk Hjemstavnshistoriker. Hans „Uald
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27. Det frisiske Talesprogs Udstrækning.
Kortskitse af Forf.

Søldring Tialen‘‘ (Folkesagn fra Sild, 1858) er i den værste ufolkelige
Stil, som ikke frister til at stifte nærmere Bekendtskab med hans egen
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Fig. 28. Frisisk Hyldestdigt til Kong Frederik V,
overrakt Majestæten ved hans Besøg i Marsken 21. Juni 1748.
Nordelbingen IV (1925).
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Digtning. Hvad der ellers foreligger af frisisk Digtning, er mest udgivet
af tyske Sprogmænd, ikke af Forfatterne selv. En Ordsprogssamling fra
mange Egne, „De fréske Findling“, er udgivet af Moritz Nissen i 10
Smaahæfter (1873—1883).
Især i den nyeste Tid er der gjort meget for at oplyse de frisiske Sted
maal. Vi skal nævne en udførlig og grundig Ordbog over SildringMaalet af Boy P. Møller (1916), Ordbog over Sproget paa Før og
Amrum af J. Schmidt Petersen (1912), en Ordliste fra Helgoland af
Th. Siebs (1909). For Fastlandsmaalene har man ældre Ordsamlinger.
Den ældste og største af Thomas Balthasar Jessen (1729) fra Bred
sted, formodentlig en Slægtning af den kendte Statsmand af samme
Navn, ligger i Jena og bliver formodentlig udgivet i en nær Fremtid.
Andre haandskrevne Ordsamlinger af Peter Michael Clemens og
Moritz Nissen (Kær Herreds Maal) findes i Kiel. Ou tzens „Glossa
rium der friesischen Sprache“ fra samme Egn som Jessens, blev udgivet
af L. Engelstoft og C. Molbech 1837, og en Ordsamling fra Bøking
Herred af R. Rask 1927 ved Fritz Braun, som forbereder en større
Ordbog over Strandfrisisk.
Sproglæren i de øfrisiske Maal er helt eller delvis behandlet i de oven
nævnte Ordbøger, hvortil kommer Nordmanden E. W. Selmers „Sylterfriesische Studien“ (1921 f.). De to nordligste Fastlandsmaal behandlede
Lyngby kort, men dygtigt, i „Om Nordfrisisk i Bøking og Hvidding
Herreder“ (1858). Udførligere er Peter Jensen: „Die nordfriesische
Mundart der Wiedingharde“ (1925) og Erika Bauer: „Die Moringer
Mundart“ (1925), fra Bøking Herred, ligesom Bende Bendsens „Die
Nordfriesische Sprache nach der Moringer Mundart“, udg. af M. de
Vries 1860. Gøsherredernes tre Dialekter behandler Ernst Brandt:
„Die nordfriesische Sprache der Goesharden“ (1913), og en udførlig
sproghistorisk Behandling af Resterne af det gamle Nordstrandsmaal
har Svenskeren Ernst Löfstedt begyndt i „Die nordfriesische Mundart
des Dorfes Ockholm und der Halligen“ I. (1928).

VILH. LA COUR:

TIDEN INDTIL 1241.

FØRSTE AFSNIT.
LANDETS BEFOLKNING.
i. DE FØRSTE FLOKKE.
a Bræen for tredje Gang havde sluppet vor Jord og Blæsten stod
havraa og vinterkold over de nøgne Flader og Banker, var der
endnu intet Ly at søge for Mennesker heroppe. Revl og Krat af ark
tiske Buske bed sig langsomt fast i det stenede Ler, Sandet lokkede kun
sparsomme Spirer af vejrhaarde Vækster frem i lunende Aadale, og
Bækken gled mellem nøgne Brinker og over sid Grund, mens Star og
Kæruld farvede Bredden. I Nord brød Havet mod den Kyst, som bandt
Jylland, Øerne og Skaane sammen til et Hele, en Landbro, der lukkede
for den sydlige Østersø, og som stadig voksede sig bredere, til ogsaa
Midtsverige havde løftet sig over Havspejlet. Da var Østersøen blevet
en mægtig Ferskvandssø (Fig. 30). Til Gengæld laa Vejene aabne fra
Nordtyskland ind i vort Land, og allerede mens Klimaet havde sit
barske, højnordiske Præg, var Renen kommet strejfende, saa snart de
første Tegn til Lav og Mos var set i vore Tundraer eller de første
Senge af saftigt Græs var vejret i fugtige Dale. Her levede den gen-

D

Fig. 29. Dyssekammer ved Helligbæk tæt Nord for Slesvig.

Forf. fot. (1927).
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Fig. go. Østersøomraadet i Fastlandstiden. — En smaatandet Benod.
Kortskitsen tegnet paa Grundlag af Lennart v. Post (Ymer 1929).— Benodden
f. v. Tinglev, c. l/s. Kunstgewerbemus. d. Stadt Flensb. fot. (1926).

nem lange Tider, til Skoven for Alvor begyndte at klæde Bakkerne.
Og Jægerne jog den. Vi finder deres Spor baade i Nordtyskland, paa
de danske Øer og paa den jydske Halvø, og naar vi foreløbig kun
kender et enkelt Fund fra sønderjydsk Grund, skyldes det et rent
Tilfælde. Det er jo saa lidt, der er levnet os: nogle Økseskafter af
Renhorn, et Par Pilespidser af Flint — det er alt.
Vejrliget blev Tid efter anden mildere. Ved Sumpe og Søer klyngede
Birk sig mellem Krat afPil, Hassel og svajende Ellestammer; men videst
om saa man Fyrrens rustrøde Søjler med de tungt duvende, blaagrønne
Naalekupler. Den var Storskovens tidligste Pioner, og den herskede
endnu, da den ældste af de nordeuropæiske Kulturer, vi kender noget
virkeligt til, brød frem (c. 6000 f. Kr.).
Det var den saakaldte Mullerupkultur. Menneskene levede endnu
paa det primitive Samler- og Fangerstandpunkt, slog sig om Sommeren
ned ved fiskerige Søer eller strejfede langs Aadragene, og Jagten blev
drevet som gennem Aartusinder — kun havde man omsider lært sig at
tæmme Hunden. Den var næsten som et nyt Vaaben, man havde skaffet

REDSKABER FRA DEN ÆLDRE STENALDER
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Fzg. 31. Redskaber af Ertbølletyper. — En spidsnakket Økse.
Øverst t. v. en gennemboret Hjortetaksøkse, under den t. h. en Kærneøkse,
i Midten en Flintflække, alle (c. l/a) fra Køkkenmøddingen ved Aastrup
Teglværk. Nederst t. v. en Skivespalter, ukendt Findested i Haderslev Amt.
c. 7s- Yderst t. h. en spidsnakket Økse, ligeledes ukendt Findested i samme
Amt. c. Va. Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).

sig. Fra Vesteuropa havde det milde Vejrlig lokket Flokkene mod Nord.
Over Landbroen var de naaet til Sjælland og havde vistnok herfra bredt
sig baade mod Vest (til den jydske Halvø) og mod Øst (til Skaane og
Sydsverige). Helt oppe i Norge træffer vi efter al Sandsynlighed sene
Udløbere af deres Kultur.
At der i Mulleruptid har flammet Bopladsbaal nede i Sønderjylland,
er sikkert nok, skønt det endnu er yderligt faa Vidnesbyrd, vi har derom.
Det er kun enkelte „Harpunspidser“ og smaatandede Benodde, svarende
til de nørrejydske og fundet i Moser, tidligere Søer, hvori de er tabt
under Jagten eller Fisket (Fig. 30).
Efter Fastlandstiden fulgte en Periode, som i flere Henseender ændrede
de ydre Vilkaar for Befolkningens Liv. Luften og Havet blev lunere,
Egeblandingsskoven fik mere og mere Raaderum, mens Fyrren trængtes
tilbage, og det tidligere Storvildt — Elg og Urokse — blev sparsommere,
selv om det ikke helt forsvandt. Mens Aarhundrederne skred, styrtede
gamle Strandskrænter i Havet. Brændingerne brød over Grunde, som
før havde været tørt Land. Danmark sank. Østersøen skød sig ind mellem
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de danske Øer og den nordtyske Kyst, Land
broen kløvedes af Bælter og Sunde, ja Vandet
skyllede saa salt og friskt gennem Fjordene, at
Østersen kunde følge med helt ind til deres Bund,
hvor den ynglede paa Bankerne. Ovre paa den
sønderjydske Vestkyst fik Skovene deres Rødder
under Vand og gik ud, til sidst ragede kun en
Række Øer op som Minder om de sunkne Egne,
og ved Stenalderens Slutning naaede Havet helt
ind til den nuværende Geestrand (Bilag VI).
Under det første, lange Afsnit af denne Sænk
ning levede Befolkningen i alt væsentligt som i
Mulleruptid — Samlernes og Fangernes utrygge
Liv, S trejfernes hyppigt skiftende Tilværelse. De
fleste af dens Bosteder er fundet langs vore Kyster,
hvor store og smaa Dynger af Skalrester, Dyre
ben, Trækulsstøv og grovt formede Redskaber
af Flint og Horn eller Ben røber os selve Maaltidspladserne, i hvis Nærhed sagtens Hytterne laa.
Det er de berømte Køkkenmøddinger — vel
kendte paa Øerne, i Limfjorden og ved en Del
af den jydske Østkyst, men Syd for Aarhus paa
Grund af fortsat Landsænkning gerne overskyllede
Fig. 32. Karneøkse
af
Havet og derfor vanskeligere at paavise. I Søn
af sjælden Form (med
Skaftleje), f. i Haders derjylland er man kun et eneste Sted stødt paa
lev Amt. c. 1/2. Haders sikre Bopladsfund fra den saakaldte Ertbølletid
lev Amts Mus. Forf. fot.
(c.4000—2500 f. Kr.): ved Aastrup Teglværk,
(1929)hvor man i Haderslev Fjord har undersøgt —
og halvvejs bor tgrave t — en Køkkenmødding 2,5 m under daglig
Vande (Fig. 31). Sporene af andre mangler imidlertid ikke, f. Eks. er
der nær Genner Bugt — altsaa paa et Sted, hvor den indskaarne
Kyst har frembudt gode Betingelser for Bosættelse — opsamlet adskillige
Flintredskaber af Ertbølletyper, og ovre fra Husum stammer et nogen
lunde sikkert Fund. Her fandt man i Slutningen af forrige Aarhundrede
ved Nybygning af Slusen en Del Økser af Hjortehorn, liggende i 5—6
Meters Dybde under et Tørvelag med Ege-, Birke-, Elle- og Hassel
stammer. Altsaa havde der paa dette Sted færdedes Mennesker, før
Skoven var segnet og Marsken aflejret.
Denne Ertbøllekultur maa have været en sydbaltisk Stenalderkultur,
selv om dens Oprindelse skal søges i Vesteuropa. Den har i Hovedsagen
været ens Nord og Syd for Østersøen. Flokkene har desuden næppe været
fast bosiddende i vor Tids Forstand, skønt de vel flere Aar ad Gangen
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33. Økser og Dyssekammer.
T. v. en usleben, tyndnakket Flintøkse, ukendt Findested, c. 1/4. Kunstgewerbemus. d.
Stadt Flensb. fot. (1929). I Midten et Dyssekammer fra Birkenmoor, Dänischwohld.
Forf. fot. (1927). T. h. en sleben, tyknakket Økse, f. v. Ultang, Haderslev Amt. c. 1/4.
Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).

Fzg. 34. Det Indre af en Jættestue.
Denghoog (o: Tinghøj) ved Venningsted paa Sild. C. Hausen fot.
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kan have holdt til paa det samme Sted. Samleren og Fangeren kan
ikke slaa sig til Ro — det forbyder selve hans lunefulde Levevilkaar
ham. Han er afhængig af Naturens Naade, og svigter f. Eks. Vildtet,
maa han gaa paa Træk. Flokkene er da kommet og draget, fra Land
til Land eller dog fra Egn til Egn.
Men allerede paa denne Tid begyndte Befolkningens fjerne Frænder
i Vesteuropa at tæmme Kvæg og berede Jorden til Udsæd. Det var det
første afgørende Fremskridt, der endnu var gjort — bestemmende for
Land og Liv indtil vore Dage. Med den første Haandfuld Saakorn og
med den første Kos brølende Morgenhilsen uden for Hyttedøren var
en uendelig Stampen paa Stedet afsluttet. Flokken blev for snæver, den
gamle Boplads for trang, og der skabtes Former for Menneskenes Til
værelse, som de ældgamle Tiders Strejfere ikke havde drømt om.

2. BYGDERNE VOKSER FREM.

En fuldkommen Forvandling af Levevilkaarene ved vor „yngre“ Sten
alders Begyndelse (c. 2500 f. Kr.) maa vi imidlertid ikke regne med.
Den første Bonde afløste langtfra den sidste Jæger. Gennem hele Old
tiden vedblev tværtimod Jagten og Fisket at spille en stor Rolle i Fa
miliens daglige Husholdning, og man brød ikke Forbundet med Skovens
og Søens Magter, fordi man lærte anderledes stærke Kræfter at kende
ude paa den aabne Ager.
Der findes ogsaa mellem Stenalderens to Tidsafsnit en jævn Overgangs
periode, hvori det gamle Bopladsliv sikkert i alt væsentligt har været
fortsat nogenlunde uforandret, men i hvilken Redskabstyper, som hidtil
havde været ukendte eller forholdsvis sjældne (butnakkede og spids
nakkede Økser, Fig. 31), nu blev almindeligere. Om Bebyggelsens Ud
strækning og Karakter i dette Tidsrum kan vi dog ikke sige noget
med Vished — bl. a. fordi vi endnu mangler ethvert Kendskab til
Periodens Grave.
Det virkelig nye — det begyndende Kvægbrug og Jordbrug — møder
vi de første Spor af i den følgende Megalittid, Dyssernes (Fig. 29 og
33), lidt senere Jættestuernes (Fig. 34), endnu senere Hellekister
nes Tid, tilsammen vistnok spændende over Aarhundrederne fra c. 2200
til 1500 f. Kr. Her finder vi i Lerkarskaar og i brændte Lerklumper
fra de klinede Hyttevægge Aftryk af Hvede- og Bygkorn, mens der paa
Bopladserne ligger Knogler af Tamokse, Svin og Faar eller Ged. Til en
Begyndelse har utvivlsomt Kvægholdet været vigtigere for Befolknin
gens daglige Tilværelse end Jordbruget, og først i det lange Løb er
man naaet frem til en Agerdyrkning, som alt i alt har kunnet nære
sin Mand.

MEGALITKULTUR
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Intetsteds i vor Ver
densdel er Megalitkulturen smukkere og
mangfoldigere end paa
de danske Øer. Der er
endda enkelte Forskere,
som har ment, at Op
rindelsen til Dyssebyg
ningen maa søges her,
Fig. 35- Stridsøkse af yngre Form.
og Kulturens Spredning
F. v. Pamhule, Haderslev Amt. c. 1/3. Haderslev Amts
er da sat i Forbindelse
Mus. Forf. lot. (1919)/
med formodede Folke
vandringer, hvortil man har knyttet dybsindige Hypoteser om den
„germanske“ Folkeraces Urhjem. Saadanne Paastande er fuldkommen
urimelige og turde nu — selv i mere afdæmpet Form — være forladt
af alle førende nordiske Arkæologer. Andre har rigtigt erkendt, at
Forudsætningerne for vor Megalitkultur maa søges i Vesteuropa, hvor
fra vi ogsaa i den forudgaaende Kulturperiode havde modtaget den
rigeste Paavirkning. Spørgsmaalet er kun, om den nordiske Megalitkultur har været baaret af indvandrede Folk fra disse Lande, eller den
simpelt hen har været et Udslag af Kulturspredning, takket være en
stigende Handel. Der er næppe en eneste Omstændighed, som af
gørende peger hen paa Indvandring. Smaaflokke kan selvfølgelig til
enhver Tid være kommet; men
det egentlige Grundlag for den
nye Kultur maa søges i et øget
Samkvem med Vesteuropa — med
de britiske Øer og med Nordfrankrig. Hos os har de fremmede
tiltusket sig Vestjyllands Rav, og
Limfjorden har været som en Port,
der førte ind til vort Omraade.
Heroppe er man derfor meget tid
ligt blevet paavirket af de nye
Vaner; men er man først i en
enkelt Egn begyndt at tage Jor
den ind til Dyrkning, drive Tam
kvæg paa Græs og bygge mægtige
Fig. 36' Lerkar fra d. y. Stenalder.
Grave for Bygdens fornemste Slæg T. v. en Kraveflaske, f. v. Lille Vejbøl. Øverst
ter, har man hurtigt lært sig den t. h. et Lerkar, f. v. Over Jerstal, og nederst
t.h. et andet, f. v. Stursbøl i samme Høj
samme Kunst ogsaa andre Steder. som
Flintdolken, Fig. 39. Alle c. 1/4. Ha
Fra det nordlige Jylland er Mederslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).
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galitkulturen vandret ned langs Halvøens Østkyst og over paa Øerne,
hvor den har holdt sig forholdsvis længe. I Jylland selv er den der
imod standset tidligere — sandsynligvis fordi den her ret snart kom til
at kæmpe med en anden Kultur, som blev den overlegne. Men baade
paa Halvøen og Øerne er Minderne om den mange, ikke alene i Form
af de imponerende store Stengrave, ogsaa i Form af talrige Redskaber
og Vaaben, som er fundet i vor Jord, og som stammer fra denne
Periode: slebne tyndnakkede, senere tyknakkede Flintøkser (Fig. 33),
Stridsøkser af ældre og yngre Typer (Fig. 35), smukt ornamenterede
Lerkar (Fig. 36), Ravsmykker o. m. m.
Selv om den danske Megalitkultur i visse Henseender har sit særegne
Præg og dette i alle Enkeltheder kan genkendes i sønderjydske Mindes
mærker og Fund, har det foregaaende Tidsrums „baltiske“ Fællesskab
dog ikke været brudt. Ogsaa Nordtyskland (Holsten, Oldenborg, Han
nover, Westphalen, Meklenborg, Pommern, Altmark og Uckermark)
kender til Megalitgrave, ja de findes vestpaa i Holland og østpaa i Polen
(Kujavien), og det er vanskeligt i vore Dage at afgøre, hvorledes Kultur
spredningen har fundet Sted inden for dette vidtstrakte Omraade. Sand
synligvis er Vesteuropa den store Fælleskilde, selv om lokale Forskellig
heder overalt har gjort sig gældende og den rent nordiske Gravform
kun ganske undtagelsesvis kan paapeges Syd for Ej deren — ligesom
f. Eks. en nordtysk Form kan forekomme et enkelt Sted paa Laaland.
Forbindelsen mellem Østersølandene har da været opretholdt, og Be
folkningens etniske Enhed har utvivlsomt stadig gjort sig gældende.
I Sønderjylland — som i det øvrige Jylland — træffes Megalitgravene
langtfra overalt. Først og fremmest findes de langs Østkysten fra Kolding
Fjord til Kiel Fjord. Her ligger de ofte nær Stranden, til Tider noget inde,
følgende Aaløb, men uden virkelig Tilknytning til Midterlandet (Bilag V).
Landsdelens mest bakkede og lerede Strækninger danner en Stribe, paa
den ene Side begrænset af Lille Bælt og Østersøen, paa den anden af
sandede Omraader, som glider over i Højderyggens Flader. Selve Bakke
landet har i Oldtiden været skovgroet de fleste Steder, og Skoven skyede
man, naar man skulde vælge sig Bosted. Men ved Kysten og langs Skov
bæltets Inderrand slog man sig ned. Længere mod Vest — paa Midter
landet — har der været saa at sige mennesketomt, og ude paa Geesten
hindrede vistnok atter Skovvækst enhver Bebyggelse. Marsken var endnu
ikke dannet. Først paa Vesterhavsøerne — Sild (Fig. 34), Før og Amrum
— møder vi derfor atter Rester af eller dog Minder om Megalittidens
Grave, og der har næppe været synderlig stærk Forbindelse mellem disse
Egnes Indbyggere og Folkene omme paa Østkysten. Paa Øerne — som
ganske vist dengang var en Del større end i vore Dage — har der levet
isolerede Smaasamfund, som er blevet vakt til Live ved den vesteuro-

Megalitgravenes Udbredelse mellem Genner og Flensborg Fjorde.
Hver enkelt sort Prik betegner et Dyssekammer eller en Jættestue. De aflange Prikker betegner Langdysser.
Kortskitse af Forf.
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pæiske Kulturspredning, paa samme Maade som deres Frænder oppe i
Limfj ordsegnene.
Vil vi danne os et Begreb om, hvorledes de ældste Bygder voksede
frem, maa vi undersøge, hvor Befolkningens Grave findes. I Gravenes
Nærhed har man nemlig boet, og hist og her kan vi paavise selve Bo
pladserne.
En saadan ligger f. Eks. ved den inderste Ende af Bundsø paa Nørre
Als, netop paa Overgangen mellem det faste Land og den nuværende
Mose. I Stenalderen var Bundsø det inderste af en Vig, som delte Oksbøl
Sogn i to Dele. Det skulde være underligt, hvis man ikke engang træffer
Vidnesbyrd om, at Folk allerede i den ældre Stenalder har slaaet sig
ned paa disse Kanter — i den yngre Stenalder sad de her i hvert Fald.
Derom vidner ikke alene Bopladsen med de Redskaber og Lerkarskaar,
som er fundet her, men i lige saa høj Grad de Langdysser og Rund
dysser, som kranser Bankerne ved Bundsø. De giver tilsammen et stærkt
Indtryk af, hvorledes Vigen har samlet Bygden, og selv om Nørre Als
har haft flere Bopladser end denne, er der ingen Tvivl om, at man i
Dysserne her har jordet de Storbønder, som for snart fire Aartusinder
siden var blandt de første, der lod Kvæg græsse og Sæd spire paa Øen.
Tilsvarende tegner Forholdene sig nede ved Hørup Hav. Langs begge
Strande træffes — eller kendes — Rækker af Megalitgrave. Kegnæs,
som siden groede til med Skov, var i den yngre Stenalder forholdsvis
tæt bebygget, særlig ved Hjortholm og ved Sønderkobbel, længst mod
Nord og længst mod Syd. Paa den anden Side af Hørup Hav findes
Gravenes Spor mellem Mintebjerg og Vibøge; men en Boplads er fore
løbig kun opdaget ud for Lambjerg Indtægt. Her skyder nu et bredt,
grenet Næs sig ud i Vandet, randet mod Øst af en lav Strandvold,
Trill’en, og paa dennes yderste Spids har man kastet det daglige Af
fald, medens de døde er jordet oppe paa Højderne mellem Stenholt og
Hørup. Ganske sikkert har Kysten hernede været søgt af Strejfere i den
ældre Stenalder; men deres Køkkenmøddinger er vel skyllet bort under
den store Landsænkning.
Længere mod Syd kan Havet endogsaa have dækket Bopladser fra den
yngre Stenalder. Det er f. Eks. sket i Bunden af Ekernførde Fjord,
hvor man ved Byens Havn og paa c. 7,5 m Vand har gjort et Boplads
fund, som for en væsentlig Del stammer fra den begyndende yngre
Stenalder (Knogler af Tamokse og Tamsvin), og i den nu udtørrede
Husum Mølledam er der afdækket temmelig udstrakte Kulturlag,
som synes at spænde over det meste af Perioden fra Ertbølletid til be
gyndende Broncealder. Den sumpede Dalsænkning langs Husum Aa
og nær Havet har været et fortræffeligt Tilholdssted for Tidens Mennesker.
Paa L 0j t Land — for at tage endnu et Eksempel — har Bebyggelsen
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i udpræget Grad været knyttet til Kysten, og her finder vi Grupper
af Megalitgrave, som maa svare til Smaabygder, hvis Bopladser endnu
ikke kendes. En Gruppe strækker sig fra Knudshoved til Elsholm, en
anden har ligget ved Sønderskov-Skærrev, en tredje ved Dybvighoved,
en fjerde ved Elsetræer-Brøde. Kyst, Kær (Sø) og Aa har været de tre
vigtige Grundbetingelser for denne Tidsalders Bosættelser.
I særlig Grad har man yndet de Steder, hvor Kysten dannede et
Nor — lukket og lunt, med fri Indsejling. Norene havde ogsaa trukket
de gamle Bopladsfolk til sig. En lignende Fordel frembød Fjordene. Vi
saa det ved Ekernførde Fjord. I det hele er det vel kun faa af Østkystens
større eller mindre Indskæringer, som ikke har samlet Befolkningen. Vi
har Minder derom bl. a. ved den inderste Del af Haderslev Fjord,
ved Genner Bugt, ved Nybøl Nor, ved Himmelmark paa Svansø
og ved Nør i Dänischwohld. Overalt ligger der Grave eller Kulturlag,
som fortæller, at Bygderne fra først af er vokset frem ved saadanne blanke
Indvande.
Hvor man slog sig ned i større Afstand fra Kysten og ikke havde
direkte Adgang til denne, skete det fortrinsvis ved Søer eller smaa Vand
drag. Den omfangsrigeste af de Bygder, som kendes i Nordslesvig, laa
i Vedsted Sogn (Fig. 37) mellem den lille Rygbjerg Sø og Tosbjerg,
hvor den nuværende Abkær Mose, der afvandes af Immervad Aa, i
yngre Stenalder var en fladvandet Sø. Paa lignende Maade træffer vi
helt mod Syd, i det nordøstlige Dänischwohld og nær de store Moser
mellem Kaltenhof og Borghorster-Hütten, den talstærkeste Sam
ling af Megalitgrave, som overhovedet kendes her i Norden (Fig. 33).
Men hverken paa dette Sted eller ved Vedsted er det endnu lykkedes
os at støde paa selve Bopladsen.

3. NYT LANDNAM.
Det var en forholdsvis ringe Del af Sønderjylland, som Megalitkulturens Folk fik bebygget; men det varede ikke længe, før ogsaa andre
Egne vaagnede af deres Søvn, og baade Strækninger af Højderyggen
og Geesten blev — vel sagtens c. 2000 f. Kr. — Sæde for en helt anden
Stenalderskultur, Enkeltgravskulturen, som slog Rod her.
Dette har utvivlsomt staaet i Forbindelse med Indvandringer sydfra.
I Almindelighed er det dristigt at slutte sig til saadanne Folkeforskyd
ninger alene paa Grundlag af et arkæologisk Materiale, men i dette
Tilfælde gives der næppe nogen anden rimelig Forklaring.
Enkeltgravskulturen møder os bl. a. med en helt ny Gravtype. I Stedet
for de mægtige Stenkamre, som rummede mange døde, fik nu hver Mand
og Kvinde sin egen Grav. I den ældste Tid sænkedes den lidt under
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Fig. 37- Højgruppe Nord for Vedsted Kirke.
Forf. fot. (1929).

Markfladen, Bunden dækkedes med Smaasten, og uden om Liget, som
lagdes i Sovestilling og med optrukne Knæ, satte man Planker, der
blev holdt i Leje ved en udvendig Ramme af haandstore Sten. Naar
derpaa den døde var skjult under et Gravloft af tynde Fjæle, kastedes
der Jord over det hele, saa der dannedes en svag Højning, ofte omtrent
fuldstændig jævnet i Aarhundredernes Løb. Dette simple Skema ændredes
efterhaanden noget, men Grundtypen vedblev at være den samme, og
meget hyppigt benyttedes den gamle Højning af senere Slægter, som
byggede deres Grave ind i dens Top eller Sider. Mindesmærket kunde
da blive en anselig Høj, og vi kender mangfoldige Eksempler paa, at
man ikke har opgivet den Plet, hvor Forfædrene havde fundet Hvile,
før helt hen i Broncealderen. I flere Egne er det endogsaa Reglen, at
der øverst i Højen ligger een eller flere Broncealdersgrave — neden
under dem kommer Stenalderens Enkeltgrave og blandt disse den ældste
— Undergraven — dybest.
Men Enkeltgravskulturen førte andet med sig end en ny Gravform.
Selve den Gravritus, som anvendtes, var ny her til Lands, og det Grav
gods, som nedlagdes hos den døde — Lerkar med „Snoreornamentik“,
hvælvede Ravskiver, særegne tyknakkede Økser og slebne Stridsøkser —
var af helt andre Typer end dem, der træffes i Megalitgravene (Fig, 38).
Hertil kommer, at de to Kulturer til en Begyndelse var topografisk skilt
fra hinanden. Enkeltgravsfolkene søgte andre Egne end Megalitgravs-
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folkene, først efterhaanden slettedes Skellene, og endelig tyder alt paa,
at vor Enkeltgravskultur stammede fra Mellemeuropa, medens Megalitkulturen, som før nævnt, skyldtes en vesteuropæisk Paavirkning af Lan
dets Stenaldersbefolkning.
Rundt om i Mellemeuropa — i Thüringen og Sachsen, i Vestsvejts
og Tjekkoslovakiet, i Østtyskland og Polen, ja i Rusland og Kaukasien
ligesom i Nordtyskland og Holland, finder man forskellige Stenalders
kulturer, som nærmere eller fjernere er beslægtede med vor jydske
Enkeltgravskultur, men som paa alle væsentlige Punkter er fremmede
for Vesteuropas og vor egen Megalitkultur. Hvad er det for vidtstrakte
og mærkelige Folkespredninger, som ligger bag disse talrige Vidnesbyrd
om „Snorekeramikkens“ Herredømme? Vandringer, som sluttelig har
ført Flokkene fra Nordtyskland over Bornholm og de østbaltiske Lande
til Skaane, Sverige og Finland („Baadøksekulturen“) og fra Saale-Egnen
gennem Holsten til den jydske Halvø („Enkeltgravskulturen“). Man
gætter paa, at hele dette Kulturkompleks betegner de første ariske (indo
europæiske) Folkeslags Optræden i vor gamle Verdensdel, og det er i
sig selv ingen urimelig Tanke. Men endnu er der mange Gaader at
løse, før noget sikkert kan siges paa dette Punkt.
For den jydske Halvøs Vedkommende kan vi se, at Enkeltgravskulturen
har sin Basis mod Syd. Her finder vi de ældre Gravformer talrigst, og
jo længere vi gaar nordpaa, des oftere støder vi paa yngre Former. I
Tidens Løb har Kulturen dog naaet at brede sig meget vidt. Den har
behersket saa at sige hele Højderyggen og Vesteregnene indtil Lim
fjorden, ja den har østpaa skudt sig ind i Aarhus og Randers Amter og
er omsider — men sparsomt — naaet op til baade Ty, Hannæs og Vend
syssel. Den er altsaa trængt dybt ind i Megalitomraaderne. Helt ovre
paa Øerne har den afsat sine Spor; men her har den ikke som i Jylland
kunnet tage Kampen op mod den ældre Kultur. I enkelte østjydske
Jættestuers yngste Lag kan vi derimod paavise Blandingen mellem de
to Kulturformer, og herovre paa Halvøen viser Dolktiden — den
Periode, der afslutter vor yngre Stenalder og leder direkte over i Broncealderen — sig i Grave, der ligger umiddelbart over de yngste Enkelt
grave, medens man i Østdanmark er vedblevet med at rejse Megalit
grave helt ind i Dolktid. Begge de to oprindelig saa forskellige Kulturer
er da udmundede i en fælles, karakteriseret ved herlige Flintdolke
(Fig. 39) og skønt forarbejdede Flintpile, der hører til vor Stenalders
ypperste Kunsthaandværk, og som vi ligeledes finder repræsenterede
i sønderjydske Fund, ganske svarende til de Stykker, der opgraves i det
øvrige Jylland.
Med denne Sammensmeltning har Landets to Befolkningselementer i
kulturel Henseende faaet et Enhedspræg. Den Race — hvis det gaar
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Fig. 3&- Enkeltgravsfund.
F. v. Lintrup, Haderslev Amt.
Øverst en Arbejdsøkse, under
den en smukt sleben Strids
økse og to gennemborede Rav
skiver. c. 1/r. Nationalmus.
Aarb. 1913.

an at bruge et saa fler
tydigt Udtryk —, som
har levet her i Broncealderen, og som sikkert
lever her den Dag i Dag,
har været udformet, alle
rede før Stenalderen slut
tede. Den kan ikke kal
des „dansk“, ikke engang
„nordisk“. Vil man give
den et særligt Navn, maa
man snarest kalde den
„nordisk-baltisk“, fordi det gamle Kultursammenhæng Nord
og Syd for Østersøen har afgivet det naturlige Grundlag
for den. Af danske og nordtyske Fund modtager vi Ind
tryk, der kan vise Afskygninger af samme Art som dem,
vi møder inden for vore egne Dages selvstændige Kulturomraader; men af saadanne Smaaforskelligheder kan der
ikke udledes etniske Skel. Hvad Arkæologerne kalder „Kul
turprovinser“, hviler i de fleste Tilfælde ikke paa stærkere
fremtrædende Særegenheder, end de geografiske Afstande
og ulige stedlige Vilkaar nødvendiggør. For de sydbaltiske
Landes Vedkommende sprængtes Fællesskabet først et Par
Aartusinder efter Stenalderens Slutning, og da skabtes Skel
lene paa en saadan Maade, at vi ad flere Veje kan skimte
deres Tilblivelse.

4. TJODLANDENE DANNES.

Desværre er det os umuligt at sige noget sikkert om de
Samfundsformer, hvorunder Stenalderens sønderjydske Be
folkning har levet. Man kan vel gaa ud fra, at de aller
første Indvandrere er kommet i Flokke, og at der alle
rede da, i hvert Fald paa et lidt senere Tidspunkt, har
Fig* 39' Flintdolk, f. v. Stursbøl, Haderslev Amt, i samme Høj som
Lerkarret Fig. 36, nederst t. h. c. 1/2. Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).
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eksisteret Stammer, fastere eller løsere organiserede, med Høvdinge,
som ved Æt eller Lykke har siddet inde med et vist Førerskab. Der maa
ligeledes have levet Stammer i de mange Bygder fra Megalittid og
Enkel tgravstid ; men naar vi ikke nøje kan angive, hvilke Forestillinger
den daværende Befolkning har knyttet til Begreber som „Stamme“, „Æt“
og „Familie“, vil disse Ord i sig selv blive uden virkeligt Indhold for
os. Vi ved ganske vist, hvorledes en primitiv Samfundsorganisation kan
arte sig i vore egne Dage, og enkelte Grundregler kan sikkert udledes
deraf. Alligevel er det højst omtvisteligt, hvor meget eller hvor lidt
saadanne Iagttagelser kan lære os om vor urfjerne Fortids Forhold.
Ligeledes er det os umuligt at sige, om man før Stenalderens Slutning
var naaet til mere omfattende Sammenslutninger, som paa en Maade
kunde danne Udgangspunktet for de følgende Tiders politiske Organisa
tioner. Det er højst sandsynligt, at dette er sket; men det vil være ugørligt
at bevise det. Saa meget er dog vistnok givet, at der ikke senere end
i den ældre Broncealder (c. 1500—800 f. Kr.) er skabt virkelige
„Territorialsamfund“ — o: Samfund af Mennesker, hvis økonomiske (og
derigennem politiske) Indflydelse har hvilet paa en fælles Udnyttelse af
en vidtstrakt Storbygds naturgivne Betingelser, mens gamle „Blodsbaandsforestillinger“, som maa have haft stor Betydning for de ældre
Befolkningsgruppers Sammenhold, er traadt i Baggrunden.
Nu findes der afgjort intet skarpt Skel mellem vor Stenalders Dolktid
og vor begyndende Broncealder. I Sten har man med utrolig Kunst
færdighed efterlignet flere Broncevaaben, som sagtens endnu kun kendtes
fra den gryende Metaltid i Nordtyskland, og enkeltvis var Sydens Økse
blade og Dolkklinger af Kobber naaet herop allerede i ældre Dyssetid.
Vi kan hist og her paavise blandede Gravfund, vi kan se Megalitgrave
benyttet helt ind i Broncealderen, og vi kan fastslaa en meget nøje
Overensstemmelse mellem vor Stenalders yngste Gravformer (Helle
kisten, den højdækkede Røse) og den følgende Periodes „Rammegrave“
med deres Plankekister eller Kister af udhulede Egestammer (Fig. 40).
Endelig har vi ovenfor fremhævet, hvorledes Enkeltgravsfolkets Høje
vedvarende benyttedes i Broncealderen til nye Gravlæggelser, saa de
efterhaanden kunde vokse til meget anselige Dimensioner.
Alt dette siger os, at vi ingen Grund har til at regne med nogen Ind
vandring af nye Folkeelementer. Det er Landets egen gamle Befolkning,
saadan som den var blevet til ved Stenalderkulturernes Sammensmelt
ning, der har lært det nye Metalhaandværk at kende, og som hurtigt
har tilegnet sig en sjælden teknisk Færdighed i Støbningens Kunst.
Derfor er det vanskeligt at skelne de yngste Stenaldersbygder fra de
ældre Broncealdersbygder. Det kan egentlig kun ske med nogen Sik
kerhed, hvor i samme Egn Megalitgrave ligger for sig og Jordhøje for

Den omtrentlige Udstrækning af Sønderjyllands Højbygder.
Se Henvisningerne. Kortskitse af Forf.
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Fig. 40. Stenunderlaget for en Egekiste fra den ældre Broncealder.
F. v. NybøL Sønderborg Amt. Man ser det hule Leje i Stenbunken, hvori Egekisten
har staaet. Nationalmus. fot.

sig. Overalt, hvor Enkeltgravsfolkene havde færdedes, er Billedet derimod
ganske uskarpt, og som oftest maa Spaden afgøre, om den enkelte Høj
rækker tilbage til Stenalderen, eller den først er anlagt i Broncealderen.
Naar vi da vitterligt i mange af Landets Egne — bl. a. i Sønderjylland
— finder store, sammenhængende og tydeligt begrænsede Høj bygder,
som maa have rummet det, vi ovenfor kaldte „Territorialsamfund“, er
det tænkeligt, at disse kan have eksisteret, allerede før Metallets Brug
blev kendt; men det er givet, at de har været dannede, før Broncealderens
ældre Tidsafsnit ebbede ud, thi i den yngre Broncealder kastedes der
saa at sige ingen nye Høje.
Højkortet er det eneste, som kan give os et Indtryk af de sønderjydske Storbygders Udstrækning (Bilag VI).
Nordligst finder vi et samlet Bosættelsesomraade, hvis Østgrænse ræk
ker fra Skernaadalen til Lunderskov og Vamdrup, og som derpaa følger
Kongeaadalen over Københoved til Lintrup (Fig. 41). Her bøjer den
i en Bue mod Syd og Øst, saa den passerer Hjerting, Rødding, Gram,
Øster Lindet og Jels, og efter dette slynger den sig mod Syd, hoved-
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Fig. 41. Gamle Vejspor mellem Gravhøje ved Lintrup.
Haderslev Amts Mus. fot.

sagelig følgende Skellet mellem Østkystens Ler og Midterlandets Sand.
Paa denne Maade naar vi forbi Oksenvad, Sommersted, Jegerup^
Vedsted, Øster Løgum, Rise, Hjordkær, Bolderslev og Uge til Tinglev
Sogn, hvor de sydligste Smaabosættelser har ligget ved Sønderaa. Det
store Bosættelsesomraades Vestgrænse er derimod langt uskarpere. Selv
følgelig danner i en vis Forstand Havkysten en Grænse; men det er
ikke overalt, Befolkningen er søgt direkte ud til Stranden. Det er kun
sket ved Hj er tingbug ten, ved Ribe og ved Brøns. Fra Brøns er Grænsen
bøjet ind i Landet — til Skærbæk og Nørre-Løgum, er saa drejet nordpaa
over Arrild til Højrup og er atter vendt mod Syd — slynget og uregel
mæssigt —, til den, passerende Toftlund, Agerskov, Rabsted, Kassø,
Hjordkær og Bolderslev, har naaet Østgrænsen nede ved Sønderaa. I
meget grove Træk har altsaa denne vældige Storbygd som en bred Kile
skudt sig tværs over Kongeaaen ned i Nordslesvig, indtil den er standset
ved Højum og Gaardeby i Tinglev Sogn.
Det er ikke heller vanskeligt at angive, hvorfor netop dette Omraade
blev det stærkest bebyggede. Østkystens Lerbakker var, som tidligere
nævnt, skovgroede, og deres tunge Jord egnede sig desuden kun daarligt
til Tidens primitive Agerbrug. Naturligvis fandtes der i Broncealderen
ligesom i Megalittid enkelte Kystbosættelser i dette Bælte — f. Eks. i
Stenderup Sogn og langs Solkær Aa, ved Hejlsminde, mellem Anslet
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Hage og Avnevig, i den
nordlige Del af Øsby
Sogn, ved Kelstrup
Strand, ved Genner
Fjord og paa Løj t
Lands Kyst —, og For
bindelseslinier førte fra
Bunden af Fjordene ind
til Højderyggens store
Bygder; men alt i alt
var det sparsomt, hvad
der fandtes af beboede
Omraader Øst for Bak
kelandets
Inderrand.
Paa den anden Side var
den gennemgaaende fla
de og relativt lave Vest
kyst med de mange
Kær- og Sumpstræknin
ger lige saa uegnet til
Bosættelse. Hvor Geesten naaede direkte ud
til Vadehavet (Marsken
var jo endnu ikke dan
net), fulgte Befolknin Fig. 42. Oldtidsvad over Sønderaa ved Hjarup Mose.
De toppede Højninger i Gærdet kendetegner sløjfede
gen med, og Aamun- Gravhøje i den gamle Vejlinie. Vadestedet fremgradingerne kunde da tjene
vedes 1929. Haderslev Amts Mus. fot. (1929).
som Havnepladser. Det
var Aarsagen til, at man havde slaaet sig ned ved Seem bag Ribe, ved
Brøns Mølle og paa Højderne nær Skærbæk. Men de udstrakte Engflader
omkring Røgelstrøm, Nørring Bæk, Kisbæk og Brede Aa holdt Folk paa
Afstand, og det samme gjorde længere inde — bag Løgumkloster —
Engene og Moserne ved Lobæk, Smedebæk og Kisbæk. Gik man endnu
sydligere, kunde man ganske vist træffe en lille sluttet Bygd paa Geestlandet i Hjerpsted og Emmerlev Sogne, og den strakte sig over Daler
ned mod Møgeltønder; men saa fulgte atter vældige, ubeboelige Om
raader langs Vidaa, Arnaa, Hvirlaa, Grønaa, Slogsaa, Sønderaa, Gammelaa og Skelbæk. Inden for hele dette Omraade — største Delen af
vore Dages Slogs og Tønder Herreder samt det sydlige af Højer Herred
— var Vilkaarene for en tidlig Bosættelse yderst ringe.
I selve Storbygden laa Højene dog ikke jævnt fordelt. Skovstrækninger
(f. Eks. mellem Skrave og Gram, vistnok ogsaa mellem Agerskov og
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Rovbjerg) eller Moses trækninger (f. Eks. omkring Gelsaa) kunde ligge
mennesketomme — danne „Bugter“ eller „Øer“ af øde Land midt i
Bygderne. Alligevel var der god Sammenhæng i Bosættelsen. Dens faste
Kærne var de ældgamle, milelange Færdselsveje fra Egn til Egn (Fig. 42),
og disses Oprindelse ligger sikkert helt tilbage i Enkeltgravskulturens Tid.
Udgangspunktet for dette Vej næt var Vestkysten, først og fremmest
ved Hjertingbugten, i anden Række ved Ribe og Brøns. Fra Havne
pladserne her gik Færdselen ind gennem Land. Over Bramminge naaede
man fra Esbjerg-Hjerting-Egnen ned til Kongeaadalen, som krydsed es
dels ved Plovstrup, dels ved Gredsted Bro. Fra det førstnævnte — og
langt det betydeligste — Vadested kan Vejen følges over Hjortvad, Fole,
Gram, Bæk, Vojens, Over Jerstal, Øster Løgum og Rise til Hjordkær. Paa
denne Strækning har den endvidere haft Tilknytning til de tætte Be
byggelser omkring Jels, Sommersted, Jegerup og Vedsted, ligesom til
Østkystens Smaabosættelser ved Bundene af Haderslev, Genner og
Aabenraa Fjorde. Fra Seem ved Ribe Aa er en anden af de lange Hoved
veje gaaet over Spandet, Faarmandsbjerg (et ældgammelt Færdselsnavn),
Højrup, Toftlund og Neder Jerstal til Hjarup, hvorfra Tværveje har
ført over Rovbjerg til Hellevad og fra Hellevad til Rise. Brønsvejen
kan man paa samme Maade følge over Skærbæk og Tevning til Vognshøj
ved Nørre-Løgum, og man kan se, at Befolkningen herfra er søgt over
Kløjing, Arrild og Honning til Bygden mellem Spandet og Højrup.
Endelig har Hovedvejen sydpaa fra Hjordkær passeret Bolderslev, Lovtrup
og Tinglev for sluttelig at naa de to Vadesteder over Sønderaaen ved
Høj um og Gaardeby. Naturligvis kan vi ikke i vore Dage med Sikkerhed
paavise andre Veje end disse store Færdselsaarer ; men de giver os ogsaa
tilstrækkelig Vished for, hvad der i hine fjerne Tider dannede det øko
nomiske Grundlag for Storbygdens Befolkning.
Thi at dette har maattet søges ude ved Vestkysten, kan ingen Tvivl
være underkastet. Fædrift, lidt Jordbrug, Jagt og Fiske kan have været
nødvendige Forudsætninger for Menneskenes Tilværelse — det var dog
ikke disse Næringsveje, som gav Indbyggerne i det sydlige Nørrejylland
og det nordlige Sønderjylland deres Forspring fremfor Naboerne. Det
var derimod Havnene og det Handelsliv, som paa visse Tider af Aaret
var knyttet til dem. Til Aamundingerne paa Vestkysten kom langvejsfra
fremmede, som tiltuskede sig Varer til Gengæld for de dyrebare Me
taller, de bragte med sig. Først og fremmest kunde Befolkningen byde
paa Strandens Rav — en eftertragtet Herlighed, som benyttedes baade
til Smykkebrug i Hjemmet og som Udførselsobjekt. Allerede i den yngre
Stenalder var denne Ravhandel begyndt, og i den ældre Broncealder
fortsattes den med stigende Styrke. Sønderjyllands relativt store Guld
rigdom forklares naturligt paa denne Maade. Men en Befolkning, som
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Fig. 43. Gravhøje paa Heden ved Kovirke Syd for Slesvig.
De har ligget umiddelbart ved den gamle Hovedfærdselsvej. Forf. fot. (1927).

sad inde med et saa ypperligt Byttemiddel, havde deri et fortrinligt Grund
lag for økonomisk Udvikling, og den vilde have let ved at blive kulturelt
førende. Derfor synes vor hjemlige Broncealderskultur at have sin Rod
i netop disse Egne. Endelig var økonomisk og kulturel Overlegenhed
det bedste Middel til at skabe politisk Sammenhold og Fællesskab. Hvor
udstrakt Omraadet end var, kunde de indvundne Rigdomme dog hur
tigt spredes til selv de fjernest boende — rent bortset fra, at Befolkningen
sikkert i stort Tal strømmede ned til Havnepladserne, naar Erfaringen
eller Rygtet sagde den, at Markeds tiden havde taget sin Begyndelse.
Paa andre Tider af Aaret kan Kysten godt have ligget ret øde hen.
Lige saa forstaaelige tegner Bosættelsesforholdene sig i Sydslesvig.
Ogsaa her var Storbygden nøje knyttet til Havet, men i dette Tilfælde
vendte man sig mod Østkystens Fjordbunde — mod Flensborg Fjord,
Sliens indre Bredninger og Ekernførde Fjord. En ganske særlig Rolle
spillede Slien. Vi kan følge Kystbosættelsen fra Ulsnæs i Angel over
Fysing og Vinding til Højderyggen bag Slesvig By og derpaa Syd om
Byen, Haddeby og Selk Nor (Fig. 43), til vi atter rammer det smalle
Sliløb ved Mysunde, hvorpaa Bygden følger Kysten op til Siseby og
Binebæk paa Svansø. Fra Slien har den endvidere skudt sig mod Syd
— til Vindeby Nor og Ekernførde Fjord, til Lehmsiek, Hohenlied og
Sehested, hvor man har krydset Ej deren, mens mindre Bosættelser har
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hævdet sig ude i Dänischwohld (Fig. 44). Længere inde i Landet har
man slaaet sig ned mellem Brekendorf, Nordby, Owschlag og Alt
Duvenstedt. Man er sikkert ogsaa herfra naaet frem til Sehestedovergangen — Syd om Wittensee. Men alt Syd for en Linie Store Rejde—
Østerby har haft en meget spredt Karakter. Det har kun været Vejbygder, der satte Befolkningen i den nødvendige Forbindelse med Na
boerne i det nordlige Holsten, og som dannede svage Bosættelsesbælter
i et ellers saa godt som folketomt Land.
Anderledes har Forholdene artet sig Nord for Slien. Selve Hoved
bygden er ikke naaet dybere ind i Landet end til Store Rejde og Ellingsted; her har nemlig Lavningerne omkring Rejdeaa og Trene dannet
en naturlig Grænse. Men som en bred Bygdestribe — snart vidende sig
stærkt ud, snart smalnende noget ind — har de beboede Strøg fulgt en
ældgammel Færdselsaare, den senere Oksevej, som fra Husby gik over
Skovby, Lyrskov, Isted, Hjalm, Sønder Smedeby, Frørup, Vedding,
Harreslev, Bov og Gejlaa til Povlskro. Den har været af en lige saa af
gørende Betydning for Befolkningen som de sydslesvigske Fjorde: over
dem søgte man paa Handelsfærd eller Hærfærd ud i Østersøen, eller
man fik Bud bragt ind til Bygderne fra Verden udenfor — ad Vejen
kom man i Forbindelse med det store Samfund oppe i Nordslesvig. Fra
Povlskro, hvor Mølleaaen krydsedes, kom man nemlig over Uge Hede
til Bosættelsen mellem Uge, Lovtrup og Bolderslev, som vi for kort Tid
siden gæstede, og derfra videre nordpaa.
Hvad der har ligget Øst for Vej bygden og i Tilslutning til den, kan
foreløbig kun stykkevis oplyses. Selve Angel har næppe været i synderlig
Grad bebygget paa dette tidlige Tidspunkt. Halvøens Skovvækst har
vel de fleste Steder hindret Folk i at slaa Bo. Vi kender kun spredte
Høje og Højgrupper enkelte Steder, f. Eks. ved Ringsbjerg, mellem
Rylskov og Rydde, mellem Ølsby og Tumby og ved Sønder Brarup;
men de arkæologiske Undersøgelser, som for Øjeblikket er tilgængelige,
er ikke saa dybtgaaende, at noget fuldkommen sikkert Billede kan tegnes.
Langt bedre stillet er vi Nord for den nuværende Grænse. Her kan
vi se, hvorledes en stor Del af Omraadet mellem Bov, Povlskro og
Graasten har været forholdsvis tæt bebygget og med bestemte Høj linier
førende ud til Flensborg Fjord (f. Eks. fra Holbøl over Hønsnap til Stran
den mellem Kollund og Sønderhav). Videre kan vi følge Bygderne til
Indersiden af Nybøl Nor, ud paa Syd- og Østsiden af Broager Land,
omkring Vemmingbund, over Dybbøl Bjerg, langs Alssund og Knarhøj
Bugt, forbi Varnæs Hoved til Felstedskov. Alt dette synes at have staaet
i naturlig Forbindelse med den store Vejbygd i Landets Indre — og
paa den anden Side at have dannet en Enhed med Bosættelsen paa
Als, fra Bundsø og Oksbøl i Nord til Lysabild og Kegnæs i Syd. Der
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Fig. 44. Gravhøje ved Birkenmoor, Dänischwohld.
Forf. fot. (1927).

er sikkert Grund til at tro, at Befolkningen i Sundeved og paa Als har
følt sig nær knyttet til det sydslesvigske Bosættelsesomraade, selv om den
i visse Henseender kan have „staaet paa egne Ben“.
Det samme gælder en mærkelig sluttet Bygd ovre i det vestlige Syd
slesvig. Den har strakt sig langs Geestranden omtrent fra Bredsted til
Rantrum og har østpaa naaet Lyngtved, Fjolde, Vester Ørsted og
Ostenfeld. Mindre Bosættelser har i Tilknytning hertil ligget nede ved
Svavsted og paa Stapelholm. Egentlige Udviklingsmuligheder har den
samlede Bygd ikke haft. Dels har disse Egne i Oldtiden været ret stærkt
skovgroede, dels har det side Terræn omkring Arlaa og Trene hurtigt
standset enhver Bebyggelse. Men alligevel har Egnen haft sin store
Betydning. Det var her, Vestkysten aabnede sig baade ved Husum Aa
og ved den gennem alle Aarhundreder saa vigtige Ej der. Al Kystfart,
som sydfra gik mod den sønderjydske Vestkyst, bøjede naturligt ind til
disse ældgamle Havnepladser, og man forstaar, om den langt talrigere
Befolkning ved Slien i tidlig Tid har søgt at knytte disse Vesterboere
til sig. Sporene af et Fællesskab mellem de to Parter rækker langt tilbage
i Tiden, og maaske har der allerede i Broncealderen været en Vejfor
bindelse fra Eggebæk til Lyngtved. Givet er det, at de sydslesvigske
Befolkningselementer ved den historiske Tids Begyndelse stod Side om
Side.
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Tilbage staar nu kun at omtale Forholdene ude
paa Vest er ha vs øer ne. Hvad Rømøangaar, synes
den først at være blevet bebygget et Stykke ind i
Jernalderen. Derimod havde aabenbart Sild, Før
og Amrum i Broncealderen en talrig Befolkning.
Allerede Megalittiden havde jo set Smaabygder
vokse frem herude, og Gravhøjene vidner om,
hvorledes disse efterhaanden udvidedes saa stærkt,
som Forholdene muliggjorde det. Navnlig maa
Sild have spillet en fremtrædende Rolle. Der er
bevaret c. 250 Høje, og Stedet kendes for yderligere
et halvt Hundrede Stykker, alle liggende paa de
høje Banker i Kejtum og Morsum Sogne, flest i det
førstnævnte. Deres Talrighed, deres gennemgaaende
Anselighed, de mange Fund af fortrinlige Broncer
(Fig. 46), som er gjort i dem, og den ret betyde
lige Guldmængde, der er kommet til Øen, taler
højt om Befolkningens Velstand og Handelsdriftighed. Om Sild i den ældre Broncealder har været
stort større end i vore Dage, er et aabent Spørgsmaal. Noget har Havet taget — næppe saa meget,
som man gerne regner med. At dens Indbyggeres
Rigdom imidlertid ikke skyldtes Bygdernes Udstræk
ning, men deres ypperlige Beliggenhed netop i
Sejlleden langs Vestkysten, er givet. Befolkningen
har fuldt ud forstaaet at udnytte de Muligheder,
Naturen gav. Og det samme har kunnet siges om
dens Frænder paa Før og Amrum. Ogsaa her
har det høje Land baaret talrige Gravhøje, hvori
der er gjort udmærkede Fund. Paa Før ligger de
langs Sydkysten fra Ytersum til Niblum, paa Am
rum (hvis Mindesmærker alle er sløjfet) kendes de
fra Egnen omkring Nebel. Maaske er Øernes Om
fang i vore Dage betydelig mindre end i Bronce
alderen; der er dem, som regner med, at de til
sammen har dannet et Hele. Alle Forsøg paa at tegne den gamle
Kystlinie op vil dog komme til at hvile paa det rene Gætværk,
og vi maa nøjes med i Sild, Før og Amrum at se den ejendomFig. 45. Broncesværd af fremmed Type. T. v. et Sværd af sydlandsk Form med Greb
tunge (5. Periode), muligvis indført, f. i Gravhøj mellem Tarp og Jerrishøj c. VsKunstgewerbemus. d. Stadt Flensb. fot. (1929). T. h. et Sværd af sydtysk-østrigsk Form
(4. Periode) sikkert indført, f. paa Før. c. V5. Lindenschmit: Altertümer 5, PI. 62.
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melige Trehed, disse Øer i al kendt Tid har
udgjort — liggende et godt Stykke fjernet fra
den slesvigske Vestkyst, som inden Marskdan
nelsen trak sig endnu længere tilbage fra dem.
Herude har da levet en Befolkning, hvis Vilkaar har været præget af ganske særlige For
udsætninger: Isolation, Fortrolighed med Strøm
og Vader, med Søfart og Handel, med frem
mede Strande og med tuskende Farmænd, mens
Bondenæringen har været af adskillig ringere
Betydning for den enkelte Husstand, end Til
fældet var inde paa Fastlandet. — Saadan har
i store Træk Sønderjyllands Bebyggelse tegnet
sig omkring Aar i ooo f. Kr. Betragter man Høj
kortet under eet, vil det let erkendes, hvorledes
enkle og naturlige Betingelser har samlet Be
folkningen inden for store, sammenhængende
Bosættelsesomraader, indbyrdes adskilte ved vidt
strakte Egne, der laa ubebyggede hen, fordi
Skov, Kær eller Sump dannede Skel, som fore
løbig ingen drømte om at overskride. — Den
nordlige S tor bygd havde sit Tyngdepunkt
paa Vestkysten: ved Hjerting-Esbjerg, Ribe
og Brøns. Hertil førte dens Veje, og her aabnede den sig ud mod Verden. — Den sydlige
Storbygd vendte derimod Ansigtet mod Øst:
mod Indhavene omkring Als og Sundeved,
mod Slien og mod Ekernførde Fjord. Dens
Tyngdepunkt var netop Slibredningerne. Hertil
kom man gennem den smalle Fjord, og sam
tidig satte en milelang Færdselsaare til Lands
Befolkningen i Forbindelse med dens Frænder baade i Nord
og i Syd. Andetsteds — ved de daværende Mundinger
af Husum Aa og Ejderen — havde (eller fik) Slibygden
et „Vindue mod Vest“, hvis Betydning stadig øgedes.
Endelig var Vesterhavsøernes lille Samfund mærket af
dets særlige Bostavn: umiddelbart ved Vestkystens vigtigste
Sejlled. — Hvert for sig har disse Bosættelsesomraaders
Fig 46. Broncesværd af nordisk Type, (4. Periode). T. v. et Sværd, f. i
Kirkehøj, Toftlund Sogn, Haderslev Amt, 2/7. Haderslev Amts Mus.
Forf. fot. (1929). T. h. et Sværd fra Krockhoog, Kampen, Sild, c. 1/,1
Mus. vaterl. Altert, Kiel, fot. (1929).
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Befolkninger været saa særprægede, at man søger efter en Betegnelse for
dem. At kalde dem Stammer vilde være misvisende. Stammen er en ret
primitiv Samfundsdannelse, for hvilken det fælles Blodsbaand mellem dens
Medlemmer spiller en langt større Rolle end Territoriet; og ingen kan
tvivle om, at Territoriet for den ældre Broncealders Mennesker i væsentlig
Grad betingede deres Samfundsdannelser. Det fortæller den Klarhed, En
kelhed og Stringens, hvormed den vidtstrakte Bebyggelses Helhedsbillede
fremtræder. At tale om Folk vilde dog heller ikke gaa an. Vi knytter
gerne til den Betegnelse Forestillinger af national og politisk Art, som
har været vore Forfædre fremmede for 2—3000 Aar siden. Men Old
tiden selv kendte en Betegnelse: Tjod, et Ord, der karakteriserede en
Befolkningshelhed, et Fællesskab i bebyggelsesmæssig Henseende, sik
kert ofte dækkende et Forbund af oprindelig selvstændige Stammer og
historisk set at betragte som en Station paa Vejen mod den nyere Tids
Folk. Saadanne tre Tjord har der allerede omkring Aar 1000 f. Kr.
levet ved den jydske Halvøs Rod — det ene fyldende Egnene baade
Nord og Syd for Kongeaaen, de to andre udelukkende knyttet til Sønder
jyllands Jord. Hvad Bebyggelseskortet har vist os, er disse Tjods Hjem
stavn. Vi har set, hvorledes Tjodlandene er vokset frem, og vi har
derigennem vundet et Grundlag for Opfattelsen af den kommende Tids
folkelige Udvikling.
5. KULTURPRÆGET.

I adskillige Aarhundreder har den sønderjydske Hjemstavnskultur
staaet for vor Bevidsthed som en typisk Grænselandskultur, karak
teriseret ved stærke Modsætningsforhold, fordi Paavirkningen fra baade
Nord og Syd har været saa kraftig, og fordi det gamle Hertugdømme
i historisk Tid er kommet til at rumme Befolkningsdele af forskellig
etnisk Oprindelse: danske, sachsiske og frisiske. Det Spørgsmaal ligger
da nær, hvor tidligt vi finder Vidnesbyrd om saadanne hinanden frem
mede Kulturstrømninger, der i Fællesskab har kunnet udforme den
sønderjydske Befolknings Særpræg.
Vi har for hele Stenalderens Vedkommende anvendt Betegnelsen
„nor disk-bal tiskcc om den Kultur, der havde hjemme paa begge Sider
af Østersøen. Det maa dog understreges, at Hovedvægten skal lægges
paa den første Del af Betegnelsen. Den baltiske Kultur var i alle væsent
lige Henseender en nordisk Kultur, et Udslag af den Kraft og Selv
stændighed, som havde løftet vor danske Stenalder op over de øvrige
Stenalderskulturer i Nord- og Mellemeuropa.
Ganske lignende tegner Forholdet sig i den ældre Broncealder. Ogsaa
i dette Tidsrum var Fællesskabet ved Østersøen ubrudt. Vor Viden om
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Fig. 47. Samlet Broncealdersfund. (8. Periode).
F. v. Lille Vejbøl, Haderslev Amt. I Midten et Lerkar med tilhørende Laag, paa
begge Sider ornamenterede Toiletredskaber o. 1. (Prydkniv, lancetformet Od, Stang
knap, Ragekniv og Pincet), fundne i Karret. Dettes Størrelse c. v.> Redskabernes c. 1/2.
Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).

det nye Metal var rigtignok kommet udefra — fra Po- og Adria-Egnene,
fra Donaulandene, i mindre Grad fra Vesteuropa og England —, og
Forbindelsen med den store Omverden holdtes uden Afbrydelse ved lige.
Men der udvikledes hos os forbavsende hurtigt en hjemlig Stil, beher
skende baade Formkunsten og den ornamentale Udsmykning af Red
skaberne (Fig. 46 og 47), og Anvendelsen af disse „nordiske Broncer“
var ikke indskrænket til Danmark alene — de fandtes i hele Østersøomraadet fra Egnen nærmest Vest for Elbens nedre Løb indtil Oderen.
Kulturen i Landene længere mod Syd var derimod væsensforskellig fra
vor, præget af en ganske anden Kunstfølelse, af andre Sæder og Skikke.
Det virkelige Grænseomraade mellem Nord og Syd laa dengang ikke
i Sønderjylland; det laa i Nordtyskland. Hannovers, Meklenborgs og
Pommerns ældre Broncealder viser ikke alene en lang Række nordiske
Oldsagstyper, men ogsaa adskillige fremmede. Kun strøgvis (f. Eks. i
det indre Holsten) var det nordiske Præg saa at sige eneraadende, og
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hvad Sønderjylland angaar, var Kulturen ikke alene i den fuldeste
Overensstemmelse med den nørrejydske og ødanske, men selve det nor
diske Særpræg synes at have naaet sin første Modning i Jylland — fra
Vesterhavsøerne til Limfjordsegnene. Her indsamledes det Rav, der ud
gjorde Tidens fornemste Byttemiddel, hertil naaede Broncetilførselen
derfor rigeligst, her udvikledes den tekniske Behandling af Raaemnet
til stor Fuldkommenhed, og her samledes Guldet i relativt større Mængder
end i Landets øvrige Egne. Ogsaa de sønderjydske Fund af Guldtraad
(et gængs Betalingsmiddel) er mange, og de flokker sig om de gamle
Færdselsaarer, vi netop har fulgt — flest oppe i Nord (i Brøns, Skærbæk,
Løgumkloster, Arrild og Højrup, i Lin trup, Hjerting, Hygum og Fole
Sogne), andre langs Vejlinien mod Syd (i Jegerup, Skrydstrup, Vedsted,
Rise, Hjordkær, Hanved, Havetoft, Ølsby, Michaelis, Brekendorf og
Hütten Sogne). Sliløbet markeres ved Fund i Koslev og Kappel Sogne,
Vestkystens Bosættelser ved tilsvarende i Emmerlev og Ostenfeld Sogne
og ude paa Sild, Før og Amrum.
Noget Grænselandspræg bærer Sønderjylland da foreløbig ikke. Tvært
imod, det hører til vor ældre danske Broncealders egentlige Centralomraade.
Men i den yngre Broncealder (c. 800—500 f. Kr.) bliver Betingel
serne for den kulturelle Udvikling ændrede. Dette hænger sammen med,
at Handelsvejene for en stor Del lægges om. Det er ikke længere den
jydske Vestkysts Beboere, som er de førende i Tidens Ravhandel, det
er Indbyggerne ved Østersøkysten, ved Odermundingen. Følgen er, at
den østdanske Kultur tager et stærkt Opsving, mens den jydske træder
mere i Baggrunden. Man arbejder nu dristigere og bedre ovre paa
Øerne, hvor man raader over større Rigdomme og rigeligere Tilførsler,
og selv om Sønderjylland paa ingen Maade viser en paafaldende Ned
gang i Kultur (vi har ypperlige Arbejder fra Landsdelens Mark- og
Mosefund, blandt dem kostbare Guldkar (Bilag VII og Fig. 48), svarende
til andre fra det øvrige Danmark og fra Syd- og Mellemtyskland) er
det dog kendeligt, at Befolkningen herovre ikke længere har staaet i den
hjemlige Udviklings Brændpunkt. Den har nærmet sig til den nordiske
Kulturs Yderzone.
Under disse Omstændigheder har Paavirkninger udefra langt lettere
kunnet gøre sig gældende. At de har virket med stigende Styrke, kan
anses for sikkert. Det gamle Skel mellem de „nordisk-baltiske“ og de
mellemeuropæiske Kulturkredse har ganske vist i Hovedsagen holdt,
men Grænserne er blevet mindre skarpe, Typerne mere blandede. Det
gælder i første Række de nordtyske Egne, i langt mindre Udstrækning
Sønderjylland. Ingen vil kunne nægte, at man i denne Landsdel ved
varende har befundet sig paa nordisk Kulturgrund; men Modstanden

GULDKAR FRA DEN YNGRE BRONCEALDER
Fundet ved Ladegaard, Hammelev Sogn, Haderslev Amt. ’/i.
Haderslev Amts Museum. Akvarel af Forf.
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Fig. 48. Guldkar fra Broncealderen (7. Periode?)
F. v. Ladegaard, Hammelev Sogn, Haderslev Amt, c.
Sml. Bilag VII.
Haderslev Amts Mus. fot.

mod den fremmede Paavirkning har af naturlige Aarsager været svækket
(Fig. 49), og man har ikke længere i fuld Udstrækning ejet den sjældne
Evne, som karakteriserede den ældre Broncealders Befolkning, at den
kunde optage og samtidig omsmelte de udenlandske Elementer, saa de
genopstod i en helt hjemlig Form.
Paa den anden Side kan det tænkes, at netop derved lokale Ejendomme
ligheder har faaet Anledning til at udvikles stærkere end før. I den førromerske Jernalder (c. 500 f. Kr.—Kr. F.) møder vi da ogsaa en ret
betydelig Forskel mellem Gravskikkene i Østdanmark og Vestdanmark,
skønt baade Øst og Vest har fælles Kulturkilde: den saakaldte „ældre
Hallstatt-Kultur“ i det østlige Mellemeuropa (Sachsen, Lausitz, Schlesien
og tilgrænsende Egne). Paa deres Vandring mod Nord har Gravskikkene
delvis ændret Præg, mere eller mindre kraftigt paavirkede af de Sæd
vaner, som tidligere havde været herskende inden for Omraaderne,
hvortil de naaede. Da Jernet dukker frem i nordeuropæiske Fund, sker
det i nøje Forbindelse med Fundene fra den afsluttende Broncealder,
og i den virkelige Jernalders første Tidsafsnit benytter man paa den
jydske Halvø for en Del den hævdvundne Begravelsesmaade : man sætter
Urnen med Resterne fra Ligbaalet ind i Siden af en ældre Høj, eller
man sænker den ret og slet under Markfladen, idet man paa en eller
anden Maade — vi ved ikke længere hvilken — markerer Stedet.
Egentlig nye er kun visse rituelle Skikke ved Jordfæstelsen og saa
dette, at man nu ofte samler Gravene paa bestemte Steder, som derved
kan komme til at rumme flere Hundrede. Saadanne „Urnemarker“
kendtes i Mellemeuropa allerede i Broncealderens Slutningstid, og i
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Løbet af Hallstatt-Perioden spredtes denne Sædvane over større Stræk
ninger. Nordtyskland blev fra Pommern til Oldenborg et Hjemsted for
den, langs Elben naaede den ud til Vesterhavskysten, og over Holsten
forplantede den sig til den jydske Halvø, hvor „Tuegraven“ udvikledes
som en lokal Særform — svarende til, at den urneløse „Brandplet“ ovre
paa Bornholm kendetegnede en speciel østdansk Udvikling, hvis nær
meste Forudsætning var den nordtyske Gravskik i Egnene omkring
Weichselmundingen.
Hvad Sønderjylland (og Nørrejylland) angaar, viser da Gravskikkene
i den førromerske Jernalder ikke alene hjemlige, traditionsbundne Træk,
men ogsaa en levende Paavirkning af sydfra indførte Sædvaner, og den
kulturelle Enhed mellem Østersølandene røber snarere Tendens til
at kløves i en vestlig og en østlig Halvdel, end i en nordlig og en
sydlig.
Det fremlyser ikke kun af Tidsrummets Grave, men ogsaa af Særegen
heder ved dets Redskabs- og Smykkeformer, og Tendensen fortsættes
Perioden ud. Den kendetegner altsaa baade den førromerske Jernalders
ældre Afsnit (Hallstatt-Kulturens) og dens yngre Del (præget af den
keltiske La Tène-Kultur). Alligevel er de vestdanske Træk ikke ens
overalt. Vi skimter svagt lokale Ejendommeligheder, som kan danne
Grundlaget for en voksende Forskelligarte thed.
Der er saaledes en gennemgaaende Forskel mellem Naale og Øsken
ringe fra Halls ta tt-Perioden Nord for Ej deren og Syd for den. Paa den
jydske Halvø er de beherskede i Form og Stil, lidt forsigtige, om man
vil, beskedne, men formaalstjenlige. I Holsten viser der sig en stærk
Tilbøjelighed til det overdrevne, det overudviklede, næsten upraktiske.
Et og andet „holstensk“ Stykke har fundet Vej til Sønderjylland —
hidtil er derimod intet paavist paa nørrejydsk Grund. Hvad Lerkar
industrien angaar, synes ligeledes Ej deren at have dannet et vist Skel
(selv om „jydske“ Lerkar træffes i Holsten), og i Smaating varierer
Gravudstyret inden for de to Omraader. Endelig gør de holstenske Fund
baade ved deres Mængde og deres Art et langt rigere Indtryk end de
sønder- og nørrejydske.
Fra La Tène-Afsnittet af den førromerske Jernalder har man frem
hævet et enkelt lille Træk, som klart belyser de særligt sønderjydske
Forhold.
En bestemt Naaletype, som har sit Hjemsted i Holsten (Fig. 50), fore
kommer ikke sjældent i Sønderjylland, men kendes for øvrigt ogsaa fra
nørrejydske Fund helt op til Limfjorden. Man kan tydeligt følge Typens
Spredning fra Syd mod Nord. Men ikke nok med det: I Nørrejylland
findes Naalene kun i Mark og Mose, i Holsten hyppigst i Grave — i
Sønderjylland dels i Mark og Mose (Nordslesvig), dels i Grave (Syd-
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Fïg. 49. Lerkar fra Broncealderen. (9. Periode).
T. v. en „Ansigtsurne“, f. v. Lille Vejbøl, Haderslev Amt. T. h. et Lerkar med Frem
stilling af en menneskelig Figur, f. i Kirkehøj, Toftlund Sogn, Haderslev Amt.
Begge c. 1/4. Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).

slesvig). Det er et Vidnesbyrd om, hvorledes Sønderjyllands geografiske
Mellemstilling tidligt har ført til en Blanding af Elementer, som havde
deres Rod inden for nordlige og sydlige Naboomraader; thi som det er
gaaet i dette lille Tilfælde, er det selvsagt gaaet i mangfoldige, til hvilke
vi intet Kendskab har. Kun nu og da faar vi et svagt Indtryk deraf.
De Halsringe f. Eks., der er karakteristiske for Sønderjylland (Fig. 51),
har nær Tilknytning til nordlige Former; men at de Syd for Kongeaaen fremkommer i Gravfund, er en lokal Skik — hvis den da ikke
skyldes Paavirkninger sydfra.
Endnu tydeligere fremtræder det stedegne Præg i den følgende Periode,
som vi kalder den romerske Jernalder (K. F.—c. 250 e. K.), fordi
den samlede Kulturudvikling da var under Indflydelse af det romerske
Imperium, hvis Flaademagt endog besøgte vore fjerne Egne.
Der kan i dette Tidsrum tales om virkelige Kulturprovinser, geografisk
ret skarpt adskilte fra hinanden. Nordjylland (Vendsyssel, Himmerland
og en Del af Ty) danner en saadan Provins med egen Gravtype, eget
Stilpræg og egen Lerkarindustri, Midtjylland (hovedsagelig Aarhus og
Randers Amter) en anden, og Sydjylland (Ribe og Vejle Amter samt
Sønderjylland) en tredje. Fra Forholdene paa Øerne ser vi her bort;
men for øvrigt træder ogsaa deres lokale Ejendommeligheder for en Dag.
Det er intetsteds store Forskelle, det drejer sig om; alligevel er vi ved
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Hjælp af dem i Stand til at efterspore, hvorledes Landets enkelte Egne
lidt efter lidt faar hver sit Særpræg.
For Sønderjyllands (og den sydlige Del af Nørrejyllands) Vedkom
mende er Fundene ret beskedne — navnlig sammenlignet med de øst
danske. Man har som før brændt Ligene, samlet Asken i en Urne (Fig. 52)
og nedsat den i en gammel Gravhøj, kastet en lille Tue over den eller
simpelt hen sænket den under jævn Markflade. Ogsaa nu har man an
vendt store, samlede Gravpladser for de døde. Det er altsaa i Hoved
sagen Hjemstavnens velkendte Traditioner, der er opretholdt. Men hist
og her møder man dog nye Skikke. Enkelte Steder har man i Sandog Grusbanker jordet Ligene ubrændte, efter at de var lagt i Trækister
og forsynet med hele Sæt af Lerkar, som kunde tjene Gravboen i hans
kommende Tilværelse. Hvorfra Skikken stammer, er ikke godt at sige.
En Sammenligning mellem disse Grave og de berømte sjællandske
„Skeletgrave“, som i saa storslaaet en Form kan vidne om den romerske
Kunstindustris vidtfavnende Herredømme, ligger ikke nær. Nærmest
ligger det at tænke paa de midtjydske „Lerkargrave“, skønt der langtfra
er fuld Overensstemmelse mellem disse og de sønderjydske. Dels er Kar
former og Karornamenter forskellige, dels er Grupperingen af Kistens
Kar ikke ens i Nord og i Syd. Men selve Skikken er utvivlsomt naaet
herop sydfra — som een blandt mange Reflekser af de Sædvaner, man
lærte paa romersk Grund, og at den har faaet en egen Udformning i
Sønderjylland, er ikke mere end venteligt. De Lerkar, som findes i Hol
sten, har da ogsaa gennemgaaende deres eget Præg. Ejendommeligt er
det, at Mæanderornamentet har været brugt baade i Syd- og Østholsten,
men at det derefter „springer“ helt til den nordlige Del af Aarhus Amt
og de endnu nordligere liggende Dele af den jydske Halvø, medens det
i denne Periode synes at være helt ukendt inden for det sydjydske Omraade.
Som den førromerske og romerske Jernalder viser sig i de sønderjydske
Fund, kan man da ikke paastaa, at den kendetegner nogen egentlig
Grænselandskultur. Man har heroppe levet forholdsvis fjernt fra de store
kulturfornyende Midtpunkter — først i Østeuropa, siden paa keltisk
Omraade, endnu senere ved Romergrænserne —, skønt Brydningerne
mellem hjemlig og fremmed Sæd ogsaa hos os er synlige nok. Man har
fastholdt det Kultursammenhæng, som Aarhundrederne havde bygget
op, og som knyttede Østersøbefolkningerne i Nord og Syd, i Øst og
Vest til hinanden. Men inden for dette Hele begyndte Forskellene at
vise sig, og vi maa selvfølgelig regne med, at de for Samtiden fremtraadte langt klarere end for os. Vi kender saa at sige intet til Tidens
Træskærerkunst — her kan mange lokale Variationer have gjort sig
gældende. Vi kender heller intet til Tidens Farvebrug — ogsaa den
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Fig. 52. Lerkar fra den romerske Jernalder.
T. v. en „Bukkelurne“, f. v. Over Jerstal, Haderslev Amt. T. h. en højhalset Krukke,
f. v. Sønderskovgaard nær Christianfeld, samme Amt. Begge c. 1/6. Haderslev Amts Mus.
Forf. fot. (1929).

Fig. 51. Broncehalsring fra den førromerske
Jernalder,
f. i Højrup Mose ved Stepping, Haderslev
Amt. 3/7. Haderslev Amts Mus. Forf. fot.
(1929)Fig. 50. Holstensk Naal, f. i Oksenvad Mose, Haderslev Amt. */7.
Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).
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kan have varieret. Det samme gælder, hvad Enkeltheder angaar, Hus
bygning, Klædedragt, Haarsætning o. s. v., hele det „hjemlige Interiør“,
saavel som Dagliglivets Vaner, Traditioner, aandelige Impulser og meget
andet. Det Indtryk, som Jordfundene giver os, vil alle Dage vedblive
med at være yderst fattigt, tilfældigt og ensidigt.
Alene den Omstændighed, at vi kan skelne visse Omrids af „Kultur
provinserne“, har dog sin Betydning. Derved opdages Skellene inden for
den ellers jævnt ensartede Befolkning, og det er disse Skel, som faar
Betydning i Aarhundredernes Løb. Paavirkningernes Strøm krydser dem.
Fra Nord og Syd underkastes Sønderjylland materielle og aandelige
Indflydelser, som dels omsættes i Hjemstavnens tilvante Former, dels
vedbliver at staa som fremmede Elementer. Heri deler denne Landsdel
for saa vidt kun Skæbne med alle andre. Det afgørende Skel sættes
først, da Befolkningen samfundsmæssigt har levet sig ind i et større
Fællesskab og vendt Ryggen til tidligere Venner; men dette forudsætter
en kraftigere udviklet politisk Organisation, end vi i de nærmeste Aarhundreder efter Kristi Fødsel kan regne med. Tjodlandene er til den
Tid ophørt med at bestaa, og Hjemstavnens særegne Kulturform har
faaet de Træk, som karakteriserer Tilstandene i et virkeligt Grænseland.

6. DE ENKELTE TJOD.
Desværre er det umuligt ad arkæologisk Vej at faa et helt tilfreds
stillende Indtryk af Bebyggelsens Vækst i de Tidsrum, som ligger efter
den ældre Broncealders Afslutning. Nye Høje er kun undtagelsesvis rejst,
og det skyldes næsten overalt Tilfældigheder, om vi er stødt paa den
yngre Broncealders eller ældre Jernalders Grave.
En saadan Mangel er særlig følelig for den førromerske Jernalders
Vedkommende. Den synes nemlig i visse Henseender at betegne et saa
stærkt Brud med den forudgaaende Kulturudvikling, at forskellige For
skere helt til vore Dage har tænkt sig Muligheden af en ny Befolknings
Indvandring. Der er over den førromerske Jernalders Fund et Fattigdoms
præg, som var Broncealderen ukendt, de vidner om, at man nu befinder
sig langt borte fra de førende Kulturmidtpunkter, medens Landet tid
ligere selv besad en hjemført og hjemmegroet Kultur, der kunde maale
sig med den bedste fremmede.
Nedgangen kan dog skyldes mange Omstændigheder, og man har
med gode Grunde henvist til mere end een (Kelternes Afbrydelse af
vore gamle Handelsveje sydpaa, en alvorlig Forværring af Nordeuropas
Klima, Overgangen fra at kunne benytte en rigelig Tilførsel af udenlandsk
Raaemne (Bronce) til hovedsagelig at skulle klare sig med et hjemligt,
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forholdsvis sparsomt Materiale, som yderligere maatte udvindes ved en
egen, hidtil ukendt Proces (Jernudsmeltning) o. s. v.). Selve den bratte
kulturelle Tilbagegang behøver da paa ingen Maade at skyldes et Be
folkningsskifte, ikke heller en Indvandring af et faa talligt Erobrerfolk,
som har gjort sig til Bygdernes Herrer, og som racemæssigt er smeltet
sammen med de oprindelige Indbyggere, medens det sprogligt har
bestemt Udviklingen i Landet — en Tanke, som ogsaa har været fremsat.
I det hele taget er de Forbindelsesled, som knytter vor Broncealderskultur til vor Jernalderskultur, naar alt kommer til alt, mere afgørende
end det tilsyneladende Brud i Udviklingen, hvorpaa Opmærksomheden
som Regel fæstes, og det samme gælder inden for de mellemeuropæiske
Kulturomraader. Jo mere dybtgaaende Studiet af den begyndende
Jernalder drives, des klarere ser man, hvorledes det nye langsomt skaffer
sig Raaderum, indtil Jernet sluttelig har afløst Broncen overalt, hvor
det har praktisk Betydning. Og alligevel er gammel Sæd og Skik i
mange Henseender blevet opretholdt.
Vi kan da regne med, at den Befolkning, som sad i Sønderjylland
omkr. Aar 1000 f. Kr., ogsaa tusind Aar senere havde hjemme i Landet.
Dette maa utvivlsomt have præget Bebyggelsens Udvikling. De Bosættelsesomraader, som vi tidligere har lært at kende, maa vedblivende
have eksisteret — svagere eller stærkere udvidede, efter som man i det
væsentlige holdt sig til de hævdvundne Bygder, eller man sprængte deres
Rammer ved Bosættelser inden for hidtil øde Strækninger. Et almindeligt
Kort over den ældre Jernalders Bebyggelse kan, som nævnt, ikke tegnes ;
men fra enkelte Egne foreligger der saa fyldige Iagttagelser, at de i nogen
Grad kan danne Udgangspunktet for en begrundet Opfattelse. Da man
imidlertid ikke overalt kan skelne førromerske Fund fra romerske, fordi
Fundene ofte er alt for mangelfuldt oplyst eller savner bestemmende
Elementer, maa vi betragte begge Perioders Bebyggelsesbilleder under eet.
Ovre paa den nordslesvigske Vestkyst ser vi, hvorledes Fundstederne
falder ikke alene i de gamle Bygder, men ogsaa i det hidtil tomme Mel
lemrum mellem disse og Havet (Fig. 53). Det viser sig f. Eks. i Roager og
Vodder Sogne, og endnu kraftigere fremtræder det i Hviding, Rejsby og
Brøns Kystsogne, hvor nu Geestegnene maa være blevet befolket helt
ud til Marsken. Indtrykket forstærkes, naar vi følger den gamle Bygd fra
Brøns mod Nørre Løgum. Ogsaa den har faaet en Række „Forposter“ —
omkring Skærbæk, ved Mjolden og paa Grænsen mellem Døstrup og
Brede Sogne (ligesom ved Løgumkloster). Det er overalt nogenlunde
det samme Terræn, man har søgt: den svagt hvælvede, sandmuldede
Holm eller Geesttunge, omgivet af de Kær og Enge, som ikke kunde
bebygges. Man er rykket frem med „bred Front“, saa Bygden er vokset
paa alle Sider, og et Blik paa Kortet fortæller hurtigere end Ord, at
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ganske den samme Udvikling har fundet Sted i den lille Kystbygd mellem
Ballum og Møgeltønder.
Een Ting fæster vi i særlig Grad Opmærksomheden ved: de oprindelig
adskilte Bygder er trods alt endnu ikke groet sammen, alt det brugbare
Jordsmon er endnu ikke udnyttet, og der er vedvarende store Ødestræk
ninger — enten dette skyldes, at de overhovedet ikke har egnet sig til
Bosættelse, eller Befolkningen ikke har været talrig nok til at tage dem
i Brug. Det synes saaledes fuldkommen sikkert, at Grænsebæltet mellem
de to Tjodlande stadig har ligget spærrende hen. Vi har ganske vist to
Fund fra Hostrup Sogn (nogle Jernaldersskaar fra Solvig og en kendt
Urnegravplads fra Store Tønde) ; men det er de eneste i hele Omraadet.
Først ved Mødestedet ovre i Øst mellem Tjodlandene (Uge, Tinglev
og Kliplev Sogne) dukker der atter Fund frem fra den ældre Jernalder.
Hvad der her er iagttaget, faar stærkere Vægt, naar man ser hen til,
hvorledes Befolkningen i den nordlige Del af Sønderjylland har taget
Kampen op mod Skovene paa Østkystens Lerbakker. Man har altsaa
trængt til Albuerum, og man har søgt at skaffe sig det, selv hvor man
tidligere var gaaet uden om Vanskelighederne.
Klarest tegner Forholdet sig i Sønder Tyrs trup Herred og de tilgræn
sende Egne. I samtlige Herredets Sogne er der gjort Fund fra den ældre
Jernalder: i Aller 4, i Bjerning 4, i Fjelstrup 4, i Frørup 4, i Hjerndrup 1,
i Stepping 6 og i Tyrstrup 7. Selv om man paa et Kort indtegner disse
30, stærkt spredte Fundsteder, vil man dog ikke faa et virkeligt Indtryk
af Omraadets Bebyggelse i det nævnte Tidsrum. Man maa nøjes med
at fastslaa, at Tjodlandet heroppe har bredt sig helt fra de gamle Bygder
og ud til Lille Bælt — et oplysende Træk i den begyndende Jernalders
almindelige Kulturbillede.
Skulde man i faa Ord sige, hvad der var særlig karakteristisk for
Sønderjyllands samlede Bebyggelse i Aarhundrederne omkring Kristi
Fødsel, maatte det være, at Adskillelsen mellem de to store Bosættelsesomraader trods alt var holdt i Hævd. Der kan hist og her i Grænseødet
have slaaet sig enkelte dristige Udflyttere ned; men for øvrigt har det
skarpe Skel mellem Tjodlandene staaet ved Magt, og Fundene viser med
fuldkommen Klarhed, at Kongeaaen lige saa lidt nu som før har dannet
nogen Grænse. Det nordlige Tjodland har strakt sig op gennem hele
Ribe Amt og det meste af Vejle Amt.
Nu møder vi netop paa dette Tidspunkt for første Gang skriftlige
Meddelelser om, hvad de enkelte Tjod har været kaldt.
Saadanne Oplysninger kunde først fremkomme, da skrivekyndige Ud
lændinge gav sig til at fortælle deres Landsmænd, hvad de havde ind
hentet af Viden om Befolkningerne ved „Oceanets“ fjerne Strande. Det
vilde have været et mærkeligt Held, hvis disse Beretninger havde kunnet
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hvile paa Forfatternes
egne Iagttagelser, og
det er da ogsaa kun
undtagelsesvis blevet
Tilfældet; men paa
anden eller tredie
Haand var det muligt
at samle Oplysninger,
som gav et brugeligt
Grundlag for en
geografisk - etnologisk
Skildring — £ Eks.
Navne paa Floder,
Have, Landstræknin
ger og Tjod, Smaatræk vedrørende saadanne Tjods Levevilkaar, Skikke og
lignende. Det var
som Regel baade
smaat og usikkert,
ja fejlfuldt, hvad der
ad denne Vej over
leveredes til Efter
verdenen — endda i
Afskrifters Afskrifter ;
og alligevel har det
en uvurderlig Betyd
ning for os, at der
overhovedet er Med
delelser i Behold. Med
dem faar Befolknin
gen heroppe ligesom
Mæle. Vi begynder
at kunne lytte os til
Stemmer, som aldrig
siden er døet hen,
55. Kendte Spor af Bosættelser fra den ældre Jernalder
men som tværtimod langs Sønderjyllands Vestkyst fra Hviding til Aventoft.
Kortskitse af Forf.
stadig er vokset i
Styrke og Mangfol
dighed. — Hvor Talen er om Sønderjylland, er vor Hovedkilde Ro
meren Tacitus, hvis Bog „Germania“, skrevet i Aaret 98 e. Kr., giver
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et værdifuldt og fængslende Billede af en lang Række „germanske“
Tjod, som han har lært at kende dels af ældre Skrifter, dels ved mundt
lige Beretninger. Naturligvis ved han bedst Besked med dem, som hans
Landsmænd har været i nogenlunde regelmæssig Forbindelse med; naar
han omtaler Befolkningerne i Tysklands Indre eller oppe ved Østersø
kysten, er Oplysningerne mere sparsomme, navnlig mere tilfældige, og
han giver kun svage Antydninger af, hvor de enkelte Tjod har hjemme —
selvfølgelig fordi han er ude af Stand til at sige noget sikkert.
Saaledes omtaler han en Del „svebiske“ Folkeslag, som efter hans
Mening bebor den største Part af „Germanien“, og blandt hvilke han
nævner Semnonerne (snarest i Mark Brandenborg) og Langobar
derne (i Lyneborg), hvorpaa følger Reudignerne, Avionerne,
Varinerne, Anglierne, Eudoserne, Suardonerne og Nuithonerne. Om dem alle siger han, at de har „Floder og Skove til Værn“.
Hele hans forudgaaende Fremstilling giver os det Indtryk, at disse
sidstnævnte syv Tjod har boet dels paa den jydske Halvø (hvor han
betegnende nok ellers kun kender Cimbrerne, der havde hjemme i
Himmerland), dels i Holsten og Meklenborg. Utvivlsomt har han ikke
anet, hvor de enkelte Stammegrupper hver for sig havde deres Bopæle,
og vi har derfor ikke den fjerneste Grund til at tro, at han skulde have
nævnt dem i en geografisk bestemt Rækkefølge. Hertil kommer, at mange
af Navnene er en Gaade for os. Reudignerne kender vi intet til; deres
Navn burde vist snarere have været gengivet som Reudingerne. Om
Nuithonerne kan vi med Sikkerhed sige, at Navnet er fejlskrevet; det
skulde i Stedet have haft Forleddet Huit-, hvad det faktisk ogsaa har i
et enkelt Haandskrift. Suardonerne kaldes i forskellige Haandskrifter
Suariner, maaske en rigtigere Form, som leder Tanken hen paa det
nuværende Schwerin i Meklenborg. Varinerne minder os rimeligvis
om en anden meklenborgsk Lokalitet: Egnen Øst og Nordøst for Schwerin,
gennem hvilken det anselige Aaløb Warnow flyder ud til Østersøen ved
Warnemünde. Om Avionerne kan vi kun sige, at deres Navn maa
være afledet af Ordet *awi, der betyder 0 eller Kystland; de maa derfor
antages at have haft hjemme ved Østersøkysten eller paa en af de forvedliggende større Øer — maaske Femern, maaske Als, vi ved det ikke.
Først med Anglierne faar vi fastere Grund under Fødderne.
Thi med dem naar vi op i det sydlige Sønderjylland, hvor Landskabs
navnet Angel endnu fortæller os om deres gamle Hjemstavn. Det har
rigtignok i Tidens Løb været et meget omstridt Spørgsmaal, om Anglerne
har boet her, eller de stammer fra langt sydligere Egne — nærmest det
nuværende Altmark; men alle de Grunde, man har fremført til Støtte
for den sidstnævnte Teori, er i høj Grad svage. Tacitus vidner derimod,
Ptolemaios (c. 150 e. Kr.) anbringer ganske vist baade i sin Geografi og
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i de dertil hørende Kort „Sveboi Angeiloi“ Øst for Langobarderne,
dybt nede i Tyskland; han er imidlertid saa usikker i sine Angivelser,
at han paa selv samme Kort indtegner Langobarderne to helt forskellige
Steder, hvortil kommer mangfoldige andre Fejl vedrørende de nord
tyske Tjod. Ja, hans eget Kendskab til store Dele af Nordtysklands
Etnologi er i den Grad ringe, at det samme Tjod hos ham kan figurere
tre, fire Gange paa Kortet, som var der Tale om tre, fire forskellige
Befolkninger. Saaledes opfører han f. Eks. Varnerne baade et Par Steder
ved Østersøen og nede i Indlandet. Det er indlysende, at denne For
fatter intet er værd som Kilde, naar hans Opgivelser ikke kan under
bygges ved Vidnesbyrd, uafhængige af hans egen Fremstilling. Hvad
Anglerne angaar, er det eneste, som kunde pege mod Tyskland, en
„Lov for Angler og Varner, det er Thoringere“, hvis Alder ikke kendes,
men som de fleste Forskere daterer til det 6. Aarhundrede. Det er ikke
usandsynligt, at der efter Folkevandringstidens Storme hernede ved
Thüringerriget har levet forslaaede Rester af nordligere Folkefærd.
Enkelte Smaatræk peger i denne Retning, blandt andet saadanne gamle
Stednavne som Engilln (eller Englïde) ved Unstrut og Werinofeld
ved Saale; men de beviser jo intet om Anglernes (og Varnernes) op
rindelige Bopæle, og Lovenes „Thoringere“ kan lige saa vel have boet
i det nederlandske Dorringen. Skildringen hos Tacitus taler saavel som
hele den hjemlige Overlevering, dels den angelsachsiske, dels den danske,
med ulige større Vægt end denne omdebatterede „Lov“. Til denne vil
vi senere vende tilbage. Her fastholder vi kun, at Tacitus’s Angliere
maa forudsættes at have haft hjemme i Storbygden mellem Flensborg
Fjord og Slien, og at vi altsaa c. 100 Aar efter Kristi Fødsel for første
Gang hører Navnet nævnt paa et af de sønderjydske Tjod. Selve dette
Navn forklares tillige naturligt ud fra de derværende topografiske For
hold. Det maa nemlig være afledet af angr, pngr (ældre Form *angueller *angwu-'), som betyder „snæver“ (vi benytter det endnu i et Dia
lektudtryk som „angbrystet“), og det indgaar i en lang Række nordiske
Fjordnavne: Hard-anger, Var-anger, Lev-anger o. lign. Overalt er det
snævre Fjordløb, man har betegnet paa denne Maade, og det karak
teristiske ved Slien er jo netop dens gennemgaaende Snæverhed. Intet
kunde være naturligere end at give den Befolkning, som boede omkring
en saadan „angr“, og hvis Eksistens i væsentlig Grad var afhængig af
det snævre Fjordløb, Navnet Angler.
Hvad endelig E udos er angaar, som Tacitus nævner, maa de utvivl
somt høre sammen med et Tjod, om hvilket Cæsar havde berettet nogle
Menneskealdre tidligere, da han skildrede sin Kamp med Germaner
høvdingen Ariovist. I dennes Krigerskare, sagde han, fandtes der baade
Haruder (o: Harder fra det vestjydske Hardsyssel) og Edusier eller
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Eudusier (fejlskrevet som Sedusier). Ogsaa Ptolemaios kendte dem.
Paa hans Kort over den nørrejydske Halvø — til hvilket han aabenbart
kun har benyttet en enkelt og nogenlunde paalidelig Kilde, hvorfor han
paa væsentlige Punkter har undgaaet den ellers saa gængse Forvirring
i Tjodnavnene — møder man „Eudusioi“ (fejlskrevet „Fundusioi“) i
Nærheden af „ Charudes“ (o: Harder). Eudoserne, Eudusierne har da
sikkert boet inden for vore nuværende Landegrænser, og her falder
Tanken i første Række paa det store Tjodland, der har fyldt hele Mel
lemrummet mellem Harderne og Anglerne: fra Skernaadalen i Nord
til Tinglevegnen i Syd. Etnisk maa de forudsættes at svare til de Eu ti er,
Euthioner, som vi kender fra det 6. Aarhundrede, og som hos en
Forfatter i Slutningen af dette (Venantius Fortunatus) nævnes sammen
med Danerne og Sachserne. Men Eutierne er atter de samme som vore
Dages Jyder. Angler og Jyder skulde da have udgjort Hovedmængden
af Sønderjyllands Befolkning i Tiden omkring Kristi Fødsel, og skønt
dette paa Forhaand maa siges at have Sandsynligheden for sig, har det
dog sin Interesse, at vi ud fra selve de sparsomme Kilder kan ledes til
denne Erkendelse.
Foruden disse to mægtige Tjod, af hvilke det ene havde den største
Del af sit Bosættelsesomraade liggende i det sydlige Nørrejylland, har
Sønderjylland rummet en og anden mindre Befolkningsgruppe med eget
Navn og egen Skæbne. Det blev ovenfor nævnt som en Mulighed, der
hverken kan afgørende begrundes eller forkastes, at Indbyggerne paa
Als har været kaldt Avion er. Det vilde være naturligt, om et saadant
lille Samfund, der i geografisk Henseende var klart afgrænset, bar sit
særlige Navn. Det gjorde i hvert Fald den isolerede Befolkning ovre
paa den slesvigske Vestkyst. At Dele af Sønderjylland har været kaldt
S i Ilende, ved vi fra angelsachsiske Kilder, og netop her anbringer
Ptolemaios paa sit Kort Tjodnavnet Siguloner. Siilende og Siguloner
svarer imidlertid helt til hinanden. Det første er dannet af Ordstammen
sil- (ældre
som vi kender fra en Række gotisk-germanske Sprog,
og som paa Nordisk betegner stillestaaende eller langsomt flydende Vand.
Det er ikke ualmindeligt i Stednavne. Siguloner er dannet af en saakaldt Vekselform
som har en ganske tilsvarende Betydning. En
„Sig“ er paa Dansk (f. Eks. paa Angelbomaal) et lavt Sted i Marken,
hvor Vandet samler sig i den fugtige Aarstid, og at „sige“ er det samme
som at „sive“, at flyde draabevis. Sigulonerne har da slet og ret været
den Befolkning, som boede i Sillende □: Vestkysten med de nydannede,
endnu ubebyggede, regelmæssigt oversvømmede Marskenge. Oprindelig
har Navnet sikkert været baaret af dem, der havde slaaet sig ned paa
Geestlandet i de nuværende Hjerpsted og Emmerlev Sogne (hvor vi
ovenfor har set, at en særpræget og afsluttet Bygd tegnede sig for os
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paa Kortet), og tillige af de nærmeste blandt Øboerne: Sildringerne.
Efter al Sandsynlighed er selve Navnet paa Øen et Minde om de gamle
Siguloner. Det findes i tidligt middelalderlige Kilder skrevet Silund, idet
-und er en velkendt Afledningsendelse, som karakteriserer Stedet ved den
Naturejendommelighed, der har givet Anledning til Navnets Forled.
Længere mod Syd — paa Før og Amrum — traf vi ligeledes Vidnes
byrd om isolerede Bosættelser. Har Øerne i Oldtiden tilsammen dannet et
Hele, og kan man gaa ud fra, at Havet yderligere har ranet en Del Land
fra dem, kan der vel her tænkes at have været Plads nok for et mindre
Tjod. De fleste Forskere regner i hvert Fald dermed. I Ønavnet Am
rum, hvis gamle Skrivemaade er Ambrum, ser de et Minde om de Ambroner, der c. 120 f. Kr. sammen med Teutonerne og Himbrerne be
gyndte et Stormløb mod Sydeuropa, som for Ambronernes Vedkom
mende endte med det tilintetgørende Nederlag ved Aix i Aaret 102.
Heller ikke denne Tanke kan afvises, skønt et og andet kunde tale
imod den.
Endelig træffer vi — som ovenfor (S. 131) nævnt — længst imod Syd
vest en ejendommelig Bosættelse mellem Bredsted og Stapelholm. Vi
karakteriserede den som Slibygdens „Vindue mod Vest“, og meget tid
ligt er den ogsaa traadt i Forbindelse med det langt større Anglertjod;
men det er dog sandsynligt, at Befolkningen her paa Geesten ved Ej der
og Trene har baaret sit eget Navn og oprindelig har ført sin egen Til
værelse. For Folk, der sydfra kom dragende søværts til Landet, spillede
Trenes nedre Løb en meget betydelig Rolle. Saadan var Forholdet i
vor ældre Middelalder, og endnu mere udpræget maa det have været
Tilfældet i hine fjerne Tider, da Havet naaede helt ind til Geesten, fordi
Marsken ikke var dannet eller i hvert Fald først var under langsom
Udvikling.
Herinde ligger Byen Svavsted, hvis Navn giver os interessante Op
lysninger. 1318 skreves det Swauestath. Forleddet har altsaa oprindelig
været tostavelses (Svave-), og dette antyder sikkert Navnet paa det Tjod,
som har haft hjemme her: Svaverne. Svave- er Ejeform Flertal af
Tjodnavnet (ældre *Svafa-), og Endelsen -sted fortæller os, hvad det
var, Svaverne sad inde med, idet den nemlig ikke skal afledes af det
almindelige Ord -stadir, som vi næsten altid finder sammensat med et
Personnavn, men af det nordiske -stpd, -stød, -stad, der betyder en Bred,
en Strand, en Landingsplads, ganske som det tilsvarende oldsachsiske
-stath og det middelnedertyske -stat, -stede (jfr. tysk Gestade). I nordiske
Navne bruges det flere Gange (f. Eks. indgaar det vistnok i Bynavnet
Tisted), og netop i Sydslesvig og Holsten træffer vi det forholdsvis hyppigt
(Sehested, Mildsted, Jevensted o. fl.). Swauestath betyder da slet og ret
Svavernes Landingsplads, Svavernes Bred, og ingen Betegnelse kunde

15o

ANGLER OG SVAVER

passe bedre paa denne Lokalitet. Af Egnens dyndbløde, vædedrivende
Marsk har Befolkningen sikkert faaet sit Navn Svaver, og ved Svavested
har den mødt Omverdenen: hertil søgte de søfarende Udlændinge paa
deres Vej imod Nord, og derfor var det naturligt at give det sydslesvigske
Tjod som Helhed betragtet Navn efter Naturforholdene her. At SvaverNavnet virkelig har været anvendt, røber det angelsachsiske Kvad
Widsith (fra Slutningen af det 6. eller Begyndelsen af det 7. Aarhundrede).
I dette fortælles om Angler og Svaver {Engle and Swaefe), som værgede
Ejdergrænsen mod Naboerne i Syd. Altsaa stemmer den forholdsvis
sene folkelige Tradition paa det nøj este sammen med, hvad Bebyg
gelseskortet og Studiet af Stednavnet kan lære os.

ANDET AFSNIT.
PAA SKELLET MELLEM SAGN OG HISTORIE.
i. FRED OG FEJDE.
ra det Øjeblik Befolkningerne rundt om i Bygderne ikke længere
staar navnløse for os, stiger vor Utaalmodighed efter at høre mere
om dem. Ejer vi ikke den mindste Meddelelse om de Begivenheder eller
de Tilstande, som bestemte deres Skæbner? At Aarene har vekslet med
Fred og Fejde, kan vi sige os selv — saadan har det været alle Dage.
Men savner vi ethvert Vidnesbyrd om de Vilkaar, som bandt disse
Tjod til hinanden indbyrdes, eller som skilte dem ad?
Det er saa heldigt, at Tacitus til sin Beretning om de syv Tjod i
Østersøegnen føjer en lille Meddelelse, som kaster Lys over noget af
det, vi gerne vil vide. Efter at have nævnt dem ved Navn siger han,
at der ikke er meget at fortælle om dem enkeltvis, men at de „i Fælles
skab dyrker Nerthus, det vil sige: den moderlige Jord“. Og han fort
sætter :

F

„Paa en 0 i Oceanet findes en aldrig vanhelliget Lund og i denne en indviet Vogn,
der dækkes med et Klæde. Præsten er den eneste, som har Lov at røre ved den. Han
Fig. 54- Ejderen ved Rendsborg. J. Jørgensen fot. (1929).
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mærker, naar Gudinden er til Stede i dette lønlige Gemme, og medens hun ager af
Sted paa sin Vogn, trukket af Hunøksne, ledsager han hende under Tegn paa dyb
Ærefrygt. Da hersker der glade Dage, og der holdes Fest paa de Steder, som hun viser
den Ære at komme til og tage Ophold paa. Man gaar ikke til nogen Krig og tager ikke
Vaaben i Haand. Alt Jern er gemt hen under Laas og Lukke. Fred og Ro er det eneste,
til hvilket man sætter sin Hu. Dette varer, indtil Gudinden har faaet nok af at færdes
mellem Menneskenes Børn og Præsten derfor bringer hende tilbage til det hellige Sted.
Saa bliver Vognen og Tæpperne og — hvis man kan tro det — selve Guddommen tvæt
tet i en skjult liggende Sø. Trælle gør Tjeneste ved Tvætningen, og dem sluger Søen
med det samme. Derfra stammer den lønlige Rædsel og den fromme Uvidenhed om,
hvad det er, ingen faar at se, uden at Døden er ham vis.“

Mangfoldige Forskere har syslet ined Tolkningen af disse Ord, der
indeholder den ældste Beretning om, hvorledes man i Østersøegnene
har dyrket de hemmelighedsfulde Magter. Deres religionshistoriske Be
tydning skal vi ikke komme ind paa her. Vi fastholder kun, at de syv
„Nerthusfolk“ — bl. a. Eudoserne, Anglierne og Avionerne, men sikkert
ogsaa andre nærboende Tjod, som Tacitus intet kendte til — i Fælles
skab har dyrket „den moderlige Jord“, at der med andre Ord har
bestaaet et Kultsamfund imellem dem, og at dette har været et af de
Baand, som foruden sprogligt og etnisk Samhør har bundet dem til hin
anden i Fredens Dage. Man maa ikke undervurdere Betydningen af et
saadant rituelt Fællesskab. Det kan have vejet tungt til, og det kan
godt ved given Lejlighed have faaet politiske Følger. Den 0, hvor Gud
indens hellige Lund fandtes, har man søgt adskillige Steder — fra Helgo
land til Sjælland og Rygen. Det er dog indlysende, at den maa have
ligget i Østersøen („det svebiske Ocean“, som Tacitus kalder dette
Farvand), og i Forhold til Ner thusfolkenes Hjemstavn ligger baade Sjæl
land og Rygen altfor østligt. Tanken falder naturligere paa Femern eller
Als — snarest den sidste, hvis Navn med god Grund tolkes som „Hellig
domsøen“. Det skreves i tidlig Middelalder Alsø, og Forleddet kan
være det samme Ord som gotisk alhs, Helligdom.
Selve Beretningen hos Tacitus lader os ane, at Freden ikke altid fik
Lov til at herske mellem Tjodene; men Vidnesbyrdene om saadanne
indre Stridigheder maa ifølge Sagens Natur være sparsomme, ja til og
med usikre, fordi vi mangler alle skrevne Efterretninger og udelukkende
er henvist til at søge vore Oplysninger ad arkæologisk Vej.
Det er muligt, at en enkelt af de Bygdeborge, som findes i Sønder
jylland, gaar tilbage til Aarhundrederne nærmest Kristi Fødsel. Det er
Ringvolde, bag hvilke en Egns Befolkning har kunnet finde Ly, naar
Ufreden herskede, og lignende Anlæg kender vi fra talrige Steder i
Udlandet, i visse Tilfælde rækkende saa langt tilbage som til den yngre
Stenalder, i andre af adskillig yngre Oprindelse — fra Folkevandrings-
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Fïg. 55. Ringvolden paa Borghøjden ved Haddeby Nor.
Indenfor Ringvolden en Række smaa Grave fra Vikingetiden (10. Aarh.).
Efter Kortskitse i Nord. Fortidsm. I.

tiden eller endnu senere Perioder. En sikker Datering af den enkelte
Bygdeborg kan man kun (og under særlig heldige Omstændigheder)
opnaa ved Spadens Hjælp. I Sønderjylland er der ikke foretaget Grav
ninger, som i denne Henseende har givet noget brugbart Resultat.
Skal man dømme ud fra Anlæggenes hele Karakter, er der ikke mange,
man paa Forhaand vilde anse for meget gamle. Nærmest ligger det
at nævne Ringvolden oppe paa Borghøjden ved Haddeby Nor
(Fig. 55). Først i det 17. Aarhundrede er man begyndt at kalde den
„Markgrafenburg“ — helt uden historisk Hjemmel — og selve dens
stærkt uregelmæssige Anlæg (med Voldlinien i store Træk følgende Ban
kens Krone) adskiller den fra en anden og vistnok yngre Type: den
cirkelrunde Ringvold, som findes repræsenteret flere Steder paa sønderjydsk Grund.
Om gamle Ufredstider kunde ogsaa en og anden af de Langvolde
minde, som hist og her træffes i Sønderjylland. Oftest er de dog kun
mindre Vejspærringer, som kan være opkastede i forholdsvis sen Tid —
enkelte maaske endog i Middelalderen. Der er imidlertid eet Virke, som
utvivlsomt er overordentlig gammelt, et Grænsevirke, som i en tidlig
Del af Oldtiden har skilt Tjod fra Tjod.
Vi har ovenfor set, hvorledes Eutiernes og Anglernes Tjodlande kun
paa eet eneste Punkt nærmede sig til hinanden: dér, hvor den lange
Færdselsvej fra Syd førte over Poviskro og Uge Hede til Bosættelserne
mellem Lovtrup og Bolderslev. I Vest fandtes mellem de to Tjod lavt
liggende, sumpede, aadelte Strækninger, der Oldtiden igennem laa saa
godt som ubebyggede hen, i Øst spærrede de tætte Skove paa Lerbakkerne
fra Urnehovedegnen og ud til Aabenraa Fjord; den mellemliggende
Flade tillod derimod enkelte Steder Passage, og det var over dem, Færd
selen gik.
Netop her finder vi det ejendommelige Virke, som kaldes Ollemers-
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diget, rigtigere Oldemorsdiget, det vil sige „det ældgamle Dige“,
som Oldemorstoft betyder „den ældgamle Toft“ og Oldemorsvej „den
ældgamle Vej“. Betegnelsen siger os, at dets Historie ligger langt forud
for Mands Minde, Sagn af en eller anden Art knytter sig ikke til det,
og det er først i de seneste Aar, man er blevet klar over Anlæggets hele
Karakter.
Nogen sammenhængende Befæstningslinie har ikke været nødvendig
(Fig. 56). Egnen omkring Urnehoved var utilgængelig, og Oksevejen
forbi Løgpold maa stamme fra Oldtidens Slutning. Det Volddrag —
„æ Skans’“ —, som har strakt sig fra Gratbjerg til Ligaard, men som nu
er saa at sige helt sløjfet, har da sikkert ikke hørt en fjern Fortid til.
Maaske har en anden Voldstrækning (fra den nu udtørrede Tinglev Sø
til Gaardeby ved Sønderaa) været ældre. De sidste Rester af den er
sløjfet i vore Dage; men Navnet Gaardeby er tydeligt nok: det vil
sige Bosættelsen „(a/) gardi“, ved „Gærdet” — i Oldtid og tidlig Middel
alder en almindelig Betegnelse for et Befæstningsværk.
Det egentlige, ældgamle Virke maa dog søges andre Steder. Fra Ting
lev til Urnehoved strækker der sig et grenet, smalt Engdrag, som for
Aarhundreder siden, da det delvis stod under Vand, delvis laa hen i
Sump, maa have udgjort en fortrinlig passiv Spærring undtagen ved
Uge og Lovtrup, hvor det uden Vanskelighed kunde krydses, og netop
det førstnævnte Sted gik den gamle Hovedvej fra Povlskro forbi Tyls
bjerg over Lavningen til Uge. Baade her og ved Lovtrup har man fun
det Spor af vældige Palisadevirker (Fig. 57), strækkende sig fra Eng til
Eng tværs over Oldtidsvejene, dannet af svære Egebjælker, der Side om
Side har været nedgravet i den bløde Grund og støttet med Risfyld eller
paa anden Maade. For Sikkerheds Skyld har man ført dette „Bolværk“
12—15 m ud i Sumpene paa begge Sider af de Jordrygge, hvorpaa
Vejene løb; man behøvede da ikke at frygte for at blive omgaaet. Det
faste Land gennemskår man med en Grav — endnu delvis bevaret ved
Bredmose ud for Lovtrup (Fig. 58) —, og langs denne har der sikkert
oprindelig løbet ikke alene en Vold, men ogsaa et Hegn af Palisader,
skønt ethvert Spor deraf for længst er slettet. Hvor Sumpene var kun
nogenlunde brede, har man derimod ikke behøvet at anlægge kunstige
Forhindringer, og hvad man i de seneste Aar har ment at kunne spore
af Volde her, er kun almindelige Engdiger.
De to store Vejspærringer, som har udgjort det oprindelige Virke —
tilsammen c. 500 m lange —, har fuldkommen dækket Grænsen mellem
de sønderjydske Hovedtjod. Man har takket være dem kunnet beherske
selve Hovedfærdselsaaren, der knyttede Nordslesvig til Sydslesvig, og
endnu i den tidlige Middelalder har Virket sikkert haft sin Betydning.
Det blev ovenfor nævnt, at Oksevejen aabenbart havde fremkaldt en
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Fig- 56- Egnen ved Ollemersdiget i Oldtiden.
Kortskitse af Forf.
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Fig. 57- Palisadepæle.
De tre Pæle er optaget af
Bredmose. Man ser tydeligt
Tilhugningen af Stammerne.
I enkelte Tilfælde har Pælene
(som her) ikke været yderligere
bearbejdet, i andre har de
været tilhugget som firsidede
Planker. Der forekommer ogsaa Tilfælde af Taphuller i
Plankesiderne.
Forf. fot. (1929).

Fig. 58. Rest af Graven ved Bredmose.
Forf. fot. (1929).

Slags Forlængelse af Anlægget mod Nordøst („æ Skans’“), og ved Lov
trup peger Navne som „det gamle Borrested“ og „Borrevad“ paa, at
man ogsaa senere har maattet forsvare sig her. Om „Gaardeby“ er der
tidligere talt. Navneformen peger nærmest hen paa Vikingetid. „Holger
Danskes Dige“ eller den mærkelige Bastardform „Olgerdiget“ er derimod

Genstande Jra Hjorlsfiringjundel.
Nationalmuseet fot. Se Henvisningerne.
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Fïg. 59. Model af Hjortspringbaaden.
Udført af Konservator G. A. Rosenberg, Nationalmuseet.

meget unge Betegnelser paa det ærværdige Mindesmærke. Kun eet Sted
navn i Egnen kan (foruden Uge) tænkes at være opstaaet i hine fjerne
Tider, da Eutierne (Jyderne) dækkede sig bag Volden og Palisaderne.
Det er Jyndevad, i 1238 skrevet Jotenwath, i 1245 Jöthnewath. Her kan
Forleddet være en Genitiv Pluralis af Tjodnavnet (*Jotna-f saa Betyd
ningen bliver „Eutiernes (Jydernes) Vad.“
Nærmere ind paa Livet af disse Aarhundreders Kampe Tjod og Tjod
imellem føres vi ad anden Vej.
Kort efter Genforeningen udgravedes ved Hjortspringkobbel i
Svenstrup Sogn, Als Nørre Herred, en Baad, som man engang i den
begyndende Jernalder — snarest kort efter La Tène-Kulturens Frem
brud — havde ofret til Guderne. Man havde efter en Kamp slæbt den
fra Stevning Nor op ad Stolbro Bæk og den lille Rende, der følger Græn
sen mellem Svenstrup og Egen Sogne, til den ender i et Mosehul Sydøst
for Hjortspring. Her havde man stillet Baaden paa selve Mosefladen,
havde i den og om den lagt den slagne Fjendes Vaaben — Ringbrynjer,
Sværd, Spyd, Skjolde o. lign. (Bilag VIII) —, havde maaske ogsaa
ofret Hest, Hund og Lam, og havde saa viet alt til de Magter, man
skyldte Sejren. I Tidens Løb var Baaden faldet sammen, Mosen var
vokset op over den, til sidst laa de mange Offergaver skjult under 1 m
sort Tørvejord, sønderbrudte, forrustede, halvt opløste og yderligere for
flere Deles Vedkommende ødelagte ved den Tørvegravning, som nu og
da havde fundet Sted, særlig under Verdenskrigens Brændselsnød. Det
var et trøstesløst Syn ved Udgravningen at se alt dette ligge tilsyne
ladende planløst, i Stumper og Stykker; men takket være National
museets taalmodige og kyndige Behandling af Fundet lykkedes det dog
at hæve Skatten, saa vi nu kan glæde os over at eje det ældste Skib, der
er fundet i Norden (Fig. 59).
Dets meget høje Alder fremgaar af mange Omstændigheder. Det er
et Fartøj, hvis indre Rum er c. 10 m langt, paa Midten 2 m bredt og
0,60 m dybt, bygget af 4—5 brede, men tynde Bord af Løn. Disse Bord
er ikke fastgjort til hinanden med Nagler; de er derimod syet sammen
med Snore, og Syhullerne er derpaa tættet med Harpiks. Ikke heller er
de lagt over Spanter; de er spændt over en Række smækre Hasselgrene,
der med 1 m indbyrdes Afstand er stukket gennem Klamper paa Bor
denes Inderside og samtidig holdt i bøjet Form ved et System af Stivere

BAADFUNDET FRA HJORTSPRINGKOBBEL

og ved at være fæstet i Enderne af de ti tomands Tofter.
Jernet har endnu paa den Tid været saa sparsomt, at man
har undgaaet enhver Anvendelse af det ved Baadens Konstruk
tion. Egentlig Ræling har den ikke haft, ikke heller Aarehuller
eller Aaretolde. Man har paddlet det sejlløse Fartøj frem, og
man har styret det ved Hjælp af en bredbladet Aare paa Styr
bords Yderside.
Alt dette er lutter primitive Træk, og af de fundne Vaaben
viser Skjoldene tilsvarende Ejendommeligheder: baade deres
Skjoldbuler og deres Haandgreb er udelukkende af Træ. Der
imod blev der fundet 140 Spydspidser af Jern foruden 30 af
Horn og Ben samt 8 Jernsværd (Fig. 60 og Bilag VIII). Her
har det dyrebare Metal ikke kunnet spares. Det har ogsaa
maattet anvendes til Ringbrynjerne, som imidlertid nu var
fuldstændig bortrustede. Naar Lejet for en Brynje blottedes,
kunde den tegne sig som et Støvnæt af røde Ringe i den sorte
Jord; men allerede faa Minutter efter havde Sollyset udvisket
Billedet, og intet kunde optages. Spredt mellem den store
Mængde af Skjolde og knækkede Spydstager laa forskellige
Genstande strøet: smukt drejede, sparsomt ornamenterede
Trædaaser og Skaale (Bilag VIII), Økseskafter og enkelte
Brugsredskaber.
Man vilde sikkert begaa en stor Fejl, hvis man troede, at Be
folkningen omkring Østersøen paa dette tidlige Tidspunkt
ikke evnede at bygge større og sødygtigere Fartøjer end
Hjortspringbaaden. Den viser os aabenbart kun een af Tidens
Baadtyper — en spinkel Skude, beregnet til Sejlads langs
Kysten eller op ad Flod- og Aaløbene. Med sin c. 20 Mands
Besætning har den heller ikke været nogen frygtindgydende Gæst
ved de Strande, den hjemsøgte. Den er nok kommet i Flok
med andre af samme Art, og man har da nøjedes med at ofre
en enkelt af de tagne Baade — fyldt med Vaaben ogsaa fra de
øvrige. Hvorfra den er kommet, bliver det store Spørgsmaal,
som næppe nogen Sinde kan besvares tilfredsstillende. Som
Helhed betragtet peger Vaabnene mod Vesteuropa, mod keltisk
Omraade; men Formen paa enkelte af de drejede Trædaaser
minder ligesom visse ornamentale Smaatræk om den tidlige
Jernalder i Holsten, og det vilde vel i sig selv være naturligt,
om Baaden stammede herfra. Sikkert er det, at Fundet afslører
en af de Fejder, som har truet Tidens Smaasamfund. IndbygFig. 60. Enegget Jernsværd fra Hjortspringkobbel. Nationalmus. fot.
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gerne paa „Helligdomsøen“ har ikke haft lutter fredelige Dage. Uroen
rækker saa langt tilbage i Aartusinderne som Menneskenes stridende
Interesser. —
Hvad vi gerne vilde opnaa, var at faa den Slags Vidnesbyrd om Kampe
indføjet i et almindeligt Billede af Tidens politiske „Historie“. Uden
dette er vor Viden om Befolkningens Skæbne jo alligevel i høj Grad
mangelfuld.
Desværre maa det uden Forbehold indrømmes, at det er overordentlig
lidt, vi aner vedrørende Nord- og Mellemeuropas „Historie“ i Perioden
mellem vor Broncealders Ophør og vor romerske Jernalders Begyndelse.
Vi kan se, at Forbindelseslinierne mellem os og Syden er bleven afbrudt,
at vort Folks Kultur i stadig stigende Grad er kommet under keltisk
Paavirkning, ligesom Tilfældet har været det med de germanske Kul
turer paa Fastlandet, og vi ved, at dette hænger sammen med en mægtig
keltisk Ekspansion, en Folkevandring fra de gamle keltiske Omraader i
Vest- og Sydtyskland til Italien, til Grækenland og Lilleasien. Kampe
har der staaet overalt, ogsaa i Mellemeuropa, og Følgevirkningerne af
disse — Uro og Omskiftelighed — har naturligvis strakt sig helt op til
vore Strande. I dette Billede passer Hjortspringbaaden ind.
Men Tryk avler Modtryk. Allerede tidligt er germanske Tjod begyndt
at gaa angrebsvis frem over for Kelterne, som man i sejg Taalmodighed
har presset vestover — mod Rhinen og Gallien. Vi kan kun højst usik
kert følge denne Bevægelse, fordi Gravfund og andre Fund næsten aldrig
giver utvetydige Oplysninger, og fast Grund under Fødderne faar vi
først, da de Begivenheder indtræffer, om hvilke der foreligger litterære
Vidnesbyrd. Det er Himbrernes, Teutonernes og Ambronernes
vidtstrakte Hærtog gennem Europa omkring Aar 100 f. Kr. Vi hører,
hvorledes disse Nordboer kæmper mod de keltiske Boiere i Bøhmen,
hvorledes de mellem Rhinen og Main river keltiske Helvetiere med sig
ud i Eventyret, og hvordan Kampene gaar videre mod de keltiske Gal
lere og Belgere og de keltiserede Iberere, indtil hele Angrebskraften
bryder sammen over for Romerne i de blodige Kampe ved Aquæ Sextiæ
og paa de raudiske Sletter ved Vercellæ (102 og 101 f. Kr.).
Disse Begivenheder, som gennem Generationer har optaget den
romerske Fantasi, er ikke gaaet sporløst hen over Sønderjylland. Gennem
jydske og angelske Bygder er Skarerne kommet dragende oppe fra Lim
fjordsegnene, og har de Forskere Ret, som henlægger Ambronernes
Bopæle til de sydlige Vesterhavsøer, har endda den sønderjydske Befolk
ning taget aktivt Del i Vandringerne.
Nye Flokke er fulgt efter dem. Vi ved ikke meget om Nordboernes
tidlige Togter. Det er som Regel kun, hver Gang Romerne har maattet
værge sig imod Bølgen af Barbarer, at Eftertiden har faaet Oplysninger
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om Kampene med dem, saaledes f. Eks.
om Kampene mellem Cæsar og Ariovist
(58 f. Kr.), i hvis Hær der fandtes baade
Harder og Jyder. Altsaa har Sønderjylland
atter været Broen for Krigere, som vilde
sydpaa og maale deres Klinger med Roms.
Men hvor ofte kan lignende Togter ikke
have fundet Sted, uden at vi hører om dem
i de sparsomme Kilder, vi har? Naar Van
dringsdriften først har grebet Tjod efter
Tjod, naar Kampene har kaldt og Frasagnene om fremmede Sæder og Herligheder
har skabt Uro i Sindene, har det været van
skeligere for Frimandsungdommen at blive
ved Hjemmene end at følge Fællerne ind
i det lokkende ukendte. Det var jo heller
ikke alene med Rom, man søgte Strid.
Vi hører tillige om germanske Tjod, som
kæmper indbyrdes, og saadanne Kampe
har selvfølgelig mangfoldige Gange fundet
Sted. Stridslængslen har bredt sig som
Bølgeringene paa Vandspejlet.
Saa naar vi med Aarene omkring Kristi
Fødsel til et Tidspunkt, da Romergrænsen
i alt væsentligt ligger fast. Den keltiske
Flodbølge er for længst standset, den ger
manske ligesaa — nu er det Romerne,
Fig. 61. Romersk Broncesi.
som
truer de Befolkninger hinsides Rhinen
1*'. v. Bodum, Løjt Sogn, Aabenraa
og
Donau,
der har sluttet sig sammen i
Amt. ca. 1/2. Nationalmuseet.
Aarb. 1916.
store Forbund til Værn for deres Frihed.
Drømmen om at lægge et bredt Bælte af
det frie Germanien under romersk Aag maa dog hurtigt opgives : Legio
nerne kan ikke holde Elblinien. Men snart blusser der Fjendskab op
mellem tidligere Vaabenfæller, Løfter brydes, Drab skrækker Sindene,
flygtende Høvdinge søger Ly i det Rom, de har bekæmpet, og som
nu ser fuldbyrdet, hvad det ikke selv har evnet. Naturligvis hører vi
kun meget lidt om det, der foregaar hinsides Grænsefloderne og de tætte
Skove. Atter er det hovedsagelig Romernes Part i Stridighederne, der
mindes. Men lidt efter lidt falder der Ro over Forholdene, og den ro
merske Kulturspredning vinder øgede Chancer. Fra Carnuntum (nær
Wien) til Weichselmundingen, fra Rhinen til Østersøen fortsætter de
romerske Købmænd ad Veje og Floder de Rejser, som bringer deres
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Fig. 62. Romersk Bøjlenaal af Sølv.
F. v. Bonert, Koslev
Sogn, Svansø. Tilsva
rende Naale, men af
nordisk Arbejde, fore
kommer i danske Fund.
1/1. Nationalmus. fot.

Hjemlands Mønter, Vaaben og Industrivarer helt op til Østersøtjodene
(Fig. 61 og 62). Først da Midten af det 2. Aarhundrede efter Kristus
er passeret, flammer paa ny Krigen op. Vandringsdriften griber som før
store Befolkningsdele, den river Tjod efter Tjod ud fra de gamle Bo
stavne og slynger dem mod Naboernes, ja mod Romerrigets Grænser
i hungrige Kampe for nye Hjem, og samtidig vokser der paa germansk
Grund folkelige Sammenslutninger frem, som man ikke tidligere har
kendt, og som for al Eftertid har faaet den største politiske Betydning.
Det er i dette Tidsrum, at Folkeslag som Allemannerne, Frankerne,
Sachserne og Danerne bliver til.
2. SACHSERNE OG DANERNE.

Den sønderjydske Befolkning kan afgjort ikke have været uberørt af
disse mange Stridigheder. Naar nærboende og beslægtede Tjod som
Langobardernes spillede en væsentlig Rolle i Kampene mellem Markomannerkongen Marbod og Gheruskerfyrsten Arminius (omkr. 17 e. Kr.),
kan dette ikke være gaaet Anglers og Svavers Dør helt forbi. Naar Tibe
rius til Lands og til Vands trængte frem til Elben og besejrede baade
Chauker og Langobarder (5 e. Kr.), maa Togtet have givet Genlyd
hinsides Ejderen, og naar samtidig den romerske Flaade sejlede „over
Oceanet fra Rhinens Munding mod den opgaaende Sols Egne lige til
Cimbrernes Land“ for at tiltvinge sig Himbrers, Harders og Semnoners
Venskab, har i hvert Fald Tjodene langs den jydske Vestkyst følt Uvejrets
Brænding. Man har med nogen Rimelighed gættet paa, at Ptolemaios’s
forholdsvis sikre Efterretninger om den jydske Halvø skulde hvile paa
Optegnelser fra dette Flaadetogt. Vi vilde bl. a. derved forstaa, at Vest
kystboere som Sachserne (i Holsten og paa tre nærliggende Vesterhavsøer), Sigulonerne (i Sønderjylland) og Harderne (i Nørrejylland) hører
til de Tjod, han nævner i rigtig Rækkefølge, mens han intet Begreb har
haft om, at f. Eks. Anglerne boede ved den jydske Østersøkyst. Flaaden
naaede nemlig kun om i Kattegat — til Himbrernes Kyst.
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Disse Begivenheder har utvivlsomt ved Tiden for Kristi Fødsel bestemt
baade Tanker og Handlinger hos Befolkningen i Sønderjylland, og da
Germanerne efter den følgende, relativt lange Fredstid drev ind i en
ny Periode af lidenskabelige Kampe, blev man heroppe stillet over for
Sachsernes store Ekspansion, som mere end alt forudgaaende kom til
at bestemme den politiske Udvikling i Grænselandet fra Kolding Fjord
til Kiel Fjord.
Det er ovenfor nævnt, at Ptolemaios angiver Holsten (og tre Øer i
Vesterhavet) som Sachsernes Hjemstavn, og at han paa dette Punkt
synes at vide virkelig Besked. Her har de da boet omkring Midten af
det 2. Aarhundrede efter Kristus, og utvivlsomt har de siddet her allerede
paa Tacitus’s Tid. Han har dog ikke kendt deres Navn, og at dette
skulde skjule sig bag en eller anden af Betegnelserne for de syv Nerthustjod — f. Eks. Reudingernes —, er det rene Gætværk.
Vi hører intet sikkert om dem, før de 286 e. Kr. i Forbund med Fran
kerne plyndrer den galliske Kyst. Paa dette Tidspunkt havde de trængt
Salierne ud af deres Bostavne Øst for Yssel, og alene deri ligger, at
de endnu tidligere maa have skaffet sig Herredømmet over Egnene fra
Elben til Ems, hvor Chaukernes mægtige Stammer havde haft hjemme.
Hvorledes denne store Udvidelse af det sachsiske Omraade er gaaet for
sig, kan ikke siges. Dels er Landet antagelig blevet besat ved Indvan
dringer og Erobringer, dels er aabenbart adskillige af Chaukerne selv
draget bort. De havde plyndret paa Galliens Kyster allerede i Kejser
Glaudius’s Dage, siden havde de fordrevet Amsivarerne fra den nedre
Ems, Chasuarierne fra Hase, Angrivarierne fra Egnen Vest for Engern
og en Del af Cheruskerne fra Ockerlandet. Sidste Gang, vi hører om
dem, er i Aaret 170, da de atter hærgede i Gallien, og tilsvarende Plyn
dringstogter har sikkert hyppigt fundet Sted. Men fra Slutningen af det
2. Aarhundrede forsvinder deres Navn saa at sige sporløst — det erindres
kun i Heltedigtningens Hugas, de frankiske Aarbøgers Hugones og
i det nuværende Humsterland inden for Provinsen Groningen. Man
har undret sig over, at et saa kraftigt Folk skulde kunne underkues af
det relativt lille sachsiske Tjod fra Holsten; men dels kan Udviklingen
jo tænkes at være foregaaet ad andre Veje end Erobringens, dels kan
den evige Uro, de slidende og spredende Kampe, som Chaukerne synes
at have ført gennem det meste af 150 Aar, have svækket deres Mod
standskraft i meget høj Grad. Etnisk har de staaet de holstenske Sachsere
nær, og det er ganske naturligt, at de to Nabotjod i en stærkt bevæget
Tid er vokset sammen til eet.
Senere er andre Udvidelser fulgt efter. Sachserne har fortrængt Ghamaverne fra Landet mellem Yssel og Lippe. I Begyndelsen af det 4. Aar
hundrede er en Del af Langobarderne brudt op for at drage mod Syd,
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og dette har givet Sachserne Lejlighed til at trænge ind i Lyneborg.
Samtidig har de vel besat Münsterlandet, hvor Angrivarierne havde
slaaet sig ned, efter at deres Hjemland i sin Tid var blevet besat af
Chaukerne, og saaledes har det sachsiske Herredømme efterhaanden
strakt sig fra Ejderen i Nord til Lippe i Syd, omfattende hele den vigtige
Kyststrækning med Elbens, Wesers og Emsflodens Mundinger og tillige
en stor Del af det bagved liggende Opland.
Men endnu videre er Sachserne trængt. Ad Søvejen har de fortsat
Plyndringerne langs Galliens Kyst, og omkring det 5. Aarhundredes
Begyndelse har de sat sig fast paa en Del af Strækningen mellem Bre
tagne og Schelde, den saakaldte litus Saxonicum. Fem—seks Aartier senere
har andre Skarer forsøgt at trænge ind ved Loireflodens Munding. Her
er de ganske vist bleven slaaet af Frankerne i 469 og af Vestgoterne i
475 ; men endnu ved Aarhundredets Slutning fandtes der dog uafhængige
sachsiske Bosættelser baade ved Nantes, Angers og Bayeux, og længe
før dette Tidspunkt havde tillige den sachsiske Kolonisation ovre i Bri
tannien taget Fart.
Saaledes har Sachserne fra Midten af det 3. til Udgangen af det 5. Aarhundrede haft deres store Vikingetid, paa mange Maader — i Styrke
som i Svaghed — en nøje Parallel til den senere nordiske. Men deres
Hjemstavns geografiske Beliggenhed har muliggjort andet end Kampe
langs de vesteuropæiske Kyster. Fra Nordvest tyskland har Vejen ligget
aaben for Erobringer i Indlandet. Enkeltheder kender vi ikke; kun den
betydningsfulde Slutsten har vi nogen Underretning om: det forenede
frankisk-sachsiske Angreb i 531 paa det thüringske Rige, hvorved Sach
serne fik hele Landet mellem Ohre, Elben, Saale, Unstrut, Helme og
Ocker. Her standser vi imidlertid. Hvad der ligger efter dette Aar, er
Stagnation og Nedgang — begyndt omtrent umiddelbart efter 531 med
Tabet af de nyvundne thüringske Gaue til Frankerne. Hovedsagen for
os er heller ikke Sachsernes senere Skæbne. Det er selve dette „Folk“s
Tilblivelse, den vældige Nydannelse, som militært og politisk havde
samlet de mange større eller mindre Tjod, der hidtil havde levet som
selvstændige Befolkningsdele ved hinandens Side i Landet Syd for Ejde
ren. Naturligvis maatte dette faa en meget stor Betydning for de politiske
Forholds Udvikling ogsaa i Sønderjylland.
Men ejendommeligt nok har der i de selv samme Aarhundreder Nord
og Nordøst for Sønderjylland fundet en anden Folkedannelse Sted, som
i endnu stærkere Grad end den sachsiske er blevet bestemmende for
Anglernes og Jydernes Skæbne. Det er i Tidsrummet fra det 3. Aar
hundredes Midte til det 6. Aarhundredes Begyndelse, at Grunden er
lagt til Fremvæksten af det danske Folk.
Som alle dette Tidsrums nydannede „Folk“ har ogsaa det danske faaet
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Navn efter et Tjod, der har vist sig særlig evnerigt i politisk, økonomisk
og krigersk Henseende, og som derved er blevet det ledende og navn
givende for en Kreds af tidligere selvstændige Befolkningsgrupper.
Om Danernes „Forhistorie“ ved vi dog intet, vi ved end ikke med
Sikkerhed, hvor deres oprindelige Hjemstavn skal søges. Hos Goteren
Jordanes, der henved Aar 550 skrev sit Folks Historie, hører vi en Række
større og mindre Tjod nævnt paa den skandi(navi)ske Halvø og blandt
dem Svearne (Suitidi), som var berømte for deres Legemsstørrelse.
„Alligevel,“ fortsætter han, „gør ogsaa Danerne, som er udgaaet af
deres Stamme og har fordrevet Herulerne fra deres Bopæle,
Krav paa blandt alle Skandias Folk at have det største Ry for deres
usædvanlige Højde.“ Som Regel opfattes disse Ord paa den Maade,
at Danerne skulde være af svensk Æt. Forskerne er dog ikke enige
herom, og læses hele Jordanes Tekst det paagældende Sted i Sammen
hæng, kan de citerede Ord („udgaaet af deres Stamme“) slet og ret
betyde, at ogsaa Danerne oprindelig havde hørt til blandt „Skandias
Indbyggere“. Den sikre Fortolkning vil vel aldrig findes. Vi maa nøjes
med at fastholde, at Danerne ifølge denne gamle Fremstilling har haft
deres Hjemstavn et eller andet Sted paa den skandinaviske Halvø, og
at en vigtig Begivenhed har været deres Kamp med Herulerne —
i rigtigere Sprogform Erulerne —, som de fordrev fra deres Bo
pladser.
Meddelelsen hviler utvivlsomt paa gammel og i Hovedsagen paalidelig
Tradition; men den siger os jo ikke meget. Bedre underrettede vilde vi
være, hvis vi kendte Erulernes Bopæle. Imidlertid er heller ikke dette
Tilfældet. Erulerne nævnes hyppigt nok, og vi har Vished for, at de
stammede fra Norden; men aldrig siges det med et eneste Ord, hvor
i disse Lande de har haft hjemme. En Skare af dem træffer vi i 267 e. Kr.
i Nærheden af Østgoterne ved Sortehavet, hærgende som Vikinger paa
Lilleasiens og Attikas Kyster. Senere er de kommet under Østgoterkongen Ermanariks, derefter under Hunnerkongen Attilas Vælde, og
endnu senere er de drevet vestover, hvor de har dannet et eget Rige
ved den øvre Teiss. Krig og Vandring præger i det hele deres Tilværelse.
Erulflokke slaar sig tidvis ned paa romersk Grund ved det nuværende
Belgrad, de gaar i romersk Sold som Lejetropper, deltager i Gepidernes
Frihedskampe, forbløder sig i byzantinsk Tjeneste, er i 476 med til at
styrte det vestromerske Rige i Italien og kæmper med Vandalerne i
Nordafrika. Og medens deres Spor saaledes kan følges fra Krim til
Karthago, har andre af deres Landsmænd søgt Eventyr i Gallien og
Spanien, snarest ad Søvejen. De har i 286 plyndret ved Rhinbredderne
og har i 456 og 460 hærget Aquitanien og Galicien. En samtidig romersk
Forfatter, Sidonius Apollinaris, fortæller om, hvorledes Eruieren
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med de hjelmklædte Kinder færdes i Bordeaux — „han, som bor i Ocea
nets yderste Afkroge, nær det iskolde Dyb“.
Skal disse Ord tages efter Bogstaven, har der endnu ved Udgangen
af det 5. Aarhundrede siddet Eruiere tilbage i Norden; men noget som
helst andet Vidnesbyrd om dette har vi ganske vist ikke. Den Kamp,
om hvilken Jordanes fortæller, og hvorved Erulerne fordreves af Danerne,
kan lige saa godt være foregaaet i en fjern Fortid som i Aartierne om
kring 500. Vi hører hos Grækeren Prokopios (c. 550), at en Erulflok
c. 512 vandrede fra Illyrien mod Nord, hvor den slog sig ned i Gauternes
Nabolag paa den skandiske Halvø, og videre fortælles det, at de illyriske
Eruiere senere hentede sig en ny Konge blandt disse deres bortdragne
Landsmænd; men alt dette tyder jo paa, at der ved Aar 500 ikke længere
har eksisteret noget selvstændigt Erulrige i Norden. Prokopios lader os
forstaa, at Danerne allerede da havde faaet fast Fod i Jylland, idet han
— efter at have fortalt om Er ulernes Vandring fra Illyrien gennem
Slavernes og Varnernes Bygder — fortsætter: „Paa den anden Side af
dem (o: Varnerne) vandrede de gennem Danernes Folkestammer,
uden at Barbarerne øvede Vold imod dem.“
Vore litterære Kilder giver os altsaa ingen brugelige Oplysninger om
Erulernes Hjemstavn og om deres Fordrivelse fra den. Selve deres Navn
er ukendt i den nordiske Tradition. Man kunde fristes til at tvivle om,
at det overhovedet har været brugt som Betegnelse for en hel Befolk
ning, og snarere antage, at det har været knyttet til en vis krigersk Over
klasse, eftersom det maa oversættes ved „Krigerhøvdinge“ eller „Krir
gere“. Det er sikkert denne Betydning, Ordet erilaR har i de fem nor
diske Runeindskrifter, hvori det forekommer, og af hvilke to hører
hjemme i Norge (Romsdal og Ringerike), een i Sverige (Värmland)
og to i Danmark (Skaane og Fyn).
Men Spørgsmaalet er tillige, om Erulernes Kamp med Danerne skal
opfattes som en enkelt, epokegørende Begivenhed, eller den har formet
sig som en langvarig Fejdetilstand, der er endt med en Sammensmelt
ning af’de to Tjod under Danernes Navn og Førerskab. Selv om Danerne
stammer fra den skandinaviske Halvø, hvad der er meget sandsynligt,
er det dog i Skaane, paa de danske Øer og i Jylland, at deres historisk
kendte Herredømme kommer til Udfoldelse, og adskilligt kunde tyde
paa, at dette delvis var sket gennem haarde Kampe. Derved er Tjodene,
som har levet inden for det senere Danmarks Omraade, efterhaanden
gaaet op i det danske „Folk“, hvis politiske Tyngdepunkt i det 6. Aarhundredes Begyndelse har ligget ovre paa Sjælland, og Erulernes Navn
er — som saa mange andres — gledet ud af den hjemlige Overlevering
til Fordel for Navnet paa det statsdannende Tjod, der prægede Frem
tidens Udvikling. Danerne har overalt gjort sig til Eneherrer —
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mere behøver der ikke at ligge i Meddelelsen om Erulernes For
drivelse.
Naar man paa dansk Grund træffer saa talrige Minder om Kampe
i Folkevandringstiden, har vi sikkert heri et Vidnesbyrd om den gæ
rende Uro, hvoraf Magtkoncentrationen i Danernes Haand omsider
blev det endelige Resultat. Vi kender ikke de Tjod, som indbyrdes har
bekæmpet hinanden, og vi kan ikke med Sikkerhed skelne Danernes
Deltagelse i Kampene eller fastslaa det Tidspunkt, paa hvilket de har
grebet ind i Udviklingen; men givet er det, at der har været Perioder,
hvori Ufred har raset over store Dele af Landet, og de historisk kendte
Erulflokkes Udvandringer til Øst- og Vesteuropa ved det 3. Aarhundre
des Slutning kan tænkes at have været en Følge af eller et Varsel om
denne almindelige S torm tid i Hjemlandet. Mønt- og Skattefund fra
baade Sjælland, Fyn og Jylland lærer os, at Stridighederne har været
særlig omfattende ved Midten af det 4. Aarhundrede.
Et Aarhundrede senere gaar Bølgerne endnu højere. Hele Østersøomraadet synes da at være en sydende Heksekedel — maaske for en
ikke ringe Del paa Grund af de slaviske Folkefærds Fremtrængen fra
Weichselegnen vestover. Herved dreves de gamle Kysttjod, Nordboernes
Stammefrænder, bort fra deres Hjemstavn eller slugtes af de fremmede.
I Aarhundredet fra c. 450 til c. 550 har Kampene raset — tidligst paa
Øland, siden paa Bornholm og i Sydskaane, endnu senere paa Gotland.
Men heller ikke de danske Øer mellem Sundene eller Jylland er gaaet
Ram forbi. Først efter Midten af det 6. Aarhundrede synes Østersø
landene atter at være gledet ind i en forholdsvis rolig Periode.
Saaledes tegner sig i store Træk Tidens Billede, naar man henter de
nødvendige Oplysninger udelukkende fra arkæologisk Hold. Vi har
imidlertid andre Kilder at øse af, Kilder, hvis Værdi let kan overvur
deres, men som paa den anden Side ikke kan bortfortolkes. Det er selve
den folkelige Overlevering, navnlig som den viser sig i de angelsachsiske
Kvad Widsith og Beowulf, det første fra Slutningen af det 6. eller
Begyndelsen af det 7. Aarhundrede, det andet c. to Hundrede Aar
yngre. I disse Kvad har vi plastiske Billeder af Kampene baade nede
ved Ejdergrænsen og mellem „Sø-Danerne“ ovre paa Øerne og „Had
barderne“ nær den tyske Østersøkyst. Sagn træk og historisk Virkelighed
er indvævet i hinanden, saa de vanskeligt kan skilles ad, alt er efter
Heltedigtets — men tillige utvivlsomt Tidens — Skik fortættet i Ættefejder og Enkeltmænds Stordaad, der lyser for Efterverdenen. Hvor
megen positiv Viden Forskningen kan læse ud af alt dette, skal vi ikke
bedømme her; senere vil vi vende tilbage dertil. Saa meget skal kun
fremhæves, at det Skjoldungerige, om hvis Fyrster Kvadene beretter, er
den fjerne Oldtids første Danevælde, et Østersørige, spændende over
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Kyster og Øer fra Skaane til Jylland. Det er det danske Folks tidligste
politiske Statsdannelse i større Stil, Enheden af de gamle Tjod under
Danernes Førerskab. Forskelligt kunde tyde paa, at der i vore Skjold
unger flød ikke saa lidt „erulisk“ Blod, at de med andre Ord ikke alene
var Bærere af det nye Rige, men tillige Arvtagere efter de „Krigerhøv
dinge“, som havde sendt byttelystne Flokke til Byzans, Rom og Bor
deaux. I hvert Fald — med det 6. Aarhundredes første Halvdel var vort
„Folk“ blevet til, og det er af Interesse at se, hvorledes dets Tilblivelses
tid i store Træk falder sammen med det sachsiske Folks. Som vi ovenfor
har nævnt, omtales Sachsernes Vikingetog for første Gang i 286, og
Folkets Kulmination fandt Sted i 531. Erulernes tidligst kendte Plyndrin
ger fandt Sted i 267, og Rolfs Fald paa Lejre kan med et rundt Tal
sættes til 540. Det var en Nyskabelsens, en Vækstens og Udfoldelsens
Periode, der gennemlevedes i disse Aarhundreder — baade Nord og
Syd for Sønderjylland. Men hvorledes formede nu selve den sønderjydske Befolknings Skæbne sig i det samme Tidsrum?

3. EJDERGRÆNSEN.
Paa Forhaand vil man gaa ud fra, at den i vid Udstrækning har
baaret Mærke af Tidens hvasse Storme, og Vidnesbyrdene om Kampe
er da ogsaa talrige nok.
I mindre Grad gælder det de sønderjydske Mønt- og Skattefund,
skønt saadanne i andre Dele af Landet kan være os værdifulde Kilder
til Forstaaelse af Stridighedernes Udstrækning. I Sønderjylland samler
de sig hovedsagelig i den sydlige Del, fra Flensborg Fjord til Ekernførde
Fjord, men undtagelsesvis er der ogsaa gjort Møntfund i Nordslesvig.
Ikke faa siges at stamme fra Angel; desværre er Oplysningerne for util
strækkelige, til at der paa dette Grundlag kan drages synderlig vidtgaaende Slutninger. Til de egentlige Skattefund maa regnes et fra Get
torf med Slutmønter fra Maximinus Thrax (235—38), et ret omfattende
Fund af Sølvmønter, som i 1788 blev gjort i Dørpsted Mose Sydvest
for Slesvig (Slutmønt fra Faustina minor, j* 176), og et ligeledes betyde
ligt Fund fra Sønder-Brarup i Angel med bl. a. en Guldmønt fra
Kejser Nero og 13 Sølvmønter, rækkende indtil Julia Domna (j*2i7).
Disse Skattes Nedlægningstid — og altsaa Tidspunktet for de Urolig
heder, hvorom de vidner — kan ikke angives med Sikkerhed; men der
er intet i Fundenes Sammensætning, som taler imod, at de kan være
nedlagt saa sent som ved eller i det 4. Aarhundredes Begyndelse.
Der findes imidlertid to sønderjydske Skattefund, som faar et ganske
særligt Præg derved, at de er fremkommet i Forbindelse med Lands
delens berømte Mosefund: Torsbjergfundet og Nydamfundet.
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Fig. 63. Sølvhjelm fra Tors
bjergfundet. c. 1/3.
Det tynde Sølvblik er delvis
forgyldt og prydet med op
drevne Ornamenter.
Om
Nakkestykke og Ansigtsmaske
oprindelig har hørt sammen
er ikke givet, men synes ri
meligt. De blev fundet paa
forskellige Steder i Mosen, men
Hullerne i Nakkestykket pas
ser nøje til Hullerne i et Be
slagstykke paa Ansigtsmaskens
Bagside. Indvendig er Masken
beklædt med Bronceblik, som
atter har været dækket af Tøj
eller Læder. Knappen nederst
t. v. har tjent ved Fastbin
dingen. Sandsynligvis har der
til Hjelmen hørt en Næse
skærm, som dog ikke er fundet.
Mus. vaterl. Altert. Kiel, fot.
(I93O)-

Det første sikre Fund i Tors bjerg Mose (Sønder Brarup Sogn, Siis
Herred) blev gjort i 1856. To Aar efter blev der foretaget en Prøve
gravning, og Udbyttet var saa betydeligt, at man fra 1859—61 satte en
omfattende Undersøgelse i Gang, hvorved antagelig saa godt som alle
bevarede Oldsager blev fundne.
Selve Stedet er en Skovmose paa c. 4,5 ha, liggende mellem Bakker,
af hvilke en enkelt — Syd for Mosen — af Befolkningen kaldes Torsbarg eller Tarsbarg (Fig. 74). Henved 375 m nordligere-har Fysing
Aa sit Udspring, og Afstanden fra Fundstedet til Slien er i lige Linie

Fig. 64. Broncespænde fra Torsbjergfundet. 1/2.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).
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Fig. 65. Romersk Broncehjelm
fra Torsbjergfundet, c. 1/3.
Af Hjelmen er kun Nakke
stykket bevaret og selv det i
ret ødelagt Tilstand. Det
tynde Bronceblik er prydet
med Ornamenter i ophøjet,
udhamret Arbejde. Mus.vaterl.
Altert. Kiel, fot. (1930). Disse
Ornamenter ses paa Figuren
neders t. v. Stik af Magnus
Petersen. Engelhardt ( 1863).
De buede Sidestykker har
skærmet Ørene, Halskraven
har hvilet paa Skuldrene. Me
tallet er saa tyndt, at der
utvivlsomt maa forudsættes en
indre Beklædning, som nu er
borte.

omtrent 4,5 km. Da Sagerne i Oldtiden blev ofret paa Mosefladen, var
denne nogenlunde fast, og den omgaves næsten helt af Højskov — Eg og
Fyr op over Skrænterne, El, Birk og Hassel som en løvgrøn Mur langs
deres Fod. Det var en viet Plads, skærmet af den Helg, som udgik fra
selve Torsbjerg, og netop paa et saadant Sted kunde Storofre tænkes at

Fig. 66. Brudstykker af Ringbrynjer fra Torsbjergfundet. 1/1.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).
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Fig. 67. Klædningsstykker fra Torsbjergfundet.
a. Kjortel af uldent Tøj. 1/12. — b. Benklæder af uldent Tøj. 1/12. — c. „Gaaseøjemønster“ fra Kjortelærmet. 1/1. — d. Haandlinning. 1/1. — e. Vævemønster fra en
ulden Kappe. 1/1.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).
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Fig. 68. Vaaben m. m. fra Torsbjergfundet.
Pilestage af Fyr. 1/5. — b. Sværdhjalte af Træ, smykket
med Broncenagler og flettede Broncebaand. 1/5. —
c. Sværdskede af Træ med Beslag af Bronce. 1/5. —
d. Sværdhjalte af Træ, beklædt med ornamenterede
Sølvbaand. 1/5. — e. Sværdgreb af Træ. 1/9. — f. Sølv
belagt Broncebeslag fra Sværdskede (til Fastholdelse af
Sværdremmen). 1/5. — g. Lædersandal med indpressede
Ornamenter. 1/5. — h. Skjoldbule af Bronce med latinsk
Indskrift. 1/5. — i. Jærnøkse med Træskaft,
—j. Sølv
beklædning til Sværdhjalte. c. 3/8.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).
a.

i
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Fig. 69. Skjold m. m. fra Torsbjergfundet.
a. Træskjold af glathøvlede Bræder. 1/12. — b. Skjoldhaandtag af Træ, belagt med
Sølv, delvis forgyldt. 1/5. — c. Skjoldhaandtag af Træ. 1/5. — d. Randbeslag af
Bronce. 1/12. — e. Bronceblik til Udbedring af et skrøbeligt Sted paa Skjoldet. 1/5. —
f. Prøve paa Udbedring af et Skjold. 1/12.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).

være givet i Magternes Vold, naar afgørende Hændelser var fuldbyrdet i
Egnen.
Fundet lærer os med absolut Sikkerhed, hvad det har været for Be
givenheder, der er gaaet forud for Ofringen. Det er Kampe. Næsten
alle de fremdragne Oldsager vidner derom. Men intet siger, at Kam
pene skulde have staaet i umiddelbar Nærhed af Mosen. Har Stedet
haft Ry som en af Slibygdens største Helligdomme, kan de mangfoldige
Offergaver godt være bragt langvejsfra derhen, hvor de urørte kunde
hvile under Gudernes Værn (Fig. 63—73, 81, 83—84).
Og her er de da blevet spredt i Mosens østlige Ende, dækkende et
Areal paa rundt regnet 760 m2. De fleste fandtes under det Lag af lang-

TORSBJERGFUNDET

I73

Fig. y o. Smykker fra Torsbjergfundet.
Øverst en Smykkeplade af Bronce (c. 2/3), belagt med en tynd Sølvplade, der atter
er belagt med en tynd Guldplade. Af de paanittede Dyreskikkelser er de tre fjernede
(2 foroven, 1 forneden), saa Bundens Billedfremstilling træder tydeligere frem. —
Nederst en Bronceplade, dækket af en forgyldt Sølvplade med Dyrefremstillinger og
Menneskehoveder. Pladen er stærkt buet. Tegningen viser den udrettet. 1/3.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).

trævlet Mos og Sumpvækster, som Tid efter anden havde dækket Offer
gaverne, og som i Aarhundredernes Løb havde naaet en Tykkelse paa
henved 3,5 m. Ved dette Lags Pres var efterhaanden den øverste Del
af den gamle Moseflade bleven forvandlet til en blød Muddermasse, et
sort og fuldmodent Tørvestof, c. 1,5 m dybt, gennem hvilket Oldsagerne
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Fig. 71. Broncespænde fra Torsbjergfundet.
Spændet er belagt med Sølv og Guld. c. 5/7.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).

var sunket, indtil de tungeste af dem var gaaet i Leje tæt over eller
under Tørvens Bund.
Ved Udgravningen fik man i store Træk et Billede af Sagernes op
rindelige Fordeling. En virkelig Ordning af dem havde aabenbart ikke
fundet Sted, før Henlæggelsen skete; men hist og her var dog ensartede
Genstande anbragt samlede: et Bundt Pile, en Dynge Skjolde, en Mængde
Skjoldbuler o. s. v. Enkelte Ting saa ud til at have været sammenbundet
med Snore eller indsvøbt i Tøjstumper, andre var nedpakket i Lerkar;
men saa at sige alt var ødelagt — dels paa Grund af forudgaaende
Kamp, dels med Vilje, fordi det havde rituel Betydning, at „Sjælen“ i
Offergaverne „dræbtes“, før de overgaves til Magterne.
Hovedinteressen ved Fundet maa vel siges at være knyttet til det

Fig. 72. Brugskar fra Torsbjergfundet.
Karret nederst t. h. af Træ, de to andre af Ler. Alle
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).
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Fig. 73- Forskellige Genstande fra
Torsbjergfundet.
a. Lædertømme med Broncebidsel. c. 1/i2b. Hovedtøj af Læderremme med Sølv
nagler og Broncetøjler. c. 1/12. — c. Mule
prydelse af sølvbelagt Bronce. 1/7. —
d. Broncespore. 1/2. — e. Rive eller Haandharve. 1/12. — f Trækølle. c. 1/8. —
g. Et Stykke Svovlkis. 1/2.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).

a
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Fzg. 74. Torsbjerg Mose.
Fundet blev gjort ved Holmen i den nuværende Sø. Til højre i Baggrunden skimtes
Banken „Torsbjerg“. Thomsen, Flensborg, fot. (1930).

næsten fuldstændige Indblik, det giver os i en Krigers Udrustning,
ganske særlig en Kriger høvdings. Den Pragt, som flere af de fundne
Genstande bærer Vidne om (en Hjelm af drevet, delvis forgyldt Sølv
(Fig. 63), Sværdhjalter, belagt med ornamenterede Sølvbaand (Fig. 68 d),
Brystsmykker af Bronce, belagt med pressede Sølv-og Guldplader (Fig. 70),
Spænder med Sølv- og Guldbelægning (Fig. 71) o.m. a.) kan umuligt have
været hver Mands Sag. Højbyrdige Folk har der været i den Flok, hvis
Vaaben Sejrherrerne har ofret — Fyrster og Fyrstesønner, tør man
maaske sige. Og det har været Folk, hvis ydre Fremtræden i meget
høj Grad var paavirket af Tidens provinsielromerske Kultur. En Broncehjelm er helt ud romersk (Fig. 65), en Lædersandal med indpressede
Ornamenter (Fig. 68 g) ligeledes. Rundt om paa Vaaben og Smykker
finder vi Træk efter Træk, som peger mod Rom — Side om Side med
lige saa afgjort „barbariske“ Elementer. Vi kender noget lignende fra
den romerske Jernalders Gravfund her i Landet; og alligevel maa Tors
bjergfundet siges at give os et næsten overvældende Indtryk af den
romerske Skoles Herredømme over Haandværks- og Redskabskulturen.
Kun den romerske dekorative Kunst stod Barbarerne mere eller mindre
uforstaaende overfor. Paa dette ene Omraade slog deres uroligt følsomme
Blod som Regel kraftigt igennem.
Noget mindre fremtrædende er det romerske Præg i Nydamfundet
(Vester Sottrup Sogn, Sundeved).

Nydambaaden.
Mus. vatcri. Altertümer (Kiel) fot.
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Af Nydam Mose var der i 1858 opgravet enkelte Oldsager, som gav
Anledning til, at Flensborg-Samlingen satte en omfattende Under
søgelse i Gang. Der gravedes i Somrene 1859, 1862 og 1863; men da
Krigen brød ud, var Arbejdet endnu ikke færdigt.
Fundstedet er en Kærmose, fyldende den inderste Del af en langstrakt
Sænkning, der fra Sandbjerg ved Alssund skyder sig ind i Landet i
nordvestlig Retning. Sænkningens yderste Del rummer nu en Mølle
dam. Denne er dog anlagt i det 16. Aarhundrede og er altsaa intet
Levn af en tidligere „Vig“, som skulde have strakt sig op i Mosen c. 2 ioom
fra Sundet. Tværtimod har Mosen eksisteret ogsaa i Oldtiden, og de
Offergaver, som den har gemt, har alle været henlagt paa fast Grund.
Under et Lag af blødt, langtrævlet Mos, 1,25—2,20 m dybt, kommer
man i vore Dage til den gamle Moseoverflade, nu en c. 15 cm tyk Mudder
stribe, og derefter følger den faste Bund af Sand og Ler.
Ved Undersøgelserne afdækkedes i alt c. 985 m2, og Udbyttet var
overordentligt, baade hvad Antallet af fundne Genstande og hvad disses
videnskabelige Betydning angaar. Her som i Tors bjerg Mose var der
Tale om Storofringer efter Kampe — ikke Smaastridigheder, men
regulære Kampe mellem primitive Hære. I Tors bjerg Mose havde saa
at sige kun Træet, Læderet og de ædle Metaller (Bronce, Sølv og Guld)
holdt sig, mens Jernet var bortrustet, og det var saaledes yderst spar
somt, hvad der fandtes af de egentlige Angrebsvaaben ud over Svær
denes Hjalter og Spydenes eller Pilenes Stager. I Nydam Mose havde
Forholdene paa dette Punkt været langt gunstigere. Der opsamledes
ikke mindre end 106 Jernsværd (Fig. 77), hvoraf de 93 havde kunst
færdigt damascerede Klinger, 552 Jernspydspidser (Fig. 76), 76 Jernknive
og 37 Jernøkser (Fig. 78) — foruden en uhyre Mængde andre Ting,
svarende til Torsbjergfundets: Sværdskeder, Hjalter, Beslag og Spænder,
Skjoldbræder, Buer, Pileskafter (i Hundredvis), et Pilekogger o. m. m.
(Fig- 75)Alligevel var det naturligt, at Opmærksomheden særlig fæstedes ved
de tre Baade, der fremdroges — de første, der blev fundet paa nordisk
Grund.
Den ene var en Baad af Egetræ (Bilag IX), klinkbygget, c. 22,88 m
lang mellem Stavnenderne og midtskibs 3,30 m bred, fladbundet, kon
strueret af en Bundplanke og i hver Side 5 Bord, som ved Bindinger
gennem Klamper paa Bordenes Indersider holdtes fast til de Spanter,
der dannede Baadens Skelet (Fig. 79 a—d ogf). Man mindes i mange
Henseender den yderst primitive Hjortspringbaad (se S. 157). Nydambaadens Skibsbyggere havde ganske vist ikke helt undgaaet Brugen af
Jern, og Klinkbygningen var et betydeligt Fremskridt; men Sammen
bindingen mellem Bord og Spanter var alligevel efter vore Begreber
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Fig. yVaaben fra Nydamfundet.
Buer c. 1/10. a er beviklet med Snore, fast
holdt i en beget Masse. — c. Pil med isiddende
Od. Lidt under 1/3. — d—e. Pilekogger af Træ
med Bundtold. — f—i: Pileodde af Jern. Alle
1/3. — j—n. Runeristninger paa Pileskafter. Alle
Vi- — o. Ildsten. VsStik af Magnus Petersen. Engelhardt (1865).

a—b.

d

e

en næsten lige saa utilfredsstillende og
primitiv Maade som den, der havde
været anvendt i det langt ældre Fartøj.
En og anden Smaaforskellighed kunde
dog vise Udviklingen. Nydambaaden
havde en virkelig Ræling, den havde
Aaretolde (Fig. 79 å) og Aarer til Brug
under en regelret Roning (medens Hjort-
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Fig. 76. Vaaben fra Nydamfundet.
a—h viser forskellige Typer af Jernspyd. a—f og
h 1/3; g lidt under 1/3. i—j stærkt bøjede Spyd
spidser. 1/3. Ødelæggelsen af g skyldes næppe
alene forudgaaende Kamp.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1865).

springbaaden jo havde været padle t
frem), den havde høje, ligeløbende Stævne
og var uden en saadan Forlængelse af
Kølen, som fik Hjortspringbaaden til at
minde om den sene Broncealders Skibs
typer. Men paa den anden Side var Lig-
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Fig. 77. Vaaben fra Nydamfundet.
-c. Jernsværd. c. 1/6. a har Træhjalte, omvundet med Sølvbaand. b har Benhjalte.
Sværdskede af Træ. 1/6. — e. Dupsko af Bronce med Rester af Træskeden. 1/6. —
Det samme. 1/2. — g. Skedebeslag af Bronce til Sværdremmen. 1/2. — h—k.
Remspænder af Bronce. r/2. Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1865).
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Fig. 78. Forskellige Genstande fra Nydamfundet.
a. Vistnok Brudstykke af en Jernspore. 1/2. — b. Broncebidsel. 1/4. — c—d. Bronceprydelser (til Ridetøj?). 1/2. — e. Jernøkse med hult Skaftrør. 1/4. — f Trækølle. 1/8.
g. Lerkar af sachsisk Type. 1/3. — h. Drejet Træskaal. 1/3.
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1865).

hederne ikke til at overse. Ogsaa Nydambaaden savnede enhver
Form for Sejlføring, ogsaa den gjorde Indtryk af at være beregnet paa
Flod- eller Kystfart, og det er usandsynligt, at vi af Fundet kan hente
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synderlig mange positive Oplysninger om den søgaaende Skibstype, som
Nordboerne har anvendt i Aarhundrederne før og efter Kristi Fødsel.
Baaden har i hvert Fald kun været lidet egnet til at pløje aaben Sø —
og dette var allerede da en gammelkendt Sag iblandt os. Hvor stor dens
Besætning har været, er det ikke godt at sige. Paa dens Tofter kan 28
Roere have fundet Plads, Rorgængeren har i Bagstavnen passet den
mægtige Styreaare paa Styrbordssiden (Fig. 79 e)> en Fører og endnu
nogle andre har selvfølgelig ogsaa været nødvendige, men ret mange flere
har Baaden næppe kunnet rumme. En Fyrretræsbaad (Fig. 79 g og J),
som fandtes paa omtrent samme Sted i Mosen, men som det ikke lyk
kedes at bjærge i Hus, inden Krigen medførte dens fuldkomne Ødelæg
gelse, var vistnok i de fleste Henseender af samme Type som Egetræsbaaden, maaske en Kende større og med snabelagtig Forlængelse af
Kølen. Selv ikke tilsammen har Baadene dog kunnet rumme de Krigere,
om hvis Antal de fundne Vaaben vidner, og vi mindes endnu engang
Hjortspringfundet, der paa lignende Vis maatte antages at omfatte
kun en ringe Part af den slagne Fjendes „Flaade“, mens det til Gen
gæld indeholdt et saare rigt Bytte af hans Udrustningsgenstande.
Det første Spørgsmaal, som de sønderjydske Mosefund rejser, gælder
deres Datering. Hvornaar er alle disse Sager henlagt paa
Moserne? Det er meget vanskeligt at afgøre, dels fordi Fundene ikke
— efter vor Tids arkæologiske Maalestok — er tilfredsstillende beskrevet,
dels fordi deres indre Sammensætning i kronologisk Henseende er
mindre klar. Navnlig gør Tors bjergfundet ikke noget homogent Ind
tryk. Alle dets Sager kan vanskeligt være nedlagt paa samme Tid, og
der er Tegn, som tyder paa, at Hovedmængden af dem er en Del
ældre end de øvrige.
Som Regel regner man Nydamfundet for ikke saa lidt yngre end
Torsbjergfundet. Det sker hovedsagelig, fordi det indeholder færre Gen
stande af udtalt romersk Præg end det sidstnævnte, og denne Omstæn
dighed kan meget vel skyldes en senere Nedlægningstid. Der er imid
lertid ogsaa andre Forklaringsmuligheder, saa afgørende er Forskellen
ikke. Bedre Vejledning kunde man vente ved en Undersøgelse af Fun
denes Bøjlenaale (Fibulaer), idet vi af saadanne kan opstille en ret
sikker typologisk Rækkefølge, hvis enkelte Led yderligere saa nogen
lunde kan dateres. Her viser det sig dog, at Materialet ingen sikre Op
lysninger giver. Alle Nydamfundets Bøjlenaale repræsenterer ganske vist
Typer, som er udviklet paa Grundlag af den ældste blandt Torsbjerg
fundets Fibula typer (Fig. 81), men dettes yngre Typer forekommer
overhovedet ikke i Nydamfundet. Ogsaa paa dette Punkt maa der dog
regnes med en vis Tilfældighed, og andre Smaatræk — f. Eks. Udform
ningen af Sværdhjalterne o. lg. — synes unægtelig i Nydam at røbe et
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f
Fig. y9. Fra Baadfundene i Nydam.
a—d og f viser Baadens Konstruktion, (jf e/u) hører til en ellers ikke bevaret Egetræsbaad). — e. Styreaaren. c. 1/25 — g. Aaretold fra Fyrretræsbaaden. 1/7. — h. Aaretold
fra Egetræsbaaden. 1/10. — i—j. Genstande til ukendt Brug, henholdsvis 1/6 og 1/5.
(j tilhører Fyrretræsbaaden).
Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1865).
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Fig. 80. Toilettesager og Smykkesager fra Nydamfundet.

a

b

c

c

f

a—c. Sølvæske med tilhørende Nibtang og Øreske, ligeledes af Sølv. 1/1. — d. Ben
kam. 1/2. — e. Sølvhægte med indfattede blaa Glasstene. 1/1. — f. Lille Broncespand. 1/1. Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1865).

yngre Præg end i Tors bjerg. Sikkerhed giver intet af dette. Hvorledes
stiller det sig da med de fundne Mønter? Blandt Offergaverne var
nemlig begge Steder nedlagt virkelige Denarskatte. I Torsbjerg blev under
Udgravningen optaget i alt 37 romerske Denarer, og hertil er senere
kommet tre andre. Slutmønten er en Denar fra Kejser Septimius Severus
(193—211), men over Halvdelen af Møntstokken er slaaet før 138. I
Nydam fandtes der 31 Denarer, siden forøget med endnu een. Slut
mønten var i dette Fund fra Kejser Macrinus (217—218) og mere end
Halvparten af dem alle var slaaet før Aar 180. Den ubetydelige Forskel
i Sammensætningen af de to Funds Møntstok kan man næppe bygge
meget paa. Sandsynligvis er Torsbjergfundet (eller dog Hovedparten
af det) ældst, men nogen væsentlig Aldersforskel skal man sikkert ikke
regne med. Hvis man, vejledet af ornamentale Enkeltheder, tør sætte
dets Alder til c. 300—325 vil Nydamfundet næppe kunne være yngre
end fra c. 375—400. De hører med andre Ord begge hjemme i det
stærkt urolige 4. Aarhundrede — det samme Tidsrum, fra hvilket de
øvrige sydslesvigske Skattefund snarest maa antages at stamme. Nær
mere kan man ikke for Øjeblikket komme Spørgsmaalets Løsning.
Imidlertid er selv denne grove Datering af betydelig Interesse. Det
var i dette Aarhundrede, Sachsernes store Ekspansion fandt Sted med
Kampe langs Kysterne, og det var samtidig, der heroppe i Danmark
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Den øverste Naal fundet i Torsbjerg Mose som det eneste Eksemplar af denne Type,
den nederste fundet i Nydam Mose sammen med 5 andre af tilsvarende Form. Typen
er desuden repræsenteret i spredte nordiske Fund, men kendes i særlig Grad fra
Omraader mellem Ejderen og Weser (Borgsted, Bordesholm, Wester-Wanna).

herskede en folkelig Uro, som synes at være kulmineret omkring Aarhundredets Midte. Er de sønderjydske Mosefund nu Vidnes
byrd om sachsiske 'Vikingetogter, eller staar de i For
bindelse med de Kampe, som dengang hjemsøgte vore
Øer? Det er det næste Problem, de rejser.
Genstandenes „Romerpræg“ kan intet sikkert sige os. Det var, da
Ofringerne fandt Sted, gængs baade Nord, Øst og Syd for Sønderjyl
land, selv om det i Tors bjergfundet er saa stærkt fremtrædende, at man
fristes til at anse dette for et Bytte, taget fra Folk, som har været i ad
skillig nærmere Berøring med den provinsielromerske Kultur end Ind
byggerne paa vore Øer. Damascerede Klinger som i Nydamfundet —
med Indskrifter i det latinske Alfabet (f. Eks. RIGVS, RICCIM, COCILLVS, VMORCD (Fig. 82) ; sml. Skjoldbuleindskriften AEL[IVS] AELIANVS fra Torsbjergfundet (Fig. 68 A)) — kan selvfølgelig tænkes
indførte til Norden fra det romaniserede Vesteuropa, skønt man hidtil kun
har fundet et enkelt Sidestykke til dem her i Danmark, og andre Smaatræk peger ligeledes paa Udlandet, saaledes den „Gaaseøjevævning“, der
er anvendt i Torsbjergkjortelens Ærmer og i Benklædernes Sokker
(Fig. 67 a—c) Men til Gengæld har man ment at have afgørende Vid
nesbyrd om, at Genstandenes Ejere virkelig har været Nordboere og
ikke f. Eks. Sachsere.
Man har draget denne Slutning af to Runeindskrifter fra Tors
bjergfundet — den ene ristet i en Skjoldbule, den anden paa Dupskoen
til en Sværdskede (Fig. 83). De indeholder dog i sig selv intet Bevis
for disse Sagers nordiske Oprindelse. Hvad Skjoldbuleindskriften angaar, kan den overhovedet ikke tolkes, fordi den er et Kryptogram,
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Fig. 82. Brudstykker af damascerede Sværdklinger med latinske Indskrifter.
Alle c. 2/5. Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1865).

til hvis Løsning vi helt savner Nøglen. Derimod kan man saa nogen
lunde forstaa Indskriften paa Dupskoen. Paa dens ene Side staar
owlpupewaz (eller -Ä), medens den anden Side bærer Ordene ni wajemariz(-R)- Tilsammen kan dette vel antages at betyde „Wulpupewaz(-R) den Udadlelige“. Sikre Kendetegn paa nordisk Herkomst
byder Sprogformen ikke, vestgermansk Præg har den dog ikke heller
— den stammer jo fra en Tid, da Sprogskellene inden for vor Folke
gruppe endnu maa have været meget smaa. Maaske kan det tillægges
en vis Vægt, at Forleddet Wulpu- er os ukendt som første Sammensæt
ningsled i nordiske Personnavne, medens det er hyppigt anvendt paa
vest- og østergermansk Omraade, samt at Endelsen -pewaz(-R) i Norden
kun forekommer i sene, mytiske Navne (i den nordiske Form -per),
men til Gengæld findes i talrige øst- og vestgermanske Mandsnavne,
brugt saa langt tilbage i Tiden, som vore Kilder rækker. Synderlig meget
skal der dog ikke bygges paa dette Forhold; det nævnes kun, fordi det
kan tænkes at pege i samme Retning som et andet og mere betydnings
fuldt Træk.
Man har fremhævet, at der ikke findes nogen dybtgaaende Overens
stemmelse mellem Fundinventaret fra Torsbjerg og de samtidige Grav
fund fra Sjælland og Fyn. Hertil kan føjes den væsentlige Enkelthed,
at der blandt Torsbjergsagerne er flere Stykker, som er ud
præget „sachsiske“, mens tilsvarende kun rent sporadisk — eller
slet ikke — forekommer paa nordisk Grund. Det er en Række Bøjle
naale, hvis Typer paaviseligt hører hjemme i Egnene paa begge Sider
af Elbens nedre Løb, eller som dog træffes hyppigt her — Typer, der
tilhører Slutningen af det 3. og Begyndelsen af det 4. Aarhundrede
(Fig. 84; sml. Fig. 81). Det er ikke de eneste „sachsiske“ Bøjlenaale,
der er fundet paa sønderjydsk Grund; men deres Forekomst som Del
af et Storoffer, omfattende et hærtaget Bytte, synes virkelig at give os
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Fig. 83. Dupsko (c. Vi) °§> Resi af Skjoldbule (c. 1/2) fra Torsbjergfundet.
Haandbog i det nordslesv. Spørgsmaals Historie (1901).

et Fingerpeg om disse Sagers Hjemstavn. Der vilde afgjort ingen Sand
synlighed være for at træffe netop saadanne Bøjlenaale, hvis den slagne
Fjende var kommet fra Nord eller Nordøst; derimod er de fuldt forstaaelige, hvis han har boet i Egnene Syd for Ej deren.
Mosefundene hører til vore mest omdebatterede Fortidsminder, og
de rummer endnu mange uløste Gaader. De indtager imidlertid en
saa central Plads inden for det sønderjydske Fundmateriale fra Folke
vandringstiden, at man selv i en almindelig Fremstilling af Landsdelens
Historie tvinges til at tage Standpunkt til de to Hovedproblemer, som
er forbundne med dem. Naar Svaret da lyder, at disse Fund — vist
nok begge, men i Særdeleshed det angelske fra Torsbjerg — snarest
maa opfattes som Vidnesbyrd om haarde Kampe i det 4. Aarhundrede
mellem Befolkningerne i Sydslesvig og i Landet hinsides Ej deren, bliver
det næste Spørgsmaal, hvorvidt der kan paavises andre Træk, som peger
i samme Retning.
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Fig. 84. „Sachsiske“ Bojlenaale fra Torsbjergfundet.
Alle af Bronce. 1/1. Den skiveformede Naal øverst t. h. er smykket med en guldbelagt
Sølvplade. Stik af Magnus Petersen. Engelhardt (1863).

Med det 4. Aarhundrede er vi naaet til en Tid, om hvilken mundtlig
Tradition kan tænkes at give os nogen Oplysning. Naturligvis maa vi
ikke regne med en klar historisk Overlevering; men Begivenheder af
særlig Betydning kan dog nok have holdt sig i Mindet siden da, formet
som Sagn om Helte og deres Kampe.
Det er netop en saadan Erindring, der skjuler sig bag enkelte Strofer
i det angelsachsiske Widsith-Kvad (Slutningen af det 6. eller Begyn
delsen af det 7. Aarhundrede). Det hedder her, at
„Offa raadede Angel, Alewih Daner.
Modigst han var af alle Mænd,
skønt ej han overgik Offa i Djærvhed;
thi Offa vandt, først af Mændene,
endnu som Dreng det største Kongerige.
Ingen Jævnaarig herligere Stordaad
med eet Sværd fuldbragte i Strid.
Han satte Grænsen mod Myrgingerne
ved Fifeldor. Siden hævdede
Angler og Svaver, hvad Offa slog fast.“

Disse faa Ord rummer Kærnen i Sven Aggesøns og Sakses lange For
tælling om Uffe, der i Holmgang paa Ejderøen fældede Sachserkongens
Søn og dennes djærveste Kæmpe, saa vort Riges Frihed blev opretholdt
trods alle Trusler. I den middelalderlige Fremstilling er dog Scenen
ændret: det er en dansk Helt, som bremser det sachsiske Overmod,
det er Valdemarstidens skarpe Modsætning mellem dansk og tysk,
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der slaar igennem og farver det hele Billede, medens Emnet i WidsithKvadet er en Grænsestrid mellem en An gi er fyrste og hans Fjender —
Myrgingerne.
Og heri støtter Widsith sig aabenbart til en historisk Tradition. O ffa
kender vi fra en Liste over de angelske Konger i det engelske Mercia.
I denne forekommer Navnene Withlæg, Wermund og O ffa, svarende
til Sakses danske Kongenavne Viglek, Vermund og Uffe. Sammen
hængen gør det klart, at disse Fyrster hører hjemme i Tiden før Anglernes Udvandring til England, og med ret stor Rimelighed kan man
regne sig til, at Offa maa have levet omkring Midten af det 4. Aar
hundrede. Han har altsaa været det sønderjydske Angels Konge i en
Del af dette stormfulde Tidsrum, og Kvadet har gemt Mindet om hans
Daad. Skønt ung af Aar (cniht wesende) besejrede han sine Fjender i
Holmgang (âne sweorde, o: med eet Sværd) ved Ej deren (bï Fïfeldore),
saa Angler og S vaver (Engle and Swaefe; se S. 150) siden kunde fastholde
den Grænse, han havde „slaaet“ i Kamp.
Hans Fjender var Myrgingerne. Det er det eneste Sted, vi finder
dette Tjodnavn anført, og alt tyder paa, at det er en poetisk Betegnelse
for de holstenske Sachsere — eller dog for den Del af dem, som boede
op mod de store Grænseskove ved Ej deren. Men dermed er vor Forstaaelse af den hele Situation klar. Offas Kamp bliver en enkelt og
maaske afsluttende Episode i den heftige Strid, der har hjemsøgt Syd
slesvig i det 4. Aarhundrede, den Strid, hvorom ogsaa Skattefundene
og Mosefundene fortæller: Sachsernes Forsøg paa at skaffe sig
H erredømmet over Ejdermundingen, som de havde skaffet sig
det over Elbens, Wesers og Emsflodens Mundinger. Dette Forsøg er
endt med deres Nederlag. Torsbjergofringen vidner derom, Offasagnet
giver den plastiske Fremstilling af Kampens Udgang. Og Resultatet
har været, at Tj odene i Sydslesvig — Angler og Svaver — vedvarende
har kunnet raade den Flod, som aabnede Døren for dem til Vesteuropa:
Ej deren.
Den dannede en naturlig Grænse mellem Bygderne i Sønderjylland
og Bygderne i Holsten. Om den skulde faa politisk Vægt, blev det
Fremtidens Sag at afgøre. Men den Dag, da „Skrep“ sang i Anglerfyrstens Haand, var der i hvert Fald skabt Betingelser derfor.

4. UDVANDRINGEN TIL BRITANNIEN.
Naar disse Betingelser forholdsvis hurtigt førte til et Resultat, skyldtes
det den Retning, Udviklingen tog i Sønderjylland i Løbet af det føl
gende — det 5. — Aarhundrede.
Den afgørende Begivenhed var Sammensmeltningen mellem Daner og
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Angler, og Forudsætningen for en saadan Enhed blev tilvejebragt, da
en betydelig Del af det angelske Tjod omkring Aarhundredets
Midte udvandrede til Britannien.
Det er tidligere nævnt, at der i det 5. Aarhundrede fandt sachsiske An
greb Sted paa den britiske Kyst (se S. 163). Vi ved ikke, hvornaar de
er begyndt, eller i hvilken Udstrækning de er gennemført, kun taler Sand
synligheden for, at de har været hyppigere, end Kilderne lader os ane.
Om de fra først af ledsagedes af nogen virkelig Kolonisation derovre, er
derimod mere tvivlsomt. I et gammelt Skrift, Notitia dignitatum
utriusque imperii, hvis britiske Afsnit menes at stamme fra Begyn
delsen af det 4. Aarhundrede, omtales en „Hertug over den sachsiske
Kyst i Britannien“ (cornes litoris Saxonici per Britanniam). Det er sikkert
en ganske tilsvarende Høvding, der kort efter Aarhundredets Midte —
af Ammianus Marcellinus (c. 330—400) — kaldes „Hertug over
Kystomraadet“ (comes tractus maritimi). Man har altsaa følt sig tvunget
til at skabe en særlig Myndighed, der efter Evne kunde tage Kampen
op med de sachsiske Vikinger; men at disse allerede da skulde have
bosat sig herovre, fremgaar ikke af Kildernes Udtryk, og de arkæo
logiske Vidnesbyrd synes at tale bestemt derimod. Saa længe de romerske
Legioner dækkede Øen, var Faren for en Invasion næppe stor.
Helt anderledes blev Forholdet, da disse drog bort i 408. Aaret forud
havde de udraabt deres Fører, Constantin, til Kejser, og han satte nu
med alle Tropperne over til Gallien, saa Britannien blev berøvet ethvert
kampdygtigt Forsvar. Følgen var, at Pic ter, Scoter og Sachser hærgede
Landet. Undtagelsesvis lykkedes det Briterne at holde sig disse Fjender
fra Livet, men deres Skæbne var beseglet, og det var kun et Tidsspørgsmaal, naar de fremmede vilde oversvømme Øen. I 446 skal Befolk
ningen have bedt Romerne om at vende tilbage. „Barbarerne driver
os ud paa Havet,“ sagde de, „og Havet driver os tilbage til Barbarerne;
vi har kun Valget imellem at dræbes og at drukne.“ Romerne var dog
ikke i Stand til at ofre Mandskab paa denne Opgave, de lod Sagen gaa
sin Gang, og Erobrerne fik let Spil. Det er til dette Tidspunkt ved Aar
hundredets Midte (449), Bed a henlægger sin Fortælling om den britiske
Kong Vor tigern, der indkaldte Høvdingene Hengest og Horsa og
til Løn for deres Hjælp overlod dem Øen Thanet. Horsa faldt, men
Hengest drog stadig flere af sine Landsmænd derover, vendte Vaabnene
mod Briterne selv og grundlagde sit eget Rige paa den lille Halvø Kent.
Saa vidt vi ad arkæologisk Vej kan bedømme Forholdet, synes der
virkelig at være nogen Sandhed i denne Beretning. Den sachsiske Bo
sættelse i England gaar efter al Rimelighed tilbage til Begyndelsen af
det 5. Aarhundrede, og den egentlige Invasion maa antages at have
fundet Sted engang i Aarhundredets anden Fjerdedel — utvivlsomt
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fortsat gennem et langt Tidsrum. Dens Historie kan for øvrigt ikke
tegnes med blot nogenlunde Sikkerhed, og vi har heller ingen Grund
til her at gaa ind paa dens mange Enkeltheder.
Alligevel er det nødvendigt at standse ved det ofte drøftede Spørgsmaal om Indvandrernes folkelige Herkomst.
De keltiske Briter kaldte dem alle for Sachsere (Saeson) og deres
Sprog for sachsisk (Saesneg), Det var naturligt, fordi Sachserne aabenbart var de første Plyndrere, Øens Kystbefolkning lærte at kende, og
vi forstaar ligeledes, at denne Betegnelse kunde blive optaget af de
latinske Skribenter (Saxones, deraf Saxonia, Saxonice). Der hæftede dog
den Mangel ved den, at den ikke klart skelnede mellem de indvandrede
Sachsere og de Landsmænd af dem, som vedvarende boede paa Fast
landet. Disse kunde ganske vist karakteriseres som „Gammel-Sachsere“
(vetuli Saxones, Ealdseaxan) ; men dette var en ren Nødhjælp — en lærd
Navnedannelse uden Rod i folkeligt Brug. Man finder imidlertid alle
rede fra Begyndelsen af det 7. Aarhundrede den indvandrede Befolk
ning i Britannien betegnet som Angler (Angli, deraf Anglia, Anglice),
ja dette Navn er eneherskende i hele den kendte oldengelske Litteratur
(Angelcynn, Angelpeod, englisc). Det havde den Fordel, at det udeluk
kede Forveksling mellem Øens Beboere og deres Stammefrænder, fordi
Anglernavnet hurtigt glemtes i den sønderjydske Hjemstavn, hvor Ud
vandringen i folkelig Henseende fik meget vidtrækkende Følger. Det
kunde altsaa fastholdes paa den store 0, som selv tog Navn derefter
(Angelcyn, Englaland), og det var egentlig en fuldkommen Overflødighed,
naar Fastlandsskribenter i Slutningen af det 8. Aarhundrede dannede
Betegnelsen „ Angel-Sachsere “ (Angli Saxones, Engelsaxan). Flere For
skere har da ogsaa protesteret mod fortsat Brug af dette Navn og i Stedet
for „angel-sachsisk“ foretrukket at sige slet og ret „oldengelsk“.
Der er herefter ingen Tvivl om, at Indvandrerskarerne har talt baade
Sachsere og Angler. Det stemmer tillige med Beretningen hos Beda,
som fortæller, at Sachsere, Angler (og Jyder) deltog i Erobringen.
Prokopios nævner derimod Angler og Frisere; han maa altsaa have
hørt om frisiske Bosættelser, og skønt Sporene af saadanne er meget
svage, turde hans Efterretning næppe være grebet ud af Luften.
Hvad Beda tilmaaler hvert af de indvandrende Tjod, skal vistnok
ikke tages alt for bogstaveligt. Han gik ud fra de Forhold, som herskede
paa hans egen Tid, da det sachsiske Omraade deltes i Vest-Sachsen,
Syd-Sachsen og Øst-Sachsen, det angelske i Øst-Angel, MidtAngel, Mercia og Nordhumberland og det jydske i Kent, Øen
Wight og Hampshirekysten; men at dette skulde være den oprinde
lige Fordeling, er ikke givet.
Spørgsmaalet er vanskeligt at afgøre, fordi kun det kentiske Om-
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raade skiller sig klart ud fra de øvrige. Paa dette Punkt stemmer Bedas
Meddelelse ret godt overens med de arkæologiske Vidnesbyrd. Kulturen i
Kent er i høj Grad særpræget; men den kendes egentlig først fra dens
store Blomstringstid i det 6. Aarhundrede. Hvad der ligger forud, er
adskilligt mindre fremtrædende, og navnlig synes der ikke da at have
været nogen nævneværdig Forskel mellem Kulturen her og i de andre
besatte Omraader. Man skal altsaa være varsom med at bygge vidtgaaende etniske Slutninger paa Grundlag af det kentiske Materiale og
regne Indvandrerne i Britannien for skarpt skilte i to Grupper: Jyderne
paa den ene Side — Anglerne og Sachserne paa den anden. Fællesskab
turde i mange Henseender oprindelig have forbundet dem alle tre.
En tilsvarende Fejl begaar man imidlertid, hvis man opfatter de ind
vandrede Sachsere og Angler som eet Folk, fordi vi nu kun kan paa
vise yderst ringe Forskellighed mellem deres Kulturer. Ogsaa for deres
Vedkommende bliver vort Indtryk i stærk Grad paavirket af de rige
Fund fra senere Perioder, da Udjævninger havde kunnet finde Sted
overalt, hvor der ikke fandtes de samme naturlige Betingelser for en
Isolation som i Kent. Selve de første Indvandreres Kultur kender vi
ad arkæologisk Vej saa lidt til, at vi ikke kan sige noget afgørende om
Forskellighedernes eller Overensstemmelsernes Styrke.
Men rimeligst vil den Opfattelse være, at Forskellighederne ikke har
betydet stort. Dertil stod Folkefællerne i Hjemstavnene hinanden for
nær, og endnu mindre Skel har der været mellem Indvandrerne, hvis
en Del af dem har levet Side om Side paa Fastlandets Kanal
kyst før Bosættelsen i Britannien.
Man har til Støtte for en saadan Teori fremhævet, at der i Oldengelsk
findes en Række Laaneord, som næppe kan være optaget i Sproget efter
Indvandrernes Ankomst til Øen, og som ikke heller kan forudsættes
medført fra jydsk, angelsk eller nordtysk Omraade. De taler for, at
„Angel-Sachserne“ i længere Tid har boet paa nederrhinsk Omraade,
inden de drog over Kanalen. Ved Kysten her træffer vi da ogsaa ad
skillige sachsiske Stednavne, endende paa -tun (i Omegnen af Boulogne)
og paa -em (ved Gent), ja, den gamle Havn ved Hulst skal endnu i det
14. Aarhundrede have været kaldt Saxhaven, Saxiportus. Men ogsaa ud
vandrede Angler kan tænkes at have levet i nederrhinske Egne. Som
angelske Udvandrerskarer har sat deres Spor inde ved Unstrut i Gaunavnet Engilïn eller Englide, har de ude ved Kanalkysten givet Navn
til Angledura, Anglatura og en tidligere nævnt (se S. 147) gaadefuld „Lov
for Angler og Varner, det er Thoringere“ (Lex Angliorum et Werinorum,
hoc est Thoringorum) kan lige saa vel tænkes at gælde Angler i det neder
landske Dorringen, som Angler i det tyske Thüringen — man strides
vedvarende derom ligesom om Lovens Datering. Endelig har flere For-

INDVANDRERNES FLERTAL SACHSISK. DE SPROGLIGE FORHOLD

I93

skere hævdet, at Jyderne i Kent før Indvandringen maa have boet i
umiddelbar Nærhed af Friserne, fordi der findes ejendommelige Overens
stemmelser mellem Ken tisk og Frisisk, Overensstemmelser, som vanske
ligt kan forklares, hvis Erobrerne er kommet til Kent direkte fra den
jydske Halvø.
Der er vel intet af disse Argumenter, som er fuldt ud bindende, og
alle Forskere vil heller ikke anerkende Tilstedeværelsen af saadanne
„Kanalstationer“. Hovedmængden af Indvandrere maa desuden forud
sættes at være kommet fra andre Egne. Arkæologisk er det vanskeligt
at fastslaa det egentlige Udgangspunkt for Vandringen, fordi det 5. Aarhundredes engelske Oldsager ikke helt svarer til de samtidige fra Fast
landet. Forudsætningerne for deres Form og Ornamentik kan i mange
Tilfælde paavises ovre paa Kontinentet; men ud fra det givne Grundlag
har Udviklingen som Regel fulgt sine egne Baner paa Øen. Alligevel
møder vi Gang paa Gang Træk, der minder os om nordtyske Fund —
særlig om Fund fra Elb-Weser-Egnen eller fra Hannover, altsaa fra
sachsisk Omraade. Der kan næppe være Tvivl om, at ligesom Sachserne
har været de første til at hjemsøge Britanniens Kyster, har de Invasions
perioden igennem været de talrigste. Allerede tidligt er de naaet dybt
ind i Landet, følgende Themsens Løb helt til Flodens Kilder. Maaske
det ældste af samtlige Fund er gjort ved Dorchester Syd for Oxford.
En Bøjlenaal, som hører til dette, maa stamme fra Slutningen af det
4. eller Begyndelsen af det 5. Aarhundrede; men det udelukker natur
ligvis ikke, at den først et halvt Aarhundrede senere kan være bleven
nedlagt sammen med det øvrige Gravgods.
Thems-Bosættelsen, der strækker sig tværs igennem Øst-Sachsen og
fylder hele den nordlige Del af Vest-Sachsen, er — ligesom den langt
sparsommere Bosættelse langs Syd-Sachsens Kyst — udpræget „sachsisk“,
altsaa svarende til disse Omraaders senere Benævnelser og til Bedas
Meddelelser. Men Sachserne har sikkert ogsaa koloniseret en stor Part
af Midt-Angel. I hvert Fald er Kulturen her i alt væsentligt identisk
med Thems-Kulturen. Sachserne maa derfor forudsættes tillige at være
trængt ind gennem The Wash, hvorpaa de har bosat sig i Egne, som
skilte de mere udpræget „angelske“ Omraader, Øst-Angel og Mercia,
fra hinanden. Derimod er det sikkert kun Angler, som har slaaet sig ned
i Deira — saa langt mod Nord har det sachsiske Landnam ikke strakt
sig (Fig. 85).
Hvad vi — famlende og usikkert — kan slutte os til ud fra det arkæo
logiske Materiale, bliver i visse Henseender bekræftet, naar vi vender
Opmærksomheden imod de sproglige Forhold paa Øen.
Ogsaa Dialektudviklingen viser, at Indbyggerne i Kent har ud
gjort en Gruppe for sig. Ifølge Overleveringen hos Beda var det her,
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paa Wight og paa en Del af Hampshirekysten, at Jyderne skulde have
bosat sig, og endnu paa hans egen Tid talte man i Hampshire om Folk,
som tilhørte „Iutarum natio“. Sproglig set er Forbindelsen mellem Kentisk og Nordisk (Jydsk) dog ikke saa lidt spinklere end mellem Kentisk
og Frisisk, og man har derfor hævdet, at Bedas luti slet ikke kan have
været Jyder, men at de har maattet tilhøre det Tjod, der forekommer
under Navnet Eutiere, og hvis Bopæle man da henlagde til nordtysk
Omraade i Frisernes umiddelbare Nærhed. Det siger i denne Forbin
delse mindre, at en saadan Opfattelse strider mod Bedas egen; han kan
jo have misforstaaet Forholdene eller have været urigtigt underrettet.
Mere afgørende er det, at man savner ethvert sikkert Spor af saadanne
nordtyske Eutiere, og at der næppe kan rejses berettiget Tvivl om etnisk
Samhør mellem Eutierne og de senere Jyder. De sproglige Overens
stemmelser mellem Kentisk og Frisisk kan skyldes, dels at der blandt
Indvandrerne faktisk har været Jyder, som var stærkt opblandede med
frisiske Elementer, dels at den nære Forbindelse tværs over Kanalen
mellem Kent og gammelfrisisk Omraade har øvet betydelig Indflydelse
paa den kentiske Sprogudvikling. Saa længe vi ikke med større Vished
end nu kan afgøre, hvor stor en Part Friserne har haft i selve Invasionen,
kan der imidlertid ikke gives en fuldt tilfredsstillende Forklaring paa
dette Forhold.
Tydeligere tegner Udviklingen sig i det øvrige Britannien. De Sachsere og Angler, som drog herover, stod hinanden overordentlig nær i
sproglig Henseende, og det er indlysende, at der heller ikke efter Ind
vandringen kan have været noget skarpt Sprogskel mellem de sachsiske
og de angelske Omraader. Man begaar imidlertid ubetinget en Fejl
ved at regne dem for fuldt og helt eet, og den Dialektforskel, der viser
sig imellem dem allerede i den tidligste litterære Tid, kan ikke være
udviklet efter Indvandringen, som man har været tilbøjelig til at tro.
Det viser sig nemlig, at medens Vestsachsisk staar Frisisk og Oldsachsisk
meget nær, staar Angelsk i Mercia og Nordhumberland nordisk Sprog
nærmere end nogen anden af Øens øvrige Dialekter — en Kendsger
ning, som kun kan forklares ud fra den Omstændighed, at Angelsk
ogsaa i Hjemlandet maa have staaet Nordisk nærmere,
end Sachsisk gjorde det. Lige saa urigtigt det vilde være allerede
i det 4. og 5. Aarhundrede at konstruere skarpe Sprogskel mellem
Nordisk og Sachsisk, lige saa urigtigt er det at overse de Dialekt
forskelligheder, som ogsaa dengang har præget de enkelte Tjods Tungemaal. De har dog været virksomme under hele den følgende Udvikling,
hvor sønderjydsk Angelsk og holstensk Sachsisk efterhaanden blev hin
anden ganske fremmede, fordi det førstnævnte blev en rent nordisk
Dialekt, takket være de politiske Følger af Folkevandringstiden, medens
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Fig. &5- „Kulturprovinserne“ i Britannien.
Kortskitse paa Grundlag af Leeds; The Archaeology of the A.—S. Settlements (1Q13).
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Sachsisk af samme Grund blev afskaaret fra dets tidligere saa nære
Forbindelser imod Nord.

5. DAN OG ANGUL

Der maa have hersket en gærende Uro i Sønderjylland i det 5. Aar
hundrede, medens Udvandringen til Britannien forberedtes og gennem
førtes. Selve Tiden var fuld af Storme, Sachserne laa tidligt ude paa
Togt, Kampe hærgede baade den tyske Østersøkyst og de danske Øer,
og man skal næppe tillægge det afgørende Vægt, at Sønderjylland ikke
har skænket os noget Skattefund fra det 5. Aarhundrede af lige saa
utvetydig Art som Fundene fra det 4. Aarhundrede.
Maaske kan vi dog pege paa een Guldskat som Vidnesbyrd om, at
man ogsaa i denne Landsdel kunde tvinges til at overgive sine Kost
barheder til Jorden — i det Haab senere selv at kunne hæve dem. Det
er oven i Købet den navnkundigste af alle vore Skatte: de to præg
tige Guldhorn fra Møgeltønderegnen.
Deres Fundhistorie er kendt af de fleste Danske, om ikke paa anden
Maade, saa gennem Oehlenschlägers herlige Digt, og selv en mere
nøgtern Slægt kan vel ikke andet end gribes af den Romantik, der hviler
over særlig det første Fund.
Om dette ved vi alt i alt ret god Besked, dels gennem Ole Worms
omhyggelige Beretning, dels gennem samtidige Aktstykker. Vi hører om
den unge Christine Svendsdatter, som den 20. Juli 1639 skulde gaa
fra sit Hjem i Østerby til Tønder, og som i Udkanten af Gallehus kom
til at støde Foden mod det krumme Horn, der stak op af Jorden. Hun
ænsede ikke, hvad det var; men da hun Ugedagen efter sammen med
to andre unge Piger atter kom forbi Stedet og paa ny var ved at snuble,
lod hun sine Ledsagersker gaa i Forvejen, mens hun ivrigt løsnede Mul
den omkring Hornet og snart stod med det skinnende Guld i Hænderne
— endnu uklar over den Værdi, der var skænket hende.
Saa fulgte hele Rækken af Begivenheder, som satte Sindene i Be
vægelse: først den halvt drillende Hovedrysten hos hendes Veninder og
i hendes Hjem, derpaa den Tønder Guldsmeds Votum, at Hornet var
af Guld, saa den stille Kappestrid mellem Lensmanden i Tønder, Her
tugens Mand, og Lensmanden paa Riberhus og Møgeltønder, Kongens
Mand, om, hvem af dem der skulde faa Hornet i sit Værge, videre
Christines bestemte Krav at maatte fly det til Kongen, hendes Besøg hos
Slotsskriveren i Ribe, som hun lod tage Vare paa det, hendes anden
Riberejse paa Lensmandens Bud og hans forgæves Eftersøgning ude paa
Stedet, hvor Folk nu gravede paa hans Ordre, „Skatten at forøge“.
Og endelig kommer Hornet til dets rette Ejermand: Kong Christian IV.

Det i 1639 fundne Guldhorn.
Stik i „De aureo cornu“ (1641) efter Ole Worrn’s Originaltegning.
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Fig. 86. Gadepladsen i Gallehus.
Mindestenene er rejst i 1907 paa de Steder, hvor Hornene blev fundet.
Timm fot. (1930). Sml. Fig. 15.

Det er paa Nippet til at blive omsmeltet; thi Kongen vil skænke sin
ældste Søn et Bæger deraf „til Ære for Oldtiden og Fundet“. Saa frelses
det dog. Det lukkes kun i den ene Ende med en „Skrufve, er giort af
ny 1639“, og nu kan de djærve Herrer ved Hove tømme dets perlende
Vin, naar Prinsen skænker det bredfuldt for dem. Paa Nykøbing Slot
faar Ole Worm det at se, han fængsles lige saa stærkt af dets Gaader,
som de andre af dets Glans, og i 1641 foreligger det første Skrift om
Fundet, Worms „De aureo cornu“, ledsaget af et Stik, som for os har den
overordentlige Værdi, at det gengiver den eneste Tegning (Worms
egen), der — saa vidt vi ved — nogen Sinde er udført efter Originalen
(Bilag X).
Mindre bevæget lyder Fortællingen om, hvorledes det andet Horn
blev fundet.
Det var ud paa Eftermiddagen den 21. April 1734, at en fattig Kaadner, Erik Lassen i Gallehus, begyndte at grave Ler paa Landsbyens
Gadeplads. Han havde næppe faaet det øverste Muldlag fjernet, før
Hornet laa blottet, og Gravningen standsede af sig selv. Han bar det
hjem, Døtrene rensede det, Naboer og Venner flokkedes nysgerrige i de
lavtloftede Stuer, og endnu selv samme Aften begav Erik Lassen sig
til Tønder — han maatte skaffe sig Vished for, at det virkelig var purt
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Fig. 87. Det i 1734 fundne Guldhorn.
Tegning efter Originalen af Dr. med. Georg Krysing, Flensborg; nu i Mus. Vaterl.
Altert. Kiel. Heimatbuch Schleswig 1924.

Guld, der var fundet kun faa Skridt fra det Sted, hvor Christine Svends
datter var snublet over det første Guldhorn. Mon han fik Søvn i Øjnene
den Nat? Næste Morgen overgav han Hornet til Greven paa Schackenborg, og den 3. Maj bragte Grev Schack det selv til Kong Christian VI
i Flensborg. Det var en lige saa kostelig Gave som den, Kongens Tip
oldefar for knap hundrede Aar siden havde modtaget fra den lille vest
slesvigske Landsby, kun manglede det andet Horn nogle af de nederste
Ringe (Fig. 87—88), medens det første havde været saa godt som
fuldstændigt, og det nyttede ikke, at Godsinspektøren paa Schackenborg
lod grave „en ganske Dag“ paa Stedet for at finde Resten — den var
og blev borte. Forfatteren Joachim Richard Paulli blev af Kongen
opfordret til at udgive en Beskrivelse af Hornet, og allerede i 1734
fremkom den paa Tysk „for at communicere fremmede Nationer Efter
retning derom“, Aaret efter paa Dansk, ledsaget af en „accurat Teg
ning“ af denne „dyrebare Raritet“ (Fig. 88).
Fra det første Horn fandtes, havde de lærde grublet over dets Op
rindelse og over Billedernes Betydning. Da det andet kom for en Dag,
øgedes Interessen — ikke mindst fordi det bar en Runeindskrift, hvis
Tolkning nok kunde volde Hovedbrud. Skrifter paa Dansk, Tysk og
Latin, paa Prosa og Poesi saa i Tidens Løb Lyset, og nye Forslag slog
Fig. 88. Det i 1734 fundne Guldhorn. Stik i Joachim Paulli: Zuverlässiger Abris des
Anno 1734 bei Tündern gefundenen guldenen Horns (1734).
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stadig gamle over Ende. Da fik man en tidlig Foraarsmorgen den opskræmmende Meddelelse, at en Slyngel havde stjaalet begge Hor
nene paa Kunstkammeret (Natten til 5. Maj 1802), og inden det
langt om længe lykkedes at fange Tyven, var Skatten ødelagt — ind
smeltet, omgjort til Skospænder, Ringe, Brystnaale, „indiske Pagoder“
(Mønter) og andet værdiløst Kram. Det er ikke mærkeligt, at denne
Katastrofe satte baade Administrationen og Publikum i Forfærdelse,
og det var en mager Trøst, at man ejede nogenlunde gode Oplys
ninger om det, der engang havde været. Men paa dette spinkle
Grundlag fortsattes Studiet, som det fortsættes den Dag i Dag. Stadig
kredser Tankerne om den uigennemtrængelige Mystik, der har spejlet
sig i de gyldne Ringes gaadefulde Tegn og Billeder.
Om fuld Forstaaelse nogen Sinde vil blive opnaaet, er mere end
tvivlsomt. Der er saa mange Spørgsmaal, som ikke længere kan besvares
med Sikkerhed. Hvorfra stammede Hornene, og fra hvilken Tid var
de? Var de helt samtidige, eller var f. Eks. det sidst fundne yngre end
det andet og smedet med dette som Forbillede? Var Runeindskriften
samtidig med det Horn, som bar den, eller var den ristet paa et senere
Tidspunkt? Hvorledes skulde den i det hele förstaas, og i hvilket Tungemaal var den affattet? Hvordan var de egentlige Fundforhold paa
Stedet? Hvorfor var Hornene i sin Tid nedlagt i Jorden? Hvad betød
de talrige Billeder, kan vi i tilstrækkelig Grad stole paa Nøjagtigheden
af de bevarede Tegninger, og kan vi slutte os til det Formaal, Hornene
har tjent? Spørgsmaalene myldrer stadig frem, og det er kun en ringe
Brøkdel af dem, vi evner at klare.
I teknisk Henseende var Hornene ens: inderst et glat Rør af
tarveligere Guld og uden om dette en tætsluttende Kappe af brede, billedprydede Ringe af overordentlig fint Guld, indbyrdes forbundne ved
glatte (eller ornamenterede?) dobbelte Rundstave. Hornet fra 1639,
der maa antages at være fundet i ret ubeskadiget Stand, bestod af i alt
13 Kapperinge foruden Mundingsringen, var c. 87 cm langt og angives
at have vejet 6 Pund og 13 Lod. Af Hornet fra 1734 var kun de 5 øverste
Ringe foruden Mundingsringen i Behold, og nederste Kant af 5. Ring
var afbrudt. Hvor langt det oprindelig har været, kan altsaa ikke siges;
men der har næppe været synderlig Forskel paa de to Horns Størrelse.
De mærkelige Billedprydelser bestod dels af indpunslede Figurer
af væsentlig ornamental Karakter, dels af paaloddede Menneske- og Dyre
skikkelser i lavt Relief. Hidtil har alle Forsøg paa at tolke dem vist sig
frugtesløse. Fælles for disse Forsøg har det været, at man har „læst“
begge Horns Billeder i Sammenhæng, fordi visse Overensstemmelser
imellem dem kunde lokke dertil. Men at dette skulde være den rigtige
Fremgangsmaade, er ingenlunde givet. Det maa først og fremmest

HORNENES ANVENDELSE OG DATERING. RUNEINDSKRIFTEN

201

gælde om at finde udenlandske Paralleller, som kan sætte os paa det
rette Spor. Nærmest ligger aabenbart tidligt-middelalderlige, sydøst
europæiske Horn af Guld eller Elfenben, hvis Sider er smykkede med
ordnede Billedrækker, hvortil Motiverne er hentede fra Jagtlivet eller
Cirkuslegene (Dyr, Akrobater, Atleter o. lign.), og som til Forbilleder
maa have haft langt ældre Horn af byzantinsk Oprindelse. Der er et
paafaldende Slægtskab mellem enkelte af disse Horn og vort fra 1639,
ja, man kunde fristes til at betragte dette som en barbarisk Efterligning
af tilsvarende Blæseinstrumenter fra det gamle Rom eller Byzans, medens
paa den anden Side enkelte Træk synes at tale for, at vort Guldhorn
fra 1734 er smedet med det først fundne som Forbillede — at det altsaa
er noget yngre end dette. Der er ikke alene en væsentlig Forskel paa
Hornenes ornamentale Udsmykning, men selve Billederne er i mange
Henseender forskellige. Blandt det længste Horns Figurfremstillinger er
der ikke en eneste, som nødvendigvis fører Tanken hen paa primitiv
Gudetro, hvorimod det korte Horns to øverste Ringe rummer Skik
kelser, der vanskeligt kan opfattes som andet end Guder eller religiøse
Symboler.
Med disse Ting maa det nu være, som det vil. Adskilligt Stof skal
gennemarbejdes, før der kan vindes et nogenlunde sikkert Resultat. Saa
meget synes kun givet, at Horn af denne kostbare og sjældne Art ikke paa
vore Breddegrader har tjent det profane Liv, men at de paa en eller
anden Maade har hørtKulten til — vel sagtens den Kult, som er an
tydet i enkelte af Skikkelserne paa det korte Horn. I Almindelighed
regner man dem da ogsaa for „Offerhorn“, uden at dette flertydige
Begreb nærmere defineres. Drikkehorn har de næppe været, snarest havde
Worm Ret, da han straks opfattede dem som Blæseinstrumenter.
Men ogsaa hvad dette Spørgsmaal angaar, er de hidtil foretagne Under
søgelser saa utilstrækkelige, at en sikker begrundet Mening endnu ikke
kan fremsættes.
I Virkeligheden forfølger Tvivlene os fra Punkt til Punkt. Dette gælder
saaledes ogsaa Hornenes Datering. At benytte Runeindskriften som
Basis, er ganske haabløst; man maa finde et langt solidere Grundlag,
og dette kan kun være af ornamental Art. Ud fra en Betragtning af det
korte Horns Ornamenter og hele Kunststil er man standset ved at datere
det til c. 425 e. Kr. Det lange Horn gør, som nævnt, Indtryk af at være
noget ældre — dog næppe meget. Alt i alt kan man maaske sige, at
disse Horn maa være smedet i Tiden omkring Aar 400—425; men
dermed er der jo intet sagt om, naar de er blevet nedlagt i Jorden. Det
kan godt være sket et Aarhundrede senere, og vi vil aldrig kunne faa
Midler til at angive det virkelige Tidspunkt for Nedlæggelsen.
Heller ikke hertil kan Runeindskriften hjælpe os (Fig. 88), ja man
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kan end ikke give en fuldt eksakt Tolkning af den, skønt Tegnene er
lette at læse. Der staar: Ek HlewagastiR(-z) HoltijaR(-z) horna tawido,
hvilket gerne oversættes: Jeg, HlewagastiR(-z) HoltijaR(-z), gjorde
Horn(et). Det er dog umuligt at sige, hvad „HoltijaR(-z)“ betyder. Det
kan være „Holts Ætling“, men det kan ogsaa betyde „Manden fra
Stedet Holt“, og begge Opfattelser har fundet deres Tilhængere. Lige
ledes forstaar vi ikke Verbet „tawido“. Det kan betyde „gjorde“, altsaa
„smedede“, men det kan ogsaa oversættes ved „istandsatte“ eller „ind
viede“. Hovedsagen er imidlertid, at selve Sprogformen snarest har et
nordisk Præg. Deri ligger paa ingen Maade, at den skulde være „dansk“
— den kan lige saa godt være „angelsk“. Vi ved jo, at Angelsk dannede
et Bindeled mellem de Sprog, der taltes højere oppe i Nord, og de sach
siske Tungemaal Syd for Ej deren. Hvad vi i Guldhornsindskriften kalder
nordiske Karaktertræk, kan godt tillige have været angelske, uden at
Angelsk derfor paa Guldhornets Tid behøver at have været et fuldt ud
„nordisk“ Sprog, saa lidt som et „vestgermansk“. Paa Grundlag af fem
Ord kan man selvfølgelig intet slutte. Og een Ting maa tilføjes: vi ved
slet ikke, om Guldhornet er smedet (og Indskriften ristet) i disse vest
slesvigske Egne, eller om det er indført nordfra. Der er en Mulighed
for begge Dele. Som Bevis for den daværende Befolknings „Nationalitet“
i Sønderjylland er Indskriften altsaa uden fjerneste Betydning.
Saa staar da kun det sidste af de Spørgsmaal tilbage, som der kan
være Grund til at rejse: hvorfor er Hornene i sin Tid nedlagt i
Jorden? Er det sket som et Offer til Magterne, eller er det et Vidne om
stormfulde Aaringer, der har tvunget Folk til at gemme en saadan Skat
paa et øde Sted? Vi er ude afStand til at sige det; men da Offergaver i
hvert Fald særdeles hyppigt er forsætligt skadede, og da det lange
Horn synes at være fremdraget i hel Tilstand, mens Bruddet paa det
korte ikke gjorde Indtryk af at skyldes noget Forsæt, kan den Tanke
ligge nær, at Guldhornsfundet er et Skattefund. Under den Synsvinkel
har vi betragtet det her. Det skal dog indrømmes, at Muligheden for
en Ofring af Hornene ikke kan afvises. Her slaar Fundberetningerne
som paa saa mange andre Punkter ikke til.
Et sikkert Vidnesbyrd om — i hvert Fald lokal — Uro har vi derimod
i et andet sønderjydsk Fund: det yngre Nydamfund.
Det fremkom 1888 ved Tørvegravning i Nydam Mose et Stykke fra
det ældre Fundsted; men det blev desværre ikke optaget af sagkyndige,
og de Eftergravninger, som man foretog et Par Aar senere, gav intet
Resultat. Alt, hvad der havde været nedlagt, havde aabenbart ligget
paa en enkelt lille Plet, næppe mere end en Kvadratalen stor, og det
var kommet for Dagen paa een Gang. Fra den nuværende Overflade
til Fundlaget var der 0,95—1,25 m.
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Fïg. 8g. Forsøg paa en Rekonstruktion af Guldhornene,
opstillet i Nationalmuseet. Fotografi.

Det var et mærkelig ensartet Fund. Saa at sige alle dets henved
100 Genstande hørte til Krigeres Sværdudstyr: 11 Mundings
beslag og 43 Stykker Kantbeslag til Skeder, 11 Dupsko, 1 Rembøjle,
2 Beslag til Sværdremme o. s. v. (Fig. 90—92). Og næsten alt dette
var af Sølv, delvis forgyldt eller indlagt med Niello. Ikke et eneste
Stykke Jern fandtes og kun ganske lidt af Bronce. Grunden kunde
ikke være den, at f. Eks. Sværdklingerne var bortrustede i Mosen. De
havde faktisk aldrig været nedlagt deri, men man havde af Sejrs byttet
ofret en Række kostbare og smukke Beslag, som var brudt af Skederne
og efter god gammel Skik viet til Magterne.
Hvornaar dette var sket, kan saa nogenlunde siges. Sagernes over
ordentlig karakteristiske Ornamentik viser hen til Begyndelsen af det
6. Aarhundrede, og det samme gør den anvendte Teknik. Som Tors
bjergfundet stammede fra vor Folkevandrings tids Begyndelse, stammer
dette sene Nydamfund altsaa fra Vandringstidens Afslutning. Rundt
regnet har Nedlægningen vel fundet Sted omkring Aar 550 — adskillige
af Genstandene viste stærke Slidmærker. Men ikke nok med dette: ogsaa
andet end den tidsmæssige Forskel giver dette lille Mosefund en helt
anden Karakter end de to større.
I Nydam II mangler nemlig alle specielt sachsiske Elementer blandt
Genstandene, og Fundets Omfang fører ligesom dets stærkt ensidige Sam
mensætning ubetingetTanken hen paa forskellige af vore yngre Mosefund,
som i alt væsentligt ejer de samme karakteristiske Træk. Der er Kragehulfundet paa Fyn med tre Mundingsbeslag og eet Remspænde, som
or Nydamsagerne i den Grad lig, at de kunde være formet af den samme
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Fig. go. Sværddupsko af Sølv,
delvis med Indlægning af Guld og Niello. Alle fra Nydam II. c. 1/2.
Kunstgewerbemus. d. Stadt Flensb. fot.

Smed. Ogsaa i denne Mose fandtes der kun et Udvalg af Vaaben, sva
rende til 12—15 Mands Udstyr. Der er Porskærfundet fra Horsensegnen — ligeledes hovedsagelig bestaaende af Sværdbeslag, tilsammen
c. 140 Stykker. Og der er det skaanske Sjørødfund: en 4—5 Krigeres
Udstyr, næsten alle Genstandene af ædelt Metal, rigt forgyldt, med
Indlægning i Niello. Samtidige har disse Nedlægninger ikke været, men
Tidsforskellen imellem dem har sikkert været ringe. De maa alle høre
det 6. Aarhundrede til.
Derfor er det naturligt at betragte denne Gruppe af Mosefund under

/ïg. gi. Mundblik af Sølv
med Indlægning af Niello. Begge fra Nydam II. Lidt under 1/1,
Museumsinspektør Hans Kjær fot.
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eet og spørge, hvad det kan have
været for Kampe, som i det 6.
Aarhundrede hjemsøgte vore Ky
ster. At der har raset stærke Stri
digheder heroppe i Menneske
aldrene efter det 5. Aarhundredes
Midte, kan vi læse os til af tal
rige Skattefund. Øland maa have
været hærget i Aarene omkring
450—490, Bornholm og vistnok
Dele af Skaane i Tiden 475—525,
Gotland og muligvis Mälardalen
gennem Perioden 500-560. Heller
ikke paa Fyn og i Østjylland har
man levet i Fred. De nordiske
Østersølande har været Skue
pladsen for heftige Fejder, som
kan have rystet, maaske omfor
met Grundlaget for Befolknin
gernes politiske Tilværelse, og
det vilde være meget betydnings
fuldt, om disse Storhændelser
havde afsat Spor i den mundt
lige Tradition. — Det har de
faktisk gjort. Det er netop i Tids
rummet fra c. 475—c. 550, at
vore Skjoldunger har siddet i
Lejre som Danernes Fyrster.
Halvdan, Roar, Helge og
Rolf har levet paa denne Tid,
deres Kampe med Hadbarderne
ved Bunden af Østersøen hører
denne Periode til. Nu er det, at
de ved Hjort har sejret over „Vi
kingernes Æt og Ingelds Fylking“,
som det hedder i Widsith, og
med disse Kampe er Danerne
naaet frem til Herredømme over
Sejlleden fra Skaane til ØstjylFzg. 92. Mundblik og Dupsko af Sølv, begge fra Nydam II. Mundblikket (lidt over
3/4) har indlagte Niellolinier. Dupskoen (c. 2/3) er stærkt forgyldt og smykket med
indstemplede og niellerede Ornamenter. Kunstgcwerbemus. d. Stadt Flensb. fot.
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„danernes folkestammer“, „dan og angul“

land: Grundlaget er blevet skabt for en stor Del af vor Historie
helt frem til Valdemars tiden. I vore egne middelalderlige Kilder
— først og fremmest i Sakses herlige Skildring af vor Helteold — spejler
det 6. Aarhundredes afgørende Begivenheder sig, og i Widsith og
Beowulfskvadet har vi en ældre og enklere Fremstilling af de samme
Hændelser. Hvor meget eller hvor lidt man af disse Overleveringer vil
regne for virkelig Historie, er i alt væsentligt en Skønssag; men at noget
betydningsfuldt, noget dybt indgribende er sket, at Folkevandringstiden
for os som for saa mange af vore blodsbeslægtede Frænder er mundet
ud i Dannelsen af et Folkesamfund, som spændte videre end noget af
den ældre Tids Tjod, det kan ikke med Rette omtvistes, og det vilde
være en ganske meningsløs Skepsis, om man ikke her lyttede til Sagn
og Fund som til to Røster, der talte om det samme. Det er ikke tilfældigt,
at Prokopios (c. 550) — saadan som vi tidligere har set det (S. 165) —
nævner „Danernes Folkestammer“ hinsides Slaverne og Varnerne
og dermed knytter vort Folks Navn til den jydske Halvø, og selv om
meget skal skrives paa Poesiens Regning, ligger der dog nok en Realitet
bag Beowulfs Brug af Udtryk som Øst-Daner og Nord-Daner,
Vest-Daner og Syd-Daner. „Ing“, siger det gamle angelsachsiske
Runekvad, „var først blandt Øst-Daner.“ Det er Ord, som peger i
samme Retning. Danerne har ikke længer været kun Sø-Daner (Beowulf).
De har givet deres Navn til alle de Tjod, som samlede træder os i Møde
under Lejrekongerne af Skjoldungeætten.
Paa denne Tid er da ogsaa de sønderjydske Tjod gledet
ind i den folkelig-nordiske Enhed. „Fra Dan og Angul, Hum
bles Sønner, har Danernes Æt sit Udspring; thi det var dem, der var
vort Folks Stamfædre og Styresmænd tillige,“ siger Sakse ved Indgangen
til sin Danesaga. Det er den folkelige Forklaring paa en Udvikling,
hvis Løb har strakt sig over lange Tidsrum, indtil vældige Begiven
heder har bragt en Afslutning, som under andre Forhold kunde have
tegnet sig helt modsat. Den nordtyske Kysts gradvise Slavisering fra
Weichsel til Østholsten, hvorved Østersøen blev et virkeligt Grænse
bælte mellem os og vore Frænder længere i Syd, Sachsernes forgæves
Forsøg paa at underlægge sig Ejderstrømmen, som de havde underlagt
sig Nordvesttysklands store Flodmundinger, deres og Anglernes Ud
vandring til Britannien, og Stormene, som føg hen over det sydlige
Skandinavien og bar Danernes Hærraab ind mod Kysterne — alt dette
tilsammen afgjorde Udviklingens endelige Resultat. Enkelthederne i
dette Drama kender vi ikke. I hvor høj en Grad Skjoldungeriget har
hvilet paa Erobring, og i hvor høj en Grad det er vokset gennem fri
villig Tilslutning, er vi ude af Stand til at afgøre. Ad begge Veje er man
naturligvis gaaet. Men Fastheden i det nyskabte fremlyser bl. a. deraf,
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at enhver Tradition om indbyrdes Kampe mellem de senere Lands
mænd er slettet ud. Talte Mosefund og Skattefund ikke, hvor det skrevne
Ord tav, vilde vi overhovedet ikke ane noget om de Brydninger, som
gik forud for Enheden. I de angelsachsiske Kvad lovprises Lejrefyrsterne
med samme Varme som Anglerfyrsten Offa — kun een eneste Linie i
Widsith kan tænkes at gemme et Minde om ældgammel Strid mellem
de to Tjod. Naturligt knyttedes de sammen, da Tiden var inde. Fra
Kyst til Kyst laa Smaaøernes skovgrønne Skrænter som en Bro mellem
Sønderjylland og Fyn, og da Udfærdslysten greb Angler og Jyder, saa
de skød Skibene paa Søen og flokkevis drog mod Vest, fængede den
samme Eventyrtrang blandt Frænderne paa de danske Øer. Ogsaa de
dreves vesterpaa — til Halvøens brede Bygder, hvor mange Gaarde nu
stod tomme, og hvor der var Plads til og Brug for dem, der kunde til
føre Befolkningen ny Kraft, økonomisk Fremgang og øget Evne til poli
tisk Organisation.
Selv om vi ikke kan følge Begivenhedsrækken i Sønderjylland gennem
dette Aarhundrede, i hvilket vort Folk blev til, oplyser maaske dog en
enkelt Meddelelse om det Tidspunkt, da Angler og Daner — senest —
af fremmede er blevet regnede for eet Folk.
Den italienske Digter Venantius Fortunatus (6. Aarh.) omtaler
nemlig en Kamp i Vestfrisland c. 565, hvori Hertug Lupus (o: Wulf)
af Champagne drev en forenet dansk-sachsisk Vikingeflok paa Flugt,
til største Delen af den druknede i Floden Laugona (nuv. Laubach
eller Louwers paa Grænsen af Groningen). I et andet Digt hylder han
Frankerkongen Chilperik (1584) som den, for hvis Vrede „Da ner en,
Jyden, Sachseren og Briten“ skælver. Begge Steder synes Danerne
at have indtaget Anglernes Plads og at have fortsat deres Kampe i
Vesterled. Det er netop, hvad der kunde ventes. Men synderlig meget
fortæller en saadan tilfældig Bemærkning os naturligvis ikke. Vi maa
finde andre og langt betydningsfuldere Spor af den Sammensmeltning
mellem „Øst-Daner“ og „Syd-Daner“, som udgør Sønderjyllands egent
lige Historie i Aarhundrederne efter Anglernes Udvandring, den Sam
mensmeltning, som gør Sønderjylland til et dansk Grænseland.

6. ET DANSK GRÆNSELAND.
Her vender vi os først til Vidnesbyrdene om Landets fortsatte
Bebyggelse.
Ved en Undersøgelse af denne kan vi kun undtagelsesvis gøre Brug
af det arkæologiske Materiale. Vi maa derimod vende Opmærksomheden
imod Stednavnene og søge ved deres Hjælp at danne os et Indtryk
af Bebyggelsens gradvise Vækst.
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Der findes iblandt dem utvivlsomt flere, som rækker overordentlig
langt tilbage i Tiden, og som har haft Aarhundreder paa Bagen allerede
dengang, da Angler (og Jyder) og Daner blev eet. Det gælder saadanne
gamle, usammensatte Navne, som paa en eller anden Maade karak
teriserer det stedlige Terræn, dets Jordsmon, Aaløb og lignende —
f. Eks. Bov, Uge eller Fole. De ligger uden Undtagelse inden for de
sønderjydske „Højbygder“, altsaa inden for det ældste Bosættelsesomraade,
og de har alle nær Tilknytning til de ældgamle Færdselsveje; men at
datere dem med Sikkerhed er umuligt — i hvert Fald maatte saa hvert
enkelt Navn undersøges for sig. Typen har været brugt gennem Aar
hundreder. Vi maa indskrænke os til at sige, at adskilliges Ælde er
meget stor, og at den samme høje Alder karakteriserer tilsvarende
Navne baade Nord for Kongeaaen og Syd for Ejderen.
Langt tilbage i Tiden føres vi ogsaa ved mange af de Navne,
der ender paa -ing(e) — f. Eks. Hviding, Hjerting, Rødding,
Stepping, Bjerning, Vedding, Gelting, Fysing, Vinding
o. s. v. De er egentlig ikke stærkt fremtrædende i Sønderjylland, men
findes dog de fleste Steder, hvor der er gammel Bebyggelse. Kun holder
de sig ikke udelukkende til „Højbygderne“; de træffes ogsaa i Egne,
hvor Folk først har slaaet sig ned i Aarhundrederne omkring Kristi
Fødsel, saaledes som vi tidligere har lært Forholdet at kende, takket
være Fundene fra den førromerske og den romerske Jernalder (Bilag
XIA). De virkelig gamle sønderjydske -m^-Navne svarer i denne Hen
seende ganske til de nørrejydske og ødanske; men der er heller ingen
væsentlig Forskel mellem dem og Hovedmængden af de holstenske. De
er aabenbart heroppe i Østersøegnene dannet efter det samme Princip,
enkelte holstenske (men yngre) Navne undtaget.
Fra Tiden efter c. 300 stammer de fleste Navne, der har Endelsen
-sted. En lang Række saadanne er sammensatte med Personnavne, og det
er umuligt at paapege nogen Forskel mellem disse og de øvrige danske.
Men paa den anden Side er der heller ingen Forskel mellem de sønder
jydske og de holstenske. Mandsnavnene, som indgaar i dem, er for største
Delens Vedkommende de samme i Nord og i Syd, de hører hjemme i
en Tid, som endnu ikke har kendt noget nævneværdigt Skel mellem
nordisk og vestgermansk Navneskik. Fredsted i Nørrejylland, Fred
sted i Sønderjylland og Frestedt i Holsten er alle sammensatte med
det samme Mandsnavn. Tilsvarende er Forholdet med Vedsted i
Aalborg Amt, Vedsted i Haderslev Amt og Hohenwestedt i
Holsten. Eksempelrækken kunde let forøges. At adskillige af disse
Navne virkelig gaar saa langt tilbage i Aarhundrederne, skønt talrige
svenske og (navnlig) norske eller norsk -islandske ikke er ældre end fra
Vikingetiden, fremlyser ikke alene deraf, at Endelsen -stede nu og da
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Bebyggelsesnavne med Endelserne -inge (A) og -sted (B).
Paa Kortet A er Højbygderne og Oldtidsvejene indtegnet i Overensstemmelse med Kortet Bilag VI. Af Bebyggelsesnavne er kun saadanne medtaget, som ifølge deres hele
Karakter maa antages at være af høj Ælde. Hvorvidt Siggeling og Öbening hører til denne Gruppe kan dog ikke med Sikkerhed afgøres. De nordfrisiske Navne af Typen
-ing har ikke samme Karakter som de øvrige. De hører et andet Bebyggelsesstadium til og er derfor udeladt. — Paa Kortet B er kun de Bebyggelsesnavne medtaget, hvis
Forled synes at være et Mandsnavn. Typen -ingsted viser snarest Tilknytning til sachsisk Stednavnebrug, og dens topografiske Fordeling er i denne Henseende meget karak
teristisk. Den er dog ikke ukendt paa nordisk Grund uden for Sønderjylland. Den punkterede Linix^omfatter baade de mere fremtrædende Høj bygder og Bebyggelses
navnene paa -inge. Den angiver ikke Bebyggelsens fulde Udstrækning i Tidsrummet før -5^-Navnene er ommet i Brug, men er udelukkende tænkt som et praktisk Orien
teringsmiddel. — Kortskitser af Forf
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er brugt af de Udvandrere, som satte Bo i Britannien, men det ses
endnu klarere af -jføz/-Byernes Beliggenhed i Forhold til de gamle
Bygder. De betegner en fuldt ud organisk Udvikling af disse: klyn
ger sig til, hvad der har været forud, fylder et og andet Tomrum ud,
men respekterer paa faa Undtagelser nær, hvad der fra Tidernes Morgen
har ligget hen som virkelige Ødestrækninger. Kortet oplyser det bedre
end Ord (Bilag XI B). Og ganske det samme Indtryk gør Forde
lingen af -jW-Navnene i det øvrige Danmark og i Holsten. Baade
sprogligt, kronologisk og topografisk har Navnene det selv samme Præg
i sydskandinaviske og i nordtyske Egne.
Vi nærmer os imidlertid allerede med denne Navnegruppe det Tids
punkt, da Vandene skilles, og vi naar det med Stednavnene, der har
Endelsen -lev. (Hovedmængden af dem sagtens fra 5.—7. Aarh.)
Der har i Aarenes Løb været ofret mange Studier paa dem, og allige
vel er der endnu ikke gjort et eneste rationelt Forsøg paa at løse de
Problemer, som knytter sig til dem. Hovedejendommeligheden er den,
at -/^-Navnene findes baade paa dansk og paa tysk Omraade, men
at der ikke synes at være den ringes te geografiske Forbindelse mellem
de to Grupper. I Norden findes Navnene talrigst paa vore Øer og i
Skaane, dernæst i Sverige (spredt indtil Göteborg-Vättern) og i Jyl
land (Ty, Vendsyssel, Østkysten ned til Svansø, sparsomt paa Vest
kysten mellem Varde og Husum) — i Tyskland samler de sig saa godt
som alle nede i Thüringen. Mod Syd rækker Gruppen indtil Thüringer
wald (kun ganske enkeltvis forekommer der -Z^n-Navne endnu syd
ligere), mod Vest overskrider den ikke noget Sted det gamle Thüringerriges Grænser, mod Øst er de oprindelige Forhold mindre klare, fordi
Egnene hinsides Elben og Saale har været næsten helt slaviserede, og
mod Nord standser Gruppen i Egnen mellem Brunsvig og Magdeborg.
Endnu nordligere findes i alt kun 2 -Z^zz-Bosættelser. Søger man fra
Fallersleben (i Hannover) op til den sydligste -Z^-By paa nordisk
Omraade (Koslev paa Svansø), maa man gennemvandre et Tomrum
paa c. 240 km.
Det maa anses for givet, at der virkelig har været en Forbindelse
mellem denne nordiske og den tilsvarende tyske Navnegruppe — kun
ikke en geografisk. I saa at sige hele Hannover, Lyneborg og Holsten
har Stednavneendelsen -leben faktisk aldrig været anvendt. Man har ment,
at de thüringske -Z^zz-Navne skulde skyldes en tidlig Udvandring fra
Danmark. Det kan lyde bestikkende nok, men Teorien taaler næppe
en nøjere Prøvelse. En almindelig kulturel Vekselvirkning mellem de to
Omraader (og for en saadan taler en og anden Omstændighed) er i
sig selv Forklaring nok. De enkelte Stednavneendelsers Spredning skyldes
i langt de fleste Tilfælde, hvad man kunde kalde „Modestrømninger“.
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Man kan som Regel ikke bygge etnologiske Slutninger paa dette Mate
riale, men maa nøjes med at indordne det under den rummelige Rubrik
„Kulturlaan“. Det gælder de ældre Endelser saa vel som de yngre.
Kun i ganske særlige Tilfælde, som ikke er vanskelige at oplyse, spredes
Stednavneendelserne ved virkelige Vandringer, og at -lev skulde være
bragt fra vore Breddegrader til Thüringen (eller omvendt) paa denne
Maade, lader sig ikke godtgøre.
Rimeligere vilde den Tanke være, at de nørre- og sønderjydske -levByer betegnede ødanske Bosættelser paa Halvøen. Gruppens egentlige
Spredningscentrum paa nordisk Omraade synes nemlig at være Øerne,
først og fremmest Sjælland, hvor den er talrigst repræsenteret. Men
denne Mængde kan dog ogsaa forklares paa anden Maade. Det er ikke
ualmindeligt, at en Kulturtype optræder stærkest og talrigst i en Yder
zone, hvortil den er naaet sent, men hvor den til- Gengæld har været
produktiv forholdsvis længe. Med andre Ord: -Z^-Byerne kan tænkes
at være ældre paa den jydske Halvø end ovre paa Øerne — vi ved intet
sikkert derom.
Saa meget ved vi kun, at det er dem, der blandt Stednavnene
tidligst trækker Skellet op mellem os og vore nærmeste
Naboer i Syd. Der findes af sikre -Z^-Navne i alt 23 i Sønderjylland,
strækkende sig helt fra Rejsby-Haderslev-Linien i Nord til Svansø i
Syd. Kortet viser Fordelingen (Bilag XII A). Det er et udpræget nordisk,
om man vil et dansk Indslag i Landsdelens Stednavnegivning, enten
det nu skyldes virkelig danske Bosættelser, eller det kun vidner om det
stadig voksende Kultursammenhæng, der siden Folkevandringen har
bestaaet mellem disse Egne og de øvrige danske. Paa -Z^-Navnene kan
vi med fuld Vished aflæse, at Sønderjylland er blevet et dansk Grænse
land. Saa langt den sammenhængende Bebyggelse paa det Tidspunkt
har strakt sig imod Syd, saa langt træffer vi ogsaa Repræsentanter for
Navnegruppen, men ikke længere.
Endnu en Ting — og en meget væsentlig — lærer Kortet os. Mest
samlet ligger -Z^-Navnene paa Strakningen fra Rabsted-Hjordkær til
Flensborg, altsaa i det tyndt bebyggede Bælte, som skilte jydsk og angelsk
Omraade fra hinanden. De store Kærstrækninger ovre i Vest har stadig
for største Delen ligget ubebyggede hen; men langs Færdselsvejen i
Øst (eller i dens umiddelbare Nærhed), hvor endnu hverken -inge eller
-sted havde sat sit Spor, er der skudt -Z^-Bebyggelser frem: Harreslev,
Frøslev, Undelev, Kliplev, Tinglev, Bolderslev, Alslev,
Aarslev og Ønlev. Ved dem er Nordslesvig og Sydslesvig for første
Gang bleven bundet sammen med stærke Baand. Dette danske Navne
lag fortæller os ikke alene, at Landsdelen kulturelt har vendt sig mod
Nord og Øst, men det røber tillige, ai de skarpe Skel, som i bebyggelses-
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Bebyggelsesnavne med Endelserne -lev (A) og -torp (B).
Paa Kortet A findes samtlige paaviselige Stednavne med Endelsen -lev indlagt. Den punkterede Linie omfatter foruden Høj bygderne tillige Bebyggelsesnavnene paa -inge og
-sted. Om dens Karakter se Bilag XI B. — Kortet B viser den topografiske Fordeling af alle Sognebyer med Endelsen -torp. Den punkterede Linie omfatter Højbygderne,
samt Stednavnene paa -inge, -sted og -lev. Dens Karakter se Bilag XI B. — Kortskitser af Forf.
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mæssig Henseende tidligere havde delt den slesvigske Befolkning, nu
har været ved at slettes overalt, hvor Naturen ikke lagde betydelige
Hindringer i Vejen derfor.
Et dybtgaaende Studium af de sønderjydske Stednavne vilde sikkert
kunne oplyse os om Befolkningens Spredning i Aarhundrederne før
Vikingetid. Forudsætningen maatte dog være, at det nødvendige Mate
riale forelaa lettere tilgængeligt og bedre gennemarbejdet, end det gør
i Øjeblikket, og foreløbig maa vi nøjes med at skimte enkelte Hoved
linier.
Blandt de Stednavne, som delvis rækker tilbage til Tiden før c. 800,
er den store Gruppe med Endelsen -torp. Denne Endelse har været
anvendt helt ned i Middelalderen; men vi har Vidnesbyrd om, at den
har været i Brug allerede i førkristelig Tid, og vi maa i hvert Fald regne
med, at ikke saa ganske faa sønderjydske -før/>-Navne kan høre til Grup
pens ældste. Selve Endelsen er ikke særlig dansk eller nordisk, den er
fælles for os Nordboere og vore tyske Naboer, hos hvem vi træffer den
i Formen -dorp eller -dorf. Ogsaa den er altsaa et Vidnesbyrd om, hvad
vi kaldte en „Modestrømning“ inden for Stednavnegivningen, og højst
sandsynligt er Moden kommet til os fra Syd. En „Torp“ er i vor Middel
alder en Udflytterby, der forudsætter Tilstedeværelsen af en ældre og
større „Adelby“. Om dette betegner et oprindeligt Forhold, kan ikke
siges med Sikkerhed, men det har Sandsynligheden for sig. Vi ser imid
lertid, at Endelsen ogsaa har kunnet anvendes ved Bosættelser i rene
Koloniomraader (f. Eks. Østholsten), hvor saadanne Adelbyer ikke
fandtes, og tænkeligt er det, at noget lignende har kunnet finde Sted i
ældre Bygder, hvis Befolkning har boet spredt og været forholdsvis
talsvag.
Spørgsmaalet bliver derfor i første Række, hvor i Sønderjylland vi
træffer det ældste Lag af -Zo/ÿ-Byer. Noget paalideligt Kendemærke paa
Byernes Aldersrang har vi ikke; men man gaar gerne ud fra, at Kirke
byerne er relativt gamle, og denne Forudsætning maa i Hovedsagen
antages at slaa til. Helhedsindtrykket af Bebyggelsen kan i hvert Fald
næppe blive urigtigt, selv om en og anden Enkelthed ved nærmere
Prøvelse skulde vise sig fejlagtig.
De sønderjydske Kirke-/ør/> findes adskillige Steder inden for de gamle
Bygder, særlig mod Nord; men de udvider de tidligere Bosættelsesomraader i betydelig Grad, og dette er mest fremtrædende i tre Egne:
i Haderslev Østeramt, i Slogs-Kær-Herreder og i Angel. Det
sidstnævnte Sted findes der ikke færre end 8 (9) Kirkebyer med Navne
endelsen -torp, og det er egentlig først disse, som har fyldt Landet
mellem den gamle Anglerbygd og Kysten. Af ikke mindre Interesse
er de -torp-Byer, som har fundet Plads i Grænsebæltet mellem de to
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Store, gamle Bosættelsesomraader : B y Ideru p, Hostrup, Humtrup
og B rar up. De er Vidnesbyrd om, at Bebyggelserne Nord for det skil
lende midtslesvigske Kærdrag nu har været ved at brede sig imod Syd,
hvor hidtil kun spredte -jtøZ-Bosættelser havde vovet sig frem.
Antagelig findes der en Del Torp, som i Alder kan maale sig med
disse Kirkebyer. Vi savner kun Midler til at paavise dem. Kirkebyernes
karakteristiske Fordeling gør det imidlertid saa godt som sikkert, at
Billedet ikke vilde være blevet et væsentligt andet, hvis det havde staaet
i vor Magt at udskille hele det ældste Lag af -Zozÿ-Navne, og vi vil af
Kortet (Bilag XII B) se, at Sønderjylland med denne Bosættelse i alt
væsentligt har været bebygget. Kun enkelte vestlige Egne og den
allersydligste Del har endnu ligget øde hen — forudsat at et og andet
-torp-Navn her (f. Eks. Brekendorp ved Hüttenbjerge, 1412: Breckendorp,
og Bünstorf ved Wittensee, 1289: Buniesthorpe) ikke er af olddansk Op
rindelse. Nærliggende Landsbyer som Nordby og Haby, Nübbel
(Nybøl) og Schülp (12. Aarh. : Scullebï viser i hvert Fald, at Nordboere
ved Oldtidens Slutning hist og her har haft deres Hjem inden for disse
Strøg, som ellers først senere blev bebygget og da af indvandrede
Sachsere.
Navneendelserne -sted, -lev og -torp er vore vigtigste Vejvisere i sønderjydsk Bebyggelseshistorie, hvad Tidsrummet c. 300—800 angaar. Den
ældste af dem peger tilbage til Folke vandrings tidens Begyndelse, den
yngste frem til Middelalderen. Enkelte andre Navneendelser maa
ligesom -torp forudsættes at høre hjemme paa Skellet mellem den „for
historiske“ og den „historiske“ Tid; men de er dog gennemgaaende
noget yngre, og det vil være rimelig st at omtale dem i Forbindelse
med Landsdelens Kulturudvikling i V kingetid. Her vender vi os fore
løbig fra Stednavnene og søger efter e : andet talende Vidnesbyrd om,
hvorledes Sønderjylland allerede før Air 800 fuldt og helt er blevet et
dansk Land.
Hvad der er sket, før de skrevne Kilders Lys falder over Forholdene,
er mere end en folkelig Sammenslutning mellem Øboere og Jyder —
dette sidste Ord taget i gængs geografisk Betydning. Det er tillige en
Fremvækst af faste administrative Rummer, som har kunnet danne
Grundlaget for det politiske Fællesskab i det vordende Danmark. I
dette Tidsrum maa for største Delen L;mdets Herredsinddeling være
blevet til.
Om dens Oprindelse ved vi for øvrigi: ikke meget. Selve Ordet Herred
kendes fra oldtyske Love, hvor hariratda, heriraita bruges som Udtryk
for en Krigerskare, en „Hær“, maaske paa 42 Mand, og en ganske til
svarende Betydning maa et urnordisk *harjaraidu, *hariraidu antages at
have haft. Men hos os er man paa et eller andet Tidspunkt begyndt
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at benytte denne Betegnelse om et vist Omraade — nemlig det, inden
for hvilket „Hæren“ blev udrustet, og dette peger atter hen paa Tider,
da Begyndelsen har været gjort til en militær Organisation af Landets
væbnede Mandskab. Herredet er derved blevet et administrativt Led
inden for et større Hele og i nøje Sammenhæng hermed tillige et judicielt
(med eget Herredsting) og et sakralt (med egen Herredshellig
dom). Mange Spørgsmaal vedrørende Herredernes tidligste Historie er
dog endnu ikke løst paa afgørende Maade.
Af særlig Betydning for os er det, at Herredsinddelingen utvivlsomt er
af dansk Oprindelse. Kun hos os er den virkelig „ført til Bunds“, saa
hele Landets ældgamle Styreform og Retsorden har været præget deraf,
medens ingen anden tilsvarende Inddeling kendes. Naar man i enkelte
svenske Landskaber ligesom i visse Dele af Norge træffer Herreder,
modtager man et ubetinget Indtryk af, at vi her staar over for danske
Kulturlaan, og det har derfor sin store Interesse at fastslaa, at Herreds
inddelingen overhovedet ikke kendes uden for Norden. I
Holsten mangler den fuldkomment. Kun saa langt ned imod Ejderen,
som den ældgamle, tætte Bosættelse har strakt sig, har der været organi
seret Herreder. Skellet er i Syd af en overordentlig Skarphed. Det følger
i store Træk Slien, Danevirke og Trene ned til Svavsted.
Om Sønderjyllands Herredsinddeling faar vi de tidligste Oplysninger
i den saakaldte Kong Valdemars Jordebog fra c. 1231. Det vil dog
næppe være muligt paa dette Grundlag at danne sig et sikkert Skøn
om Forholdene ved Oldtidens Slutning. Vi ved fra senere Aar hundreder,
at Herreder kunde deles, slaas sammen, skifte Navn, ja helt udslettes,
og der er ingen Anledning til at tro, at tilsvarende Forhold ikke i nogen
Grad har gjort sig gældende ogsaa i den ældre Middelalder. Den stadig
øgede Bebyggelse har af sig selv fremkaldt Ændringer baade af Herre
dernes Omraader og af deres Antal. Betegnende nok anfører Jordebogen
i Angel et „Ny Herred“. Det er altsaa ikke jævngammelt med de øvrige;
men selv mellem disse kan der godt have været en vis Aldersforskel,
og i flere Tilfælde kan vi endnu afgøre, om det enkelte Herred har haft
sin Rod i gamle, stedlige Forhold, eller det er et Resultat af senere
Tiders Udvikling.
Hertil hjælpes vi i første Række ved en Sammenligning mellem
Herredsomraaderne og den oprindelige Bebyggelse. Ganske
vist er der betydelig Forskel mellem de ældgamle „Højbygder“ og den
Del af Landet, som var bleven bebygget op imod Oldtidens Slutning;
men med en mærkelig Regelmæssighed finder vi Sporene af de ældste
Tingsteder netop i „Højbygderne“ og nær de Veje, ad hvilke Befolk
ningen fra tidligst Tid havde færdedes. Selv hvor et Herred rummer baade
„gammel“ og „ny“ Bygd, vil det næsten altid være inden for den første.
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Fzg. gg. De sønderjydske Herreder.
Kortskitse paa Grundlag af Johs. Steenstrup: Danmarks ældste Inddeling (1896).

vi skal søge Tinget og rlelligdommen — torudsat, at veaKommenae
Herred i det hele hører til den utvivlsomt gamle Gruppe.
Dette er saaledes Tilfældet med Frøs, Gram, Rise, Løge, Højer,
Vis, Ugle og Arilds Herreder, det vil sige med den Række, som
dækker det allermeste af de to oprindelige, store Bosættelsesomraader
(Fig. 93). Alle Tingstederne her (henholdsvis: Hygum, Gramby, Rise,
Nørre Løgum, Højer, Hanved, Oversø og Skovby) ligger baade
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nær Oldtidsvejen og i meget gammel Bygd. De har sikkert været Stævne
pladser, længe før Herredsinddelingen fandt Sted, og de er med Sæd
vanens urokkelige Træghed fastholdt som saadanne ogsaa i den føl
gende Tid.
I andre Tilfælde fortæller baade Bebyggelseskortet og Herredsnavnene
os, at vi befinder os i Egne, som tidligst paa Folkevandringstiden kan
være blevet samlede om et fælles Tingsted. Det gælder f. Eks. i Haders
lev og Kliplev (Lundtoft) Herreder. Men af nok saa stor Interesse
er det at se, hvorledes et Omraades Centralpunkt i enkelte Tilfælde
ved Herredsinddelingen kan have forskudt sig fra den oprindelige Bygd
til en nyere. Det er særlig dette, som lader os ane, at der bag Landets
mere „mekaniske“ Inddeling i Herreder har ligget en ældre i selvgroede Bygder, ligeledes hver for sig med særegne Tingsteder og Hel
ligdomme.
Oplysende er i denne Henseende Forholdene i Hviding Herred
(sml. Fig. 53). Egnen omkring Landsbyen Hviding, der rummer ikke saa
faa Bosættelser fra den ældre Jernalder, har antagelig paa det Tidspunkt,
da Herredet „organiseredes“, været et naturligt Samlingssted for disse
Egnes Beboere, saa Herredstinget har kunnet lægges her. Men længere
tilbage i Tiden har Forholdet været et andet. Da laa Bygden dybere
inde i Landet omkring Vejen fra Spandet forbi Vodder ned til Brøns,
og netop paa denne Strækning træffer vi ved Vodder de to Tinghøje
og i Nærheden af dem Sakralnavnet Gaansager (1317: Guthins Ager,
1438: Godensagher, se Side 220).
Lignende Forskydninger møder vi i to nordslesvigske Herreder, hvis
Navne i sig selv røber en ret sen Oprindelse.
Det ene er Tyrstrup Herred, i Middelalderen omfattende de nu
værende Nørre og Sønder Tyrstrup Herreder og med Tingsted paa
Aastorp Mark (Tingskovhede) Nord for Tyrstrup. Den gamle Bygd
inden for dette Omraade har imidlertid ikke ligget her — den er groet
frem i Strøgene langs Kolding Fjord, hvor Befolkningen har søgt sam
men ved Tinghøj nær Straarup i Dalby Sogn, og hvor det sakrale
Midtpunkt har været Odins hellige Høj, Vonsild (1480: Odenshyldh},
ikke langt derfra. Et Minde om de Dage, da denne Egn var den vig
tigste inden for det senere Herred, er en herlig Guldhalsring, fundet
Vest for Straarupgaard og stammende fra Tiden omkring Aar 400.
Den bærer Kvindenavnet Le pr o runeristet paa den blanke Inderside
(Fig. 94).
En tilsvarende Udvikling kan paavises i Rangstrup Herred. Her
har der oprindelig været to selvstændige Bygder, en i Nord og en i Syd,
svarende omtrent til den senere Tvedeling af Omraadet i et Nørre og
et Sønder Rangstrup Herred, og hver for sig har disse Bygder haft deres
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eget Tingsted og deres egen Helligdom. I Nord har Tinget været holdt
i Nærheden af Toftlund, og Kultpladsen maa vi søge i Nabosognet
Tislund. I Syd minder Øster Løgum med dens Tinghøj om den
Plads, hvor de retslige Aftaler blev truffet (leug- = bekræfte ved edelig
Overenskomst), medens Bygdens Helligdom sagtens har ligget ved
Hovslund. Da Herredsinddelingen er blevet til, er disse to Bygder
slaaet sammen til et Herred, og Tinget er henlagt til Grænsebæltet imel
lem dem, til de to Tinghøje Nordvest for Rangstrup.
Iagttagelser af lignende Art kunde gøres ogsaa andre Steder i Sønder
jylland — f. Eks. i Lovtrup (Slogs) Herred, i det sent bebyggede
Kær Herred, i de to Gøs Herreder, i Strukstrup og i Siis Herred.
Vi ser overalt, at gammel „Bygd“ og „Herred“ ikke nødvendigvis er
eet, at Herredet repræsenterer en yngre Inddeling, som ikke hviler paa
de oprindelige Bosættelsesforhold, men paa den Forskydning i eller Ud
videlse af Landets Bebyggelse, der har karakteriseret Aarhundrederne
umiddelbart før Oldtidens Slutning, og den sønderjydske Herredsind
deling svarer i denne Henseende ganske til den øvrige danske.
Maaske har man allerede før Vikingetiden kendt ogsaa en anden
Inddeling af Landet.
Vi finder fra gammel Tid den jydske Halvø delt i Sysler, hvert for
sig omfattende flere Herreder. Selve Ordet „Syssel“ er let at forklare.
Det betyder Gerning, Arbejde, et Hverv, som man faar overdraget.
Herfra er det gledet over til at betegne det Omraade, inden for hvilket
man har faaet Hvervet tildelt, og vi træffer en nøje Parallel til dette
Forhold: det engelske Shire er identisk med oldengelsk scir = Gerning,
Arbejde.
Af denne Grund har man tænkt sig, at vor Sysselinddeling skulde
være et temmelig sent Laan (io. Aarh.) fra England, idet man hos os
skulde have efterlignet dette Lands Inddeling i Shires. Det vilde dog
være mærkeligt, om vi havde efterlignet engelsk Administration paa en
Tid, da netop England var under stærk nordisk Paavirkning i baade
retslig og politisk Henseende, og sandsynligvis gaar Sysselinddelingen
hos os længere tilbage i Tiden end almindeligt formodet. Der er intet,
som taler imod, at den i det væsentlige kan være jævngammel med
Herredsinddelingen — maaske direkte affødt af den.
Den adskiller sig imidlertid fra Herredsinddelingen paa et ganske
bestemt Punkt: i sin oprindelige Form er den udpræget jydsk. Der
nævnes rigtignok ogsaa Sysler paa Øerne; men disse gør Indtryk af at
være sene Efterligninger, og de vedrører aabenbart kun den kirkelige
Administration. I Nørrejylland dækker Syslerne derimod flere Steder
de ældgamle Tjodlande. Hvor Himbrerne har boet, træffer vi et Himbersyssel (Himmerland), hvor Haruderne har haft hjemme, møder os
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Fÿ. P4- Guldring med Runeindskrift,
F. v. Straarupgaard, Dalby Sogn, Nørre Tyrstrup Herred. Nationalmuseet.
Haandbog i det nordsi. Spørgsmaals Historie (1901).

et Hardsyssel o. s. v. Den primitive Opfattelse af alle inden for Tjodet
som indbyrdes blodsbeslægtede afspejler sig i Jydske Lovs Bestemmelse,
at „Kønsnævn (kyn = Æt) er 12 Mænd inden tredje Byrd og inden
Syssel“. I Syslet har man følt sig som Sambyrdinge, og det nordiske
Ord „Bygd“ bliver hyppigt anvendt i Betydningen „Syssel“. Den moderne
Sprogforskning kan heller ikke se bort fra Sysselgrænsernes Betydning
som Dialektskel.
Sysselinddelingen paa den jydske Halvø (Fig. 95) viser imidlertid et
ejendommeligt Forhold, som man skal være opmærksom paa. Gamle
Tjodnavne er kun i de 7 nordligste Sysler indgaaet i Sysselnavnene:
VændlesysæljThythæsysæl, Harthesysæl, Salingsysæl, Himbersysæl, Omungæsysæl og Abosysæl. Syd for disse — det vil i første Række sige paa det
egentlige jydske Omraade — har Syslerne derimod Navne efter mindre
Lokaliteter: Lofræth (Lovredsbjerg paa Grænsen mellem Elbæk og
Gangsted Sogne), Jalyng (Jelling), Almund (Almind), Varwith (Varde),
Barwith(?) og Ellæm (Ellum). Paa tilsvarende Maade har Halvøens
allersydligste Syssel — det „angelske“, om man vil — Navn efter Istath
(Isted). Denne Forskel mellem Nord og Syd maa nødvendigvis have
sin særlige Grund — hvilken kan i Øjeblikket ikke siges; men vi lægger
Mærke til, at de tre sønderjydske Sysler Barwithsysæl, Ellæmsysæl
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og Istathesysæl i deres Navne følger den samme Regel som de fire
sydligste blandt de nørrejydske.
Som særlige Omraader har Syslerne haft deres Sysselting eller —
som de flere Gange kaldes — Bygdeting. At fastslaa disse er for Sønder
jyllands Vedkommende en vanskelig Sag. I Barved Syssel (omfat
tende Frøs, Gram, Tyrstrup, Haderslev og Rangstrup Herreder) findes
der ikke bevaret noget Stednavn, som med Sikkerhed kan lede os paa
Spor. Maaske har Tinget været henlagt til Tislund Sogn. Her træffer
vi nemlig — foruden Tingstedgaard — Stednavnet Sisselholm,
som ogsaa andetsteds har vist sig at minde om den Plads, hvor et Syssel
ting har været holdt.
Tilsyneladende er vi bedre farne i Ellum Syssel (omfattende Hviding, Løge, Højer, Lovtrup, Rise, Kliplev og Kær Herreder samt Varnæs
og Sundeved). Det har jo Navn efter Landsbyen Ellum i Løgumkloster
Landsogn, og vi ved, at der faktisk har været holdt Ting her. Ikke langt
derfra har den nu forsvundne Bur lund ligget, maaske en Helligdom
for Guden Bure, om hvem enkelte danske Sakralnavne minder (se S. 224),
men hvis Kult vi for øvrigt kender meget lidt til.
Endelig kommer vitillstedSyssel (omfattende Resten af Herrederne,
senere Resten af Landsdelen). Ligesom Ellum Syssel har det Navn efter
en ret ubetydelig Lokalitet, selv om Isted en Overgang — saaledes i
1378 — har været en Kirkeby. Tinget synes imidlertid aldrig at have
været holdt her — derimod i Nabosognet Ølsby, hvor Sysselhøj ligger.
Naar Syslernes Tingsteder som Regel er langt vanskeligere at paavise
end Herredernes, maa Aarsagen søges i de to Omraaders forskellige
Karakter. Herredets Ledelse laa i dets Beboeres egne Hænder, og paa
dets Ting afgjordes talrige Spørgsmaal af større og mindre Betydning,
som i snæver Forstand vedrørte de omboende Mennesker. Det var det
lokale Styres hyppigt søgte Stævneplads. Syslet maa have været ledet
af en Embedsmand, som Shiret af et Scirman, det frankiske Grevskab
af en Cornes eller — endnu tidligere — den romerske Provins af en
Præfekt. For Befolkningens daglige Liv har dets Tingsted derfor ikke
haft tilnærmelsesvis saa indgribende Betydning som Herredets. Maaske
har vore sydjyske Sysler Navn efter de Steder, hvor „Sysselmændene“
har boet, og Tingpladserne synes i første Række bestemt af Hensynet
til en nogenlunde central Beliggenhed inden for Administrationsomraadet.
Desværre savner- vi Oplysninger om, hvad man har kaldt de ledende
Mænd i Syssel og Herred. Den Tanke har været fremsat, at hvert Syssel
Fig. 35. Den jydske Sysselinddeling. Kortskitse paa Grundlag af Johs. Steenstrup:
Danmarks ældste Inddeling (1896).
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skulde have staaet under en Jarl. Det vilde stemme med, at Embeds
manden i et engelsk Shire kan bære Titlen earl (=Jarl), et nordisk
Laaneord. Nægtes kan det ikke heller, at vi en enkelt Gang hos os selv
finder Spor, som kunde pege i denne Retning; men det er et alt for
spinkelt Grundlag at bygge paa, og andre Omstændigheder kunde med
samme Ret siges at tale for, at Jarlen havde haft Tilknytning til Her
redets Administration. Foreløbig er det ganske usikkert, hvad man i
„forhistorisk“ Tid har forstaaet ved en Jarl. Vi kan kun fastslaa, at
selve Ordet rimeligvis er afledet af iara — Strid, og at hans Funktion der
for sikkert har været af militær Art — en Krigerhøvdings. I Sønderjyl
land minder to Stednavne om ham. Det ene er Jels (1231: Jarlsæ) i
Gram Herred, „Jarls Sø“, det andet er Jels bj er g ved Elstrup i Egen Sogn
(Als), hvor der ligeledes forekommer en Tingholm og en Tinghøj og —
som et Minde om Kulten — et Tisbjerg. Rimeligvis har Nørreherred
haft sit Tingsted her, inden det flyttedes til Holm i Nørborgegnen.
En væsentlig anden end Jarlen maa Thulen have været. Heller ikke
for hans Vedkommende kan vi dog danne os et fuldkommen klart Begreb
om hans Funktion. „Tid er at tale fra Thulens Stol“, hedder det i Eddakvadet Håvamål, og Verbet pylja maa have betegnet noget saadant
som at „fremsige“ — Visdomsord, Trylleformler, Varsler eller andet,
der har skullet gives højtideligt til Kende. En Thul nævnes paa den
sjællandske Runesten fra Snoldelev, som dateres til Begyndelsen af det
9. Aarhundrede, og som bærer Indskriften: „Salhøje-Thulens, Gunnvald Roaldssøns Sten.“ Nær ved Salhøje (Sallev) finder vi Sakralnavnet
Blodhøj, og i Nabosognet ligger Herredsbyen Tune. Dette Forhold gen
tager sig med en mærkelig Regelmæssighed Landet over: ikke langt
fra Herredets Tingsted og Helligdom minder et eller andet om Egnens
Thul, f. Eks. et Stednavn som Tulleb erg, Tuls- eller Tolshøj o. lign.
I Sønderjylland er ganske det samme Tilfældet. Egen Sogn paa Als
har ikke alene en Tingholm, en Tinghøj og et Tisbjerg (se S. 222), men
ogsaa et Toliesbjerg og en Tollesir ai. Tislund Sogn, Nabosogn til
Toftlund, hvor det gamle Tingsted havde været (se S. 216), har en Tols
høj, og i Agerskov Sogn finder vi baade Rangstrup Herreds Tinghøje,
Helligdommen Bovlund (1266: Borlund] og To 11 es høj. Oprindelig har
Thulen vel forestaaet Bygdens Kult og ført Ordet paa Tinge — været
Egnens „Gode“ (sml. Gaansager, 1438: Godensagher, ved Vodder Ting
høje i Hviding Herred). Senere har han sagtens fungeret som Herredets
judicielle og sakrale Leder. Men medens Thuls-Navnet hos os er gaaet
af Brug og nu kun genfindes i en Runeristning eller i en lang Række
Stednavne, er Jarls-Navnet blevet Betegnelse for en Høvding af meget
anselig Rang, en Hærfører, hvis hjemlige Titel i Middelalderen natur
ligt kunde ombyttes med den fremmede: Hertugens.
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Det Samfund, som ved den historiske Tids Begyndelse fandtes inden
for de sønderjydske Herreder og Sysler, kan ikke paa noget væsentligt
Punkt have afveget fra det almindeligt danske. Der har vel for Aarhundreder siden mere end nu gjort sig lokale Ejendommeligheder gældende,
fordi de enkelte Landsdele langt stærkere end i vore Dage dengang
levede deres eget Liv og udnyttede deres særegne økonomiske Mulig
heder — uden den kraftige indbyrdes Vekselvirkning, som paa baade
aandeligt og materielt Omraade karakteriserer den nyere Tids For
hold mellem alle danske Egne. Alligevel: den sproglige Udvikling, Be
byggelsesformerne og Bebyggelsesnavnene, Sønderjyllands administra
tive Inddeling og Betegnelser som Jarl og Thul (eller Gode) for frem
trædende Høvdinge viser uimodsigeligt, at der ikke gaves Skel mellem
Befolkningen i dette vort sydlige Grænseland og i Rigets øvrige Dele.
Saa snart man derimod kom Syd for Ødebæltet langs Ej deren, mødtes
man af fremmede Indtryk. Sprogforskellen var i stigende Grad mærk
bar, en lang Række af de yngre holstenske Stednavnetyper var ukendte
hos os, man havde hverken Herreder eller Sysler, hverken Thuler eller
Jarler, og der er al Grund til at tro, at Kulturpræget som Helhed
har været lige saa forskelligt Nord og Syd for Ejderen, som disse mere
ydre Former for Samfundets Organisation. Det er dog en Selvfølge, at
dette Skel mellem Befolkningerne i Holsten og i Sønderjylland ikke
maa overvurderes. Daner og Sachsere var ganske vist to Folk; men de
var af fælles Rod, og netop Kampene i den historiske Tids Begyndelse
aabenbarede, som vi senere skal se, et politisk Fællesskab imellem dem, der
er af samme Interesse for os som den jævnt voksende kulturelle Divergens.
Befolkningens almindelige Kulturpræg har jo ytret sig paa saa at
sige alle Livets Omraader, og sammenlignet hermed er det yderst fat
tigt, hvad vi er i Stand til at eftervise. Vore Kilder er ikke alene faa,
men tillige stærkt ensidige — og vanskelige at tolke! At danne sig et
Billede af det Bondeliv, som har udfoldet sig paa Gaarde og i Lands
byer, er saa at sige umuligt, hvis vi ikke vil slutte tilbage i Tiden fra
Efterretninger, som er Hundreder af Aar yngre, og dette er altid en
tvivlsom Fremgangsmaade. Det samme gælder vor Opfattelse af den
Rolle, Ætten har spillet i Samfundet, af Ejendomsrettens Betydning eller
af selve Jordbrugets Dyrkningsformer o. m. a. Vi kan paa visse Punkter
ane, hvorledes Tilstandene har været; men kræves der en virkelig Rede
gørelse for Spørgsmaalene, maa vi melde Pas. Vi maa nøjes med at
betragte et enkelt af de Kulturelementer, som Kilderne i nogen Grad
giver os Besked om, og som er af saa væsentlig en Art, at det ikke let
kan forbigaas.
Det er den sønderjydske Befolknings religiøse Forestillinger —
dens „hjemlige Hedenskab“, som en nyere Forsker har kaldt Begrebet.
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Træk, der er ejendommelige for Sønderjylland, er ikke lette at øjne.
Dyssen og Jættestuen vidner her som overalt, hvor de findes, om Troen
paa den dødes fortsatte Liv og om de Krav til at „holdes oppe“, som
denne hans skjulte Tilværelse paalagde Ætten. Overgangen til Ligbrand
eller andre senere Former for Jordfæstelse fortæller vel om en Skiften i
Ritus, men næppe om nogen væsentlig Ændring i en Dødekultus, der
synes at være saa gammel som Menneskeheden selv, og som endnu giver
sig gribende Udslag rundt om i Samfundene. Ligeledes er Troen paa de
livløse Tings „Sjæl“ eller „Magt“ fællés for alle primitive Folk, og For
merne for Magi og Offer er i store Trak de samme. De kan derfor ogsaa
spores i Sønderjylland; f. Eks. træffes Offerstene med skaalformede For
dybninger her som utallige andre Steder (Fig. 96).
Større Mulighed for en selvstændig Udvikling byder Troen paa de
„store“ Magter: Lyset, Lynet, Frugtbarheden o. lign., navnlig efter at
der har fundet en Personifikation af dem Sted. Vi har en fælles indo
europæisk Forestillingskreds, som danner Grundlaget for flere af de
Gudeskikkelser, der hører hjemme blandt gotisk-germanske Folk, og
inden for denne sidstnævnte Folkegruppe har endvidere nordisk Gude
tro i Tidens Løb faaet sit eget Præg, fremkaldt sin egen Mytekæde og
krævet sin egen Kultform; men det er ugørligt for os at fastslaa alle
Udviklingens Enkeltheder.
Vi kan f. Eks. ikke sige, om de Forestillinger, der har knyttet sig til
Guden Tir („den lysende“, paa Urgermansk *Tiuz) har været væsentligt
anderledes hos os end hos vore tyske Frænder. Helligdomme har han
naturligvis haft overalt, hvor man har dyrket ham. Paa Sjælland ligger
Kultsteder som Tissø, Tislund og Tisvilde — ganske svarende til
de sønderjydske Tiset (1413: Tiswith\ Tislund og Tisbjerg (Egen
Sogn), medens saadanne ikke kendes paa tysk Omraade. At han langt
ned i Tiden har været dyrket blandt Sachserne, har vi dog sikre Vidnes
byrd om.
Det samme gælder Wodan, den nordiske Odin. Angler og Sachsere
har blotet til ham før deres Udvandring til Britannien og Langobar
derne, før de drog mod Syd. Nordboerne har fastholdt Troen paa ham
helt til Kristendommens Sejr. Men Vejen er lang fra den oprindelige
Dødsgud, „der fører Wod“ (o: Spøgelseflokken ; Ordet beslægtet med
wüten = rase), til Vikingetidens Myter om en Runekundskabens, en
Skjaldeevnens og en Krigerlivets Storgud, en Alfader i Asgaard. Til
denne sidste Opfattelse naaede aabenbart kun de nordiske Høvdinge
kredse, medens tydelige Spor af den ældre Gudeskikkelse levede videre
i Befolkningens Sagn om den vilde „Vojensjæger“. Under hvilken Form
har man nu dyrket Odin i Odense, paa Onsbjerg og ved Onsvig, for
at nævne enkelte af hans Kultsteder paa Øerne? Mon ikke under samme
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Ritus som i Sønderjylland
vedVonsild (1480: Odenshyldh). Vonsbæk (1413:
Odensbek), Vojens (1421:
Wodens) og Vonsmose
(1417: Odhensmosé) ? Paa
ganske tilsvarende Maade
kan imidlertid hans Dyr
kelse have fundet Sted i
sachsiske Egne. Vi ved
meget lidt om Almuens
Kult af Dødsguden hos os
og hos vore Naboer.— Eller
Tordenguden! Ogsaa
han er i sin Oprindelse
fælles for hele vor Folkeæt.
Hel t tilbage til S ten-ogBroncealderen rækker Troen paa
den hammerbærende Gud
dom, og hans Symbol gen
kendes ikke alene i Vikin
getidens smaa Torshamre,
baaret som Amuletter, men
Fzg. 96. Sten med skaalformede Fordybninger.
i ældgamle Fremstillinger
Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929).
som den skønne 10 cm
lange Ravøkse fra Jybæk, antagelig stammende fra den yngre Stenalder
(Fig. 97). Den keltiske Ta na ro s, den sydgermanske Donar og den
nordiske Tor — alle er de Personifikationer af den selvsamme „Kraft“,
hvis Egenskab tidligt havde fyldt Sindene med Ærefrygt. De talrige
nordiske Kultsteder for ham — i Sønderjylland f. Eks. Tor s bjerg
(med Mosefundet), Tosbjerg (nær Overjerstal i Vedsted Sogn) og
Torsmose, Torsmai (Egen Sogn) — vidner om, hvor overordentlig
udbredt hans Kult har været, da han i Hedenskabets sidste Aarhundreder var blevet den egentlige Bondegud, Hjemmets Værner og Af
grødens Beskytter. Som saadan har han sikkert været dyrket Norden
over.
Men alligevel kan man ikke paastaa, at Torskulten i Sønderjylland
er et Udslag af en særlig nordisk Hedentro. Den er det ikke i højere
Grad end Kulten af Tir og Odin. Navneformerne er nordiske; men de
afgør jo ikke Sagen.
Derimod har vi sikre Vidnesbyrd om, at nogle nordiske — og kun
nordiske — Guddomme har været dyrket paa sønderjydsk Grund, og
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af disse kan vi da skønne, at Befolkningen hernede ogsaa i sakral Hen
seende havde sluttet sig til det dansk-nordiske Kulturliv.
Af den kvindelige Frugtbarhedsgudinde Ner thus, hvorom Tacitus
fortæller, og som dyrkedes bl. a. af Anglerne (se S. 152), blev i Norden
en mandlig Frugtbarhedsgud Njærd eller Njord, hvis Helligdomme
træffes vidt omkring. Dette Gudepar — den mandlige og den kvindelige
Frugtbarhedsguddom — møder os tillige under Navneskjulet Frø og
Frøja, men med dem befinder vi os afgjort i en nordisk Forestillings
kreds. Deres Navne er fuldkommen ukendte blandt tyske Stammer. Til
Gengæld ser vi af de mangfoldige Stednavne, som hele Norden over
minder om dem, hvor betydningsfuld deres Kult har været hos os. Naar
vi da i Sønderjylland finder et Frøs Herred (ved hvis Helligdom
Harreby der ligger et Frøsig) og et Frøslev (svarende til et nørrejydsk
og et sjællandsk Frøslev), ved vi Besked. Den Kultus, som har været
knyttet til disse Steder, har været nordisk og kun nordisk — det vil i
den givne Forbindelse sige dansk.
Lige saa ubetinget nordisk er Gudinden Er (Eir), ifølge Eddamytologien Lægekunstens Asynje. Man har nok andre Steder i Europa mytiske
Væsner af samme Art som hun; men som Er optræder hun kun hos
os, og det kan ikke være tilfældigt, at vi i Sønderjylland finder en Kult
plads for hende: (Over og Neder) Jer s tal (1542: Jerstall), hvis Sakral
navn er sammensat af Er og Ordet stall = en Forhøjning, en Bænk,
ved hvilken Kulten kunde finde Sted.
Der kan rimeligvis nævnes endnu en Guddom: Bor, Fader til Odin,
Vile og Ve, fortæller Eddaen. Hvad det egentlig er for en Skikkelse, er
ikke klart, og hvorledes Forholdet er mellem Bor og den Buri, af hvem
han siges at være en Søn, kan ikke heller afgøres. Det sparsomme myto
logiske Stof har foreløbig ikke fristet vore Religionshistorikere. Saa meget
er kun sikkert, at disse Gudeskikkelser (der vel oprindelig er een?)
ikke alene kendes fra Eddaen, men at de ogsaa maa have haft deres
egne Kultsteder. I Vendsyssel ligger Børglum (1231: Burlun) og paa
Sjælland Boeslunde (c. 1370: Borslunde), Det er de samme Navne,
som vi genfinder i Sønderjylland: Bur lund, en nu forsvunden Landsby
ved Tingstedet Nørre Løgum (og Ellum), og Bovlund (1266: Borlund)
i Agerskov Sogn, ikke langt fra Rangstrup Herreds Ting. Har Bor og
Buri været dyrket her, peger ogsaa disse Sakralnavne afgjort mod Nord.
I sig selv er der intet mærkeligt i, at vi ved Siden af Helligdomme,
som kan række tilbage til den fælles gotisk-germanske Tid, finder andre,
der tilhører den særlig nordiske Kulturkreds. Det er jo en simpel Følge
af hele Udviklingen. Men man maa holde sig for Øje, hvad dette betyder.
Gudsdyrkelsen spillede i hine Tider en efter vore Begreber overvældende
stor Rolle baade for Hjemlivet og for det „offentlige“ Liv, greb ind i
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Fig. gy. Økse af Rav.
Fundet ved Jybæk. c. 1/1. Kunstgewerbemus. d. Stadt Flensb. fot.

utallige dagligdags Spørgsmaal, ledsagede alle Beslutninger, brød og
knyttede Forbindelsen mellem Mennesker. Naar vi op imod Vikinge
tiden finder Vidnesbyrd om, at nordiske Forestillinger af religiøs Art
har været herskende helt ned i Sønderjyllands sydligste Bygder, ligger
deri et afgørende Bevis for Befolkningens nordiske Kultur. Dens Harg
og Hov, dens Vi og Stall har tjent de Magter, som alle Daner blotede
til. Det er maaske den vigtigste Side af Vikingetidens hele Kulturliv,
som her afdækker sit danske Ansigt for os.
Da saa Frankernes Kamp mod beslægtede, men alligevel særprægede
religiøse Forestillinger hos vore sachsiske Naboer tog sin Begyndelse,
blev vi revet med ind i det store Opgør. Samtidig gik vore Vikingeflaader
paa Togt til Vesteuropa — hærgende under Odins Ravne, virkeligt
sejrende først under Kristi Kors. Det var baade en Grytid og en Grotid
for vort Folk, og fra dette Øjeblik af falder Dagslyset ind over vor Historie
i stadig klarere Strømme, til alt tegner sig for os i fuldt Sammenhæng.
Vi skal nu følge vort Grænselands Skæbne i disse Daggryets Timer.

TREDJE AFSNIT.

JARLEDØMMET.
i. DE TIDLIGSTE GRÆNSEKAMPE. GUDFREDS DANEVIRKE.
yd for Elben blev Flertallet af Sachserne i Slutningen af det
8. Aarhundrede undertvunget af Karl den Store, saa det fran
kiske Rige fra da af strakte sig mod Nord indtil Holsten.
Kampene brød ud i 772 og fortsattes gennem de følgende tre Aar tier
med den største Voldsomhed fra begge Sider. Først efterhaanden kom
der Plan i Karls Erobringer, og nu fulgte Opstande og Undertrykkelser
i hinandens Spor, indtil det langt om længe lykkedes at bøje det frie
sachsiske Folks Nakke under Frankernes Lov. Massemord og ubarm
hjertige Deportationer svækkede omsider Modstandskraften, og kort
efter Aarhundredskiftet var Karls endelige Sejr sikret.
Følgen af denne Udryddelseskrig blev imidlertid, at Holsten kom
til at ligge som et herreløst Land — prisgivet til Naboerne. Karls
virkelige Magt standsede ved Elben, som dannede en holdbar Militær-
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Fïg. 97- Udsigt mod Kongshøj ved Selk. Thomsen, Flensborg, fot.

KARL DEN STORE OG KONG GUDFRED

Fig. $8. Karl den Stores Underskrift paa et Brev af 25. Oktbr. 775.
„Signum [Kejserens Monogram] Caroli gloriosissimi regis“.
Lidt under 2/3. Berner: Gesch. d. Preuss. Staates (1891).

grænse for hans Rige, og skulde de holstenske Sachseres Modstand brydes,
overlod han Opgaven til slaviske Forbundsfæller som Abodriterne i det
østlige Holsten og Meklenborg. Til Gengæld fik de Lov til at brede sig
i de Bygder, hvorfra Sachserne var drevet bort.
Netop paa det Tidspunkt, da Karls endelige Sejr fuldbyrdedes (804),
blev han imidlertid stillet overfor en ny Modstander. Det var den danske
Kong Gud fred, hvis Djærvhed og Beslutsomhed vakte berettiget Æng
stelse nede i Kejserpfalzen. Han kom, fortæller Karls Krønikeskriver
Einhard, „med sin Flaade og sit Riges hele Rytteri til det Sted, som kaldes
Sliesthorp, paa Grænsen mellem hans Rige og Sachsland“. Karl laa
dengang med sin Hær i Hollenstedt lidt Syd for Elben, og Gudfred var
rede til en personlig Forhandling; men de danske Høvdinge fraraadede
ham at begive sig til Kejseren, og han nøjedes derfor med at sende Bud
bærere, ligesom Karl sendte Legater til Slistorp, hvor de paa hans Vegne
krævede Udlevering af de Nordalbingere, der havde søgt dansk Beskyt
telse. Om de opnaaede noget Resultat, ved vi ikke.
Faa Aar efter truede Krigen paa ny. Kong Gudfred havde Interesser
at opretholde paa den slaviske Kyst, hvor en blomstrende Handelsby
Rer i c (vistnok nær det nuv. Wismar) gav hans Rige store Indtægter.
Han maa altsaa have haft Forbindelse med Karls Forbundsfæller Abodriterne, inden for hvis Omraade Reric laa. I 808 hævdede han, at
de havde brudt deres Overenskomster med ham, og han drog med sin
Flaade imod dem, landede, stormede deres Ringvolde, hærgede vide
Strækninger og fangede og hængte en af deres Høvdinge, God el a ib,
medens en anden, Drosuk, søgte Redning ved Flugt.
Trods alt — Kejser Karl forholdt sig selv i Ro bag Elben og overlod
Abodriterne til deres Skæbne. Han sendte sin Søn op til Grænsen med
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Fig. gg. Brudstykke af Einhards Krønike
med Beretningen om Gudfreds Bygning af Danevirke (se Henvisningerne).
Staatsbibi. Wien. Codex 473, Fol. 138 v.
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Fig. 100. Karl den Stores Segl.
Omskriften lyder: f XPE
PROTEGE CAROLVM
REGE FRANCR.
Fra Brev af 14. Septbr. 774. Posse:
Die Siegel der deutsch. Kaiser und Könige
I (1909)-

Hæren og gav ham Ordre til at drive
den „vanvittige“ Konge tilbage, hvis
Danerne skulde gøre Forsøg paa et
Indfald i Sachsland; men noget Ud
bytte af sine Hærgninger fik Kejser
sønnen ikke. — Paa dette Tidspunkt
var Gudfred vist allerede vendt hjem,
efter at Reric var blevet ødelagt, og Einhard fortæller nu følgende om
Danekongen (Fig. 99) :
„Han førte Købmændene bort med sig, Flaaden lettede, og med hele Hæren drog
han til den Havn (portus), som hedder Sliesthorp. Her blev han nogle Dage og
bød, at hans Riges Grænse imod Sachsland skulde befæstes med en Vold, saaledes at
dette Virke helt fra den østlige Havbugt, som de [o: Danerne] kalder Østersalt, til
Vesterhavet kunde værne Ejderens nordlige Bred, og det skulde kun have een Port,
gennem hvilken Vogne og Ryttere kunde færdes frem og tilbage. Efter at have fordelt
Arbejdet mellem sine Hærførere vendte han hjem.“

Dette er den eneste Meddelelse, vi har om Kong Gud freds Rejs
ning afDanevirke, men ifølge Kildens Karakter kan dens Rigtighed
næppe drages i Tvivl. Stærkt omstridt har derimod det Spørgsmaal
været, hvilke Dele af det store Anlæg der med Rette kan tilskrives Kongen,
og nogen fuldkommen sikker Opfattelse kan ikke gøres gældende, før
en systematisk Undersøgelse med Spaden har fundet Sted.
Der var to Strækninger, som trængte til Værn: dels Halsen ind til
Svansø, dels det aabne slesvigske Midterland mellem Gottorpengene og
de vældige Sumpdrag omkring Rejdeaa og Trene. Maaske har Gudfred
søgt at skærme dem begge. I Øst kan det tænkes at have været ham,
som har bygget Østervolden fra Vindeby Nor til Sænkningen ved
Østerbækken. Den er nu saa godt som helt forsvundet, og vi har meget
ringe Mulighed for nogen Sinde at opnaa en virkelig klar Forstaaelse
af den. I Vest kan man med langt større Sikkerhed tilskrive Gudfred
Virkets Hoveddel: Vestervolden, som strækker sig fra Engene Syd
for Gottorp til Rejdeaa og videre ud over Sumpene indtil c. 2,5 km
fra Hollings ted (Bilag XIII). Ved den blev Adgangen til alle de nord-
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Fig. ioi. Borgpladsen ved Danevirke Sø.
Set fra Sydvest. H. Jensen lit. efter Tegning af J. Kornerup (1861).

ligere Bygder spærret — Færdselsvejene brudt af. Syd for den fandtes
udelukkende spredte Bosættelser, som ikke kunde værnes, hvis det stedlige
Terræn i nogen Grad skulde udnyttes.
Trods mange senere Ændringer er det endnu muligt at paavise dette
Anlægs gennemgaaende Ensartethed over største Delen af Strækningen.
Mellem Gottorpengene og Danevirke Sø (c. 1600 m) er Volden stærkt
udpløjet, saa dens Bredde ofte maaler 20—25 m, medens dens Højde
næppe overstiger 2,5 m, og Graven, som oprindelig har dækket hele
Vestervoldens Yderside, er derved blevet fyldt; men at Gudfreds Virke
ikke har manglet et Gravforsvar, tør anses for absolut sikkert.
Ved Østbredden af den nu udtørrede Sø afbrydes Virket for atter at
fortsættes ved Søens sydvestre Hjørne. Paa Forhaand er det givet, at
der maa have eksisteret en Forbindelse mellem de to adskilte Dele, og
Fund, som blev gjort i 1929 i den tidligere Søbund, giver os en Nøgle
til at forstaa Sagens Sammenhæng. De godtgjorde, at der, før Søen
fyldte Lavningen, paa dette Sted havde været en blød, kratbevokset
Sump, gennem hvilken der var lagt en Plankebro af Eg, kantet med
svære, nedrammede Egepæle og yderligere støttet ved Opfyldninger med
Elle- og Birkegrene. Der kan næppe være nogen Tvivl om, at denne
Bro har knyttet det østligste Stykke af Volden sammen med det Anlæg,

BORGPLADSEN VED DANEVIRKE SØ. WIEGLESDOR

23I

Fig. 102. Tværsnit af Vestervolden mellem Rødekro og Voldbøjningen ved Rejdeaa.
Tegnet af J. Kornerup (1861). Nordiske Fortidsminder. I (1903).

som møder os paa den anden Side af den senere Sø, og som i sig selv
er af ganske særlig Interesse.
Her ligger nemlig en ret velbevaret Borgplads (Fig. 101), som i vore
Dage hyppigst kaldes „Thyraborg“, skønt dette Navn ingen Hjemmel
har paa Stedet. Borgpladsen bestaar af en firsidet, nogenlunde plan
Banke, c. 7 m høj, foroven 45 m i N.—S., 27—32 m i 0.—V., oprindelig
omgivet af en Grav og en lav Vold og vistnok paa Sydsiden yderligere
skærmet af en lille Forvold. Sammen med det følgende Stykke af Danevirke udgør denne Borgplads en organisk Enhed, og der er intet i Anlæg
gets Karakter, som taler imod, at det kan stamme fra Kong Gudfreds
Tid. Da Virkets eneste Portgennemgang har ligget c. 600 m Vest derfor,
vilde det ogsaa være rimeligt netop her at sørge for særlige Forsvars
foranstaltninger, der kunde lette Vagtholdet.
Fra Borgpladsen fortsætter nu Voldlinien indtil Rødekro (c. 600 m).
Paa Grund af senere Paafyldninger er Virkets Bredde vokset til c. 30 m,
og dets Højde maaler c. 6 m; men for øvrigt kan man gaa ud fra, at
det allerede til en Begyndelse har været meget kraftigt paa denne ud
satte Strækning.
Ved Rødekro har Portgennemgangen været. Den kaldes omkring Aar
1000 Wieglesdor (Voldvejens Port?), i det 16. og 17. Aarhundrede
Kahl egat (af kahl = aaben, træløs, hvad netop denne Egn var i
Modsætning til Egnene baade i Vest og i Øst). Endnu har der ingen
Undersøgelser været foretaget paa dette vigtige Sted, hvor det dog skulde
være muligt at genfinde selve Portaabningen, naar Gravningen gennem
førtes i tilstrækkeligt Omfang. Herfra og omtrent til Voldbøjningen ved
Rejdeaa er Gudfreds Vestervold skjult bag senere Fyld og Rester af
Tyres og Valdemars Virker. Den har c. 100 m Vest for Rødekro spærret
den ældgamle Oldtidsvej, hvis Løb Gravhøjene røber for os, og Færd
selen har altsaa været tvunget gennem „Wieglesdor“ længere østpaa —
hen imod Borgpladsen ved Danevirke Sø. Netop den Del af Volden,
som ligger mellem Rødekro og Rejdeaa, blev paa flere Steder gennemgravet i 1861 af Hensyn til Skansearbejderne, og man fik derved et
Indblik i de oprindelige Forhold. Noget under den nuværende Over-
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Fig. 103. Krydsværk af Træ under Voldstykket langs Rejdeaa.
Tegnet af J. Kornerup (1861). Nordiske Fortidsminder, I (1903).

flade fandt man en Række Stammer af Birk, Eg og El, c. 7 m lange,
liggende i et buet Lag, som betegnede Virkets gamle Voldkrone
(Fig. 102 og Bilag XVIII). De havde vel tjent som et Palisadeværk
og var paa et Tidspunkt, da nye Byggearbejder fandt Sted, slængt i
Græsset og skjult under Jordfylden.
Paa de sidste c. 350 m inden Voldbøjningen ved Rejdeaa træder Gud
freds Anlæg atter kendeligt frem som et mægtigt, jævnt hvælvet Dige,
c. 22 m bredt og c. 3 m højt (Fig. 104). Derpaa følger — ude i
Engene — det skarpe Knæ, som bevirker, at Volddraget nu gaar i
vestlig Retning, medens det tidligere gik i sydvestlig. Det løber nogen
lunde parallelt med Rejdeaa paa en Strækning af nogle Hundrede Meter,
ofte gennemskaaret ved Gravninger i 1861 eller senere. I den bløde
Bund har Volden hvilet paa et svært Krydsværk af Egeplanker, der bar
flere Lag af Birke-, Bøge- og Ellestammer (Fig. 103), og selv længere
mod Vest, hvor Voldkarakteren helt forsvinder, og man snarest kan
tale om en bred og flad Vejdæmning (Fig. 105), har det været nødvendigt
paa denne Maade at sikre Jordlagene imod at synke. Nogenlunde kende
ligt kan vi følge Linien indtil c. 2500 m Øst for Hollingsted By; men
ældre Forfattere paastaar, at Anlægget oprindelig har strakt sig helt
hen til Byen, hvor de skal have set de sidste Rester af det. I sig selv er
det ikke usandsynligt, de kan have Ret.
Den hele Strækning, som Gudfreds Virke skærmede, var c. 14 km
bred, og hans Voldes Længde udgør tilsammen c. 12,5 km. Alene dette
giver et Indtryk af Arbejdets Storhed. Danevirke var en kolossal Vej
spærring, som baade Oldtiden og Middelalderen kendte dem — kun
i meget større Maalestok end de øvrige. Men Danevirke var tillige
tænkt og bygget som et Lande værn, og det minder os i den Hen
seende om andre af Tidens Anlæg — f. Eks. om de Grænsevolde, som
Kong Offa af Mercia (758—96) skal have lagt fra Mundingen af Wye
til Mundingen af Dee, saa Kelterne i Wales blev spærrede ude fra det
angelsachsiske England. Gudfreds Virke har dog haft sin særegne Karak-

Gudjreds Vestervold
tæt Vest for Voldbøj ningen ved Rejdeaa.
Nationalmuseet fol. (1901).

VESTERVOLDEN. VEJDÆMNINGEN I VEST

Fig. 104. Vestervolden tæt Øst for Voldbøjningen ved Rejdeaa.
Nationalmus. fot. (1901).

Fig. 105. Den gamle Vejdæmning over Rejdeaamosen.
Forf. fot. (1927).
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ter, sammenlignet med
almindelige
„Diger“.
Det har nemlig for
bundet Langvolden,
det traditionelle For
svarsanlæg, med Borg
volden — svarende
til de frankiske Her
skeres Enkeltborg, deres
curtis regia, lagt nær
ved Grænsen, hvor
gamle Vejlinier kryd
sede denne, og hvor
en særlig Embedsmand,
en missus, varetog Vagt
holdet. Frankernes For
billede havde været de
romerske Limes-Kastel
ler — nu synes paa vor
Side Gudfred at være
gaaet i Frankernes Skole.
Naar vi straks efter
hans Tid hører en
Grænsejarl omtalt
hernede — i 817
Glum, paa Ansgars Tid
Hovi —, ligger den
Tanke nær, at de
har siddet paa Borgen
Fig. 106. Karl den Store.
ved „Wieglesdor“ og i
Brudstykke af en Mosaik i Leo III’s
mangt og meget været
Triklinium (Lateranet). Fot.
udrustede med en Myn
dighed, som svarede til de samtidige kejserlige Embedsmænds nede
ved Elben.
Selv samme Aar som Gudfred byggede Danevirke, opførte Karl Borgen
Hohbuoki (nuv. Höhbeck ved Lenzen, Fig. 107), og efter forgæves
Forhandlinger mellem Parterne i 809 fulgte Borgen Es esfeld (nuv.
Itzehoe) efter. For første Gang havde Kejseren lagt Haand paa holstensk
Jord; men Stedet laa ganske nær Elben, og der var let Overfart herfra
til Stade paa Flodens Sydside. I de følgende Maaneder steg Spændingen.
Danske Hærtog mod Frisland gav Anledning til Rygter om, at Gudfred
vilde hjemsøge Frankerne i selve Aachen, og Karl traf vidtgaaende For-
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Fig. loy. Hohbuoki.
Kortskitse af Karl Schuchhardt : Die frühgeschichtlichen
Befestigungen in Niedersachsen
(1924)-

svarsforanstaltninger. Da
meddeltes det pludselig,
at Danekongen var myr
det, hans Flaade havde
forladt Kysterne og Faren
var overstaaet. Med Gud
freds Efterfølger og Brodersøn Hemming sluttede Kejseren derpaa
Fred i 811. Tolv frankiske og tolv danske Stormænd mødtes et Sted
ved Ej deren (super fluvium Aegidoram, in loco qui vocatur . . . Resten mang
ler), hvor de bekræftede Freden med de Eder, som Sæd og Skik hos de
to Folk krævede. Senere paa Aaret drog et Par danske Høvdinge, som
havde deltaget i Forliget, med Hilsen og Gaver fra Kong Hemming
til Kejser Karl.
Begivenhederne i 811 kan ikke godt opfattes som andet end et Afkald
paa den krigerske Politik, der var indledet af Gudfred, og hæftige indre
Kampe i Danmark gjorde det i de følgende Aar umuligt at genoptage
Angrebet paa Frankerne. Det var danske Kongeætlinge, som stredes
om Magten. En af dem, som hed Harald, bekæmpede Gudfreds
sønnerne, og da Kejser Karl var død i 814, svor han Efterfølgeren,
Ludvig den Fromme, Troskab for derved at tilkøbe sig frankisk
Hjælp. I Maj Maaned 815 sendte Ludvig en Hær op i Sønderjylland (in
terram Nordmannorum vocabulo Sinlendi), og den naaede efter syv Dages
March til et Sted ved Kysten (Navnet er desværre udfaldet af Annal
teksterne), hvor den slog Lejr. Paa en nærliggende 0 havde Gudfreds
sønnerne samlet deres Hærmagt, dækket af 200 Skibe, og tre Dage ven
tede Fjenden forgæves paa, at de skulde tage Kampen op. Saa plyndrede
han Egnen, udtog 40 Gidsler blandt Befolkningen og vendte hjem med
uforrettet Sag.
Men Spændingen ved Grænsen vedvarede. Noget senere fik den øget
Styrke, da Abodriterne gjorde Opstand mod Frankerne og i Stedet søgte
Forbund med Danerne. I Fællesskab vilde nu Daner og Abodriter til
intetgøre Ludvigs Magt Nord for Elben. Det var fra vor Side Gudfreds
Politik, der blev genoptaget af hans Sønner, og Forberedelserne var
store. En dansk Flaade sejlede op gennem Floden til Mundingen af Stør
og lagde til ved Esesfeld, hvor dens Mandskab hærgede Omegnen. Sam
tidig drog den danske Grænsejarl (custos Nordmannici limitis) Gl um med
Hæren over Ejderen og naaede ligeledes ned til Esesfeld, og endelig
nærmede Abodriterne sig Borgen østfra. Dens Besætning modstod imid-

TIDSRUMMET 815—825.

Fig. 108. Ertheneburg.
Kortskitse af Hermann Hof
meister. Zeitschr. 56
(1926—27).

lertid tappert Belejringen,
saa vort Togt blev lige
saa resultatløst, som Kej
serens havde været det
mod os to Aar før. —
Endelig syntes der i 818
at blive Udsigt til virkelig
Fred. Takket være Broderstrid mellem Gud
fredssønnerne fik Harald
ved Kejserens Hjælp
Magten over en Del af
Landet, og her holdt
han Stillingen, indtil han
i 823 atter blev fordrevet.
For Ludvig gjaldt det
om at faa sikret Grænsefreden, og to sachsiske Grever havde netop da
været hos Gudfredssønnerne med Paalæg om at undersøge Forholdene
nøje og skaffe Klarhed over Grunden til de stadige Stridigheder. De var
vendt hjem, kort før Harald kom, og de aflagde en udførlig Beretning;
men det synes dog ikke, som Kejseren har foretaget sig yderligere i Sagen.
Harald maa i den følgende Tid have opholdt sig Syd for Grænsen, og i
August Maaned 825 blev der paa Rigsforsamlingen i Aachen afsluttet et
nyt Forlig, idet Gudfredssønnerne tilbød Fred, uden at vi i øvrigt hører
noget om Betingelserne. At Harald endnu en Gang har faaet sit Herre
dømme tilbage, er sandsynligt. I Oktober Maaned bekræftedes derpaa
Freden efter gængs Sædvane oppe ved Grænsen (in marca).
Taget som Helhed betegner Ti a aret 815—825 en Svækkelse af
den danske Indflydelse Syd for Ejderen og en tilsvarende
Vækst af den frankiske Nord for Elben. Ejderen har utvivlsomt
fra 811 været betragtet som den dansk-frankiske Grænse ; men dette vil
ikke sige, at Frankerne allerede fra dette Tidspunkt at regne har haft
fast Fod i hele Nordalbingen. Tværtimod synes deres Magt at have været
meget begrænset heroppe. Esesfeld borgen fra 81 o, Ham ma bürg (Ham
borg), som maa være i alt væsentligt samtidig, og en Borg „i Omegnen
afDelbende“ (vistnok det nuv.Voldsted Ertheneburg (Fig. 108), ret over
for Bardowik), bygget af Ludvig den Fromme i 822, var alle Grænsefæst
ninger langs Elblinien. De har da kun kunnet beherske den allernærmeste
Egn Nord for Floden, og at man paa Kejser Ludvigs Tid skulde have haft
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befæstede Pladser længere oppe i Landet, er ikke sandsynligt. 817 benyt
tes dog om Holsten Udtrykket Saxonia transalbiana, som kunde tyde paa,
at man har regnet Omraadet hinsides Elben for et virkeligt Admini
strationsdistrikt, og 819 omtales nogle præfecti Saxonici limitis, der sagtens
har udøvet den kejserlige Myndighed her; men under alle Omstændig
heder forfaldt det frankiske Herredømme hurtigt mellem Ej deren og
Elben. Ligesom de indre Stridigheder i Danmark en Overgang havde
tvunget os til at anerkende Grænsen ved Ejderen, førte den stigende
Opløsning paa frankisk Omraade med sig, at Nordalbingen atter blev
et omstridt Land, og at Elben som før blev Frankerrigets militære Grænse
mod Nord.

2. ANSGARS MISSION OG DE POLITISKE FORHOLD VED
GRÆNSEN PAA HANS TID.

Da Kejser Ludvig i Juni Maaned 826 holdt Rigsdag i Ingelheim
ved Mainz, modtog han blandt andre fremmede Sendebud ogsaa Repræ
sentanter for Gudfredssønnerne, som bekræftede den nu aargamle Pagt
med Frankerriget. Allerede paa dette Tidspunkt maa dog den tidligere
Spænding mellem dem og Harald have vist sig paa ny, ja det var maaske
netop for at sikre sig Ludvigs Velvilje under mulige, kommende Stridig
heder, at den danske Sendefærd fandt Sted; thi samtidig mødte Harald
frem med Hustru og Søn og et talrigt Følge af danske Stormænd og
gav uden Forbehold sin Skæbne i Kejserens Haand. Kongen og alle
hans Ledsagere lod sig døbe. Ermoldus Nigellus, hvis Fremstilling af
Begivenhederne dog næppe kan gøre Krav paa ubetinget Tiltro, forsikrer,
at Harald ved Haandslag lovede Ludvig Troskab som hans Vasal (mox
manibus iunctis regi se tradidit ultro), og Kejseren forlenede ham med Grev
skabet Rüstringen ved Weser, hvor han kunde finde et Tilflugtssted,
hvis det blev ham umuligt at hævde sig i Slesvig.
Det varede da heller ikke længe, før hans Rolle som dansk Konge var
udspillet. Allerede i 827 jog Gudfredssønnen Haarik ham over Grænsen,
og trods hæftige Kampe i den følgende Tid lykkedes det ham aldrig at
vende tilbage. Han har sagtens levet Resten af sit Liv i Rüstringen som
Ludvigs Mand.
Samtidig med den politiske Uro i 820erne blev det første Forsøg gjort
paa en Missions virksomhed i Sønderjylland.
Karl den Store havde ikke været stemt for et saadant Arbejde; men det
første Tiaar efter hans Død syntes at gøre Tanken mulig, og en Omven
delse af Danerne vilde sikkert ogsaa byde en vis Garanti for fremtidig
Grænsefred. Skulde Missionen lykkes, maatte den dog have en kraftig
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Fig. i og. Ludvig den Frommes Segl.
Omskriften lyder: f XPE PROTEGE
H LVDOVVICVM IMP.
Fra Brev af 19. August. 834. Posse: Die Siegel der
deutsch. Kaiser und Könige I (1909).

frankisk Politik at støtte sig til, og paa
dette Punkt svigtede hurtigt alle Forud
sætninger. — Prædikerhvervet blev først
overgivet til Ærkebisp Ebo af Rheims,
Kejser Ludvigs Ven fra Barndommen og
nu hans betroede Raadgiver, utvivlsomt
den, fra hvem Missionsinitiativet udgik.
Hans Færd fik det fulde Præg af en Stats
handling. En Rigsforsamling — vistnok i
Attigny, Sensommer 822 — billigede Planen, og Ebo drog til Pave
Paschalis I i Rom. hvor îan for St. Peters Alter indviedes til Evange
liets Forkynder i Norden og til pavelig Legat for disse fjerne Egne.
Paschalis gav ham Munken Ha tliga r til Ledsager, og paa Rejsen til
Sønderjylland, som fandt Sted i Forsommeren 823, sluttede yderligere
Bisp Willerik af Bremen sig til hans Følge. Som et Grundlag for hans
Virksomhed skænkede Kejser Ludvig ham Gaarden Welanao (nuv.
Münsterdorf), ikke langt fra Esesfeld. Hvad de ydre Rammer for
Færden angaar, var saaledes alt lagt til Rette.
Men det bristede afgørende paa andre Punkter, først og fremmest
hvad den nødvendige Arbejdsfred angik. Følgen var, at Ebos Rejse kun
fik Præget af et kort Sommerbesøg, og han vendte tilbage sammen med
de to sachsiske Grever, der netop i 823 havde gæstet Gudfredssønnerne
som Kejser Ludvigs Udsendinge (se S. 236). Tager man fejl i at tro,
at Ærkebispens egen Mission halvt om halvt er blevet til en politisk For
handling, en Mægling mellem de stridende Parter? I hvert Fald viser
Haraids Bortrejse fra Landet umiddelbart efter Ebos Hjemfærd med al
Tydelighed, at Øjeblikket ikke var inde til et virksomt Missionsarbejde
i Grænseegnene.
Det følgende Forsøg skulde blive lige saa resultatløst.
Da Kong Harald vendte hjem efter sin Daab i Ingelheim 826, fulgtes
han af Munken Ansgar fra Ny Korvei ved Weser og dennes ældre Klo
sterbroder Autbert. Ansgar var af egen Drift og paa sin Abbed Walas
varme Anbefaling traadt i Haralds Tjeneste som Huspræst, og han besad
utvivlsomt mange ypperlige Egenskaber som Evangelist blandt Nord
boerne. Han var brændende nidkær i Aanden, havde fra sin tidligste
Tid higet efter at vinde Martyrkronen i Arbejde for Guds Riges Udbre
delse, var fuldt fortrolig med Sachsisk og maatte derfor nogenlunde let
kunne arbejde sig ind i et beslægtet Sprog som det danske, han havde i
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Ny Korvei virket som Scholasticus, hvad der havde givet ham Erfaringer
med Hensyn til Oplæring af Ungdommen i Kristentro, og endelig havde
han prædiket offentligt i Klosterkirken — ligeledes et Hverv, som
maatte have udviklet de Evner, der var nødvendige for en Missionær.
Men det viste sig atter, at de politiske Forhold i Sønderjylland fore
løbig hindrede enhver Missionering. Over Köln var Ansgar fulgt med
Harald til den frisiske By Dorestad, og herfra drog de „gennem Fri
sernes Egne til Danernes Grænse“. Der er ingen Grund til at tvivle
om, at Ansgar i den følgende Tid har opholdt sig i Slesvig, hvor han har
søgt at tilrettelægge sin Virksomhed; derimod er det højst usikkert, om
han har sporet noget Resultat af sine Anstrengelser. Allerede Aaret efter
— 827 — blev Kong Harald, som vi har set, fordrevet, og „de ovennævnte
Guds Tjenere, der skulde være, hvor han var, havde saaledes deres Op
holdssted snart imellem Kristne og snart imellem Hedninge“. Maaske
er det i Slesvig, han har naaet at faa en lille Skole oprettet (Teksten er
ikke klar paa dette Punkt); men i 827 maa han være fulgt med Harald
til Rüstringen, og dermed har i hvert Fald det første Afsnit af hans dan
ske Mission været afsluttet.
Et virkningsfuldt Omvendelsesværk forudsatte ikke alene roligere For
hold Nord for Ejderen, men ogsaa et fastere Styre Syd for den, en stær
kere statslig Autoritet. Som Forholdene artede sig efter 825, var der
meget ringe Udsigt til, at den begyndte slesvigske Mission skulde lykkes.
Alligevel vilde det være af Betydning, om dens Bærer udstyredes med en
kirkelig Autoritet, som kunde stille ham friere og myndigere under Ar
bejdet, og det vilde være fremmende for hans Gerning, om Landet ind
til Missionsmarken organiseredes kirkeligt, saa der blev skabt et Grund
lag, paa hvilket han naturligt kunde bygge videre.
Da Ansgar i 831 vendte hjem fra en Missionsrejse til Mälarbyen Birka
i Sverige, blev Spørgsmaalet om at skaffe ham en saadan Autoritet
taget op til Afgørelse. Paa en Rigsdag i Thionville i Oktober Maaned
oprettedes et nordalbingisk Ærkebispedømme, hvorfra den nordiske
Mission kunde drives, og Ansgar indviedes til Ærkebisp i Hammaburg. Pave Gregor IV stadfæstede denne Indvielse og tildelte
ham Palliet, ligesom han udnævnte ham til sin Legat „blandt alle
omboende Folk, Svear, Daner, Slaver eller andre, som bor i disse
Egne“. Med Ebo, som jo allerede i 822 havde faaet den „pavelige Le
gation“ i Norden overdraget, delte Ansgar derpaa Arbejdsmarken.
Medens han selv fra Hamborg paatog sig Fortsættelsen af den slesvigske
Mission, overtog Ebo Forkyndelsen i Sverige og sendte snart efter sin
Slægtning Gauzbert derop, indviet til svensk Bisp.
Tiden til et stort Fremstød var dog endnu langt fra inde. Frankerrigets
Opløsning var i stadig Udvikling, og samtidig begyndte de danske Vi-
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kinger atter at hærge Vesteuropas Kyster. Fra 834 blev i Virke
ligheden Spydet vendt om ved Ejderen. Danerne plyndrede Gang
paa Gang blandt Frisere og Sachsere, medens den frankiske
Indflydelse i Nordalbingen syntes helt at smuldre hen. —
I 845 sendte Kong Haarik en Flaade paa 600 Skibe op ad
Elben. Den ankrede ved Aftenstid ud for Hamborg, og Grev
Bernhard, hvem Forsvaret paahvilede, var ikke til Stede. Ansgar
kunde ingen Modstand yde. Han maatte udelukkende tænke
paa at frelse de dyrebare Relikvier fra Ødelæggelsen. Kler
kene adspredtes som Avner for Vinden, Ansgar selv slap i
det sidste Øjeblik halvnøgen bort, Borgerne dræbtes eller
flygtede, og i det Døgn, Danerne opholdt sig i Staden, gik
baade Kirken, Klosteret og Biblioteket op i Luer. Den unge
Ærkebiskops Taalmod og Tro var blevet sat paa en Prøve, som
ikke kunde være haardere, da han — berøvet alt — flakkede
fredløs om, mens hele Resultatet af hans Virksomhed syntes
udslettet.
Resten af 840erne stod i Hærtogenes Tegn. Byer brændtes og
Skatter opkrævedes, Trælle førtes til Danmark og de tre fran
kiske Herskeres Trusler om Hævn (847) var ganske virknings
løse. Vi vidste for vel heroppe, hvor stærkt splittede Modstan
derne stod.
Omkring 850 slog imidlertid Haarik ind paa en
fredeligere Politik, sagtens fordi der nu ogsaa i Danmark
brød indre Kampe ud, og netop paa dette Tidspunkt stod Ansgar
rede til atter at begynde sit Missionsarbejde. Efter lange For
handlinger var det ledige Bispedømme Bremen bleven slaaet
sammen med Hamborg til Ærkebispedømmet HamborgBremen, det var givet til Ansgar, og i 849 indsattes han
højtideligt i sin nye Værdighed, hvorefter han valgte Bremen
til Sæde.
Han kunde altsaa udnytte de Vilkaar, som skabtes ved
Haariks ændrede Holdning. Jævnligt gæstede han nu den danske
Konge „og søgte ved Gaver og ved at vise ham alle de Tje
nester, han kunde, at gøre sig gode Venner med ham for med
hans Tilladelse at kunne faa Myndighed til at udføre Prædiker
embedet i hans Rige. Thi alt imellem sendtes han til ham
i kongeligt Ærinde og udførte med Iver og Troskab, hvad der
tjente Fred og Forbund og var til Nytte for begge Riger. Der
ved lærte den ovennævnte Kong Haarik den hellige Mands
Fig. 110. Vikingesværd, f. i Elben ud for Hamborg. Efter Hjaltets Form
at dømme fra første Halvdel af 9. Aarh. c. 1/5. Mus. f. Hamb. Geschichte fot. (1929).
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T. Udsigt over Holm og Slien.
Hansen, Slesvig, fot.

Troskab og Retskaffenhed at kende, begyndte i høj Grad at elske og ære
ham, fulgte gerne hans Raad og fik saadan Fortrolighed til ham, at han
endog lod ham være til Stede, naar han i Løndom forhandlede med sine
Raadgivere om Rigets Sager. Ja, skulde der sluttes noget Forbund mel
lem Folket i dette Land, nemlig Sachsen, og hans Rige, vilde han ikke,
at det skulde stadfæstes uden paa hans Ord ; thi det, som Ansgar baade
billigede og lovede, kunde han fuldkommen stole paa, sagde han“.
En Hovedopgave for Missionslederen maatte være ved politisk
Mægling at sikre Grænsefreden og fastholde de Aftaler, som var
afsluttet mellem Haarik og det østfrankiske Rige i 848. Her har Tids
punktet givet Ansgar rig Anledning til at vinde den danske Konges
Tillid, fordi en venskabelig Mægling indirekte styrkede denne over for
de hjemlige Modstandere, som nu rejste Hovedet. To af Kongens Slægt
ninge angreb Haarik i Slesvig og tvang ham til at dele Herredømmet
med dem. Det lykkedes ham vistnok allerede næste Aar at drive dem ud
af Landet; men de raadede over baade Skibe og Folk og opgav ikke saa
let Forsøget. I 854 vendte den ene af dem, Guttorm, tilbage, det kom
til en vældig Kamp, og baade Haarik, Guttorm og den hele Kongeæt
dræbtes — kun en ung Dreng, der ligeledes hed Haarik, overlevede
Striden. Det blev da ham, som toges til Danernes Konge.
At Ansgar efter bedste Evne har støttet Haarik den Gamle, ikke alene
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i hans Forhold til det østfrankiske Rige, men ogsaa, hvor Spørgsmaalene
drejede sig om den hjemlige Politik, fremgaar klart nok af de ovenfor
citerede Sætninger fra hans „Levned“, og det var i en vis Forstand en
nødvendig Betingelse for hans eget Arbejde. Haarik stillede sig derfor
velvillig til hans Bøn om at maatte forkynde Evangeliet, selv om Kon
gen ikke personlig vilde tage Daaben, og da Ansgar bad om Ret til at
rejse en Kirke ved Slesvig, „hvor en Præst til enhver Tid kunde
være til Stede og udstrø Guds Ords Sæd og meddele Daaben til alle, som
vilde tage imod den“, gav Haarik ham „med største Velvilje“ Lov
dertil. „Ligeledes gav han den Tilladelse, at hvem i hans Rige, som
vilde det, maatte blive Kristen“.
Det var værdifulde Gentjenester, der saaledes opnaaedes, og i Begyn
delsen af 850erne kunde Ansgar altsaa skride til Opførelsen af det første
Gudshus i Danmark — den lille Mariekirke paa Holmen umiddelbart
uden for det daværende Slesvig (Fig. 111). „Og nu begyndte Guds Naade
paa dette Sted at vokse og bære Frugt. Thi der var alt tidligere mange
Kristne, som havde taget Daaben enten i Dorestad eller i Hammaburg
— blandt dem nogle af de mest ansete i samme By [□ : Slesvig] — og de
var glade over, at der gaves dem Lejlighed til at udøve deres kristne
Gudsdyrkelse. . . . Og medens mange, som dér var døbt, levede længe
efter, var der en utallig Mængde, som i deres hvide Daabsdragt derfra
steg op til det himmelske Rige; thi de lod sig villigt korse for at blive
Lærlinge, hvorfor de fik Lov til at gaa ind i Kirken og være til Stede ved
de hellige Handlinger; men de opsatte dog at modtage Daaben, idet de
tænkte, det var bedst at blive døbt ved deres Livs Ende, for at de, ren
sede ved Salighedens Bad, rene og ubesmittede, uden noget Ophold
kunde gaa ind gennem det evige Livs Porte“. Det er „Primsigningen“,
den gamle Forfatter tænker paa med disse Ord — en gængs Sædvane
blandt den Tids Nordboer.
Medens Værket saaledes tegnede til at lykkes i Slesvig — selv om vi
trods Rimberts Udtryk kun maa tænke os en forholdsvis meget beskeden
Menighed dannet — var den svenske Missionsmark ved at lægges øde,
præsteløs, som den havde været i længere Tid. Ansgar følte Trang til
atter at gæste Birka med Evangeliet, og Haarik var ham behjælpelig
med Forberedelserne. Hvornaar Afrejsen fandt Sted, kan ikke med
Sikkerhed siges; snarest har det været i 853, i hvert Fald var han draget
bort, inden de skæbnesvangre Begivenheder i 854 indtraf, og da han vendte
tilbage igen, var Haarik den Unge Danernes Konge.
For Ansgars Vedkommende havde Stillingen derved helt
ændret Karakter. De Høvdinge, hvis Støtte hans Gerning havde
nydt godt af, var saa at sige alle fortrængt, og i deres Sted var der
kommet Folk til Magten, „som hidtil havde været temmelig ukendte for
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Hr. Biskoppen“, og som søgte at overtale Haarik den Unge til at ned
bryde Kirken i Slesvig og udrydde den kristne Gudsdyrkelse, der
havde ført de gamle Guders Vrede over Landet og bragt alle Ulyk
kerne med sig. Især var det Jarlen i Slesvig By, Hovi (cornes praefati
viciy Sliaswich videlicet, nomine Hovï), som hidsede Kongen. Han lod selv
Kirken lukke og tvang dens Præst til at fortrække. Men Vanskelighederne
i disse Aar steg yderligere, da nye Kampe om Herredømmet i det danske
Grænseland blussede op, takket være de indre Brydninger, som havde
vist sig.
I 855 kom to Kongeætlinge Rørik og Gudfred Haraidssøn nede
fra Frisland for at kræve Part i Riget. De opnaaede intet og maatte
ud paa Efteraaret vende tilbage med uforrettet Sag; men opgive Planen
vilde de ikke, og da Rørik i 857 med Kejser Lothars Samtykke havde ud
rustet en stor Flaade, lykkedes det ham at faa fast Fod paa dansk Grund,
idet Haarik den Unge afstod til ham „den Del af Riget, der ligger mel
lem Havet og Ej deren“ (partem regni quae est inter mare et Egidoram). Ud
trykket er uklart. Strengt taget ligger der intet Land „mellem“ Havet
og Ejderen; men Sandsynligheden taler for, at man med dette Udtryk
har tænkt paa Ejdersted, □: den Øgruppe, som udgjorde det daværende
Ejdersted, og hvorfra al Fart paa Floden kunde beherskes, altsaa en i
høj Grad værdifuld Erhvervelse, der vilde sikre Ejeren betydelig politisk
Indflydelse i hele Grænseegnen. Heller ikke Forholdene i Slesvig By —
navnlig ikke Købmændenes Besøg deri — kunde blive uberørte af, hvem
der raadede over Hovedadgangen til Riget.
Det ligger nær at sætte dette Røriks Ejderherredømme i Forbindelse
med den Omvæltning, som fandt Sted hernede op imod Aaret 860.
Ansgars „Levned“ giver os kun den nøgne Beretning: da Ærkebispen,
skælvende af Frygt for Følgerne af det barske Vejr, der nu blæste over
hans Missionsmark, havde i Sinde at drage op til Haarik den Unge,
„kom Herrens Naade ham i Forkøbet. Samme Konge forjog først nys
nævnte Jarl [o: Hovi] fra den omtalte By [o: Slesvig], saa han aldrig
mere kunde komme tilbage i hans Yndest, og skikkede derefter af sig
selv Sendebud til Hr. Biskoppen med det Ærinde at bede ham sende sin
Præst tilbage til hans egen Kirke og forsikre, at han ikke mindre end
Haarik den Gamle ønskede at gøre sig værdig til Kristi Gunst og Hr.
Biskoppens Venskab“. Hvad Aarsagen kan have været til dette pludse
lige Omslag, siges altsaa ikke; men monstro Hovis Fald er uden For
bindelse med den Omstændighed, at hans Interesser i saa høj Grad var
knyttet til et Omraade, Kongen havde givet fra sig? Mon ikke Rørik
har vidst at skaffe sig den Indflydelse og de Indtægter, som Handels
vejen fra Ejderens Munding til Sliens Bund afgav Betingelserne for?
Og mon dette ikke har været Grunden til, at Haarik er sadlet om og er
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slaaet ind paa den samme Politik over for Kirken og det østfrankiske
Rige, som Haarik den Gamle havde ført siden Slutningen af 840erne?
Sandsynligvis har heller ikke Røriks Ejderherredømme holdt sig ret
længe. Maaske var det hans Folk, der plyndrede Sachsen i 858, i hvert
Fald synes han senest i 862 atter at have været hjemme i Frisland, og
om noget nyt Togt til Slesvig er der ikke senere Tale.
Hvorledes Sammenhængen end er, har Hovis Fordrivelse aabnet Ansgar
Adgang til at genoptage sin Virksomhed i Sliegnen. „Den berømmelige
Grev Borkar (cornes illustrissimus), som ogsaa tidligere hos Haarik den
Gamle havde været ham til stor Hjælp i alle Ting, og som formaaede
meget hos begge Konger, fordi han var deres nære Slægtning“, skaffede
ham Adgang til Haarik den Unge, der straks gav ham samme Virke
frihed, som han havde haft før 854. „Ja, han gav endog sit Samtykke til,
hvad der hidtil tyktes Hedningene en Skændsel, at der maatte ophænges
en Klokke ved Kirken. Ligeledes skænkede han i en anden By i sit Rige,
som hed Ribe, en Grund, hvorpaa der kunde bygges en Kirke, og gav
af sin kongelige Magt Tilladelse til, at en Præst maatte have stadigt Op
hold der“.
Saaledes opnaaede Ansgar i sine sidste Leveaar (f 865) at se Guds Rige
styrket blandt Danerne. Det var næppe meget, der var vundet, hvis man
tænker paa Størrelsen af de to første Menigheder; men der var dog skabt
et Grundlag, som Efterslægten kunde bygge videre paa, hvis ikke ufor
udsete Ting traadte hindrende i Vejen. Som før vilde de politiske For
hold i Sydslesvig faa afgørende Betydning for Evangeliets Forkyndelse,
og paa dette Punkt var der unægtelig ikke meget Haab om, at den
skabte Ro vilde være af lang Varighed. Sporene maatte skræmme.

3. DET ÆLDSTE SLESVIG. FORBINDELSEN
MED FRISERNE.

Naar det tidligste Missionsarbejde i Danmark knyttedes til Slesvig og
Ribe, hænger det ikke alene sammen med, at disse to Byer laa Franker
riget nærmest, det skyldtes i lige saa høj Grad, at de begge stod i levende
Handelsforbindelse med det kristne Vesteuropa, ja at frisiske Købmænd
sikkert havde spillet en væsentlig Rolle ved deres Anlæg.
Friserne var disse Aarhundreders driftigste Handelsfolk i Nordeuropa.
Allerede henimod Aar 400 begyndte deres Farter op ad Rhinen, hvor de
bl. a. afsatte brogede Tøjer, som en udbredt Faareavl gav dem Raastoffet til at fabrikere. I det 7. Aarhundrede var Dorestad (nuv. Wijk bij
Duurstede) ved Lecks Udløb i den krumme Rhin deres betydeligste By,
hvis Handelslykke Gang paa Gang lokkede Naboerne til Angreb. Regel-
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mæssig blev dog Frankerne efter kortere eller længere Tids Forløb drevet
tilbage igen, indtil det i sidste Halvdel af det 8. Aarhundrede lykkedes
Karl Martel og hans Søn Karl den Store at gøre Ende paa Frisernes Selv
stændighed. Fra da af laa ogsaa Dorestad under frankisk Overherre
dømme.
Trods denne urolige Skæbne vedblev Friserne at sende deres Skibe
fuldlastede langs Kysterne og op gennem Flodløbene. Det var dem, som
paa Karolingertiden atter bragte Liv i Rhinhandelen og anlagde sluttede
Kolonier i en Række Handelsbyer, som allerede i romersk Tid havde
vundet Ry — Köln, Mainz, Worms o. fl. De gik ned til Elsass, søgte ad
Seinen og Mosel ind i Frankrig og beherskede en stor Del af Handelen
paa de britiske Øer — f. Eks. i London og York. Ret tidligt er de vist
ogsaa naaet op i sachsiske Egne, hvor de i større eller mindre Grad har
medvirket ved de Byanlæg, som i Slutningen af det 8. Aarhundrede fandt
Sted langs Weser og Elben — Bremen, Verden, Bardowik o. fl. Paa den
Maade er de noget nær samtidig kommet til vore Grænser. De har fulgt
den gamle Vej tværs over Sydslesvig: er sejlet ind gennem Ejderen og op
ad Trene til Hollingstedegnen, hvorfra deres Varer er blevet fragtet
over Land til Slien, og derved har de opnaaet Forbindelse med Østersøhandelen og har set store Fremtidsmuligheder aabne sig for deres Drif
tighed.
Omkring Aar 800 har der endnu ikke været noget Byanlæg ved Slien.
En saadan Bebyggelsesform var fremmed for vore Forhold paa den Tid,
og det Sliesthorp, der nævnes i 804 (se S. 227), har været en Gaard
eller en Landsby nær det Sted, hvor Skibene kunde lægge til.
Begivenhederne i 808 synes imidlertid at have lagt Spiren til en ud
videt Bebyggelse. Da Kong Gudfred i dette Aar havde ødelagt Reric,
førte han Købmændene bort og drog med hele sin Hær til Sliesthorp
(se S. 229). Det siges ikke i Annalteksten, at ogsaa Købmændene blev
ført derhen; men der gives næppe nogen anden rimelig Opfattelse.
Gudfreds Fremfærd mod Reric, som gav hans Rige store Indtægter
(magnam regno illius commoditatem vedigalium persolutione praestabat), vilde
savne Begrundelse, hvis han ikke havde haft til Hensigt, hjulpet af de
bortførte Købmænd, at skaffe sig tilsvarende Indtægter inden for Rigets
egne Grænser. Det maa paa dette Tidspunkt have ligget i hans Planer
at udnytte de naturlige Betingelser for Købmandsskab, som den lune og
veldækkede Sliens Inderbredning besad, og man kan i denne Forbindelse
lægge Mærke til, at han Aaret efter (809) førte sine Forhandlinger med
Karl den Store „ved Hjælp af Købmænd“ (per negotiatores quosdam).
For Oprettelsen af en Handelshavn (emporium) ved Slien maatte ogsaa
mange Ting siges at tale. Her havde Sydslesvigs økonomiske Basis ligget
fra ældgammel Tid, og i Aarhundrederne efter Rigsdannelsen havde
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Egnen bevaret sin Førerstilling i baade politisk og færdselsgeografisk
Henseende. At der har været afholdt Markeder her, kan man næppe
tvivle om; men det er kun lidt, vi kender til gotisk-germansk Markeds
væsen i forhistorisk Tid. Vi har dog Meddelelser, som rækker helt
tilbage til det 1. Aarhundrede efter Kristus, og vi ser, at det netop var
de Punkter, der i politisk, militær, økonomisk og færdselsmæssig Hen
seende var de vigtigste, der benyttedes til saadanne regelmæssige Han
delsstævner (nundinaé).
I Tidens Løb gjorde nu den frankiske Kongemagt Markedsvæsenet
til et Regale. Det var Kongen, som ydede Markedets Købmænd og Gæ
ster Retsbeskyttelse, og som til Gengæld ved sine Embedsmænd opkrævede
Markedstolden. Hvorledes Udviklingen er forløbet i det enkelte, kan vi
ikke afgøre; dertil er Materialet for sparsomt. Først gennem Karl den
Skaldedes saakaldte Edictum Pistense fra 864 faar vi et nogenlunde
fyldigt Indtryk af en Markedsordning, hvis fleste Bestemmelser sikkert
har hvilet paa Sædvaner, der rakte mere end et halvt Aarhundrede til
bage i Tiden.
Det er vel Oprettelsen af en saadan fast Markedsplads
med tilhørende kongeligt Regale, der har ligget bag Gud
freds Handelspolitik i 808. Nogen stærk Udformning af Tanken
skal vi dog ikke regne med. Endnu paa dette Tidspunkt synes tilsva
rende „officielle“ Markeder at have været faa i Sachsland. Naar vi i
817 træffer en dansk „Grænsevogter“ (custos Nordmannici limitis), ligger
det imidlertid nær at tro, at han ikke alene har skullet varetage den
militære Opgave ved Ejderen, som de kejserlige missi gjorde det ved
Elben, men at han ogsaa — som disse — har skullet kontrollere den
stedlige Handel, sørge for Overholdelsen af de kongelige Befalinger,
skaffe Lov og Ret Gyldighed paa Markedet, modtage den faldende Told
og inddrive de paadømte Bøder.
Paa denne Baggrund förstaas det, at vi omkring Aar 850 kan møde det
baade nye og fremmede Navn Sliaswich som Betegnelse for en Handels
havn, en portus eller en vicus, ved Slien. Her har vi den Markedsby, der
var vokset frem i Aarene efter 808, fordi Landets Konge havde været
interesseret i at udvikle det skabte Regale, og fordi Byen laa paa et
Sted, „hvor Købmænd kom sammen fra alle Kanter“. Yderligere hjalp
den kristne Mission til at jævne Vejen derhen. Da Ansgar havde faaet
Lov til at bygge sin Kirke i Slesvig, blev der saa stor en Glæde der paa
Stedet, „at endog Mennesker af dette Folk [□: Sachserne] uden al Frygt,
hvad før ikke lod sig gøre, og Købmænd baade herfra og fra Dorestad
frit søgte til samme Sted, og det gav Anledning til, at der blev Over
flødighed af alt godt“.
Disse Ord fra „Ansgars Levned“ siger os, at Folk fra Dorestad — alt-
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Fig ii2. Karl den Stores Dorestadmønter og slesvigske Efterligninger af dem.
i. Et Eksemplar af Karls Mønt, f. v. Krinkberg ved Hadenfeld (Steinburg Kreds,
Holsten). Typen udmøntedes i Perioden 768—781. — 2—4. Slesvigske Efterligninger.
2 f. i Hedeby. 3—4 f. v. Rydde, Angel.
Alle 1/1. Nordelbingen II (1923).

saa Frisere — spillede en Rolle for Byens blomstrende Handelsliv; men
det frisiske Islæt kommer endnu tydeligere for en Dag, naar vi tager
andre Omstændigheder i Betragtning.
Efter al Sandsynlighed er saaledes selve Navnet Sliaswich af frisisk
Oprindelse. Det tyder paa, at de Købmænd, som grundlagde Byen, var
Frisere. Det samme gælder for øvrigt Ribe. Ogsaa her er Navnet sikkert
frisisk. Ligeledes har det en vis Vægt, at de ældste nordiske Mønter,
prægede i Slesvig tidligt i det 9. Aarhundrede, er Efterligninger af Karl
den Stores Dorestadmønter (Fig. 112). Det viser, fra hvilken Side
Tanken er kommet, og den har stemt nøje overens med Tidens alminde
lige Tendens: en hyppigere Brug af udmøntede Penge ogsaa ved Mar
kedsomsætningerne. Endelig har man i den senere slesvigske Stadsret
paa mange Punkter villet finde Ligheder med frankisk-frisisk Ret for
Markeder og Torvebyer, saaledes som denne Ret kendes fra ovennævnte
Edictum Pistense.
Slesvigs Handelsforbindelser gik imidlertid ikke alene mod Syd og
Sydvest. Ogsaa nord- og østpaa færdedes Byens Købmænd, og en af deres
Hovedruter førte op til Birka (nuv. Björkö) i Mälarn, det andet store
Midtpunkt for den begyndende nordiske Mission. Det var utvivlsomt
med Købmænd fra Slesvig, Ansgar gjorde sin første S verigesrejse; og da
han ved Midten af Aarhundredet for anden Gang drog til Birka, medgav
Haarik den Gamle ham et Sendebud og et Tegn, som skulde stemme
den svenske Kong Olavs Sind velvilligt over for Forkyndelsen. Endnu
klarere sporer vi dog Forbindelsen med Birka i de slesvigske Mønter af

248

SLIASWICH NORD FOR SLIEN

Dorestadtypen, der er fundet som Gravgods paa den store svenske Bo
plads.
Ved Gravninger har man siden 1871 skaffet sig et fyldigt Indtryk
af Birka og dets Beboere i det 9. Aarhundrede, medens vi saa at sige
intet kender til det daværende Slesvig ud over Kildernes magre Beret
ninger. Det er hævet over al Tvivl, at Birka var en særdeles betyd
ningsfuld vicus, et Midtpunkt for den svenske Handel, og Fundene
vidner om den svenske Kulturs høje Blomstring og dens rige Tilknyt
ning til fremmede Kulturkredse i baade Øst, Syd og Vest. Maalt med
en arkæologisk Alen er det ældste Slesvig mere end fattigt, og sammen
ligner man paa dette Grundlag de to nordiske Handelsstæder, træder
ubetinget Birka i Forgrunden.
Men Jordfundene kan i denne Henseende let være vildledende. Om
stændighederne førte til, at Birka ophørte med at eksistere omkr. Aar 1000,
og siden da laa den gamle Bytomt, Borgpladsen og Gravmarkerne urørte
hen, til alle deres Skatte kunde hæves i vore Dage. Helt anderledes for
medes Slesvigs Skæbne. Trods stærkt svækket Handelsbetydning ved
blev Byen at leve sit eget, stille Liv, og dens Gader og Huse dækker un
der Aarhundreders Aflejringer endnu den Dag i Dag den Jord, hvorpaa
de første Boder blev rejst. Havde Slesvig i nyere Tid været i levende Ud
vikling, havde der fundet en kraftig, økonomisk Udnyttelse af Byomraadet Sted inden for dets ældste Rammer, vilde moderne Udgravninger
og Ingeniørarbejder sikkert paa adskillige Steder have ført til værdifulde
Fund. Til at gøre saadanne har der imidlertid været ringe Anledning.
Fremtiden maa afgøre, om det nogen Sinde skal lykkes at samle et Mate
riale, der i arkæologisk Henseende kan skaffe os Beviset for Byens Jævn
byrdighed med Birka.
Det maa anses for sikkert, at det Sliaswich, hvortil Ansgar kom, la a
Nord for Slien (se Bilag XIII). Her var Kysten i det 9. Aarhundrede
mere uregelmæssig end i vore Dage, og Pladsen for Markedet og Boderne
ragede som et Næs ud imellem Holm Nor og de senere saakaldte Königs
wiesen, dengang vist en fladvandet og grødet Bugt. Paa det samme Næs
ligger nu Altstadt. Disse Strækninger har tilhørt Kongen (i Valdemars
Jordebog opgives 3/4 af Slesvig By at være Kongelev), og her har han,
nær det Sliesthorp, der nævnes i Aarhundredets Begyndelse, udlagt et
passende Omraade til de frisiske og andre fremmede Købmænds Markeds
brug. En nøjagtig Redegørelse for den oprindelige Bebyggelses Udstræk
ning er det umuligt at give, og ikke heller kan vi med Sikkerhed sige,
om det ældste Slesvig var skærmet af Voldanlæg eller lignende. Tilsva
rende vici var som Regel et Hundredaar senere befæstede, og mange
havde været det allerede omkr. 850.
Derimod kan vi se, at den Kirke, som byggedes, kom til at ligge uden

RIMBERTS MISSION. NORMANNERNES NEDERLAG 89

249

for Sliaswich. Haarik den Gamle gav selv Grunden, hvor Præstens
Bolig skulde staa, og da Kirken var færdig, indviedes den til den hellige
Guds Moder Maria — en Oplysning, der kun findes i den senere Redak
tion af „Ansgars Levned“, men om hvis Rigtighed vi ingen Aarsag har til
at tvivle, bl. a. fordi Moderkirken i Hamborg var viet til Jomfruen.
Takket være Navnet kan dens Sted bestemmes. Den har ligget ret Øst
for Bynæsset paa den lille Holm (Fig. m), hvor „Sancta Maria“
nævnes i et Brev fra 1196. Først i 1571 solgtes og nedbrødes det Gudshus,
som havde afløst Ansgars lille Tømmerkirke.

4. SVENSKE FYRSTER GRUNDLÆGGER HEDEBY.
DRONNING TYRES DANEVIRKE.
I Tiaaret efter Ansgars Død gik vistnok alt nede ved Grænsen sin ro
lige Gang. Vi hører, at to danske Samkonger, Sigfred og Halvdan, i
873 sluttede Aftaler med det østfrankiske Rige om Varetrafikken i Grænseomraadet; men ellers lader Kilderne os helt i Stikken. Først i 880
bringer de nye Efterretninger, og da drejer det sig atter om voldsomme
Kampe.
I dette Aar blev Hertug Bruno af Sachsen, Bisperne af Hildesheim og
Minden, ni Grever og atten Vasaller dræbt af Danerne, hele Nordalbingen var i deres Vold, og al frankisk Myndighed var ophørt Nord for
Elben.
Det er under saadanne blodige Tegn, Ansgars Lærling og hans Efter
følger paa Ærkebispestolen, Rimbert, har maattet afslutte sin Virk
somhed (j* 888). Fra 880 at regne har det ikke været muligt at fortsætte
Missioneringen, og inden længe er Sporene af den Virksomhed, som
Hamborgkirken saa forventningsfuldt havde set tage Vækst ved Aar
hundredets Midte, blevet slettet. Lige til omkring Aar 900 har man fort
sat de stadige Fejder. Sachsland har været plyndret, Byer er blevet
brændt og Byttet ført mod Nord. I 891 lykkedes det Kong Arnulf (887—
899) at ramme Vikingerne haardt i et stort Slag ved Dyle nær Louvain.
Begge de danske Konger, Sigfred og Gudfred, faldt, og seksten kon
gelige Mærker kunde hjemføres til Bajern som Sejrs tegn. Frankerne reg
nede vel med, at Lykken nu vilde vende sig; men den gjorde det kun for
en ringe Del. Allerede det følgende Aar brød nye Skarer hærgende ind
over de lothringske Bygder, og det var en usikker Trøst, at de derefter
foreløbig vendte Vaabnene mod England.
Efter „det normanniske Nederlag“ ved Dyle herskede i Danmark en
Konge ved Navn Helge (Heiligo), siger Adam af Bremen, og saa „fulgte
Olaf, som — kommende fra Sverige — vandt det danske Rige ved Vold
og Vaaben (regnum optinuit Danicum vi et armis). Han havde mange Søn-
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ner, af hvilke G nup a (Chnob) og Gurd fik Riget efter ham“. Ikke helt
i Overensstemmelse hermed tager han senere Traaden op paa ny og
siger: „Efter Olaf, den svenske Fyrste (Sveonum princeps), som herskede
i Danmark sammen med sine Sønner, fulgte i hans Sted Sigtryg (Sigerich)“, og han tilføjer lidt længere fremme: „Det er uvist, om nogle af
saa mange Konger eller rettere Danernes Tyranner (tyranni Danorum)
raadede samtidigt, eller om den ene levede kort Tid efter den anden“,
(Fig. 113)Af Adams Efterretninger kan vi ikke med Sikkerhed læse stort andet,
end at svenske Fyrster omkr. Aar 900 har erobret „det danske Rige“
(regnum Danicum). To Runestene, som er rejst over Gnupa og Sigtryg nede
ved Slien, fortæller os imidlertid, at det var her, de levede, og det er
let at indse, hvorfor de søgte netop til disse Egne, naar de vilde hævde
Magten over Landet. Sydslesvig var vedvarende Danmarks politiske og
økonomiske Midtpunkt. Herfra beherskedes baade den vestlige Østersø
med vore Øer og Ejdermundingen — den store Udfaldsport mod de
frankiske Riger og England. Forbindelsen mellem Slesvig og Sverige
var gammel, og Birka stod endnu i fuld Blomst. Det er forstaaeligt, at
den rige Handelsstad ved Slien blev et Maal for vort Frændefolks Hær
tog, og at det lykkedes Svenskerne at sætte sig fast i Danmark paa et
Tidspunkt, da Danernes stadige Kampe i Vesteuropa og den Fører
magt, som Togtene havde lagt i en Række Høvdinges og Kongeætlinges
Hænder, maa have svækket det hjemlige Sammenhold. Det blev det da
værende „Østersø-Danmark“, det, hvormed Sachserne og Frankerne i
daglig Tale nærmest forbandt Navnet Danmark, som vore krigerske
Frænder lagde Haand paa.
Nu afløstes den gamle Markedsby Slesvig Nord for Slien — uden selv
helt at forsvinde — af en blomstrende Handelshavn, Hedeby, Syd
for Slien.
Allerede før maa en Del af Samkvemmet mellem Slesvig og Hollingstedegnen være gaaet tværs over Midterlandet til de flade Hedestræk
ninger ved Haddeby Nor, og der maa sidst i det 9. Aarh. være fremkaldt
en sparsom Bebyggelse paa det Sted, hvor senere Hedeby skulde komme
til at ligge. Herpaa tyder flere Jordfund; at Pladsen var kendt af sø
farende Folk før Aar 900, har vi et Vidnesbyrd om i to Udtalelser, som
Kong Aelfred af England (871—901) indflettede i den geografiske Over
sigt, han knyttede til sin Oversættelse af Orosius’s Verdenshistorie.
Den ene stammede fra den norske Købmand Ottar, som havde for
talt, at han paa fem Dage sejlede fra Skiringssal ved Oslofjorden til den
Havn, som man kalder „ved Heder ne“ (fræm porte fe mon hæt ret Hæfium) ;
„den ligger mellem Venderne og Sachserne og Angel og hører under
Danerne“. Paa Rejsen fra Skiringssal „havde han Danmark paa Bag-

HEIDUM SYD FOR SLIEN BLIVER TIL HÉDABY
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Fig. 113. Brudstykke af Adam af Bremens Krønike
med Beretningen om Kongerne Helge, Gnupa, Gurd og Sigtryg (se Henvisningerne).
Det kgl. Bibi. Gml. kgl. Saml. 2296. 40. Pag. 15 a—16 a.

bords Side, og til Styrbord havde han rum Sø i tre Dage, og de sidste
to Dage, inden han kom til Hederne (to Hæfium), havde han til Styr
bord Gotland og Siilende [□: Nørre og Sønderjylland] og mange Øer“.
Samtidig fik Kongen at vide afWulfstan, der efter Navnet at dømme
har været en sachsisk eller frisisk Købmand, at denne „sejlede fra He
derne (of Hædum) og kom til Truso [□: en Handelsplads i Nærheden af
det nuværende Elbing] i Løbet af syv Dage og Nætter, og at Skibet den
hele Vej gik under Sejl.“
At der med „Hederne“ menes Hedestrækningerne Sydvest for Slien
og ud mod Haddeby Nor, er vistnok givet. Ved dem har der altsaa før
Aar 900 ligget en Havn (porte), som enten har været kaldt slet og ret
* Heidar (Hederne) eller — som Aelfred skriver (men i nordisk Form)
* Heidum (ved Hederne). Det er den stigende Trafik paa den frisiske Mar
kedsplads, som i Løbet af Aarhundredet har givet den nogen Betydning.
En større Bosættelse har der dog næppe været her, før det svenske Herre
dømme tog sin Begyndelse.
Nu kom der Liv og Røre paa Stedet, og der opstod et anseligt Byanlæg,
hvis Navn vi tidligst hører nævnt omkring det næste Aarhundredskifte,
skønt det utvivlsomt rækker tilbage til den egentlige Bosættelses Frem
vækst. Det var Hédaby, der blev lagt paa en bred, voldværnet Plads ved
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Fig. 114. Halvkredsvolden om Hedeby.
Gibsmodel af C. Sünksen. Philippsen und Sfinksen:
Das Dannewerk in Gesch. u. Sage (1907).

det nuværende Haddeby Nor, og som Kielmuseets Udgravninger har
lært os at kende.
Byen rejste sig umiddelbart ved Norets Vestbred, hvor et lille Bæk
løb randt ud. Her dannede Byvolden en Bue, aaben mod Vandet og med
c. 600 Meters Afstand mellem dens Ender, medens dens Toppunkt laa
c. 450 m fra Bredden. Dens samlede Længde blev derved c. 1330 m, og
den omsluttede et Areal paa henved 28 ha., delt af det ovennævnte Bæk
løb i to nogenlunde lige store Halvdele — en nordlig og en sydlig (Fig.
114 og 18; sml. Bilag XIII).
Begge Voldens Ender naaede ud til den daværende Strandlinie, som
laa c. 12—24 m vestligere end i vore Dage. Flere Dele af Mindesmærket
har — navnlig i Syd — lidt ved Omdannelser under Treaarskrigen; men

Halvkredsvolden ved Haddeby.
I Billedets Forgrund afbrydes Volden ved Bækløbet, som over Bypladsen rinder
ud i Noret. I Baggrunden følger Øjet Voldens søndre Arm.
Mus. vaterl. Altertümer (Kiel) fot.

HALVKREDSVOLDEN OM HEDEBY

Fig. 115. Halvkredsvoldens nordre Arm,
set udefra og mod Haddeby Nor. Forf. fot. (1927).

Fig. 116. Halvkredsvoldens nordre Arm,
set langs Rygningen og mod Haddeby Nor. Forf. fot. (1927).
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endnu gør de bedst bevarede Partier, hvor Vold
kronen hæver sig 6—6,5 m over det omgivende
Jordsmon, et imponerende Indtryk. Der findes
ikke i hele Norden et Oldtidsanlæg af tilsva
rende Mægtighed og betagende Alvor (Fig.
115—116; sml. Bilag XV).
De arkæologiske Undersøgelser har med Sikker
hed fastslaaet; at Volden oprindelig har været
af ringere Dimensioner end nu. Man har ved
Gravninger paavist, at der tidligst er bygget en
lavere og smallere Vold, støttet af Palisader,
Planker og Tværbjælker, og at denne ved
to—tre senere Lejligheder er blevet betydelig
udvidet, indtil de nuværende Størrelsesforhold
er naaet. Langs Ydersiden af Volden har der
fra første Færd strakt sig en bred Grav, hvor
over Træbroer har ført til de Steder, hvor Byens
Porte fandtes. (Fig. 117).
Dette var i Nord og Syd, hvor en Vej, som
delte Bypladsen i en vestlig og en østlig Halv
del, skar Volden. Her laa der tømmerbyg
gede Porte med Vejbaner, brolagte af haandstore Sten, uregelmæssigt satte og randede af
nedrammede Pæle, som sammen med Lag af
Bjælker og Planker holdt Voldfylden i Leje
(Fig. 117). Det var de eneste to Steder hvor
Virket kunde passeres. En tredje Afbrydelse
havde Volden i Vest, idet Bækløbet her randt
ind paa Bypladsen (Bilag XV) ; men baade na
turlige og kunstige Spærringer holdt Angribere
paa god Afstand fra denne Aabning.
Langs Norets Bred var der overalt dannet et
stærkt Bolværk af nedrammede Pæle, som støt
tede vandretliggende Bjælker og paafyldte Lag
af Grenfletninger og Sand, et tydeligt Vidnes
byrd om den Rolle, Stedet spillede som Havne
plads. En plankesat Brønd laa hernede, medens
Smaastier førte op til den højere liggende
Del af Bosættelsen.
Fig. ny. Hedebys nordre Port. F. o. den brolagte Vej
bane, som skærer sig gennem Volden, f. n. (prikket)
Graven med Rester af Træbroen. Opmaalingstegning i Mus. vaterl. Altert. Kiel.

HEDEBYS BYPLADS OG HUSTOMTER

Fig. 118. Udsigt over Bypladsens vestlige Halvdel,
set fra Halvkredsvoldens nordre Arm. I Midten Bækløbet,
i Baggrunden Voldens søndre Arm. Forf. fot. (1927).

Fig. 119. Udgravning af en Hustomt i Hedeby.
I Baggrunden Haddeby Nor. Mus. vaterl. Altert. Kiel. fot.
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Fig. 120. Smykkefund fra Hedeby.
Yderst t. v. og h. et ornamenteret Rembeslag af Sølv (Forside og Bagside) ,3/4; i Midten
Brudstykke af en gennembrudt, skaalformet Bøjlenaal af Bronce, 3/4. Nationalmus.
fot. (1930).

Den tætteste Bebyggelse synes at have samlet sig paa en svag Højning
Øst for Vejen og Nord for Bækken. Her traf man et metertykt, graasort
Kulturlag, og her — som andre Steder — fortalte de mange Fund om
Befolkningens Hjemmeindustri. Der laa Mængder af Hjortehorn,
dels Affald, dels Forarbejder til Smaagenstande (Knivskafter, Kamme
o. s. v.), og man fandt tillige sikre Spor af, at der havde været drevet en
ikke ubetydelig Broncestøbning, ligesom man havde udført Sølvsmede
arbejde paa Stedet. Om dette vidnede Tænger, smaa Ambolte, Hamre,
Vægte og Lodder, Smeltedigler, færdige og ufærdige Broncegenstande
og Støbeforme af alle mulige Arter — til Broncekamme, skaalformede
eller kløverbladsformede Bøjlenaale og meget andet, alt sammen Sager,
som er karakteristiske for Vikingetidens Kultur, og som genfindes blandt
selve Hedebybosættelsens Gravgods (Fig. 120). Et enkelt Sted paavistes
et Værksted for Glasarbejder. Der laa Rester af itubrudt og smeltet
Glas, af færdige og sønderbrudte Perler og færdige, smukt ornamen
terede Glaspaster. De mange skøntfarvede Perler, som er fundet rundt
om paa Bypladsen, er sikkert for en stor Del fremstillet her.
Endvidere traf man adskillige Steder inden for Byvolden Spor af

HEDEBYS HUSTOMTER OG GRAVPLADS

Fig, 12i. En afdækket Del af Gravpladsen.
Mus. vaterl. Altert. Kiel, fot.

Boligerne. Haard tbrændte Lerstykker fra de klinede Vægge, forkullede
Bjælker o. lg. dannede et Lag over kælderagtige Fordybninger, faste Ler
gulve og Arnesteder (Fig. 119); men kun sjældent paavistes de karak
teristiske Pælehuller, som ellers forekommer saa hyppigt paa gamle Bo
pladser. Væggene havde aabenbart hvilet paa store Marksten eller di
rekte paa Jorden. I Husene laa der opdynget Mængder af knuste Ler
kar og Skaale af Fedtsten, Fade, Knive, Prene, Hamre, Tænger, Mejsler,
gennemborede Lerkugler, der havde tjent som Vægtlodder paa Væve
stole, o. s. V.
Et meget lærerigt Udbytte gav ligeledes Undersøgelsen af Hedeby
boernes Gravplads (Fig. 121). Denne havde ligget paa Byomraadets
sydlige Halvdel og havde haft en Udstrækning af c. 50x120 m. Endnu
er kun en ringe Del af Gravene undersøgt ; men de ligger i flere Lag over
hinanden, og man maa sikkert skrive deres samlede Tal med henved
fire Cifre. Alle Ligene havde uden Undtagelse været begravet i Træ
kister, staaende i Retning fra Vest til Øst. Ældst syntes de vestlige Grave
at være; herfra havde man efterhaanden udstrakt Gravpladsen til Ter
rænet Øst for Vejen. De rigest udstyrede Grave laa dels i Midten, dels
i denne østlige Halvdel.
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HEDEBYS GRAVPLADS. YDERVOLDEN

Fig. 122. Grundplan af Baadkammergravens to Kamre.
A. Østgraven: a: Træspand med Jernbeslag. — b og b1: to Sværd. — c og c1:
Skjoldbuler af Jern. — d: Jernstigbøjler. — e: Jernkniv. — f: Spænder, Bidsler og
Beslag af Jern, svarende til to Heste.
B. Vestgraven: a: Bronceskaal. — b: Sværd: sml. Fig. 124 t. v. — c og c1:
Skjoldbuler af Jern. — d: Glasbæger med spids Fod. — e: to Jernsporer. — f: Sølv
beslag til Ridetøj. — g: Rester af en Trækiste med Jernrand og Broncering; ved
Bogstavet selv en lille Ravperle. — h : Pilespidser af Bronce med Spor af Træskafter. —
k: Broncespænder, Jernbidsel, Brudstykker af sølvbeslaaet Ridetøj m. m. — 1: Jernkniv.
Mitt. d. Anthrolog. Vereins in Schleswig-Holstein. XIX. (1911).

Men saa at sige alle var de Kvinde- eller Børnegrave. Mændene havde
derimod fundet deres Hvilesteder uden for Byvolden. I en Afstand af
300—400 m fra denne har der — maaske paa et senere Tidspunkt —
været opført en Ydervold, der som et Forværk har fulgt det egentlige
Byvirke i en koncentrisk Bue (se Bilag XIII). Ved en Misforstaaelse har
man i nyere Tid opfattet dette Anlæg som en „Belejringsvold“. Snit
igennem den næsten jævnede Højning viser dog med absolut Sikkerhed,
at det har udgjort et Led i Byens Forsvar: det har en skarptskaaret Grav
langs Ydersiden. Paa Pladsen mellem denne Forvold og Byvolden er det,
vi træffer en stor Del af Mandsgravene, andre ligger under Borghøjden,
ja endog oppe bag selve Ringvolden paa dens Krone (Fig. 55), og blandt
disse Mandsgrave har en enkelt udmærket sig ved sjælden Rigdom.
Det er den store Baadkammergrav, som i 1908 fandtes mellem By
volden og Ydervolden, og som maa stamme fra Begyndelsen af det 10.
Aarhundrede. Gravkammeret (3,70 X 2,40 m; se Fig. 122) havde væ-

BAADKAMMERGRAVEN

Fig. 123. Plan og Snit af Baadkammergraven.
Foroven ser man Rester af Stenlægningen, som har støttet Baaden, og de mange Klinknagler, rækkevis ordnede, som de har siddet
i Baadens Bord. Det skraverede Omraade angiver selve Gravkamrenes Plads. Yderst t. h. ses foruden talrige Nagler Skeletterne
af tre Heste. — Snittet forneden gengiver i alt væsentligt det samme. Man faar her et Indtryk af den Højde, hvori de forskellige
Naglerækker fandtes. Paa Gravkammerets Bund er indtegnet den jernbeslaaede Træspand Fig. 122, A, a.
Mitt. d. Anthropolog. Vereins in Schleswig-Holstein. XIX (1911).
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ret bygget af Bjælker, Gulvet trælagt, og en Planke eller Væg havde delt
Kammeret i to Rum, som hvert for sig havde tjent til Jordfæstelse. I det
vestlige Kammer (1,50 X 2,40 m) havde Liget af en Kriger ligget, om
givet af et Sværd med rigt sølvindlagt Hjalte (Fig. 124), to Skjolde og Pile
koggere, et Træskrin, en Bronceskaal, et Glasbæger, en Kam, et sølvbeslaaet Bælte, Ridetøj af Sølv, Bronce og Jern o. a. I det østlige Kammer
(2,20 X 2,40 m) havde hans Fælle fundet sit Lejested, omgivet af to
Sværd, to Skjolde, en Træspand, Ridetøj af Jern til to Heste m. m. Over
hele Kammeret var der stillet en Baad, støttet af store Stene (Fig. 123).
Dens fulde Længde kunde ikke med Sikkerhed fastslaas, da begge dens
Ender var bortraadnede uden at efterlade Spor; men 16 Meter af dens
Midterparti kendetegnedes ved en Mængde Klinknagler, som laa række
vis strøede over Graven, og hele Fartøjet maa sikkert have maalt c. 20 m
i Længden og haft en Bredde af c. 3 m.
Klarere end noget andet peger denne Baadkammergrav hen paa, at
Høvdingene i Hedeby har været af svensk Byrd. Tilsvarende
Grave er meget sjældent fundet i Danmark og vist altid under saadanne
Omstændigheder, at man har kunnet opfatte dem som Vidnesbyrd om
lokal norsk eller svensk Bosættelse. Men for øvrigt pegede mange andre
af Hedebyfundene mod Sverige, særlig de Skaale og Forme af Fedtsten,
som opgravedes. Flertallet af Smykkerne og Vaabnene var ganske vist
af Typer, der kan betegnes som fællesnordiske (Fig. 120 og 124), andre
Sager var af frankisk, frisisk og slavisk Oprindelse (Fig. 125); alligevel
gjorde det svenske Element sig saa stærkt gældende, at Undersøgelsen
afgørende støttede den gamle Overlevering om et svensk Herredømme i
disse Egne i Begyndelsen af det 10. Aarhundrede.
Det fulde Indtryk af Bosættelsens Karakter kan først vindes, naar Ud
gravningerne er afsluttet og det rige Materiale er gjort offentligt tilgæn
geligt. Hvad der indtil nu foreligger, fortæller dog tydeligt nok, at He
deby har huset en baade talstærk og velstillet Befolkning, driftig og kunst
forstandig, raadende over Tidens hele tekniske Snilde og ornamentale
Evne. En Del Fund gaar tilbage til Tiden før Aar 900, men Hoved
mængden — og den værdifuldeste Del — hører Begyndelsen af det
10. Aarhundrede til. Op imod Aar 1000 har Byens Betydning næppe
været paa Højde med den tidligere, og selv om enkelte Fundstykker
viser, at der endnu til Midten af det 11. Aarhundrede har levet Folk paa
Pladsen, maa i alt væsentligt Afslutningen af Hedebytiden have ligget
omkring Aartusindskiftet.
Fig. 124: Yderst t. v. og øverst i Midten Sværdet fra Baadkammergraven B (hen
holdsvis c. 1/6 og c. 1/3). Yderst t. h. og nederst i Midten et Sværd fra en Hedebygrav
inden for Halvkredsvolden (henholdsvis c. 1/6 og c. 1/3). Hjaltet er indlagt med afveks
lende Kobber og Sølv. Fundet sammen med en enægget Kniv, 84 Nagler og 2 Kroge.

VAABENFUND FRA HEDEBY

Fig. 124. Vaabenfund fra Hedeby (se NoterTS. 260).
Mus. vaterl. Altert. Kiel fot. (1930).
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Fig. 125. Lerkarskaar fra Hedebyfundene.
Til v. et frankisk, i Midten et slavisk og til h. et saakaldt „Pingsdorf“-Skaar.
Alle Vidnesbyrd om Hedebys Handelsforbindelser.
Altertumsmus. Slesvig. Thomsen, Flensborg, fot. (1930).

Hvad Fundene derimod ikke kan sige os, men hvad vi kan læse ud af
Mindesmærkets storladne Præg og de fattige litterære Meddelelser, er
den politiske Rolle, som Hedeby har spillet. Fra dette Sted har
„det danske Rige“ været styret i en Aarrække, og det er derfor naturligt,
at Herskerne, som anlagde Byvolden, ikke nøjedes med at befæste selve
Bosættelsen ved Noret, men at de indføjede dette Virke som et Led i det
store Rigsforsvar, i Danevirke. Det kunde ske, naar Byvolden blev for
bundet med Gudfreds Vestervold ved et særligt Volddrag. Et saadant
strækker sig netop fra det Punkt, hvor Bækløbet rammer Hedebypladsen,
indtil Østsiden af Danevirke Sø, krydsende omtrent paa Midten den store
Bustruplavning, over hvilken der fører en ældgammel Vejdæmning (se
Bilag XIII). I vore Dage er denne „Forbindelsesvold“s enkelte Dele
ikke lige vel bevarede. Bedst staar en Strækning ret nær ved Byvolden,
hvor Mindesmærket har en lignende Karakter og Størrelse som denne;
andre Partier er derimod helt sløjfet, og ovre i Vest er det gamle Præg
udvisket ved et middelalderligt Anlæg, bl. a. af en Dobbeltvold. Det
er saaledes vanskeligt at afgøre, hvorledes Forbindelsesvoldens oprinde
lige Udseende har været; men foretagne Gravninger tyder stærkt paa —
hvad man kunde vente —, at dens Opførelse gaar tilbage til det svenske
Herredømmes Tid og er sket i Tilslutning til Befæstningen af det nyan
lagte Hedeby. Paa denne Maade er Handelshavnen ved Haddeby Nor
bragt i organisk Forbindelse med det øvrige Danevirke.
Hernede har da Olaf, Gurd og Gnupa taget Arven op efter det

HENRIK i’s TOG MOD GNUPA 934
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Fig. 126. Brudstykke af Widukinds Sachserkrønike
med Beretningen om Henrik I’s Tog mod Gnupa
(se Henvisningen). Sächs. Landesbibi., Dresden. God. I Nr. 38 40.

9. Aarhundredes Danekonger, og at Ejdergrænsen under disse For
hold ikke har faaet Lov til at ligge ukrænket hen, turde være givet. En
Optegnelse i Reichenauannalerne kan desuden tyde paa, at Gnupa før
934 har gjort sig til Herre over Abodriterne; men den er i sproglig Hen
seende meget uklar, og bedst belyses Forholdet af de Begivenheder, som
indtraadte netop det nævnte Aar, og som siges at have været et direkte
Svar paa forudgaaende dansk (-svenske) Hærgninger.
Hvad der skete i 934, kender vi i Hovedsagen gennem Widukinds
Sachserkrønike fra omtr. 970. Det hedder i denne, at Kong Henrik I —
efter at have undertvunget alle omboende Folkeslag — „drog med sin
Hær mod Danerne, som ad Søvejen hærgede blandt Friserne, overvandt
dem og gjorde dem skatskyldige og tvang deres Konge Gnupa {regem eorum
nomine Chnub am) til at modtage Daaben“ (Fig. 126). Hertil kan føjes en kort
Bemærkning i Aarbøgerne fra Korvey: 934 „Kong Henrik undertvinger
Danerne “ (Heinricus rex Danos subegit) og en anden i Aarbøgerne fra Rei
chenau, uklar paa Grund af en Sprogfejl (sml. ovenfor) og urigtigt hen
ført til 931 : „Kong Henrik gjorde Abodriternes og Danernes Konge
kristne“ (Heinricus rex regem Abodritorum et Nordmannorum effeeit christianos).
Endelig slutter Rækken af de sparsomme Vidnesbyrd om Henriks Sejr
over Gnupa med følgende Ytring hos Widukinds samtidige, Liudprand
af Cremona: „Som den første har denne [o: Henrik] ogsaa underkastet
sig Danerne og tvunget dem til at tjene sig (sibique servire coegit), og derved
har han gjort sit Navn berømt blandt alle Folkeslag“ .... Han, „hvis
Navn derfor paa den Tid stod i den højeste Glans blandt Italienerne, fordi
alene han havde paaført Danerne, som hidtil ingen havde undertvunget,
Krig og havde gjort dem skatskyldige“.
Henriks Togt dannede en naturlig Afslutning paa hans forudgaaende
Undertvingelse af Rigets slaviske Naboer. Ogsaa disse havde maattet
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Fig. 127. Henrik Fs Segl.
Omskriften lyder:
HEINRIGVS REX.
Fra et Brev af 18. Oktober 927.
Posse: Die Siegel der deutschen
Kaiser u. Könige I (1909).

bøje sig og betale ham Skat.
Vi har derfor ikke Grund til
at tvivle om, at den samme
Skæbne i 934 er overgaaet Kong
Gnupa og med ham det „Dan
mark “, hvorover han raadede.
Men med Henriks Sejr var til
syneladende mere vundet. Det
tyske Herredømme over Nordalbingen var genoprettet, og han havde skaffet sig en øjeblikkelig Magt
over baade Hedeby og Ejdermundingen. Blivende Spor kom dette dog
ikke til at sætte sig. Adams Beretning, at han heroppe indrettede en
„Mark“, satte en „Markgreve“ til at styre den og lagde en Koloni
af Sachsere i Slesvig, skyldes bevisligt en Misforstaaelse. Sligt stemmede
desuden kun daarligt overens med hans almindelige Politik. Og dertil
kom, at alt ændredes ved hans Død i 937. Den indre Tvedragt under
hans Søn Otto I’s begyndende Regering fik aabenbart det danske Spørgsmaal til helt at træde i Baggrunden. Vi træffer ikke den fjerneste An
tydning af, at Otto skulde have gjort Forsøg paa Skatteopkrævninger
blandt Danerne. Kravet om saadanne Ydelser er vel som saa meget
andet gaaet til Bunds i den herskende Forvirring.
Samtidig maa store Forandringer være indtraadt Nord for Ejderen.
Adam af Bremen fortæller efter Sven Estridssøns mundtlige Beretning
(Fig. 113), at da Sigtryg (Sigerich) „havde regeret i kort Tid (parvo tem
pore), berøvede Hardegon, Sueins Søn, som kom fra Nortmannia,
ham Riget (eum Hardegon, filius Suein, veniens a Nortmannia privavit regno)“.
Om Beretningen i eet og alt er paalidelig, kan vi ikke afgøre ; men den er
den eneste, som ved Alder og Afhjemling kan gøre Krav paa at komme
i Betragtning. En anden Fremstilling, som skyldes den sene, islandske
Olav Tryggvasons Saga, og som lader Kong Gorm fælde først Gnupa,
dernæst en Kong Silfraskalli og endelig drage med sin Hær gennem Jyl
land, til han har overvundet „alle Konger helt sydpaa til Sli“, ligesom
han vinder et stort Rige i Vendland, har mange Kampe i Sachsland
og bliver „en meget mægtig Konge“, kan der intet bygges paa.
Hvem Hardegon (Hardegunni?) Svenssøn har været, ved vi imid
lertid ikke, og det Nortmannia, hvorfra han skal være kommet, kan have
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Fig. 128. Vedelspangsten (c. 1/16).
Mus. vaterl. Altert. Kiel fot. (1930).
Indskriften lyder:
^sfripr : karpi : kumbl | paun aft : si(k) triku :sun( : ) (s) in : t-|u(k) : knubu

været enten Norge eller Norman
diet — Spørgsmaalet er umuligt
at afgøre. Til Sigtryg selv ken
der vi intet ud over det, der kan
læses paa to Runestene, som
nu findes paa Museet i Kiel, og
af hvilke den ene fremgravedes i
1797 nær Vadestedet ved Vedelspang, medens den anden knap
hundrede Aar senere (1887) blev
opdaget i et af Fundamenterne
under de gamle Bastioner paa
Go ttorp. Deres Indskrifter er
omtrent enslydende. Paa Vedelspangstenen (Fig. 128) staar:
Asfrid gjorde dette Mindesmærke
efter sin og Gnupas Søn Sigtryg,
og Gottorpstenen (Fig. 129)
forkynder : Asfrid Odinkarsdatter
gjorde dette Mindesmærke efter sin
og Gnupas Søn Sigtryg Konge.
Begge er de altsaa rejst af Gnu
pas Hustru, Asfrid Odinkars
datter, som paa Grund af sit
Navn antages at have været af
dansk Byrd, og de er rejst til
Minde om den Sigtryg, der ifølge
Adam af Bremens Beretning blev
berøvet Riget af Hardegon, da
han havde styret „en kort Tid“.
Vedelspangstenen røber ved en
kelte Rune- og Ordformer, at den
er hugget af en svensk Mester;
Gottorpstenens Runerister har derimod sikkert haft hjemme her i Lan
det. At rejse to saa godt som enslydende Stene over samme Mand er
et Træk, som kendes fra Sverige.
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Medens Gnupa og Sigtryg herskede over det Østersø-Danmark, som
af Udlændinge sydpaa slet og ret kunde kaldes „det danske Rige“, sad
der højere oppe paa den jydske Halvø Herskere, som var uafhængige af
Svenskevældet. Her nævnes Gorm, Hardeknuds Søn, og Harald
(Blaatand) i 936 (se S. 271). Danske Sagn fra Valdemarstiden ved at
fortælle, hvorledes en Kongesøn Knud skal have fordrevet Ennignup,
„en Bonde fra Sjælland“, som i Knuds Barnedage „var indsat til Rigets
Vogter“ (Sven Aggesøn), saa „kun Folk, der ikke er hjemme i Historien,
giver ham Plads i Kongerækken“ (Sakse). Det er af hele Sammenhængen
klart, at disse Sagnskikkelser er Virkelighedens Hardeknud og Gnupa,
og at det er den sidstes Fald, som danner Fortællingens Baggrund; men
om Hardeknud har spillet en Rolle ved Svenskernes Fordrivelse, kan dog
ikke af den Grund siges med Sikkerhed. Sønnen Gorm synes ikke at have
gjort det. I hele den ægte Folkeoverlevering fremstilles han som en daadsvag, sløv Konge, og kun sene Sagaberetninger med bestemt politisk Ten
dens tegner ham som en stor Hersker.
En Episode i Svenskevældets Fald har været Hardegons Sejr over
Sigtryg nede i Sliegnen. Andre Høvdinge — eller Kongeætlinge? — kan
have afrystet det svenske Aag ude paa Øerne. Kong Haralds selvbevidste
Ord paa den store Jellingesten, at han „vandt sig hele Danmark“, kunde
tyde paa, at han har fuldendt Befrielsen; men hans Sejre kan meget vel
være vundet førGorms Død. Maaske gælder Sakses Bemærkning om Dron
ning Tyre, at hun „friede Skaane fra Sveavælde“ netop disse Kampe.
Kort før eller efter 940 maa Olavs Æt være ophørt at raade ved Slien,
og Rigets betydningsfuldeste Egne har atter været i danske Hænder. Det
østfrankiske Kongedømmes dybtgaaende indre Splittelse i disse Aaringer har, som ovenfor nævnt, afværget enhver Fare for snarligt Angreb
fra Syd, selv om Kong Henriks Hærtog og Skattekrav kort forud natur
ligvis har behersket Mindet og øvet en bestemmende Indflydelse paa den
danske Grænselandspolitik.
Det vigtigste Udslag af denne har været Dronning Tyres Genrejs
ning af Danevirke. Hvad Svenskerne havde skabt til Fornyelse og
Forstærkning af Gudfreds Anlæg, havde jo vist sig for svagt. Det var da
en nærliggende Opgave at gøre Bolværket kraftigere i Haab om derved
at sikre Rigets Fred i Fremtiden.
Om Dronning Tyres Voldbygning har vi kun de middelalderlige
Beretninger hos Sven Aggesøn og Sakse. Begge er stærkt udpyn
tede med romanagtige Fortællinger, som intet har med virkelig Historie
at gøre, men som røber Laan fra mange Sider — fra Samtidens inter
nationale Skat af Vandresagnsmotiver og fra Overleveringer af ret tvivl
som Art. Det er en lige saa fri Behandling af Dronningeskikkelsen som
den, vi finder i den norrøne Sagafremstilling, hvor hun ved klogt Frem-
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Fig. 12g. Gottorpstenen (c. 1/13).
Mus. vaterl. Altert. Kiel fot. (1930).
Indskriften lyder: ^sfripr: karpi kubi:pausi:tutiR:upinkars:
ÿt : siktriuk : kunuk : sun : sin : : auk : knubu :

syn afværger en Hungersnøds Kvaler. Men at selve Grundlaget for Svens
og Sakses høj tstemte Lovprisning har været en gængs, dansk Tradition
om Dronning Tyre som Voldbygger — og vel at mærke en Tradition,
der har haft sin Rod langt tilbage i Tiden, da alle sad inde med virke
ligt Kendskab til Sagens rette Sammenhæng — kan næppe være tvivl
somt. Vi møder i Sagnets Grundmotiv sikre Kendetegn paa en ren folke
lig Arv, uden Indblanding af litterært eller fremmed Sagnstof, og det er
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Fig. 130. Indskriften paa den lille Jellingestens Bagside:
[ : kurmR : kunukR : karpi : ku bl : pusi : aft : purui : kunu] : sina : tanmarkaR : but :
Wimmer: De danske Runemindesmærker I (1895).

kun naturligt at se denne Overlevering i Lys af Tyres stolte Tilnavn paa
det Mindesmærke, som hendes Husbond rejste over hende i Jellinge.
Dets runeristede „Danmarks Bod“ var Samtidens Hyldest for hendes
Daad, kraftfuld og uforgængelig som den Sten, der har baaret Navnet til
Eftertiden (Fig. 130).
Da man i 1861 foretog en Række Skansearbejder ved Danevirke og i
den Anledning gennemskår Volden, viste det sig, at den over en betydelig
Strækning var opført i tre forskellige Byggeperioder. Ældst var den for
holdsvis lave Jordvold, som efter al Sandsynlighed skyldtes Kong Gud
fred, og hvis Profil markeredes ved det buede Lag af Stammer og den
mørke Overfladeskorpe, som tidligere er omtalt (Fig. 102 og Bilag XVIII).
Yngst var den Mur af Teglsten, som med fuld Sikkerhed kan henføres
til Kong Valdemar den Store. Men mellem Gudfredsvirket og Valdemarsvirket fandt man en mægtig Mur af Kampesten, som i sig
selv vidnede om en gennemgribende Nybygning paa det gamle Grænse
værn (Fig. 131—32). Denne Mur maatte altsaa være yngre end det
9. Aarhundredes Begyndelse og ældre end det 12. Aarhundredes
Midte — nøjere kunde Dateringen ikke fastslaas ad arkæologisk Vej.
Inden for dette Tidsrum er der ingen Grund til at gætte paa nogen
anden Bygmester end Dronning Tyre. Det maa siges at have al Rime
lighed for sig, at det netop er hende, som har ladet Kampestensmuren
rejse.
Vesterpaa begyndte Muren omtrent ved Kurborg, hvor den passive
Hindring, som Rejdeaaengene udgjorde, hørte op og afløstes af Midter
landets Hedeflade med det jævne, let passable Jordsmon. Herfra strakte
den sig langs hele det gamle Volddrag, forbi Wieglesdor — Portgennem-
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Fig. 131. Udgravningen af Tyres Kampestensmur.
H. Jensen lit. efter Tegning af J. Kornerup (1861).

gangen — og ned mod Borgevold (se Bilag XIII). Den naaede næppe
helt ned til Borgen, enten dette nu skyldtes, at Dronningens Arbejde
ikke blev fuldført, eller hun har anset det for unødvendigt at forstærke
den sidste lille Strækning. Volden her havde, som ovenfor nævnt (S. 231),
vistnok altid været forholdsvis svær. Alt ialt maa Tyres Kampestensmur
have haft en Længde af c. 3500 m og have dækket netop den Del af
Virket, som vilde være mest udsat for Angreb.
Gravningerne gav os enkelte Oplysninger om Murens Bygningsmaade og Dimensioner; men paa disse Punkter er der endnu over
ordentlig meget at gøre for Fremtidens Arkæologer.
Den er opført af almindelige, store Marksten, dels raa, dels kløvede,
stablede op paa hinanden, hist og her i Mønstermurværk, „Sildebens
mønster“ (opus spicatum, se Fig. 132) og med Mellemrummene tættet
af Ler. Mørtelbrug har altsaa endnu paa dette Tidspunkt været ukendt
hos os. Murens gennemsnitlige Tykkelse har antagelig ligget mellem 3
og 4 Meter; men den er vanskelig at bedømme, fordi senere Ødelæggel
ser har ændret Forholdene saa stærkt, at Tykkelsen et enkelt Sted nu
udgør over 7 m. Dens oprindelige Højde er vi naturligvis endnu mindre
i Stand til at angive. Hvor man har gravet, har der som Regel ikke staaet
mere end 2,35—3,15 m tilbage af Muren, idet hele dens øverste Del har
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Fig. 132. Dronning Tyres Kampestensmur.
Fotografi. Philippsen u. Sünksen: Das Dannewerk in Gesch. u. Sage (1907).

været nedstyrtet. En Efterretning fra 1837 lyder paa, at Højden da undta
gelsesvis skulde have naaet 16—17 Fod (c. 5—5,3 m). Utvivlsomt har
ved Kampestensmurens Opførelse Gudfreds Vold været forhøjet og Vin
kelen mellem den og Muren jordfyldt, saa hele det nye Virkes Bagside
blev dækket, og kun dets stejle Forside blev synlig. Endvidere er det
utænkeligt, at der ikke langs Murfoden (som langs den ældre Jordvold)
har været en Grav, skønt alle Spor af en saadan for længst er udslettet
ved Kong Valdemars Anlæg. Endelig har Muren vistnok øverst baaret
et Tømmervirke, bag hvilket Forsvarerne har kunnet søge Dækning.
Herpaa tyder talrige Rester af Trækul og Askelag, liggende dels over,
dels foran Virket, ja endog forkullede Tømmerstokke er kommet for
en Dag.
I sig selv har det været et imponerende stort Anlæg, som Dronningen
har gennemført, en virkelig Nyrejsning af hele Danevirkes mest
saarbare Front. Det er derfor ikke underligt, at hendes Gerning er
blevet fastholdt i Mindet, og at hendes Samtid har hædret hende som
den, der „bødede Danmark“. Men hertil kommer, at Dronning Tyre i
og for sig godt kan have bygget mere end Kampestensmuren. Det vilde
være en urimelig Tro, at hun nødvendigvis maatte have anvendt samme
Konstruktioner overalt, hvor hun lod et Befæstningsarbejde sætte i Gang.
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Hvor Virket i sig selv var nyere, eller hvor et Angreb paa det ikke vilde
have saa let Spil som ude paa Hedefladen, kunde en simplere Fremgangsmaade være tilstrækkelig. Man har gættet paa, at hun har forstærket
Gudfreds Jordvold paa Strækningen nærmest Vest for Borgen (op mod
Wieglesdor). Det er tænkeligt. I hvert Fald bør man have Opmærksom
heden henvendt paa, at baade Halvkredsvolden omkring Hedeby og
(delvis) Forbindelsesvolden ved de nyeste Undersøgelser har vist sig at
være forhøjede ved senere, omfattende Paafyldninger (se S. 262). Det kan
være sket endnu i Svenskernes Tid; men disse store Udvidelser kan ogsaa
have fundet Sted efter deres Fordrivelse. Det var jo Hedebys Erobring,
som beseglede Ændringen i Magtforholdene hernede. Denne fortrin
lige Handelshavn var den danske Kongeæt nu kommet i Besiddelse af,
og i det 10. Aarhundrede spillede den en saa afgørende Rolle for vort
Herredømme, at det vilde være meget naturligt, om man umiddelbart
efter Fremmedherredømmets Ophør og samtidig med, at Midterlandet
dækkedes ved Rejsningen af Kampestensmuren, ogsaa havde sikret Byen
og dens Forbindelse med det øvrige Danevirke. Vi kan om disse Forhold
ikke opstille andet end begrundede Formodninger. Det er ikke engang
sikkert, at Gravninger nogen Sinde vil bringe et afgørende Svar.

5. DANERNE KRISTNES. DE AFSLUTTENDE
GRÆNSEKAMPE.
Selv om Kong Henriks Sejr over Gnupa i 934 ikke førte til noget varigt
Resultat, banede den dog Vejen for en Genoptagelse af den nordiske
Mission. Den daværende Ærkebisp i Hamborg-Bremen, Unni (917 ell.
918—936), var ikke alene en nidkær Kirkens Tjener, men tillige en ind
flydelsesrig politisk Kraft — ganske som Ansgar havde været det — og
allerede i 936 søgte han at udnytte Følgerne af Gnupas Underkastelse
ved at drage op til Kong Gorm, vistnok halvt om halvt som politisk
Mægler. Efter Adams Sigende stillede Gorm sig barskt afvisende, medens
Sønnen Harald skaffede Unni Lejlighed til at begynde et Prædikerar
bejde ovre paa Øerne. Fra Danmark fortsatte Ærkebispen sin Missions
rejse til Birka, hvor den Menighed, som var dannet paa Ansgars og Rim
berts Tid, for længst var smuldret hen, og heroppe døde han den 17. Sep
tember 936.
Hvad han har opnaaet paa denne korte Færd, kan ikke have været
meget. Saa sandt som hans Mission var muliggjort ved Kong Henriks
Sejre i Sydslesvig, kan han ikke være blevet mødt med særlig stor Tillid
længere oppe paa Halvøen. Hans nære Tilknytning til den tyske Konge
har snarere vanskeliggjort end jævnet Vejen for ham.
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Alligevel har der efter 936 atter kunnet dannes Smaamenigheder ved Slien og i Ribe, maaske ogsaa enkelte andre
Steder i Danmark, og Arbejdsvilkaarene for Missionen er blevet
stærkt bedrede, da Harald Blaatand faa Aar senere blev Landets
Konge.
Den Gang var A daldag kommet paa Hamborg-Bremens Ærkebispestol (937—988)5 en fremragende Personlighed, der før sin Udnævnelse
havde været Notar hos Otto I, og som nu myndigt og klogt tjente baade
Kejsermagten og Ærkestolen, samtidig med at han planmæssigt arbej
dede for Slavernes Overgang til Kristendommen, bl. a. ved at organisere
slaviske Bispedømmer.
Som et naturligt Led i hans samlede Politik fulgte i 947 — 948 Opret
telsen af de tre første danske Bispedømmer. Pave Agapitus
imødekom hans Ønske derom ved en Bulle af 2. Jan. 948, der tillige be
kræftede ham i hans Besiddelse af Hamborg-Bremens Ærkebispedømme
og af den pavelige Legation for Norden, og allerede i Juni Maaned samme
Aar kunde han ved en stor Synode i Ingelheim møde frem med tre Lyd
bisper: Hor ed af Slesvig, Liafdag af Ribe og Reginbrand af Aarhus.
Foreløbig har disse Bispedømmers Betydning for Hamborg-Bremen
dog aabenbart været størst i kirkepolitisk Henseende, skønt Opret
telsen af dem medførte voldsomme Stridigheder mellem Adaldag og Ærkebispestolen i Köln om Retten til Bremen. Missionspolitisk har der
næppe været vundet meget ved Begivenheden i 948. Til de tre udnævnte
Bisper hører vi ikke det mindste, og den Tanke kan end ikke helt afvises,
at de nærmest formelt har staaet som den danske Kirkes øverste Myndig
hed, medens Missionen ellers har været drevet som hidtil under HamborgBremens direkte Ledelse.
I det hele maatte Betingelsen for en virkelig Ændring i Forholdene
være den, at Kong Harald selv tog Daaben. Men Sporene skræmte
ham længe fra at gøre et saadant Skridt: han var Gang paa Gang Vidne
til, hvorledes slaviske Fyrster i disse Aaringer nødsagedes til at anerkende
det tyske Riges Overhøjhed, samtidig med at de lod sig døbe. Omsider
har dog et jævnt voksende Pres bragt ham til at bøje sig. En Skildring af
den kölnske Ærkebiskop Brunos Levned meddeler ganske kort, at
Danekongen „paa denne Tid ydmygede sig sammen med en stor
Mængde af sit Folk for Kongernes Konge Kristus og stødte sine Afguders Forfængelighed fra sig“. Daaben maa altsaa have fundet Sted
mellem 953, da Bruno blev Ærkebisp, og 966—69, da hans „Levned“
forfattedes af Ruotger; men om Motivet til Kongens Handling siger Or
dene jo intet.
Dette skimtes derimod i en anden Kilde: Widukinds Sachsekrønike.
Her understreges det, at Æren for Haralds og Danernes Kristning og

HARALD BLAATAND TAGER DAABEN

Fig. T33- Otto Vs Segl.
Omskriften lyder:
t OTTO IMP AVG
Fra Brev af 25. Jan. 970.
Posse : Die Siegel der deut
schen Kaiser und Könige I
(1909)-

for den Hæder, som nu
vises Kirkerne og Præ
sterne i Danmark,
„med Rette“ tilskrives
Otto I — altsaa den
tyske Konge-eller Kej
sermagt. Til dette føjes
imidlertid en Beretning
om, hvorledes Sagen
blev afgjort ved en
Gudsdom. „En Klerk
ved Navn Poppo, som nu er Biskop og fører et fromt Liv“, bar glø
dende Jern ved et af Haralds Gæstebud, og „herefter omvendte Kongen
sig og besluttede at dyrke Kristus som den eneste Gud, befalede sit
Folk at fly Afguderne og viste derefter Guds Præster og Tjenere tilbørlig
Ære“. Widukinds Fremstilling kan i det højeste være 10—15 Aar yngre
end selve Begivenheden, og i Hovedsagen maa den staa til Troende,
uanset at Fortællingen om Poppos Jernbyrd allerede har en god Del
af Legendens Præg. Saa meget kan med Sikkerhed læses ud af de to
omtrent jævngamle og samtidige Kilder, at Otto I’s Indflydelse ikke
har været den mindst virksomme ved Kongens Omvendelse, og højst
sandsynligt fik Daaben netop de politiske Konsekvenser, som Harald
med god Grund havde frygtet.
Dette synes at fremgaa af et hyppigt drøftet Kejserbrev af 26. Juni
965Ifølge dette bekræftede nemlig Otto, som i 962 var blevet kejserkronet
i Rom, paa Adaldags Bøn, at alle Ejendomme i Danernes Mark eller
Rige (in marca vel regno Danorum), som tilhørte eller i Fremtiden vilde
komme til at tilhøre Kirkerne i Slesvig, Ribe og Aarhus, skulde være
fritaget for enhver Skat eller Tjeneste, der maatte tilkomme Kejseren
(ab omni censu vel servitio nostri iuris absolvimus), og at ingen af hans Embedsmænd skulde kunne rejse Krav paa sligt over for Bisperne. Trælle
og Fæstere paa disses Ejendomme skulde ikke tjene andre end Bisperne selv
og fritages for al kejserlig Tjeneste ( ab omni etiam nostri iuris servitio absolvimus).
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OTTO 1’S BREV AF

26. 6. 965

Fig. 134. Otto Fs Underskrift paa et Brev af i. Oktbr. 34g.
„Signum dom [i] ni Ottonis [Kejserens Monogram] serenissimi regis.“
Lidt over 2/3. Berner: Gesch. d. Preuss. Staates (1891).

Den Tvivl om Brevets Ægthed, som flere Forskere har næret, kan ikke
opretholdes; men i saa Fald finder dets Ordlyd ingen anden Forklaring,
end at Kejser Otto I i 965 faktisk har ment sig i Besiddelse af en
Højhedsret over dansk Land, og da maa denne Ret sikkert have
været afledt af Løfter ved Kong Haralds Daab. Reelt har Følgerne af
Kongens Underkastelse næppe været mærkbare; men formelt har der
været indledet en Politik, som i de følgende Aartier skulde give Anled
ning til mange Kampe.
Væsentligst har det dog været, at Missionen fra nu af fik mere gun
stige Kaar at virke under, end den nogen Sinde før havde haft. Med
egne Ord roste Harald sig jo paa den store Jellingesten af at have „gjort
Danerne kristne“, og Slesvig blev utvivlsomt Brændpunktet for Evange
liets Forkyndelse paa dansk Grund — saaledes ogsaa paa Øerne.
Efter Biskop Hored var der hernede fulgt en Biskop Marco. Denne
Mand nævnes imidlertid tillige af Traditionen som Biskop af Aldenburg
(Wagrien), skønt der ikke oprettedes noget østholstensk Bispedømme før
i sidste Halvdel af 960erne. Wagrien var nemlig indtil dette Tidspunkt i
kirkelig Henseende underlagt Slesvigbispen, og der findes Spor af, at
der i visse Perioder af det 10. Aarh. har bestaaet en Forbindelse mel
lem Sydslesvig og Østholsten, som ikke har indskrænket sig alene
til Kirkens Forhold. Kampe, som vel har været ført i 940erne, har knyt
tet Daner og Slaver til hinanden i fælles Angreb paa Sachserne. Otto I’s
højt betroede Mand ved Nedreelben var Herman Billun g, der alle
rede i 937 havde faaet Stillingen som Markgreve, og han skal have „lært
Dansk mod sin Vilje“: under danske Angreb paa de østfrankiske Grænse
borge var han blevet fanget og ført til Danmark. Disse Kampe har Da
nerne i hvert Fald delvis ført i Fællesskab med Abodriterne, og det er en
nærliggende Tanke, at Kong Haralds personlige Forbindelse med det

OTTO II EROBRER DANEVIRKE 974
Fig, I35' Otto IISegl,
Omskriften lyder:
t OTTO IMP AVG
Fra Brev af 13. Maj 974.
Posse: Die Siegel der deut
schen Kaiser und Könige I
(I9O9)-

abodri tiske Fyrstehus
(hans Hustru Tove
var, saa vidt vi ved,
en Datter af Fyrst
Mistivoi) har dannet
Indledningen til eller
Været en Følge af dette
Kampfællesskab. Fra
Midten af Aarhundredet har Danekongen
dog holdt sig i Ro, og
hans Daab har selvsagt yderligere sikret Grænsefreden. Først da Kejser
Otto I og Herman Billung var død i 973, skiftede Billedet afgørende
Karakter dernede ved Ej deren.
Den unge Otto II maatte straks værge sig paa saa at sige alle Fronter
— det hjemlige Oprørs saa vel som de ydre Fjenders. Oppe i Nord faldt
Skarer af Normanner hærgende over Holsten for efter gammel Vane at
brænde Bygderne ned imod Elben.
Men med stor Kraft tog Kejseren Kampen op. Biskop Thietmar af
Merseburg, der skrev om disse Begivenheder c. 30—40 Aar senere, og
hvis Viden skyldtes bl. a. Slægtstraditioner, fortæller, at Kejseren førte
sin Hær mod Slesvig for at møde „de oprørske Daner“ (Dani rebelles),
„Da han deroppe saa, at hans Fjender satte Hærmænd ved den Grav, som
er gjort til Landets Værn, og den Port, som kaldes Wieglesdor (foveam,
quæ ad defensionem patriæ parata est, et portam, quæ Wieglesdor vocatur, armis
præoccupare videns), trængte han efter Hertug Bernhards og min Bedste
faders, Grev Henriks Raad, djærvt gennem alle disse Virker“ (omnes has
munitiones viriliter exuperat; Fig. 136).
Om Rigtigheden af Thietmars Ord er der ingen Grund til at tvivle.
Otto II har i 974 ikke alene afværget Danernes Angreb paa Holsten, men
han har hjemsøgt Harald i Danmark selv og har brudt Kongens Mod
stand ved Danevirke. Enkelte Annaler nævner ligeledes dette Hærtog,
men deres Beretninger er enten ganske kortfattede eller temmelig uklare.
Det er kun af Thietmar, vi faar paalidelig Besked.
Der findes dog endnu en Meddelelse af nogen Værdi. Blandt Kong
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Fig. 136. Brudstykke af Biskop Thietmars Krønike
med Beretningen om Otto II’s Erobring af Danevirke. Efter Thietmars egenhændige
Haandskrift. Sächs. Landesbibi. Dresden. Mscr. R 147. Pag. 36 b
(Facsimileudgaven (1905), I).

Haralds Høvdinge fandtes nemlig den norske Haakon jarl, som havde
svoret ham Følge, og saaledes kom den norrøne Overlevering til at min
des Kampen ved Danevirke. Haakons Skjald, Einar Helgason Skaalaglam, lovpriste i Kvadet „Vellekla“sin Fyrstes store Bedrifter, blandt dem
Striden ved Danmarks Sydgrænse, og selv om vi ikke kan læse paalidelig Kampskildring ud af hans Strofer, er selve dette samtidige Vidne
af langt mere Værd for os end de middelalderlige Fortællinger, i hvilke
Motiver fra Vandresagn blandedes med rene Misforstaaelser af Hændel
sesforløbet eller med frie Tildigtninger. Paa Valdemars tiden lod Sagnet
Otto føre sit Hærtog gennem hele Jylland, indtil Harald vendte hjem fra
Halland og jog Kejseren paa ilsom Flugt over Ej deren.
Sandsynligvis er Otto ikke naaet stort længere end til Slesvig, men til
Gengæld har han for de følgende Aar lagt Haand paa disse Egne.
Han havde vundet det samme som Kong Henrik I fyrretyve Aar tid
ligere: Slien og Ejdermundingen — Købmændenes og Vikingernes al
fare Veje. I Modsætning til sin Forgænger vilde han dog ikke betro Sty
ret til en overvunden Danekonge, af hvem han krævede Skat. Han tog
selv Magten ved Slien.
Vi kan se det af Thietmars Ord, at han „i hine Grænseegne (in hiis

OTTO II TAGER HERREDØMMET VED SLIEN
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Fzg. 157. Borgevold ved „Wieglesdor“.
Set fra Vest. I Forgrunden t. h. Danevirkes Nordskraaning.
Thomsen, Flensborg, fot. (1930).

finibus) lod bygge en Borg og lægge en Besætning deri“. Saa lidt som paa
Henrik I’s Tid var der Tale om Oprettelsen af en „Mark“; men Otto
har sagtens genopført den gamle Borg ved Wieglesdor (hvis den under
Angrebet var blevet nedbrændt) eller dog efter Erobringen taget den i
Brug og gjort den til Sæde for en Høvedsmand og hans Folk (Fig. 137;
sml. Fig. 101). Derved har han søgt at sikre sit nyvundne Herredømme
over Hedeby og Slesvig. For øvrigt blev Borgen lagt ind under Hertug
Bernhard, Herman Billungs Søn, som havde arvet sin Faders Stilling,
og det har da været en af Hertugens betroede Mænd, der i de følgende
Aar har siddet som Grænsevogter ved Slien.
Efter Nederlaget i 974 maa Kong Harald have bekræftet de Tilsagn,
der var en Følge af hans Daab. Det tyske Overherredømme har
fra at være en formel Ydmygelse truet med at blive en reel
Fare. Naar Harald Blaatands sidste Leveaar prægedes af en stigende
Uro, der mundede ud i aaben Strid mellem ham og hans Søn Sven, og
naar det netop blev Sven, der — endnu før Faderens Død — afkastede
de fremmedes Aag, ligger den Tanke nær, at Haralds Holdning over for
Otto I og Otto II har været en af de kraftigst virkende Aarsager til den
hjemlige Splittelse. Den skriftlige Overlevering betragtede Svens „Op-
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Fig. 138. Forsiden af Eriks Sten.
C. 1/10. Mus. vaterl. Altert. Kiel fot.
(1930). Indskriften lyder:
Xpurlf X rispi X stin X p^nsi X
X himpigi X suins X eftiR X
erik X filaga X sin X ias X uarp
(og derefter paa den ikke synlige
Bagside :)
taupr X p3 X trekiaR satu X
um X haipa X bu X ian : han :
uas : sturi : matr : tregR X
harpa : kupr X

rør“ som Udslag af en hedensk
Reaktion, og at Kirken fik
trange Kaar, ikke mindst i de
første 10—15 Aar efter Haraids
Død, er sikkert nok. Alligevel
er det højst usandsynligt, at der
voksede en ligefrem kristen
domsfjendtlig Bevægelse frem.
Det var langt snarere den po
litiske Konsekvens af Krist
ningen, man vendte sig imod
— det vil sige den politiske
Orientering, som havde væ
ret fremherskende siden c. 960
—65Vi forstaar derfor, at den først
givne Lejlighed til at afkaste
Aaget maatte blive benyttet.
Da Kejseren i 982 havde lidt
sit frygtelige Nederlag ved Cotrone i Syditalien, brændte det
hurtigt løs overalt, hvor Uroen
gærede, saaledes ogsaa ved Slien. Det følgende Foraar holdt Otto en
Rigsdag i Verona, men blandt Rigets Stormænd savnedes ved den Lej
lighed Hertug Bernhard. Han var vendt om paa Vejen til Mødet, „fordi“,
fortæller Thietmar, „en af hans Borge, som Kejseren havde befæstet og
forsynet med Mandskab imod Danerne, ved List var blevet indtaget af
disse og stukket i Brand, efter at Besætningen var hugget ned“. Det er
selvfølgelig Borgen in hiis finibus (se S. 277), der er Tale om, og saaledes
endte Otto II’s Sliherredømme, da det havde varet i ni urolige Aar.
Thietmar er den eneste af Samtidens Krønikeskrivere, som giver os
denne Oplysning. Det er derfor af megen Betydning, at man har bevaret
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Fïg. 139. Skardes Sten. c. 1/20
Thomsen, Flensborg, fot.
(1930). Indskriften lyder:
: suin : kunukR : sati :
stin : uftiR : skarpa sin :
himpiga : ias : uas : :
farin : uestr : i^n : nu :
(og derefter paa øverste Kant,
som ikke ses paa Billedet:)
: uarp : taupr : at : hipa : bu

andre Vidnesbyrd om de
Kampe, der førte til Slesvigs og Hedebys Befrielse.
Det er to Runestene
fra Sliegnen. Den ene
blev fundet nær Halvkredsvolden i 1796 (nu i
Museet i Kiel; Fig. 138;
sml. Bilag XIII) og bærer
Indskriften : „ Torlv [o :
Torulv], Svens Hirdmand,
rejste denne Sten efter sin
Falle Erik, som faldt, da
Drenge [□: Krigere] laa om Hedeby. Men han var Styresmand, en saare
god Dreng“. Den anden (Fig. 139) kom for en Dag i 1857 ved Foden af
Gravhøjen Tvebjerg nær Vejen mellem Bustrup og Rendsborg (se Bilag
XIII). Den er genrejst paa Toppen af Højen, og dens Indskrift lyder:
„Sven Konge satte Sten efter sin Hirdmand Skarde, som var faret vestr [o: havde
været i Vesterviking], men nu faldt ved Hedeby“. Begge Stene fortæller altsaa om Kampe ved Hedeby. Sprog- og Runeformerne kan intet sikkert
sige os om Tidspunktet for deres Rejsning; dertil ved vi for lidt om
Sprogudviklingen mellem 950 og 1050. Imidlertid synes der at have hersket
fuldkommen Ro ved Grænsen lige fra 983, da Otto II’s Herredømme
heroppe brast, og til 1043, da det store Venderindfald fandt Sted. Der
for er det den rimeligste Opfattelse, at de to „Drenge“, Kong Svens Hirdmænd, er dræbt i de Kampe, som førte til Sydslesvigs Befrielse, og som
naturligvis har maattet dreje sig om en Erobring af baade Borgen og det
stærkt befæstede Hedeby. Føreren har ved denne Lejlighed ikke været
Harald, hvis Kraft var brudt af baade Aar og Vanheld, men Kongesønnen
Sven, hvis hele Fremfærd i det følgende Tiaar prægedes af det samme
kampglade Sind, for hvilket den faldne Erik lovpristes. At Sven allerede
før Faderens Død (omkr. 985) har kunnet kalde sig „Konge“, er en meget
naturlig Sag. Harald skal selv have baaret Kongenavn før Gorms Død.
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KEJSERENS MAGT BRYDER SAMMEN NORD FOR ELBEN

Fig. 140. Otto IIPs Segl.
Omskriften lyder:
OTTO DÏ GRACIA REX
Fra Brev af 23. Novbr. 994.
Posse: Die Siegel der deut
schen Kaiser u. Könige I
(1909)-

Med Aaret 983
brød den tyske
Kejsermagt fuld
stændig
sammen
Nord for Elben, og
Otto II døde inden
Aarets Udgang, dybt
rystet ved Efterretnin
gerne om de alvorlige
Nederlag, der var lidt
over for baade Daner
og Slaver. Under hans lille Søn Otto III skred Rigets feudale Opløs
ning frem med stærke Skridt. Sachserne var henvist til paa egen Haand
at værge sig, saa godt de formaaede, og Elblinien blev atter, som paa Karl
den Store Tid, den eneste mulige Militærgrænse. Mod den løb Abodriterne Storm, og samtidig trængte Danerne frem fra Kystegnene. I 994
hærgede de omkring Stade, lidt senere i Weseregnen fra Hadeln til
Lesum ved Bremen, ja, de drog ad Flodveje dybt ind i Landet og truede
endog Hildesheim. Den forbitrede Kamp imod dem førtes ofte med
Held, til andre Tider forgæves, men altid med store Ofre.
Under disse Forhold blev det mere og mere haabløst at fortsætte
Missionsarbejdet i Danmark. I Slesvig var Biskop Marco død inden
Udgangen af 960erne. Hans Efterfølger var blevet den Poppo, som kort
forud havde medvirket ved Harald Blaatands Daab, og han har vistnok
varetaget sit Embede endnu i Sven Tveskægs første Aar, saa han har op
levet Kirkens nye Trængsler; men omkr. 990 maa han være fordrevet
eller død. Vi træffer i hvert Fald faa Aar senere hans Efterfølger nævnt.
Fra Biskop Poppos Dage stammer et Kejserbrev af 18. Marts 988,
indeholdende en Stadfæstelse af alle de Friheder, som i sin Tid var tilstaaet de danske Bisper af Otto I (se S. 273). Dets Ægthed har været i
høj Grad omtvistet, dels fordi Indholdet staar i saa skrigende en Mod
sætning til Kejserens absolutte Magtesløshed, dels fordi Brevet blandt
de danske Bispesæder nævner Odense, skønt denne By ifølge Adam af
Bremens Vidnesbyrd ikke fik nogen Biskop før paa Knud den Stores Tid.
Ingen af disse Indvendinger er dog afgørende. Det vilde langtfra være
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noget enestaaende Tilfælde, om det kejserlige Kancelli i dette Brev havde
opretholdt en Fiktion, som ingen Rod havde i Virkeligheden, ja som Vir
keligheden endog syntes at spotte; og skønt Kravet om Danernes Aner
kendelse af et tysk Overherredømme kun havde haft reel Betydning i
Aarene mellem 974 og 983, blev det utvivlsomt formelt fastholdt helt
indtil 1025. Hvad Odensestolen angaar, var sikkert den af Knud ind
satte Biskop Reginbert den første, som faktisk beklædte den; men det er
meget sandsynligt, at man allerede før Ærkebiskop Adaldags Død (den
29. April 988) har forberedt Udskillelsen af et særligt Bispedømme paa
Fyn, og at man endog har indviet en Mand til dette Embede. Man tog
det i Slutningen af det 10. Aarhundrede mindre nøje med, om der til
Bispetitlen svarede en virkelig Bispemyndighed. Ofte tjente Bispevielserne
kun kirkepolitiske Formaal uden Hensyn til, at Omstændighederne ude
lukkede ethvert kirkeligt Arbejde i de paagældende Bispedømmer. Omkr.
988 har der hverken i Odense eller Aarhus, næppe nok i Ribe og Slesvig,
været Betingelser for, at Missionsarbejdet kunde opretholdes. Aarhusstolen havde allerede længe staaet tom.
Kejserbrevets egentlige Betydning ligger aabenbart i de Tilføjelser,
som er gjort til Brevet af 965 (se S. 273), og som gaar ud paa, at de
danske Bisper skal kunne tilkøbe sig Ejendomme overalt i Ottos Rige,
ligesom deres Tjenere skal have Toldfrihed ved Rejser ind i Riget. I disse
Bestemmelser faar man ligesom et Glimt af Tidens forvirrede Forhold:
som Flygtninge søger de tyskfødte Prælater ned til deres Hjemland, hvor
de venter paa bedre Tider, medens den verdslige Magt kommer dem til
Hjælp ved økonomiske Indrømmelser — og samtidig officielt opretholder
Forestillingen om, at alt i Forholdet til Danmark er uændret siden de
første Ottoners Dage. Intet kunde være mere betegnende for Styret un
der Otto III.
Denne Opfattelse af Brevet illustreres paa en slaaende Maade af det,
vi hører om Poppos Efterfølger, Biskop Ezico (Ekkehard).
Han var blevet fordrevet fra sit Sæde, det wagriske Aldenburg, som i
982 ødelagdes i Bund og Grund ved Slavernes Oprør og Frafald fra Kri
stendommen. I mere end fyrretyve Aar færdedes han derpaa rundt i
Tyskland, blandende sig i kirkepolitiske Stridigheder og henvisende til,
at Forholdene hindrede ham i enhver Hjemrejse. „Mit Bispedømmes
Omraade er hærget med barbarisk Vildskab“, sagde han i Aaret 1000
paa Kirkemødet i Gandersheim, „Staden er øde, Kirken forladt, jeg har
intet Sæde“. Som Flygtning viedes han i Begyndelsen af 990erne til Pop
pos Efterfølger i Slesvig og afgav samtidig Aldenburg til Biskop Regin
bert, som døde i 1013 uden nogen Sinde — saa vidt vi ved — at have
kunnet sætte Foden paa wagrisk Jord. Heller ikke Ezico naaede til Slesvig;
men dette skyldtes næppe vedvarende Uro, det hænger derimod sammen
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med Sven Tveskægs Kirkepolitik, der gik ud paa at løsne de danske Bi
spedømmers Forbindelse med Hamborg-Bremen, Kilden til Tysklands
politiske Indblanding i vort Lands Forhold. Denne Svens Holdning spo
redes paa flere Punkter, ikke mindst i Ribe, hvor der efter de tyskfødte
Bisper Liafdag og Folkbert fulgte Danskeren Odinkar den Yngre,
som var nøje knyttet til Kongen, og som havde arvet store Jordejen
domme efter sin Fader Toke Jarl. Han bispeviedes ganske vist i Bremen
af Ærkebiskop Liawizo I (kort før Aar 1000); men hans Æt og Person
lighed gav Sven fuld Sikkerhed for hans Troskab, og helt indtil 1026
var denne Mand Jyllands eneste Biskop — kraftigt virkende i sit
Kald, gavmild, klog og lærelysten, en paalidelig Støtte for den danske
Kongemagt. Hans Venskab først med Ærkebiskop Liawizo (død 1013),
siden med hans Efterfølger Unwan (1013—1029) hindrede aabenbart
alle Krav om, at han i Slesvig skulde vige for Ezico, og denne var vel
heller ikke selv meget tilbøjelig til at gøre ham Rangen stridig. Det
kunde have sine iøjnefaldende Fordele at nyde Indvielsens Sødme uden
at besværes af Embedets Byrder. Men en stærk Bitterhed imod Kong
Sven har gjort sig gældende inden for Bremens Præsteskab, og den
gav sig aabenlyst til Kende i det Eftermæle, Adam satte ham.
Under Sønnen Knud den Store (1018—1035) skærpedes de kirke
politiske Modsætninger yderligere. Hans Forsøg paa at se helt
bort fra Hamborg-Bremens Rettigheder blev mødt med den hæftigste
Protest fra Ærkebiskop Unwan s Side, og denne fremragende Prælat,
Uge virksom ved Genrejsningsarbejdet og ved Organisationen af Evan
geliets Forkyndelse, dertil politisk handlekraftig og indflydelsesrig, kryd
sede i 1022 paa afgørende Maade den danske Konges Planer. Knud
maatte erkende Hamborg-Bremens Metropolitanret over de danske
Bispedømmer; men Forliget med Ærkebiskop Unwan skaffede ham
aabenbart til Gengæld visse Løfter, som nok kunde opveje Skuffelsen
over det uundgaaelige kirkepolitiske Nederlag.
Hans Forhold til sin Morbroder, den polske Boleslav Ghrobry (992—
1025), der netop nu i haarde Kampe gennemtvang sit Lands Frigørelse
fra tysk Overherredømme, maatte naturligt fremkalde det Ønske hos ham
selv, at ogsaa Danmark frigjordes for ethvert tysk Krav, selv om dette
var af rent formel Art, og det var utvivlsomt hertil, Ærkebiskop Unwan
skulde hjælpe ham.
Lejligheden bød sig, da Henrik II døde i 1024 og blev efterfulgt af
Konrad II (1024—1039). Adam fortæller, at denne „ved Ærkebispens
Mægling (mediante archiepiscopo) sluttede Fred med Danernes og Eng
lændernes Konge“, idet han „som Pant paa Venskab gav ham Slesvig
med den Mark, der ligger hinsides Ej deren (dédit Sliaswig cum marcha, quae
trans Egdoram est, in foedus amicitiae), og fra da af har den været Dåne-

FORLIG MELLEM KNUD DEN STORE OG KONRAD II 1025
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Fig. 141. Kong Knud og Dronning Aelgyfu (Emma).
Brudstykke af en Miniatur i et samtidigt oldengelsk Haandskrift. Liber vitæ : register
of New Minster and Hyde Abbey, Winchester. Ed. by de Gray Birch (1892).

kongens“. Den gamle Forfatter
at der fra Henrik I’s Tid havde
(se S. 264), og at det altsaa var
Forholdet har utvivlsomt været

havde nemlig den fejlagtige Opfattelse,
eksisteret en dansk „Mark“ i Sydslesvig
denne, Knud fik overdraget af Konrad.
et helt andet. Det maa have været de
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Fig. 142. Konrad II9s Segl.
Omskriften lyder:
t CHVONRADVS
D~I GRATIA REX
Fra Brev af 20. Maj 1025.
Posse : Die Siegel d. deutschen
Kaiser und Könige I (1909).

tyske Krav paa Høj
hedsret over Dan
mark, som man nu
ogsaa formelt har la
det falde, og Kejseren
har sikkert gjort det i
Tillid til derved at vinde
Knuds Venskab og skille
hans Sag fra Polens. Fre
den mellem de to Her
skere synes sluttet i 1025.
At Konrad havde regnet rigtigt, viste de følgende Begivenheder under
hans venskabelige Møde med Knud ved Kejserkroningen i Rom 1027
og — nogle Aar senere — hans Søns Trolovelse med Knuds Datter. Men
heller ikke Ærkebiskop Unwan havde gjort galt Bestik. Som et første
Udslag af Forsoningen ophørte Odinkar den Yngre i 1026 at lede den
jydske Kirke, saa Vejen til Slesvigstolen langt om længe banedes
for Biskop Ezico. I en Tilføjelse til Adam af Bremen hører vi, at den
gamle Prælat virkelig begav sig paa Vej op til sit Bispedømme, men at han
ikke naaede længere end til Ej deren. Her blev han syg og døde (12. Fe
bruar 1026).Han maa jo ogsaa paa denTid have været højt oppeiAarene.
Med 1025 slutter et betydningsfuldt Afsnit af Sønderjyllands Historie.
De Grænsekampe, som havde præget Udviklingen helt fra Karl den
Stores Dage, og som havde været en Følge baade af det tyske Riges sta
dige Udvidelsestrang, af de danske Vikingekongers altid vaagne Kamp
lyst og af fremmede Erobreres Bosættelse ved Slien, var endelig hørt op.
Kirken var den eneste, som kunde slutte Regnskabet med et virkeligt
Udbytte. Politisk set var man derimod endt, hvor man stod allerede i
811 : ved Ej der gr æns en. Vi skal nu i det næste Kapitel følge visse Ho
vedlinier i den kulturelle Udvikling inden for det samme Tidsrum.
6. BEBYGGELSE OG KULTURPRÆG I VIKINGETIDEN.
For den almindelige Bevidsthed tegner vor Vikingetids Historie sig
som Fortællingen om en Række dristige og blodige Hærtog til Vest-
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europas Kyster. Det er ikke nogen urigtig Opfattelse, men den er stærkt
ensidig. Et ander vigtigt Træk i det 9. og 10. Aarhundredes danske
Historie har vi netop lært at kende: de indre Stridigheders, Grænse
kampenes, den ydrepolitiske Spændings — ofte i væsentligere Grad af
gørende for Folkets Kaar end de fjerne Kampe. Heller ikke dermed
er vi dog naaet til fuld Forstaaelse af Tidens Karakter. Det Overskud
af Styrke og Ungdom, som umiddelbart fornemmes i Beretningerne om
vore Landsmænds djærve Bedrifter i det fremmede, har til Forudsætning
haft en stadig stigende Udnyttelse af Hjemstavnens egne Vilkaar. Hjem
mets Jord har givet Kræfterne Næring, og Befolkningen har Tid efter
anden udviklet sit let kendelige Særpræg, dybt rodfæstet i gammel nor
disk Tradition og alligevel formet under Indflydelser udefra.
Det er tidligere nævnt, at man allerede i førkristelig Tid har brugt
Bebyggelsesnavne med Endelsen -torp, og at denne Navnetype har
holdt sig produktiv til ind i Middelalderen (se S. 211). Den er altsaa
blevet anvendt i hele Vikingetiden; men for os er det uhyre vanskeligt
at skelne dens yngre Navnestof fra dens ældre. Sønderjydske -torp-Navne
som Almstrup, Bramdrup, Endrup, Estrup, Fjelstrup, Hjarup,
Torup og Vanderup, sammensatte henholdsvis med Mandsnavnene
Almær, Brami, lmmi, Æsi, Fiallær, Hior, Thorthær og Vambi, gør umiddel
bart Indtryk af at høre en tidlig Tid til, og Antallet af saadanne er
overordentlig stort netop i Sønderjylland. Der er tillige den iøjnefaldende
Forskel mellem -torp-Navnene her og i det øvrige Land, at man Syd
for Kongeaaen ikke træffer et eneste, der er sammensat med Mands
navne af kristen Oprindelse. Ogsaa dette giver den sønderjydske Gruppe
som Helhed betragtet et gammelt Præg, og hertil kommer endelig rent
sproglige Kendemærker paa Ælde som f. Eks. Bevarelsen af gamle Bøj
ningsformer — saaledes i Bjerndrup af * Biarnarthorp. Selvfølgelig har
man dog anvendt -Zo/ÿ-Endelsen langt ned i Tiden inden for vore tre
sydligste Sysler, og om flere af de ejendommelige Tilnavne, der aabenbart indgaar i Navnestokken, kan vi for Øjeblikket kun sige, at de lige
saa vel kan tænkes dannede i Middelalderen som i Vikingetiden. Allige
vel ændrer det ikke Helhedsindtrykket. Af Gruppens godt 200 sønder
jydske Navne stammer afgjort det overvejende Flertal fra Tiden
før Aar 1000. De betegner altsaa en meget væsentlig Del af Vikinge
tidens nye Bosættelser hernede.
Dette Forhold belyses af Kortet Fig. 143, sammenholdt med Kortet
Bilag XII B. De Kirke-Torp, som vi skønsmæssigt antog for Gruppens
ældste (se S. 211), slutter sig saa at sige overalt naturligt til den øvrige
-før/>-Bebyggelse. Det er stærkt fremtrædende i Tyrstrup og Haderslev
Herreder ligesom nede i Angel, og man lægger Mærke til, hvorledes
den indre Række af Kirke-Torp fra Lintrup i Nord til Bjerndrup-Hostrup
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Fzg. 143. Bebyggelsesnavne med Endelsen -torp.
Kortskitse af Forf.
Paa Kortet er kun de Navne anført, som forekommer i Teksten, og sikre middel
alderlige Torper som Fredstrup, Præstrup o. lg. er ikke indlagt. Bramdrup og Branderup
har begge samme Forled (Brami), Vamdrup og Vanderup ligeledes (Vambi). Som det
fremgaar af Teksten (se S. 212) kan der være Tvivl om, hvorvidt de to sydligste —
Brekendorf og Bünstorf — er af dansk Oprindelse.

i Syd, eller Vestkystens tilsvarende Række fra Hunderup til Randrup, er
bundet sammen ved et Net af mindre Torp, spredt over det meste af
Nordslesvig. Det er selvfølgelig ikke Landsdelens Kirke-Torp, som har
været „Adelbyer“ for disse andre. Den Rang tilkommer ærværdigere
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Bosættelser, og i Tilknytning til saadanne, ofte dannende en hel eller
en halv Ring uden om dem (særlig karakteristisk ved Øsby og Herre
sted) grupperer de sønderjydske Torp sig som Vidner om det 9. og 10.
Aarhundredes kraftigt voksende Udnyttelse af Landets Jord. De klar
lægger den hjemmehørende Befolknings egen Styrke for os.
En anden Stednavnegruppe giver os til Gengæld et Indtryk af den
Betydning, som fremmede Tilflyttere har haft for Udvik
lingen.
Det er tidligere sagt, at der blandt vore ældste Bebyggelsesnavne findes
en Række usammensatte Betegnelser for Terræn, Jordsmon o. lign., men
at denne Type har været brugt gennem meget lange Tidsrum, og at
man derfor maa undersøge hvert enkelt Navn for sig, hvis man vil opnaa
Holdepunkter for en Datering (se S. 208). Navnetypen har jo i en vis
Forstand „gjort sig selv“. Naar Købmændene i Slesvig i Slutningen af
det 9. Aarhundrede roede tværs over Slien og ind i det nuværende Haddeby
Nor, kom de „til Hederne“, og de Smaaboder, som rejstes derovre, fik
Navn derefter (*Heiåar, *Heiåum). Selve Terrænbetegnelsen gled umær
keligt over til at blive Bebyggelsesnavn. Først med Anlægget af den store,
befæstede Handelsplads ved Noret tog man et Navn i Brug, som direkte
angav selve Bosættelsen: Hédabÿ (se S. 251). Dets Forled mindede stadig
om Stedets fremherskende Ejendommelighed; men dets Endelse godt
gjorde, at der nu boede Folk ved disse Heder. Grundbetydningen af
Ordet bÿr (som er afledt af Roden i Ordet at bo) er simpelthen Bolig.
Det kunde derfor anvendes baade om en enkelt Gaard og om en hel
Samling af Huse, en By.
Som det er gaaet i dette Tilfælde, er det sikkert gaaet ogsaa i andre.
Vi har tidligere nævnt, at der bag Gaardeby skimtes et ældre (at)
gardi (se S. 154). Paa lignende Maade kan Endelsen -by i f. Eks. Harreby,
Risby (= Rejsby), Søby, Veseby og Ørby være føjet til oprindelig
usammensatte Stednavne, dannet af henholdsvis hargh (Offersted, Hellig
dom), ris (Krat), sior (Sø), wesa (Sump, Pyt) og ør (gruset Strandbred).
Den Slags kendes hele Norden over; men deres Forekomst i Sønder
jylland, sammensatte med -by, understreger stærkt Befolkningens nor
diske Præg. Selve Endelsen -by er nemlig udelukkende nordisk.
De Par Eksempler paa dens Brug, som findes Syd for Ejderen (se S. 290),
kendetegner alle nordiske Bosættelser paa fremmed Grund. Hvornaar
det er blevet Skik at danne Sammensætninger paa -by, kan derimod
ikke siges med Vished. Det er næppe sket før i det 8. Aarhundrede, og
rimeligvis stammer Flertallet af Navnene fra selve Vikingetiden.
I nær Tilknytning til dem findes nu en Gruppe, hvis Forled ikke
er noget Appellativ, men et Mandsnavn. Dens Spredning til
Danelagen i England giver os et Holdepunkt for Dateringen: Typen
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maa have været produktiv i Vikingetiden. Endnu mere oplysende
er dog disse Navnes topografiske Fordeling i selve Norden.
Deres egentlige Hjemstavn er Sverige. Her findes de talrigt i Upp
land, Dalsland og Värmland, mindre fremtrædende i de andre
midtsvenske Landskaber, og fra Uppland har Typen bredt sig, bl. a.
mod Syd. Den kendes i Södermanland, er nogenlunde hyppig i
Östergötland, forekommer sine Steder i Småland og er naaet ud
til Öland; men dermed standser dens Spredning i denne Retning.
Hverken i Kalmar Län og Blekinge, paa Gotland eller i Skaane er den
med Sikkerhed paavist. Fortsætter vi ad Sejlleden vestpaa, møder vi
den imidlertid paa ny. Det sker i den sydligste Del af Sjælland,
paa Falster, Laaland og Langeland og endelig ovre i Sliegnen,
hvor den er blevet den stærkest fremtrædende af alle sydsles
vigske Stednavnetyper (se Bilag XVI).
Denne ejendommelige Fordeling kan afgjort ikke være tilfældig. Nav
nene forekommer hos os saa at sige udelukkende i det, vi har kaldt
Vikingetidens „Østersø-Danmark“, det samme, som vi antog for de
svenske Fyrsters „regnum Danicum“ (se S. 250 f.). Uden for den egent
lige Sejlled findes kun fire (Tureby, Brandsby, Paaby og — over
Kortets øverste Rand — Tøsby (Gadbjerg S., Tørrild H.)). Ellers er
de uden Undtagelse knyttet til Østersøomraadet.
Man kan forklare denne Spredning paa dansk Grund ved at henvise
til den stærke kulturelle Forbindelse, der i Vikingetiden knyttede Uppsverige til Sydslesvig, Birka til Hedeby. Spørgsmaalet er dog, om en
saadan Forklaringsmaade slaar til. Tager man de historisk givne For
hold i Betragtning — de svenske Fyrsters Herredømme i „regnum Dani
cum“ og deres Sæde i Sliegnen — vil man ikke kunne frigøre sig for
den Opfattelse, at en stor Del af Navnene med dette afgjort
svenske Typepræg skyldes svenske Kolonisationer, som Tidens
Omstændigheder har ført med sig. Enkelte Forskere har endda tænkt
sig, at Sproget baade paa vore sydlige Øer og i Sydslesvig skulde være
paavirket ved en saadan Indvandring. Det turde være at tilmaale den
for stort et Omfang. Men Runeindskriften paa den laalandske Sædingesten godtgør trods Tolkningsvanskeligheder, at der i det 10. Aarhundredes Begyndelse herovre fandtes bosatte Svenskere, som tillige en
Overgang sad inde med den politiske Magt, og laalandske Stednavne
som Fjælde, Døllefjælde og Højfjælde, der er beslægtede med
gammelsvensk urfjMer = udskilt Mark, understreger Forholdet yder
ligere. Det er da af megen Interesse, at ogsaa dette svenske Stednavneled
dukker op i Sydslesvig, medens det ellers er ganske ukendt i Danmark.
Det sker ovre ved Husum, hvor Fjolde, Arnfjolde og Højfjolde
paa en Maade genspejler det laalandske Navnesæt.

Bebyggelsesnavne, sammensatte af et Personnavn og Endelsen -by.
Kortskitse af Forf.

Bemærkninger til Kortet:

Kortet hviler for største Delen paa et af Magister Kr. Hald til
rettelagt Materiale, suppleret med Oplysninger af Dr. Marius Kri
stensen. Udover dette er tilføjet enkelte Navne, som efter Forfatterens
Opfattelse hører Gruppen til.
Det gælder saaledes de fire Navne Vindeby. Man har i deres
Forled set Folkenavnet Venderne i Ejefald Flertal. Betydningen skulde
derefter være „Vendernes By“, og Stederne skulde angive vendiske
Kolonisationer i Plyndringstiden op mod Valdemarerne. Man har
begrundet denne Opfattelse med, at et Mandsnavn *Windi, som
formelt kunde tænkes at indgaa i Forleddet, synes ret sjældent, og
at de fire Vindeby’er forekommer i netop de Kystegne, som ligger
Venden nærmest.
Overfor dette maa det fremhæves, at vi kun meget ufuldstæn
digt kender Vikingetidens danske Navneforraad, og at vi derfor
har yderst vanskeligt ved at udtale os om en hyppigere eller sjæld
nere Brug af et Mandsnavn — i hvert Fald naar de almindeligst
gængse fraregnes. Her kan i høj Grad lokale Sædvaner have gjort
sig gældende. Desuden er Forleddet Vinde- benyttet i andre Sam
mensætninger (f. Eks. Vindemark, Vindebod, Vinderød). Og endelig
ligger det overordentlig nær at tænke sig Mandsnavnet *Windi opstaaet og anvendt i netop de Strøg, som til Stadighed har haft
Forbindelse med Venden, og hvor personlig Tilknytning af den ene
eller den anden Art kan have fremkaldt Mandsnavnets Dannelse,
oprindelig vel som et Tilnavn. I saa Fald er det ubetinget natur
ligst at regne Vindeby’erne til samme Gruppe som de øvrige paa
Kortet afsatte.
Hvad her er sagt om disse fire Navne gælder tillige om Pom
merby. Forfatteren ser i dette Forled et Mandsnavn, et Tilnavn,
som er opstaaet ved personlig (eller slægtslig) Forbindelse med
Pommern, og som meget vel kan være dannet i Vikingetiden.

BEBYGGELSESNAVNE MED ENDELSERNE -BY ELLER

-TOFT(e)

Rimeligvis vidner altsaa de sydslesvigske -^-Navne ikke — som -torpNavnene — om den hjemmehørende Befolknings eget Landnam. De
betegner derimod et højnordisk Indslag i Kulturlivet ved
Nordens Sydgrænse. Langvarigt har det dog næppe været. Saa at
sige alle de benyttede Mandsnavne har samme Karakter, og Gruppens
topografiske Sluttethed tyder paa, at den kun spænder over et kort Tids
rum. Aki har rejst Aage by, omtrent samtidig med at Ani byggede
Aneby, Bosi Bosby, Brothir Brodersby, Ingiald (eller Ingulf) Engels
by, Grummi Grumby o. s. v. To—tre Navne viser maaske, at Skikken
har holdt sig, til ogsaa andre end Nordboere kunde naa at optage den.
Janneby, Klensby og Siseby synes i hvert Fald ikke at være sam
mensatte med nordiske Mandsnavne; men paa den anden Side er der
intet i Vejen for, at man i disse Grænseegne tidligt kan have indlaant
fremmede (sachsiske?) Navne. Som de to eneste utvivlsomt sene, danske
Udløbere af Typen forekommer et Nielsby i Ribe Amt og et Jens by
i Ty. De falder naturligvis helt uden for den egentlige Gruppe, og det
samme gør det angelske Jørgensby, som har Navn efter St. Jørgens
Kirke inde i Flensborg.
Derimod træffer vi betegnende nok et Par „ægte“ -^-Navne i det
nordlige Holsten — Vikingebol, som paa deres Vis illustrerer de poli
tiske Styrkeforhold ved Grænsen i største Delen af Svenskevældets Tid.
Over det sydslesvigske Ha by (af Haki) naar man ned til Schülp ved
Rendsborg (c. 1150 skrevet Scullebi) og Schülp ved Nortorf (1320:
Sculleby). De indeholder Mandsnavnet Skulli, Skplli, kendt fra en lang
Række norske og svenske Stednavne og ligeledes forekommende i Syd
slesvig (S kold er up i Tolk S., Angel). Men dermed standser Typens
Udbredelse. Et Bar by, som gemmer sig dybt nede i Tyskland (ved
Elben oven for Magdeborg), ligger helt isoleret, uden den ringeste Til
knytning til andre Navne af nordisk Oprindelse.
Lige saa interessante som -torp- og -Zry-Grupperne er i bebyggelses
historisk Henseende de Stednavne, der har Endelserne -toft(e), -mark(e)
og bøl (le).
Toft betegnede oprindelig selve den Plads, hvorpaa Boligen blev bygget
(jfr. Sideformen af det samme Ord: Tomf ; men tidligt begyndte man
at kalde ogsaa Jorden, der laa til den enkelte Gaard som dennes Særeje,
for en Toft, og saaledes skal vi aabenbart forstaa Udtrykket, naar det
møder os i vore Stednavne. Helt til senest Tid har Toften været den
Særlod, som laa Gaarden nærmest og ikke faldt ind under Bøndernes
Fællesdrift, hvoraf Følgen blev, at talrige Toftnavne i sen Tid gik over
til at blive Bebyggelsesnavne. Fra Sønderjylland kan som et karakteri
stisk Eksempel nævnes en Række Smaabosættelser i Løjt Sogn: Vus toft,
Keldstoft, Lontoft, Vældtoft, Stentoft og Toftegaard.
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Fig. 144. Bebyggelsesnavne med Endelsen -toft(e).
Kortskitse af Forf.
Der er kun medtaget saadanne, hvis Forled sandsynligvis er gammeldanske Per
sonnavne. Det forsvundne Agtoft (Sterup S., Ny H.) har ikke kunnet indlægges.

Af den Slags findes der talrige spredte over hele Landet; men ved
Siden af dem gives der -to/?-Navne af en anden Art, knyttede til anselige
Bebyggelser — Landsbyer eller større Gaarde —, og adskillige af dem
er sammensatte med Personnavne. At denne Gruppe er gammel,
kan ikke omtvistes. Dens Forekomst i Danelagen og Normandiet borger
os for, at den paa dansk Grund har været anvendt i hvert Fald i det
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9. og io. Aarhundrede, og der er intet, som taler for, at den skulde
have været produktiv synderlig meget længere. Snarere har man benyttet
den ogsaa i ældre Tid. Nord for Kongeaaen og Vest for Øresund findes
der c. 45 saadanne -Zo/Z’er, og sammenlignet hermed er Antallet af de
sønderjydske — 18 — overordentlig stort.
Nede i Grænselandet ligger de — med to Undtagelser — alle paa
Als, i det gamle Kliplev Herred og i Angel (Fig. 144). De hører
altsaa hjemme i nogle af Landsdelens mest udprægede „Vikingebygder“,
og Gruppens Præg stemmer vel overens dermed. Aar toft (af Ari),
Gingtoft (af Ginni), Grum toft (af Grummi), Orms toft (af Ormar)
o. s. v. er sammensatte med Mandsnavne, som vi genkender fra vore
-torp- eller -^-Bosættelser. Ganske enkelte -tø/Z-Navne, hvis Forled er
dannet af Appellativer, kan være knyttet til Bebyggelser af en saadan
Karakter, at de sikkert er jævngamle med de ældste (f. Eks. Lundtoft
nær Kultstedet Vibøge paa Als; endvidere Toftlund); men alle de øv
rige hører ikke Vikingetiden, delvis ikke engang Middelalderen til.
Om Mark gælder noget lignende som om Toft: Ordet forekommer i
vore Bebyggelsesnavne ikke i dets oprindelige Betydning (Grænse, deraf
Grænseskov; jfr. Danmark, Hedemark o. lign.), men i en afledet: et
dyrket Stykke Land, maaske et Særeje, et „Enemærke“. Ogsaa Mark
har været brugt op igennem Aarhundrederne helt til vore Dage, og
mangfoldige Gange er det derfor blevet anvendt ved Navnegivningen
af Gaarde, Huse og mindre Bebyggelser (f. Eks. Friskmark, Gammel
mark, Grønmark, Mølmark o. s. v.). Fra dem kan vi se fuldstændig
bort. Vi holder os til den lille Gruppe, hvis Forled er olddanske
Personnavne.
Den er endnu talsvagere end den tilsvarende -/o/?-Gruppe. Nord for
Kongeaaen og vestensunds findes der næppe mere end c. 25. Men atter
viser det sig, at Sønderjylland har et uforholdsmæssig stort
Antal af netop saadanne Navne — vistnok 22 ialt (Fig. 145). Man
kan altsaa med god Grund kalde denne Gruppe for udpræget sønderjydsk, og enkelte Omstændigheder taler for, at Typen har været for
holdsvis længe produktiv hernede.
Dette kan ikke læses ud af dens topografiske Fordeling. I den Hen
seende følger den troligt -toft og -by baade i Angel, paa Als og paa Svansø,
og i Hovedsagen maa disse Grupper være jævngamle. Els mark (af
Egil), Esmark (af Egil), Hymark (af Huki), Høgsmark (af Høkar),
Kasmark (af Katar), Runmark (af Runi), Ølmark (af Ølwi) o. s. v.
— alle er de gode, hjemlige Vikingetidsnavne.
Men der findes Træk, som peger ud over Vikingetiden og ud over
det nordiske Navneforraad. Dette gælder saaledes Karlsmark (1462:
Keruelsmarké), der maaske skal afledes af det irske Mandsnavn Kiarvall,
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Fïg. 145. Bebyggelsesnavne med Endelsen -mark.
Kortskitse af Forf.

som dog godt kan være indlaant meget tidligt, det gælder Fresmark
(af Frist), som vidner om det frisiske Naboskab, og Mommark, som
forudsætter Brug af det nedertyske Personnavn Mummi. Navne som
Sankelmark (1499: Sonkelmark), Gørresmark (1449: Gorgesmarcke),
Bobensmark (forsvunden Gaard, gammel Form mangler) og Kongsmark (1516: Konsmarck, 1524: Kundzmargk) ser heller ikke nordiske ud.
Karakteristisk nok ligger dog saa at sige alle disse -røarÆ-Navne uden
for Typens egentlige Spredningsomraade. Ogsaa derved viser de sig i
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Fig. 146. Udbredelsen af Stednavnetypen Personnavn + bøl i det sydlige
Jylland og paa Øerne. Kortskitse af Forf.

bebyggelsesmæssig Henseende at danne en særlig Gruppe, yngre end
den anden.
Ligesom -toft og -mark er -bøl, -bølle (opr. bæli, afledet af bol = Bolig)
en udpræget dansk Stednavneendelse. Den maa have været pro
duktiv ind i Middelalderen (jfr. Kirkebøl, Munkebøl, Fogedbøl, Mads
bøl, Perbøl o. lign.), og for en Del Navnes Vedkommende er en Tidsfæstelse umulig (f. Eks. Græsbøl, Majbøl, Mosebøl, Nybøl, Sønderbøl) ;
men tilbage bliver paa den nørrejydske Halvø og Øerne c. 100 ialt, hvis
Forled udgøres af de samme gamle Personnavne, som vi traf
inden for Grupperne -toft, -mark, -by og -torp. Det er da atter hoved
sagelig Vikingetidens Bosættelser, vi staar overfor, og set i dette Lys er
Navnenes topografiske Fordeling i høj Grad karakteristisk.
I store Dele af Danmark kendes de nemlig slet ikke, eller de fore
kommer kun yderst spredt. Det gælder det meste af Sjælland med Møn,
Falster, Vendsyssel, Hardsyssel og hele Østjylland fra Limfjorden til
Vejle. Til Gengæld samler de sig i Landets øvrige Egne. Det sker (se
Fig. 146) i Nordvestfyn, langs den betydningsfulde Østersøsejlied
(Sydsjælland, Sydlaaland, Langeland, Taasinge, Svenborgegnen) og
omkring Vestkystens gamle Havne. Oppe i Ty flokker de sig ved
Nissum Bredning, ved Ringkøbing Fjord ligger de tæt Syd for S kern
Aas Udløb, de naar ud til Havnen ved Hjerting, til Skærbæk, til
Geesttungen ved Sønder Løgum og til det sydligere Geestfremspring ved Bredsted. Hele „Oplandet“ for disse Navne beherskes af
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Fig. 147. Bebyggelsesnavne med Endelsen -bøl.
Kortskitse af Forf.
Der er kun medtaget de Navne, hvis Forled kan antages at være et olddansk Per
sonnavn, og kun Navnene fra de tre sønderjydske Sysler er nummererede. Det er:
i. Adsbøl. — 2. Adsbøl. — 3. Albøl. — 4. Avnbøl. — 5. Baadsbøl. — 6. Barsbøl.
— 7. Barsbøl. — 8. Bondsbøl. — 9. Borsbøl. — 10. Borsbøl. — 11. Bosbøl. —
12. Brandsbøl. — 13. Bredbøl. — 14. Brorsbøl. — 15. Brunsbøl. — 16. Dybbøl.
— 17. Dyttebøl. — 18. Ejsbøl. — 19. Fagsbøl. — 20. Gabøl. — 21. Graasbøl.
— 22. Grabøl. — 23. Grelsbøl. — 24. Grødebøl. — 25. Gunnildebol. — 26. Holbøl. — 27. Hunde bøl. — 28. Ingebøl. — 29. Kagebøl. — 30. Kalebøl. — 31. Koks
bøl. — 32. Krakebøl. — 33. Lebøl. — 34. Møjbøl. — 35. Oksbøl. — 36. Oksbøl.
— 37. Oksbøl. — 38. Ottersbøl. — 39. Pobøl. — 40. Porsbøl. — 41. Rabøl. —
42. Ragebøl. — 43. Rebbøl. — 44. Rubøl. — 45. Ru bøl. — 46. Røj bøl. — 47. S kar
de bøl.— 48. Skodsbøl. — 49. Skræbol. — 50. Stabøl. — 51. Stavns bøl. (Forts. S. 295).
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Typen: Tistedegnen, Strækningen Vest for Jellinge-Kolding, Haderslev
Fjord og Frøs Herred, Sundeved, Als og Angel. De danner som en bred
Bro mellem Vesterhav og Østersø (Fig. 147). Af Typens c. 170 Navne
i alt ligger ikke mindre end de 115 paa den jydske Halvø Syd for Skern
Aa, deraf 70 i Sønderjylland. Skulde man søge de egentlige „Kærne
bygder“, maatte de ubetinget findes her. Og deres Navnestok afviger
ikke fra de andre Vikingetids typers. Adsbøl (af Altær), Bosbøl (af Bosi),
Hundebøl (af Hundi), Kalebøl (af Kali), Ingebøl (afTrøgz), Ragebøl
(af Ragi), Struksbøl (af Strukkær), Villebøl (af Willi) og talrige andre
af samme Art taler Vikingetidens knappe Sprog. Nogenlunde jævngamle
med dem er vel Sognenavne som det usammensatte Bøl eller de to øst
slesvigske Ny bøl. Helt ude af Betragtning kan man heller ikke lade
f. Eks. det Ny bøl (Nübel), som ligger nær den gamle Ejderovergang og
ikke langt fra de tidligere nævnte Skulleby’er (se S. 289) ; men naar
Talen er om Stednavne, som enten er usammensatte, eller hvis Forled
ikke er et Personnavn, bliver Dateringen straks langt usikrere.
De nu gennemgaaede Stednavnegrupper giver selvfølgelig ikke et ud
tømmende Billede af Sønderjyllands Bebyggelse i Vikingetiden. Dels kan
adskillige nye Bosættelser have faaet Navne, som det er umuligt at
klassificere, dels findes der enkelte Smaagrupper, som sikkert maa hen
føres til Afslutningen af dette Tidsrum eller til den begyndende Middel
alder, men som bebyggelsesmæssigt spiller en underordnet Rolle. Det
gælder f. Eks. c. 16 Navne med Endelsen -rød, paa et Par Stykker
nær alle liggende i Angel. Skønt vi altsaa ikke kan fastslaa det fulde
Omfang af den Bosættelse, som i Løbet af det 9.—11. Aarhundrede
fandt Sted i vort Grænseland, er Materialet dog stort nok til, at en meget
vigtig Slutning kan drages paa Grundlag af det.
Man vil huske, at -£or/>-Navnene som Helhed betragtet gjorde et baade
talrigt og gammelt Indtryk paa sønderjydsk Grund, at Typen Person
navn 4- by var i høj Grad fremtrædende, at Personnavn + toft forekom
relativt hyppigere her end i det øvrige Land, at dette Forhold var endnu
mere fremtrædende ved Typen Personnavn -|- mark, og at Personnavn
+ bøl havde nogle af sine mest udprægede Bygder i Sundeved og Angel.
Alt dette kan — taget under eet — kun skyldes, at Vikingetidens
Bebyggelse i Sønderjylland har været ganske særlig kraftig.
Der har udfoldet sig et rigere Liv hernede end i det øvrige Danmark.
Kun vore sydligste Øer har i denne Henseende delvis kunnet kappes
med Grænseegnene.
(Forts, fra S. 294). — 52. Stoltebøl. — 53. Struksbøl. — 54. S tud eb øl. — 55. S tudsbøl. — 56. Sønnebøl. — 57. Søns bøl (nuv. Sønsby). — 58. Ter kelsbøl. — 59. Todsbøl. — 60. Traasbøl. — 61. Transbøl. — 62. Tumbøl. — 63. Tumbøl. — 64.
Tørsbøl. — 65. Ulkebøl. — 66. Valsbøl. — 67. Villebøl. — 68. Vimersbøl. —
69. Visbøl. — 70. Vollesbøl.
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Fig. 148. Hovslundstenen.
c. 1/2o- Wimmer: De danske
Runemindesmærker II (1899
—1901).
Fra Sønderjylland kendes
meget faa Runestene, naar
man ser bort fra de histo
riske Mindesmærker i Danevirkeegnen. Ældst har vist
nok en Sten fra Ar ild i
Angel været. Dens Indskrift
skal have indskrænket sig til
et enkelt Ord (fatuR), maaske
et Mandsnavn. Som Num
mer 2 i Rækken kommer
Hovslundstenen (sættes af
Wimmer til c. 950). Ogsaa
den bærer kun et enkelt Ord,
ristet med kraftige Runer:
Mandsnavnet | hairulfR |, □ :
Hærulv. Den blev under Kri
gen 1864 bortslæbt af Prins
Friedrich Carl og opstillet
ved hans Jagtslot Dreilinden
nær Wansee, Berlin. En tredje
Runesten, der sættes til c.
1050, staar i Slesvig Dom
kirke (Fig. 149). Det er en
stærkt forvitret Kalksten, og en Tolkning af dens faa bevarede Runer vil næppe være
mulig. Af dens Ord kan med Sikkerhed kun læses: ... .lit. ,r(a)i(s) .. : stain: e.... .an:
sul...................upr: .............. n: auk: kupmuntr: par: r.......... R: a englanti: i skiu..uilis:
kr................... Af dette er i Virkeligheden kun forstaaeligt: .... lod rejse Sten e(fter) ....
................................. og Gudmund, de r(istede Rune)r. I England i Skia hviler han.................
................... Stenens Bagside har baaret en rig Udsmykning i Tidens Dyreornamentik.
Desværre er ogsaa disse Ornamenter for største Delen ødelagte. Af forskellige Grunde
menes Stenen at være ristet af Svenskere.

Og Forholdet er jo let forklarligt. Ribe og Slesvig var Midtpunkterne
for Landets økonomiske Tilværelse, den sidste By tillige for Rigets poli
tiske Selvhævdelse. Ejdermundingen og Vestkysthavnene (Nissum Bred
ning, Ringkøbing Fjord, Hjerting Bugt) maa have været Udgangspunk
terne for Flertallet af de Vikingeflokke, der hærgede Vesteuropa. Store
Løfter lokkede da ganske særlig i Sydvest: Kamp og Købmandsfærd,
Hærbytte og Handel. Hvor rimeligt, hvis dette har draget Skarer af
djærv Ungdom derover! Det har utvivlsomt ikke alene været Svenskere,
som slog sig ned i Sydslesvig. Fra Østjylland og Øerne kan Folk være
søgt herover og have taget Land for at være Lykken nærmere. Og bag
de mange Navne, som endnu klinger til os fra Gaarde og Byer, bag
Haki og Aki, Huki ogTummi, Grimær og Grummi, bag hele det Mylder
af frie Bondesønner, som i disse Aarhundreder har hegnet Toft og dyrket
Mark og tømret Bøl i Sønderjylland, skimter vi den Æt, som endnu
mindes i Runernes Lovord over de ypperste (Fig. 148 og 149).

SØNDERJYDSKE RUNESTENE
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Fig. 14g. Runestenen i Slesvig Domkirke.
c. 1/7. Thomsen, Flensborg fot. (1930). Se Teksten til Fig. 148.

Det er en sørgelig Sandhed, at vore Mindesmærker og Fund fra
Vikingetiden kun meget ufuldstændigt giver os et Billede af Kulturlivet
i denne Periode. Vi har enkelte skønne Smykker, gode Vaaben, kunst
nerisk formede Redskaber, vi har Kongegravene i Jellinge, Hedebyfundene
og de mange Runestene, vi har endelig spredte Smaafund, som fortæller
os om den jævne Frimands Udrustning; men Bopladser og Grave er
mere end sjældne. Paa Grundlag af dem kan intet Bebyggelseskort tegnes
op, ja vi kan end ikke danne os en Forestilling om den enkelte Egns
større eller mindre Befolknings tæthed. Det skyldes flere samvirkende
Aarsager, og der er ingen Udsigt til, at nye Fund i væsentlig Grad vil
stille os gunstigere.
I Sønderjylland gælder denne Hovedregel ogsaa. Søger man haandgribelige Minder om Befolkningens Tilværelse i det 9. og 10. Aarhundrede, svigter Materialet paa afgørende Maade — Hedeby undtaget.
Alligevel er vi langt fra daarligst stillede hernede. Det stærke Liv, som
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c.

Fig. 150. Økse og Stigbøjler fra Vikingetiden.
Øksen f. v. Nedre Jerstal, Haderslev Amt.
Haderslev Amts Mus. Forf. fot. (1929). — Stigbøjlerne f. v. Kasmose,
Sottrup Sogn, Sundeved, c. 1/4. Sønderborg Amts Mus. fot. (1929).

har pulseret i disse kampmættede Egne, har ikke kunnet undgaa i for
holdsvis stærk Grad at sætte sig kendelige Spor (Fig. 150—155).
Bedst Oplysning giver Vesterhavsøerne Sild, Før og Amrum,
og paa dem alle tre har Jordfundene vist sig at have det fulde, nor
diske Vikingetidspræg.
Paa Før har man undersøgt to omfattende Gravpladser: ved Go ting
og ved Hedehusum. Det sidstnævnte Sted (Fig. 152) laa der endnu
omkr. 1880 en Gruppe paa 63 Høje, alle af samme Type: 0,5—2,5 m
høje og 5—20 m brede. Flertallet af dem rummede Urner med brændte
Ben og derover dybsorte Lag med Rester fra Ligbaalene (Aske, Jernog Glasslakker, Jernnagler, Emaille- og Glasperler o. lign.) ; andre var
aldeles fund tomme, som var de Mindehøje over Fæller, der var faldet
i det fremmede. Det ganske overvejende Antal af disse Grave stam
mede fra første Halvdel af det 9. Aarhundrede, fra Vikingernes første
store Kamptid.
Det samme Billede frembød en Gravplads paa Amrum nær Sten
odde. Her ligger en mægtig Høj Esenhugh, 27m i Tværmaal, den
største af alle Øens Gravhøje. Ved dens Fod flokkedes i Syd og Sydøst
88 Vikingetidsgrave, nu for største Delen sløjfede. De var af samme
gennemsnitlige Maal som de ovenfor nævnte fra Før, byggede paa nogen
lunde den samme Maade, og de fundne Sager daterede ligeledes det
overvejende Antal af dem til Aarene 800—850. Kun enkelte rakte længere
tilbage i Tiden. Urner, Jernknive og Benkamme, Spydspidser og Skjold
buler, Sværd og Sværdhjalter, Jernnagler og Spænder — alt havde den
tidlige nordiske Vikingetids Præg. Men klarest fremlys te dog de højsat te
Amringers Æt af den Række skaalformede Bøjlenaale (Fig. 153; sml.
Fig. 157), som blev fundet. I dem har vi et ubedrageligt „nationalt“

SØNDERJYDSKE VIKINGETIDSFUND

Fig. 131. Jernsværd og Sølvringe fra Vikingetiden.
Til v et groft smedet Sværd, f. v. Ketting Als.
c. 1/5. Sønderborg Amts Mus. fot. (1929). — Til h.
et Sværd af sen Type, f. v. Brekendorf, Hütten
Amt. c. 1/5. Nationalmus. fot. (1930). — I Midten
to snoede Ringe af Sølv. Den øverste f. i Barsmark, Løjt
Sogn, Rise Herred. 5/8; den nederste f.v. Bjert, Nørre
Tyrstrup Herred. 5/8. Begge Nationalmus. fot. (1930).

Kendemærke. Hvor de indgaar som et re
gelmæssigt Led i Gravgodset, har der levet
Nordboer. Gravene ude i vore vesteuro
pæiske Nybygder fortæller det med samme
Styrke som Gravene i vore Hjemlande.
Lige saa udpræget nordiske var e n
Gruppe cirkelrunde, tresidede og
firsidede Stensætninger, der under
Vinterstormene i 1844—45 og 1847 blot-
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Fig. 152. En Del af Gravpladsen om Hedehusum.
Forf. fot. (1929).

tedes ude i Klitterne ved Skalnask paa Amrums Vestside (Fig. 154).
Desværre blev ingen af dem bevarede. Kun en eneste (den største af
de tresidede) omsluttede en lille Højning af sort Jord, Trækul og Hjerte
muslinger, blandet med Lerkarskaar og Benstumper, smeltede Glasperler
og Stykker af et Metalkar. Alle de øvrige laa paa flad Mark og gav intet
Fund af Betydning.
Der var altsaa ikke mange Sager, som kunde datere Gruppen; men
de tresidede Stensætninger taler for øvrigt for sig selv. I Danmark kendes
saadanne kun fra et enkelt Sted i Vendsyssel (Ris, Torslev S.), i Sverige
er de derimod ret almindelige. Her har Formen været anvendt
allerede fra Tiden omkring Kristi Fødsel, og netop den Type, som møder
os ved Skalnask (med indbuede Sider og langt fremspringende Hjørner),
hører hjemme i den yngre Jernalder, ganske særlig i Vikingetiden. Den
finder vi talrigt repræsenteret i Uppland og de øvrige mellemsvenske
Landskaber, og herfra har Skikken at anlægge „treuddar“ bredt sig,
bl. a. sydover — til Blekinge, til det polske Østersøomraade (Ghelmo,
Inowraclaw) og til Sydslesvig (Amrum). Det er atter ad Vikingernes
Østersøfarled, vi færdes.
Den samme Vej fører et andet sønderjydsk Mindesmærke os.
Ved Genner Fjord laa i sin Tid en Del Skibssætninger, som om-

ESENHUGHFUND. „TYRE DANEBODS SKIBE“
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Fig- I53- Vikingetidsfund fra Amrum og Sild.
a. Smykkenaal af Bronce. 7/10. — b og c. Skaalformede Bojlenaale. 2/3. — d. “Tors
hammer“. 2/3. — e og g. Ornamenterede Benkamme. 2/3. — f. Ornamenteret Armbaand af Bronce. 2/3. — Stykkerne a—f stammer fra Gravene ved Esenhugh, Amrum;
g fra en Grav ved Morsum, Sild.
J. Mestorf: Vorgesch. Alterth. aus Schleswig-Holstein (1885).

kring Aar 1700 kaldtes „Tyre Danebods Skibe“ eller „DannebrogsSkibe“. Hundrede Aar senere var de saa fuldkommen forsvundne, at
man næppe kunde paavise Stedet, hvor de havde ligget. Vi kender dem
da væsentlig af en gammel Beskrivelse hos Troels Arnkiel (1702), som
selv havde set dem. De udgjorde et Monument, siger han, af lutter
Stene, ordnede paa en saadan Maade, at de dannede ligesom Skibe,
brede paa Midten og med spidse Stævne, der berørte hinanden, saa en
enkelt Sten, større end de øvrige, var Afslutningen paa det ene Skib og
Begyndelsen paa det næste. Ialt fandtes der efter hans Sigende henved
20 store og smaa Skibe af denne Art.
Det er en fattig Meddelelse om et Mindesmærke, som har været sjæl
dent paa dansk Grund. Der kendes i hvert Fald kun faa Sidestykker til
det. Paa Hjarnø i Horsens Fjord har der ligget 10—15 Skibssætninger,
nu alle sløjfede, og Alrø i samme Fjord har muligvis baaret een, Avernakø
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Fig. 154. Stensætningerne ved Skalnask.
Tallene angiver de paagældende Stenkredses Tværmaal (eller Side) i Skridt. Jahrb.
f. die Landeskunde der Herzogt. Schlesw., Holst, und Lauenb. III (1860).

ved Sydvestfyns Kyst to. Det er Lille Bælts Sejlled, vi følger. Men herfra
føres vi videre østover. Vi træffer Skibssætninger paa Bornholm, i Ble
kinge, paa Øland, paa Gotland (her meget ældre) og i de syd- og mellem
svenske Landskaber, ikke mindst i Södermanland og Uppland. Fler
tallet af dem stammer fra den yngre Jernalder, særlig fra Vikingetiden,
og utvivlsomt maa det ligeledes have været i denne Periode, at „Danne
brogs-Skibene“ blev bygget ved Genner Fjord. De fortæller som saa
meget andet om en uppsvensk Kulturpaavirkning af Vikingetidens
Sønderjylland.
Hjemlig Tradition og Frændefolks Skikke har tilsammen givet Befolk
ningen dens Præg — et klart og utvetydigt nordisk Præg.
I den saakaldte „efterromerske Jernalder“ (c. 5.—8. Aarh.) var
der endnu ikke skabt nogen særpræget nordisk Ornamentik. En Bøjlenaal af forgyldt Sølv som den, hvoraf et Brudstykke er fundet ved Gal
sted i Agerskov Sogn (Fig. 155), er slet og ret „germansk“ — o: formet
ud fra de orientalske Stillaan, som i det 4.—6. Aarhundrede spredtes
over det meste af Nord- og Vesteuropa, og som dannede Grundlaget
for den germanske Dyreornamentik. Bøjlenaalen fra Skodborg (Fig. 156),
smedet af Guld og oprindelig prydet med slebne Granater og indlagt

DEN EFTERROMERSKE JERNALDERS ORNAMENTIK

Büß

Fïg. Z55. Smykker fra den efterromerske Jernalder.
Til v. Galstednaalen og nederst t. h. en Brakteat, f. sammen med denne Naal.
Øverst t. h. Skravenaalen. Alle 5/6. Nationalmus. fot. (1930).

Glasflus, eller det lille Guldspænde fra Skrave (Fig. 155), ligeledes
granatsmykket og tillige overspundet med fint Filigran, er ikke heller
Udtryk for nogen særlig nordisk Stil. Denne „Ædelstensstil“ har samme
østlige Ophav og samme nordlige og vestlige Spredning som Dyreorna
mentikken.
Men der gives en Gruppe „efterromerske“ Smykker, som er særegne
for Norden. Det er de cirkelrunde, pladeformede Guldhængesmykker {Brakteater'), forsynede med Øsken, saa de har kunnet bæres
i en Snor om Halsen, og med Billeder indstemplede eller indpressede
paa Siden. Selv om Brakteater ogsaa har været kendt andre Steder, er
den nordiske Type dog let at skelne fra de øvrige, og hos os er denne
Smykkeform sikkert opstaaet paa den jydske Halvø, hvorfra „Moden“
tidligt er vandret til Øerne og den skandinaviske Halvø. At danske
(jydske) Brakteater ved Byttehandel eller paa anden Maade er naaet
ned i Nordtyskland (Holsten, Hannover), kan ses af enkelte Fund der
nede fra.
Der kendes henved halvtredje Hundrede saadanne Guldhængesmykker
fra de gammeldanske Egne. Over Halvdelen af dem er kommet for en
Dag i Nørrejylland, c. 20 i Sønderjylland. I Fundene fra denne
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Landsdel er saa at sige alle de forskellige Billedtyper repræsenterede
(Fig. 155—156) : den naive Efterligning af den romerske eller byzantinske
Portrætmedaillon med Kejserprofil, vinget Viktoria o. lign., den højst
fantastiske Gengivelse af det romerske Rytterbillede, den kuriøse Frem
stilling af en „nøgen Mand“, en „løbende Mand“, en „løbende Hest“,
af „Dyret, der ser sig tilbage“ o. s. v. — alt præget af Tidens barbarisk
kraftfulde Ornamentik, efterhaanden ogsaa af den fuldkommen opløste,
baandformede Dyrestil. Men man kan ikke med Sikkerhed paastaa, at
de sønderjydske Brakteater er smedede i Landsdelen selv. De kan lige
som de 6 holstenske og de øvrige tyske være indført nordfra. Det er
maaske et Træk, der skal lægges Vægt paa, at en Brakteat fra Dover i
Lintrup Sogn er slaaet med samme Stempel som fire nørrejydske, fundet
ved Skovsborg (mellem Silkeborg og Viborg) og Aars (mellem Hobro
og Løgstør), medens en enkelt af de tre Brakteater, der stammer fra
Skodborgfundet, bærer samme Præg som en Brakteat fra Vester Nebel
Nordvest for Kolding.
Ikke faa af disse Guldhængesmykker er forsynede med Runeind
skrifter, saaledes 7 af de sønderjydske. Dels har man slet og ret efter
lignet de romerske Medailloners Randinskriptioner uden at forstaa det
fjerneste af deres Tegn og Mening, dels har man villet sikre sig
Ejerretten til Smykket, eller man har villet meddele det en særlig „Kraft“.
Brakteaterne er utvivlsomt blevet brugt som Amuletter, og dette for
klarer, at saa mange af dem foruden Runerne bærer magiske Symboler,
f. Eks. Hagekors. For øvrigt er det i de fleste Tilfælde umuligt at give
en eksakt Tolkning af Indskrifterne, skønt man har gjort gentagne For
søg derpaa og vel ogsaa er naaet til en nogenlunde sandsynlig Forstaaelse
af enkelte Ord.
Disse Smykkers ornamentale Stil er endnu „germansk“. Den særnor
diske Stil møder os først med den begyndende Vikingetid.
Da var Dyreornamentikken paa Fastlandet afløst af nye, klassisk-paavirkede Stilformer, medens den levede videre paa irsk og nordisk Omraade, i visse Henseender ændret under Indflydelser udefra, men fast
holdende selve Grundmotivet med fuld Troskab. Vi finder denne tidligtnordiske Dyrestil, kombineret med et kraftigt Baand- og Rammemønster,
der giver de dekorerede Flader en stærkt betonet geometrisk Inddeling,
paa Smykker fra det 8. Aarhundredes Slutning og det 9. Aarhundredes
Begyndelse, bl. a. paa en lang Række af de skaalformede Bøjlenaale, der er saa karakteristiske for nordisk Vikingetid. De er truffet
adskillige Steder i Sønderjylland (Fig. 153 og 157), og i en senere Ud
formning er de naturligvis meget fremtrædende i Hedebyfundene (Fig. 130).
Ogsaa ældre og yngre Varianter af den ligearmede Bøjlenaal kendes
(Fig. 157) ligesom af den trefligede, ja heller ikke et andet af
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Øverst i Midten Bøjlenaalen fra Skodborg.
T. h. for denne 3 og i
Midten t. v. 1 Brakteat, samt under den
sidstnævnte 5 Stenper
ler, alt hørende til
Skodborgfundet. Den
øversteBrakteat i højre
Række bærer ifølge
Wimmer Runeind
skriften : auja alawin
auja alawin auja ala
win jalawid (se Hen
visningerne). Alle c.
5/6. Nationalmus. fot.
(1930). — Øverst t. v.
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og nederst i Midten 2
Brakteater, f. v. Gels
toft, Gram Sogn, Ha
derslev Amt. Af disse
er den førstnævnte en
barbarisk Efterligning
af en romersk Mønt
{solidus). Den sidst
nævnte — den store
— bærer, foruden Bil
ledet af et Mands
hoved, 6 Runer, hvis
Tolkning ikke hidtil
er lykkedes. Begge c.
1/1. Mus. vaterl. Al
tert. Kiel fot. (1930).
156. Smykker fra den efterromerske Jernalder.

Vikingetidens ornamentale Elementer: det mærkelige, plumpe Dyr
med de store Gribefødder, savnes i sønderjydske Fund (Fig. 153 a),
og „Jellingestilen“ viser sig f. Eks. i Mankestolen af forgyldt Bronce,
fundet ved Elstrup i Egen Sogn paa Als (Fig. 157). Den minder
os om et ganske tilsvarende Fund fra Nybølle (Hillerslev S., Sallinge H.,
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Svenborg A.). Tilsammen gør alle disse Stiltræk det indlysende, at
Vikingetidens Brugskunst i Sønderjylland har fulgt de samme Baner,
har benyttet sig af de samme Motiver og er naaet til den samme Ud
vikling som den tilsvarende Kunst i det øvrige Danmark.
Dette maa dog ikke svække vor Erkendelse af, at den sønderjydske
Grænsebefolkning har været underkastet særlig kraftige Paavirkninger udefra. Det kan i vore Dage være vanskeligt nok at af
dække deres Spor, og Materialet er foreløbig slet ikke samlet, saa spredte
Træk maa indtil videre gøre det ud for et fuldstændigt Billede.
De mægtige Ringvolde, som kendes fra Vesterhavsøerne og fra
Emmerlevegnen, kan saaledes ikke være bygget efter nordiske For
billeder. De repræsenterer en Befæstningsmaade, som Befolkningen har
lært at kende i Sydvest, og som den har efterlignet i Hjemlandet, hvor
de urolige Forhold tvang den til at maatte sørge for sin Sikkerhed.
Størst af alle Ringvoldene er Lembeksborg paa Vesterland Før
(Fig. 158 og 159). Selve Navnet og den Tradition, som knytter den
holstenske Ridder Klaus Lembek (j* c. 1373) til Stedet, er uden historisk
Hjemmel; vi skal meget længere tilbage i Tiden, før vi kommer til det
Øjeblik, da dette vældige Jord virke dyngedes op. Endnu rejser det sig
som en formelig Banke ude i den lave Marsk, c. 800 m fra nærmeste
Geest. Det bestaar af en omtrent cirkelrund Vold, c. 13 m høj i udven
digt Maal, c. 7 m hævet over den jævne Flade inden for Volden, hvis
Fod her maaler c. 400 m i Omkreds. Voldens Krone er svagt kløftet,
og langs dens Inderside løber en lavere Afsats. Uden for den er der
Spor af en Grav, der skal have været c. 12 m bred, og paa den anden
Side af denne igen har der ligget en Ydervold, der i Slutningen af det
18. Aarhundrede var 2 m høj. Indgangen til Borgen har været i Sydvest,
og midt paa Borgpladsen ser man som et sumpet Hul Resterne af den
Brønd, hvis altid klare Vand omtales i en Beretning fra 1824.
Et ganske lignende Anlæg findes paa Sild, kun noget mindre af Om
fang og uden Grav og Ydervold. Det er Tinnumborg. Ogsaa den
øjnes paa lang Afstand som et grønt Bjerg i Marsken; men i Virkelig
heden hviler den paa en lille Geesttunge, som skyder sig ud i de lave
Omgivelser netop her. Ringvolden maaler c. 350 m langs Kronen, den
hæver sig 8—9 m over Marsken og c. 4 m over den indre Borgplads, til
hvilken der har været Adgang i Nordøst. Ligesom Lembeksborg har
Tinnumborg haft Brønd.
Man har forskellige Efterretninger om andre Ringvolde paa disse Øer
(ved Hørnum og Arksum paa Sild, ved Utersum paa Før og ved Boragh
(o : Borg) paa Amrum) ; men Meddelelserne er for ufuldstændige til, at
man kan danne sig et sikkert Skøn om disse Anlægs Karakter. Derimod
ser man den Dag i Dag nær den slesvigske Vestkyst og inde i Engen
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Øverst en Mankestol, f.
v. Elstrup, Egen S., Als.
Beslaget er forgyldt
Bronce. Selve Træbøjlen
ny. c. 1/4. Mus. vaterl.
Altert., Kiel fot. (1929).
— Mellemste Række tre
skaalformede Bøjlenaale
af Bronce: den t. v.
fundet ved Frøslev, c. 2/3.
Nationalmus. fot. (1930).

SO?

De to øvrige fra Am
rum. c. 2/3. Mus. vaterl.
Altert. Kiel fot. (1930).
— Nederst en ligearmet
Bøjlenaal af Sølv, f. v.
Oksenvad, Gram Herred,
Haderslev Amt. Formen
er af meget ejendomme
lig Art. c. 2/3. National
mus. fot. (1930).

Fzg. 157. Vikingetidsfund fra Sønderjylland.
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Fig. 158. Lembeksborg, set fra Sydvest.
Forf. fot. (1929).

Øst for Kærgaard (Emmerlev S.) svage Spor af en virkelig Ringvold,
Trælborg eller Trælbanke. I 1855 var Voldhøjden endnu c. 2,5 m,
medens Borgpladsen maalte c. 70 m i Tværmaal. Nu er det ude
lukket at bedømme de oprindelige Størrelsesforhold, fordi Stedet gen
nem lange Tider har været dyrket, efter at først Voldjorden var gravet
af og med stort Besvær slæbt ud i den omgivende Eng.
Lembeksborg, Tinnumborg og Trælborg hører — trods smaa indbyrdes
Forskelligheder — til samme i høj Grad ejendommelige Voldstedstype.
I det øvrige Danmark kendes med Sikkerhed kun en eneste Parallel:
Trælleborg i Hejninge Sogn ved Slagelse. De repræsenterer altsaa, som
før nævnt, ikke nogen hjemlig Befæstningsform; de giver derimod Ud
tryk for, hvad man paa Vikingetiden i denne Henseende har kunnet lære
af Naboerne i Syd.
Thi Ringvolde af denne Art er karakteristiske for det gammelsachsiske Omraade mellem Elben og Ems. Flertallet findes
Vest for en Linie fra Hamborg til Rheine (altsaa i det egentlige Kyst
bælte), spredt forekommer de dybere inde i Landet, og en enkelt er
paavist i Holland (ved Uddeler Meer). Typens bedst kendte Repræsen
tant og tillige en af de fuldstændigst undersøgte er Pipinsburg ved
Sievern i Lehe Kreds, umiddelbart Nord for Bremerhaven. Her har
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Fig. T59-
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Indre af Lembeksborg.
Forf. fot. (1929).

Udgravningerne givet os et brugbart Grundlag for Dateringen: Kera
mikken har vist sig at være senkarolingisk. Fra nogenlunde det samme
Tidsrum (9.—10. Aarh.) stammer de øvrige undersøgte Ringvolde, som
hører denne Type til, og man maa derfor tro, at ogsaa de sønderjydske
er anlagte i Vikingetiden.
Et andet Spørgsmaal er, hvorledes Anlægget af dem skal opfattes. Er
det Bygdeborge, eller er det Enkeltmænds faste Virker? Tidligere var
man tilbøjelige til at mene det første — i de senere Aar er andre Teorier
dukket frem. Flygtigt set minder de paa en vis Maade om de langt ældre,
uregelmæssige Ringvolde, der har kronet saa mange Højder i baade
Norden og Tyskland, og at Flertallet af disse har været virkelige Bygde
borge, o: Fællesværn for en hel Egns Befolkning, er utvivlsomt (se S. 152).
Men de cirkelrunde Ringvolde ude i det halvt sumpede Terræn er dog,
nøjere overvejet, af en anden Karakter, og det er derfor paa ingen Maade
givet, at de udelukkende har tjent et tilsvarende Formaal som de ældre.
Spørgsmaalet staar foreløbig hen i det uvisse.
Et højst oplysende Vidnesbyrd om den stærke, baade fredelige og
krigerske Forbindelse, som i Vikingetiden knyttede vor Grænsebefolkning
til Udlandet, afgiver endvidere de sønderjydske Sølvfund.
I sig selv har de ganske den samme Karakter som de øvrige danske:
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de bestaar af nedgravede Skatte — Mønter, Barrer, Smykker, Ringsølv
(□ : Betalingssølv i Ringform) eller Hals- og Armringe, ofte sønderhuggede,
fordi de har været benyttede under Omsætningen, og de er overalt ned
lagte af den samme Aarsag: Krig, som har drevet Menneskene til at
jordgemme deres rørlige Kostbarheder. Det stemmer godt hermed, at
Fundene hører hjemme idet 9.—1 o.Aarhundrede, Grænseufredens
klassiske Tidsrum, og det er betegnende, at den nordlige Del af Holsten
viser en tilsvarende Række Fund. Paa begge Sider af Grænsen gik jo
Kampene deres blodige Gang, snart med os, snart med vore Mod
standere som de angribende.
Vi kan af Fundfordelingen se, hvad det har været for Egne, som i
særlig Grad fristede til Hærgninger. Det var naturligvis dem, hvori Køb
mændene færdedes (altsaa Strøgene langs Handelsvejene) og hvor Rig
dommen ynglede (altsaa Bygderne omkring Markedspladserne). Derfor
samler de største holstenske Sølvfund sig østpaa, i Omegnen af Alden
burg, og derfor markerer Rækken af sydslesvigske Sølvfund den gamle
Vej fra Ejdermundingen (Fund ved Rantrum og Frederiksstad) over
Slesvig (med Fund) til Slimundingen (med Fund). At Kampene er
bølget op gennem hele Sønderjylland kan maaske læses ud af Fundene
fra Jyndevad i Burkal Sogn og Aalkærgaard i Nustrup Sogn.
Enkelte af disse Skatte har været ret anselige. Rantrumfundet vejede
saaledes 1845 g °g Frederiksstadfundet 1800 g. Endnu betydeligere var
Jyndevadfundet, der tillige giver et godt Begreb om saadanne Ned
lægningers Art (Fig. 160). Det indeholdt: 1 glat og 1 riflet Ring af Stør
relse som en Fingerring, 11 større og mindre Brudstykker af Hals- og
Armringe af snoet og flettet Sølvtraad, 7 afhuggede Stykker Sølvtraad,
4 afhuggede Ringender, 5 Brudstykker af Sølvkæder, en Mængde Brud
stykker af Søljer, delvis med paaloddet Filigran, flere Stykker Ringsølv,
i hel Sølvbarre og c. 40 afhuggede Dele af andre. Alt dette vejede til
sammen 769,06 g. Hertil kom talrige Sølvmønter, for største Delen
sønderhuggede, vejende 1170,31 g, saa Fundets samlede Vægt kom op
paa 1939,37 g.
Størst Interesse knytter sig til Sølvfundenes Mønter. De hjælper
os nemlig i enkelte Tilfælde til at fastslaa det omtrentlige Tidspunkt
for Nedlægningen, og de lærer os den sønderjydske Befolknings Handels
forbindelser at kende. Blandt Jyndevadfundets Mønter stammede de
yngste kufiske (o: arabiske) fra 954—55, en byzantinsk Mønt var fra
948—59 og den yngste vesteuropæiske fra 946—55. Møntstokkens tids
mæssig set ensartede Sammensætning (dens ældste Mønter var fra 902—03)
gør det sandsynligt, at Skatten er nedlagt kort efter det 10. Aarhundredes
Midte — man kan vanskelig undlade at tænke paa Uroaarene 974—83.
Men i andre Tilfælde stiller Sagen sig mindre klar. Af Rantrumfundets
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Fig. 160. Sager fra Jyndevadfundet.
Øverst forskellige Brudstykker af Sølvringe og Sølvbarrer. Under disse en Stump af
en Sølvstang med indstemplede Ornamenter, Del af et rundt Sølvsmykke med Fili
gran og en kufisk Mønt. I nederste Række fra v. til h.: en engelsk Mønt (Kong
Aethelstan), en fransk Mønt (Ludvig IV), en tysk Mønt (Köln) og en italiensk Mønt
(Pavia). Mønterne lidt over 1/1, de øvrige Genstande c. 4/5. Nationalmus. fot. (1930).

8 Mønter (alle kufiske) var saaledes den ældste præget mellem 744 og
750, den yngste i 864.
Selv om Jyndevadfundet rummede baade engelske, franske, tyske
og italienske Mønter foruden de ovennævnte kufiske og den ene
byzantinske, afgiver det ikke noget Bevis for, at den sønderjydske
Befolkning i det 10. Aarhundredes sidste Halvdel stod i direkte Han
delsforbindelse med alle de paagældende Nationer; vi kan kun slutte,
at der har været to store Strømme, som førte Handelen herop:
en vestlig og en østlig.
Den vestlige har allerede ofte været omtalt i det foregaaende. Det
var med den, de frisiske, frankiske og sachsiske — nu og da vel ogsaa
engelske — Købmænd kom. Den fulgte ikke alene Kysten op til Ej der-
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Fig. 161. Indført frankisk Keramik.
T. v. en malet karolingisk Lerkande, f. v. Tating, Ejdersted. Tre ganske tilsvarende
er f. v. Birka og Brudstykker af andre i Frisland (f. Eks. Dorestad). T. h. en frankisk
Lerkrukke med indstemplede Rosetter, ligeledes f. v. Tating. Det samme Ornament
kendes bl. a. fra Hedebyfund. Begge c. Vj- Mus. vaterl. Altert. Kiel. fot. (1930).

mundingen og bøjede derfra ind over Land forbi Hollingsted til Slesvig
(Hedeby), den sendte tillige en Gren sydfra gennem Holsten ad Ruten
Stade (Wedel)-Schenefeld-Slesvig (Hedeby). Paa denne Maade bragtes
Vesteuropas Lervarer (Fig. 161) og Mønter til Sønderjylland — en
broget, ofte tilfældigt sammensat Møntstok, saaledes som Jyndevadfundet aabenbarer det for os, og som vi kan skønne det af spredte
Enkeltfund. Takket være Forbindelsen med Frisland begyndte vi selv
tidligt i det 9. Aarhundrede at præge Mønt i Slesvig (se S. 247),
og fra Midten af det 10. Aarhundrede kender man ligeledes en Række
saakaldte Halvbrakteater herfra (Fig. 162).
Om den østlige Handelsstrøm fortæller de kufiske Mønter. Det
er i det hele et Særkende for Tidsrummets nordiske Sølvfund, at de
indeholder en overordentlig stor Mængde saadanne. Indtil 1915 var der
ialt fundet c. 41,000 her i Norden. Fra Slutningen af det 9. Aarhun
drede, da det svenske Rige i Novgorod var grundlagt, begyndte en stadig
livligere Handel med Østen, og fra Midten af det 10. Aarhundrede kom
der i stærkt stigende Grad arabiske Mønter op til os. Mere end Halv
delen af alle de fundne stammer fra Gotland, mange er gravet frem paa
Bornholm, sparsommere findes de i det øvrige Norden og i Nordtyskland
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Fig. 162. Halvbrakteater fra Hedeby.
Øverste Række viser Eksempler paa den ældre Type (9. Aarh), nederste paa den
yngre (10. Aarh.). Alle 1/1. P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark
indtil 1146 (1900).

indtil Elben; men de træffes faktisk overalt i Danmark — de præger
ogsaa de sønderjydske Sølvfund fra Slimundingen, Jyndevad og
Rantrum, ligesom de sikkert har været til Stede i Slesvigfundet, hvis
Møntstok ikke længere kendes. Paa anden eller tredje Haand — und
tagelsesvis maaske endda paa første — har saaledes den sønderjydske
Befolkning staaet i Handelsforbindelse med det fjerne Østen, ja vi hører
ved Lejlighed, at en maurisk Købmand — At-Tartûschî — har
fortalt sine Folkefæller om „Schleschwiq“, som han selv havde
gæstet.
Han kom paa Harald Blaatands Tid til denne „meget store Stad ved
den yderste Ende af Verdenshavet“. I dens Indre fandtes der Fersk
vandskilder, sagde han, og om Befolkningens Sæder og Skikke gengives
hans Ord paa følgende Maade:
„Dens Indbyggere tilbeder Sirius, med Undtagelse af et lille Antal, som er Kristne,
og som ejer en Kirke der. De [□: Hedningene] fejrer en Fest, ved hvilken de alle kom
mer sammen for at ære Guden og spise og drikke. Den, der slagter et Offerdyr, rejser
Pæle ved Indgangen til sit Hus og hænger Offerdyret op paa dem, enten det nu er en
Okse eller en Vædder, en Buk eller et Svin, for at Folk kan vide, at han ofrer til sin
Guds Ære. Byen er fattig paa Goder og Herligheder. Indbyggernes Hovednæringsmiddel
er Fisk, thi de findes talrigt der. Faar en af dem et Barn, kaster han det i Havet, saa
han kan spare sig Udgifterne derved. Videre fortalte han [□: At-Tartûschî], at hos dem
[o: Slesvigerne] har Kvinden Ret til Skilsmisse. Kvinden kan selv ophæve Ægteskabet,
naar hun vil det. Ligeledes findes der paa dette Sted en kunstig fremstillet Øjensminke;
naar de anvender den, mindskes deres Skønhed aldrig, men vokser endog hos baade
Mænd og Kvinder. Ligeledes sagde han: Aldrig hørte jeg en hæsligere Sang end Sles
vigernes. Den er en Brummen, som kommer fra deres Struber og ligner Hundegøen,
kun mere dyrisk end denne.“

Det er i sig selv et overordentlig interessant Billede af Bysamfundet
ved Slien, naturligvis i mangt og meget overfladisk gjort, men dog med
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let kendelige Træk af ægte nordisk Præg (de store Blot med tilhørende
Æde- og Drikkegilder, Børneudsættelsen, Kvindens frie Stilling), blandet
med Raffinementer af den Art (Øjensminken), som alle Dage har hørt
hjemme i Havnebyer, hvor den tilrejsende Del af Befolkningen nu og
da har været i Overtal, og hvor Ventetiden er faldet lang for disse frem
mede, skønt de har været rigelig beslaaede med Mønt og sultne efter
at skaffe sig en Anelse om det, som Hjemlivet siger Nej til. Et saadant Præg — blandet, skiftende, rigt facetteret, i moralsk som i reli
giøs Henseende med krasse Modsætninger — har Slesvig haft i Markeds
tiden, naar Virksomheden pulserede stærkest dernede og det store Ryk
ind af Frankere og Frisere, af Sachsere og Nordboer fandt Sted. Det
har i ikke mindre Grad end Kamplarmen langs Grænsen, de sejlklare
Hærskibe i Havnene og de mange nytømrede Gaarde, spredt over alle
Bygderne, givet Vikingetidens Sønderjylland et Skær af frodig Frem
drift, af Handlekraft og Modtagelighed, som Fund, Navne og gamle
Beretninger desværre kun kan skænke os en svag Anelse om.

7. FRISERNES INDVANDRING.
I den afsluttende Vikingetid eller den meget tidlige Middelalder maa
en Ting af vidtrækkende Betydning være hændt: den frisiske Ind
vandring til Vestslesvig maa have taget sin Begyndelse.
Spørgsmaalet om disse „Nordfriseres“ Oprindelse har gennem Gene
rationer sysselsat Forskerne. I en vis Forstand kan man sige, at det ikke
har været taget af Dagsordenen, siden det blev sat derpaa af de store
frisiske Forfattere omkr. Aar 1600 (Cornelius Kempis, Suffried Peters
og Ubbo Emmius) og vor egen udmærkede Friserforsker, Præstesønnen
fra Nordstrand, Matthias Boetius, i 1623 udgav sit Værk „De cataclysmo
Norstrandico“, som behandlede Problemet paa en forbavsende nøgtern
Maade. Gang paa Gang er siden da det afgørende Spørgsmaal dukket
frem paa ny: er „Nordfriserne“ Efterkommere af disse vestsles
vigske Egnes oprindelige Befolkning, eller nedstammer de
fra senere Indvandrere?
Naar man har haft saa svært ved at naa til en nogenlunde sikker
Opfattelse, skyldes det forskellige Aarsager.
For det første lader de skrevne Kilder os ganske i Stikken. Ikke
en eneste meddeler os noget, som uden Fortolkningskunster kan belyse
Sagen. Tidligst hører vi Friserne i Sønderjylland omtalt hos den nord
tyske Krønikeskriver Helmold, som i sin Fremstilling af de slaviske Folks
Historie, skrevet c. 1170, fortæller om Knud Magnussøns Nederlag ved
Viborg i 1151 og hans Flugt til Sachserne, hvorfra han kort Tid efter
kom tilbage til Danmark og fandt en god Modtagelse hos „de Frisoner,
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der boede i Juthlandien“ (Frisones, qui habitabant Juthlandie). Omtrent
fra den samme Tid stammer en Skildring af Knud Lavards Levned.
Før Knud, hedder det her, var der paa Grund af Landets Lovløshed
saa stor Fare for Venderoverfald, at selv Kongen ikke kunde opholde
sig i Slesvig „uden Frisernes Beskyttelse“ (nisi munitus Frisonum presidw).
Begge Efterretninger kan maaske være rigtige (vi vender senere tilbage
til dem) ; men de siger os i hvert Fald ikke noget om det, vi gerne vilde
vide. Nærmere ind paa Spørgsmaalet kommer Sakse. I sin fjortende Bog
giver han et malende Billede af „Lille Frisland (Frisia minor), som hører
til Danmarks Rige“, og af dets Indbyggere, og dertil føjer han følgende:
„At de stammer fra Frisernes Folk, vidner det Navn og det Tungemaal om, som de
har til fælles med det. De er i sin Tid vandret ud for at søge sig nyt Land at bo og bygge
i og har saa fundet denne Egn, der i Begyndelsen var sid og sumpet, men som de ved
udholdende Dyrkning har tørlagt.“

Det vilde være rart, om Sakses Opfattelse hvilede paa en stedlig Tra
dition eller paa Efterretninger af anden Art; men dette er aabenbart
ikke Tilfældet. Ordene staar udelukkende for hans egen Regning, og
vi kan derfor ikke tillægge dem større Vægt end alle efterfølgende Spe
kulationer over Problemet.
I nyere Tid har man søgt at naa til et Resultat ved at tage Sprog
videnskaben til Hjælp. De nordfrisiske Sprogkilder er imidlertid ikke
synderlig gamle, de rækker ikke længere tilbage i Tiden end til Midten
af det 17. Aarhundrede, saa ad den Vej er der ringe Udsigt til at naa
Maalet. Hertil kommer det yderst indviklede Dialektforhold i Nutiden,
hvor der paa det begrænsede Omraade, som endnu har en frisisktalende
Befolkning, benyttes ti til elleve forskellige Stedmaal, til Dels stærkt
indbyrdes afvigende. Der er tidligere i dette Værk (se S. 53) gjort op
mærksom paa enkelte Forskeres Tvivl om, hvorvidt det frisiske Tunge
maal i Sønderjylland overhovedet er eet Sprog — om ikke Øfrisernes
Dialekter danner en Sproggruppe for sig, Strandfrisernes (paa Fast
landet og Halligerne) en anden, hver med deres særlige Oprindelse.
Saa vidt er man dog omsider naaet, at man med absolut Sikkerhed
kan afvise en gammel Hypotese vedrørende den frisiske Folkestam
mes tidligste Udbredelse. Det var til langt ind i forrige Aarhundrede blandt mange Forskere en fastslaaet Kendsgerning, at der forhen
havde boet Frisere langs hele Kysten fra Zuidersøen til Vidaaen. I Aarhundredernes Løb var kun det frisiske Grundpræg blevet mere eller
mindre udvisket paa en stor Del af denne Strækning, og den gamle
Forbindelse mellem Nordfriserne og deres Stammefrænder i Syd var
derved blevet brudt. Dette har vist sig at være ganske urigtigt. Det er
godtgjort, at de frisiske Spor, som vi træffer i Elbegnen og i Ditmarsken,
skyldes forholdsvis sene Indvandringer af Frisere sydfra (11.—12. Aarh.),
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og naar dette er givet, bortfalder enhver Grund til at søge et
frisisk „Urhjem“ i Sønderjylland. Det eneste rimelige er da at
regne med en ret sen Spredning fra de øst- eller vestfrisiske Omraader
— ikke alene til de nærmeste (sachsiske) Strøg, men ogsaa til vore Kyster.
Her har dog Tvivlen meldt sig paa et enkelt Punkt. Medens vistnok
alle Forskere nu er enige om, at Strandfriserne ikke kan have be
bygget Marsken og den nærliggende Geest tidligere end omkring Aar
iooo, stiller Forholdene sig tilsyneladende anderledes ude paa Øerne.
De fleste regner endnu med, at 0 fris er ne er Efterkommere af et
Folk, som har levet her fra den graa Old — de gamle „Ambroner“,
hedder det gerne. Øfrisisk har nemlig visse Træk fælles med Oldengelsk,
og disse sproglige Overensstemmelser skulde gøre det sandsynligt, at det
frisiske Element virkelig havde haft hjemme paa Sild, Før og Amrum,
inden den angelske Udvandring til Britannien fandt Sted — skønt vitter
ligt heller ikke Slægtskabet mellem Øfrisisk og Østfrisisk, der staar Strand
frisisk saa nær, kan nægtes (se S. ioi f.).
Det eneste sikre turde vistnok være, at vi ikke ad sproglig Vej er i
Stand til at løse Spørgsmaalet, ja at vi er udsatte for at ledes paa Vild
spor, hvis vi ikke søger et fastere Grundlag for vor Erkendelse end de
nuværende nordfrisiske Dialekter.
Den Tanke ligger da nær, at en arkæologisk Undersøgelse maatte
kunne give Forskningen et frugtbart Udgangspunkt, og bl. a. af den
Grund har man i de seneste Aar lagt stigende Vægt paa Studiet af Nordfrislands Mindesmærker og Fund. Desværre befinder man sig endnu ved
Arbejdets Begyndelse, og det er sparsomt, hvad der foreløbig er gjort
offentlig tilgængeligt af de indvundne Resultater. Det kan dog vistnok
siges, at hele Interessen maa samles om Geestøerne og Ejdersted.
Det øvrige frisiske Omraade viser sig ogsaa ud fra et arkæologisk Syns
punkt at være saa relativt sent bebygget, at det ikke kan komme i Be
tragtning her.
At Geestøerne har haft en talrig og velstillet Befolkning i ældgammel
Tid, har vi tidligere set. Baade i den yngre Stenalder (se S. 118) og
i den ældre Broncealder (se S. 132 f.) har det været Tilfældet. Under
søgelserne har da væsentligt drejet sig om, hvorledes Bebyggelsesforhol
dene derude har artet sig efter Ophøret af disse to Tidsafsnit. I den
yngre Broncealder synes der at kunne spores nogen Tilbagegang,
og fra den førromerske Jernalder er Fundene yderst faa — nøjagtigt
som i det øvrige Sønderjylland (se S. 136 og 142 f.). At vi af den Grund
skulde tænke os en ligefrem Affolkning af Øerne ved Bortvandring, er
dog ikke givet. Aarsagerne kan være helt andre (se S. 142 f.) ; men de
Forskere, som opretholder Teorien om Ambronernes Hjemsted paa Am
rum (se S. 149), har naturligvis betragtet Fundfattigdommen i Lys af
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dette Tjods Vandringer sammen med Himbrerne (se S. 159), en Tanke,
som paa ingen Maade løser Spørgsmaalet.
Med den romerske Jernalders Begyndelse stiger Fundtallene atter
noget, og hvad Jorden gemmer derude, har vedvarende den samme
Karakter som Fastlandets Fund fra den tilsvarende Periode. Man har
ment, at Øerne nu skulde have modtaget en Indvandring af en „urjydsk“
Befolkning i Stedet for den med „Ambronerne“ bortdragne „anglofrisiske“. En saadan Indvandringshypotese savner ethvert rimeligt
Grundlag. Fundforholdene fra hele den ældre Jernalder giver i alt
væsentligt et ensartet Billede paa Øerne og paa Fastlandet — en svin
gende Kurve, hvis Fald og Stigen naturligvis godt kan skyldes mindre
Forskydninger indenfor Befolkningen, men som aldeles ikke kan bruges
til Støtte for etniske Teorier. Alt taler for, at det er den selvsamme
Befolkning, som stadig har boet paa Geestøerne. Man kan kalde den
„ambronsk“, om man vil, som man kan kalde den samtidige inde paa
den nærliggende Fastlandsgeest „svavisk“ (se S. 149 f.) — det er Be
tegnelser, som siger os overordentlig lidt i sig selv, og som under ingen
Omstændigheder stiller de paagældende Tjod i etnisk Modsætningsfor
hold til deres Naboer: Jyder, Angler og Sachsere.
Der er dog et eneste Punkt, hvor noget for det senere frisiske Omraade
ejendommeligt viser sig allerede kort efter Kristi Fødsels Tid. Til Gen
gæld er det aabenbart endnu stærkt lokalt begrænset og Udtryk for et
af de Kulturlaan sydfra, som Kystbefolkningen meget let modtog.
Det er Bygningen af de saakaldte Værfter (Werften, Warften, med
et noget andet Udtryk Warten, Wurteri), svarende til, hvad man i Hol
land kalder Terpen o: kunstige Forhøjninger, hvorpaa man ude i Marsken
har rejst sine Huse for paa den Maade at sikre dem mod Oversvøm
melser. Fra historisk Tid kendes de overalt i Nordfrislands Marskegne,
og de særpræger den Dag i Dag Landskabet dernede (Fig. 163); men
kun i Ejdersted synes de at gaa tilbage i Tiden til den romerske
Jernalder.
I de seneste Aar er der foretaget en Del Gravninger i saadanne ejderstedske Værfter, og man har næsten over alt (Fig. 164) faaet det samme
Billede frem. Godt en Meter nede er man stødt paa Rester af Vikinge
tidens Bosættelser — endnu dybere nede paa ældre Kulturlag, der rækker
helt op til vor Tidsregnings Begyndelse. De mellemliggende Perioder
— først og fremmest Folkevandringstiden — synes derimod at være
sparsomt eller slet ikke repræsenteret, og her, hvor det drejer sig om
Bopladser med aarhundredlang Bebyggelse, maa denne Mangel paa
Fund fra et enkelt Tidsafsnit i hvert Fald delvis opfattes som Vidnes
byrd om Bortvandringer. Maaske har de fundet Sted i Forbindelse med
Anglernes Togt til Kanalegnene og Britannien. Vi har tidligere (se
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Fig. 163. Et nordfrisisk Værft.
Det her afbildede Værft fra Bongsiel, Okholm Sogn, hører ikke til de særlig gamle,
men giver et særdeles klart Indtryk af denne Bosættelsesmaade.
Thomsen, Flensborg, fot.

S. 131, 149 f. og 189) paavist det nære indbyrdes Forhold mellem Ang
lerne og de vestslesvigske — „sva viske“ — Tjod, og det er vel sand
synligt, at de i Fællesskab er brudt op fra Hjemstavnen.
Endnu er Materialet dog for ringe til, at vi kan sige noget sikkert
paa dette Punkt. Derimod tegner Billedet sig adskilligt klarere for os,
naar vi kommer til Vikingetiden. Allerede i det foregaaende Afsnit
har vi lært denne Periodes Mindesmærker ude paa Øerne at kende.
Hertil kan nu for Ejdersteds Vedkommende føjes en Række større
og mindre Værfter; men for øvrigt er Fundene fra disse ikke meget op
lysende, hverken med Hensyn til en nøjere Datering af Bebyggelsen,
eller med Hensyn til en Bestemmelse af Befolkningens „Nationalitet“.
Helt anderledes stiller det sig med Geestøernes Fund, og vi har
allerede delvis været inde paa Sagen før (se S. 298). Grave, Stensæt
ninger, Vaaben, Ornamentik, skaalformede Bøjlenaale — alt fastslaar,
at Befolkningen herude har været nordisk, ikke frisisk. Hele
det Præg, som i Vikingetiden gør nordiske Sager og nordisk Stilfølelse
til noget virkelig selvstændigt, noget fra beslægtede Kulturformer let
kendeligt, møder os paa baade Sild, Før og Amrum. Der er ikke et eneste
Træk af Betydning, som peger i anden Retning. Enkelte Lerkar (Fig. 165)
viser ganske vist fremmede (frankiske) Former eller Ornamentik; men
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Fig. 164. Den ældste Værft-Bosættelse i Ejdersted.
Tegnet paa Grundlag af Dr. A. Todes Kort i Mus. i Tønning.

netop derved danner de en slaaende Modsætning til al den øvrige,
typisk hjemlige Keramik og maa betragtes som importerede — aldeles
som den fremmede Keramik i andre Fund (se Fig. 125 og 161). Hele
den overvældende Mængde af Vesterhavsøernes grovt forarbejdede, hyp
pigt rundbundede Urner med de ganske svagt udsvungne Mundingsrande
(Fig. 165) stemmer fuldkommen overens med samtidige Urner fra en
stor Del af Vest- og Nordeuropa, hos os bedst kendte fra den betyde
lige Gravplads ved Ris i Vendsyssel (som jo ogsaa fører Tanken hen
paa de amringske Stensætninger ved Skalnask, se S. 300). Den stærkt
varieredeKeramik, som vi træffer rundt om paa frisiske Terp-Bopladser fra disse Aarhundreder, mangler derimod helt paa de vest
slesvigske Øer, og det kan sikkert kun betyde, at den frisiske Ind
vandring til disse endnu ikke paa dette Tidspunkt havde
fundet Sted. Om Befolkningen har været en Blanding af „ambronske“,
„jydske“ og andre nordiske Elementer, er i denne Forbindelse uden
nogen som helst Betydning. Blandinger mellem Nabo tjod har overalt
været en naturlig Følge af Udviklingen, mere eller mindre stærkt frem
trædende efter de Vilkaar, hvorunder Livet har formet sig paa det
enkelte Sted.
Hvor langt ned imod vor egen Tid de nordiske Øfund kan
føre os, er et langt vanskeligere Spørgsmaal at klare. Næppe længere
end det 9. Aarhundrede ud. Maaske leder Stensætningerne ved
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Skalnask os et lille Stykke videre, men en nøjere Datering af dem
er udelukket. Fra og med det io. Aarhundredes Begyndelse er der
altsaa — set fra et rent arkæologisk Synspunkt — den Mulighed
til Stede, at Friserne kan være kommet. Men det er heller ikke andet
end en Mulighed ! Det arkæologiske Materiale bliver i Aarhundredets
Løb overalt — paa Øerne som paa Fastlandet — saa spinkelt, at det
ikke giver os Holdepunkter for nogen Bedømmelse af Sagen. Hvis man
ikke tager Hensyn til andet end Fundene, behøver man ikke at forud
sætte en tidligere frisisk Indvandring til Geestøerne end til Marskegnene.
Forholdet har altsaa i store Træk været dette, at Friserne ude paa
Øerne har mødt, blandet sig med og sprogligt assimileret en næppe
synderlig talstærk nordisk Befolkning, som hidtil havde været eneraadende derude. Paa Fastlandet har de derimod fundet Marsken ganske
ubebygget — enkelte sydlige Værfter fraregnet — og først ved Geestranden er de naaet ind til Bygder af samme Præg som Øernes. Disse
dybt forskellige Vilkaar kan næppe lades ude af Betragtning, naar Sprog
videnskaben i vore Dage undersøger Aarsagen til den skarpe dialektale
Kløft mellem Øfrisisk og Strandfrisisk.
Men ogsaa paa en anden Maade har de forskellige Bebyggelsesvilkaar
sat Spor. Det er i sig selv karakteristisk, at kun Befolkningen paa Fast
landet [de Fästäg) har kaldt sig Frisere, medens dens Blodsfæller paa
Øerne aldrig har benyttet dette Navn. De har slet og ret kaldt sig
Sildringer, Føringer og Amringer — naturligvis fordi de herude
overtog den tidligere Befolknings gængse Betegnelser efter Hjemstavnen.
Derimod har denne selvsagt opfattet de fremmede som det, de var:
Frisere. Vi aner det, naar vi paa Amrum træffer Stednavne som Südfreskan (Süddorf), paa Før Fresguard (Övenum) eller Freskekerem (Süder
ende og Toftum). Flere Gange forekommer paa begge Øerne Wüster
Frësch. Den Slags Navne er ukendte i Fastlandets Marsk. Herovre kan
man derimod finde tilsvarende Vidnesbyrd om enkelte Ikke-Friseres Ind
trængen paa Omraadet. Vi ser det af spredtliggende Stednavne som
Dänskefirne (Horsbøl), Dänsche Mejd (Øster Snattebøl), Daansche Wäi
(Hatsted), füttewearf (Stedesand), Hollönjerfhn (Emmelsbøl) o. lign. Ræk
ken omfatter ialt c. 14 Navne. Paa Øerne vil man forgæves søge efter
Paralleller, Dansk Branang ved Süddorf paa Amrum ene undtaget.
Men allerklarest fremtræder Forskellen, naar man undersøger de Be
byggelsesnavne, der i særlig Grad præger det nordfrisiske
Omraade, og som man finder afsat paa Kortet Bilag XVII. Paa
Geestøerne er Endelsen -um den altbeherskende — paa Fastlandet
(med Ejdersted og Marskøerne) er det -bøl1), som dominerer. Skellet
2) Den højtyske, men landsfremmede Skriveform er -biill, den frisiske Udtaleform
derimod -bel, -ball, -böll. Endelsen er, som det senere vil blive vist, indlaant fra det danske
-bøl, og denne Skriveform anvendes derfor i nærværende Værk i Stedet for den højtyske.

Bemærkninger til Kortet:
Et Kort over de nordfrisiske Bosættelser med
de i Teksten behandlede Stednavneendelser vilde —
hvis Fuldstændighed tilsigtedes — forudsætte Tilstede
værelsen af et langt større og mere kritisk bear
bejdet Materiale end det i Øjeblikket tilgængelige.
Alligevel vilde Helhedsindtrykket af et saadant Kort
næppe afvige fra det, man modtager af hosstaaende
Skitse. Dertil er Navneendelsernes lokale Fordeling
alt for karakteristisk.
En anden betydelig Vanskelighed ved Kortets
Fremstilling ligger i de i Tidens Løb stærkt æn
drede Kystomrids. Der er — helt fra det 17. Aarhundrede — gjort gentagne Forsøg paa at kon
struere „historiske“ Kort over Nordfrisland ; men de
lider alle stærkt af Usikkerhed, og mange Enkelt
heder hviler paa rent og skært Gætværk. Forfattereh
har derfor valgt at lægge det nuværende Kystom
rids til Grund, og kun ved Nordstrand at indtegne
Øens Udstrækning omkr. 1625. Dette kan nemlig
gøres med ret stor Sikkerhed, og man faar ved at
betragte denne Kontur en praktisk Paamindelse
om de Landetab, med hvilke der maa regnes. At de
har været overordentlig omfattende, og at Kyst
omridset i Vikingetiden har haft et Forløb, som i
meget høj Grad har afveget fra vore Dages, navnlig
paa Strækningen Syd for Langenæs—Bøking Herred,
er en Kendsgerning.
Af de ved Stormfloderne bortskyllede Bosæt
telser er endvidere kun de medtagne paa Kortet,
som nogenlunde sikkert kan lokaliseres. Hvor Tvivl
om enkeltes Plads kan tænkes, er der bag Signa
turen anbragt et (?). De fleste af de i sene og ofte
upaalidelige Kilder nævnte Steder er ikke indteg
nede. Var det sket, vilde Kortets Helhedspræg dog
ikke være forandret. Ogsaa da vilde W-Endelsen have
vist sig dominerende i Marsken og paa Marskøerne,
i/nz-Endelsen paa Geestøerne (saaledes i forstærket
Grad paa Sild).
Hvad Adskillelsen mellem danske og frisiske
-bøl (delvis -um) angaar, er Forskeren i visse Til
fælde henvist til et subjektivt Skøn. Det kan være
umuligt at træffe nogen Afgørelse alene paa Grund
lag af Forleddet, og andre Kriterier maa da tages
i Betragtning. Af tre Byer med Navnet Valsbøl er
sikkert den ene dansk, de to andre frisiske. Men
disse Tvivlstilfælde er dog for faa til at spille nogen
nævneværdig Rolle for Kortet som Helhed betragtet.
Endelig bemærkes det, at man naturligvis ikke
af Kortets Navne kan faa et Indtryk af den nord
frisiske Bosættelses Omfang. I saa Fald maatte
Bosættelsesnavne, som ikke falder ind under de her
behandlede Hovedtyper, have været medtagne.

Nordfrisiske Bebyggelsesnavne.
Kortskitse af Forf.
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Fig. 165. Lerkar fra Vikingetiden.
I øverste Række to rundbugede Kar (c. 1/7). sikkert begge indførte, i hvert Fald Karret
til højre. I mellemste Række tre typiske Kar af hjemlig Oprindelse (c. 1/7). Næsten
alle fundne Kar er af denne Art. I nederste Række to frankiske Lerkar med ind
stemplede Ornamenter. Karret til venstre c. x/7, det andet c. 1/3. Alle fra Før. Friesen-Museum, Wyk, fot. (1930).

er overordentlig skarpt. Øerne har kun et eneste -bøl at opvise (Nebel
paa Amrum), og af Fastlandets c. 18 frisiske -um hører de 7 til Typen
Husum og bærer alle et meget ungt Præg, ja et saa ungt, at de rettest
bør regnes fra i den Forbindelse, hvori vi her betragter Sagen. Ved-
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rørende Fordelingen af de enkelte Navnegrupper kan yderligere be
mærkes, at Endelsen -ing i Bebyggelsesnavne kun forekommer to Gange
uden for Ejdersted, og at Brugen af -büttel helt og holdent er begrænset
til dette Landskab.
Hvorledes skal nu disse ejendommelige Forhold opfattes?
En Dansk vil uvilkaarlig være tilbøjelig til at regne Endelsen -um for
ældre end Endelsen -bøl og ud fra dette slutte, at Friserne alligevel maa
være kommet tidligere til Geestøerne end til Marsken. For denne Slut
ning savner vi imidlertid det nødvendige Grundlag. Med de virkelig
gamle danske (nordiske) Bebyggelsesnavne, der har Endelsen -um (enten
et afslebet -hem, -heme eller en plural Bøjningsendelse (Dativ)), har det
frisiske -um nemlig efter al Sandsynlighed intet at gøre. De er vistnok
forskellige baade af Oprindelse og af Alder.
Det frisiske -um synes at svare til et ældre -hamm, i senere Tid en Be
tegnelse for et Markomraade med mere eller mindre stærkt fremtrædende
naturlig Begrænsning og tjenende et Ejerlags, et „Interessentskab“s fælles
Formaal — f. Eks. til Afgræsning. Derfor har man jævnført det med
det oldnorske hpfn, det oldsvenske og norske hamn, der betyder Græs
gang. Saglig set har man sikkert truffet det rette. For øvrigt genfindes
Ordet i det oldengelske hem{m), ham, og det er sandsynligt, at det har
været kendt hos os, da vi faktisk i mangfoldige danske Marknavne træffer
Endelsen -um. Det vilde saaledes være urimeligt ikke at jævnføre det
frisiske Kornhamm (1303: Kornhemæ) med det nørrejydske Landsby
navn Kornum (1476: Kornham} og Gaardnavn Kornum(gaard), der
begge maa antages at være oprindelige Marknavne.
Det er netop Særkendet for de frisiske -hamm-Navne i Modsætning til
de virkelig gamle nordiske -føw-Navne, at de er Marknavne, som
i Tidens Løb er gaaet over til at blive Bebyggelsesnavne. De
to Toftum (Emmelsbøl Sogn og Vesterland Før), begge udtalt Taftem,
svarer ganske til Marknavnet Taftem (Bordelum, Nebel paa Amrum),
Teftem (Venningsted, Tinnum og Keitum paa Sild). Den eneste For
skel er den, at de sidstnævnte vedvarende kun er Marknavne — de to
førstnævnte ikke. Men disses forholdsvise Ungdom fremlyser dels deraf,
at Bestemmelsesordet er det indlaante danske Toft, som gaar igen utallige
Gange paa nordfrisisk Omraade (Tofft, Taft, Teft, Toftje, Teeftje,
Tüftje), dels tillige af de middelalderlige Kilders fuldkomne Tavshed
om dem. Tidligst nævnes det føringske Toftum, men dog ikke tid
ligere end i 1509 {Tuffium).
Som i dette Tilfælde er det gaaet i flere. Borgsum (Borregsem) paa
Før, Dørpum {Toarpem) i Nørre Gøs Herred, Hørnum {Hörnern) paa
Sild, Klintum {Klantem) paa Før og svarende dertil to Marknavne
Klent em paa Sild (Venningsted og Tinnum; sml. ogsaa det danske
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Stednavn Klintum), endvidere Mor sum {Muarsem} paa Sild og det
bortskyllede Nordstrand, Rantum {Raandem} paa Sild og Rantrum
{Raantrem, 1381: Rantem} i Sønder Gøs Herred, Risum {Rissem} i Bøking
Herred og Stadum {Stadem} i Kær Herred eller Strukum {Strükkem}
i Nørre Gøs Herred — alle er de oprindelige Marknavne, hvis Forled
har toponymisk Karakter, og hvis Endelse er et gammelt -hamm. Mark
navne af ganske den samme Art (enkelte ligeledes voksede til Bebyg
gelsesnavne) findes spredte over det danske Sprogomraade, maaske
stærkest fremtrædende i Sønderjylland. Der er intet i Vejen for, at mange
af disse kan gaa tilbage til Vikingetid, men adskillige er ogsaa yngre.
Vi savner som oftest Midler til at tidsfæste dem.
Det frisiske -hamm har været anvendt langt op igennem Tiden, efterhaanden vel med nogen Betydningsforskydning (= Fenne); sml. Kühamm, Öghsenhamm, Hengstehåm o. a., i Realiteten svarende til
danske Navne som Kohave, Kalvehave, Hestehave o. s. v. Det er
ogsaa blevet knyttet til Navnene paa de enkelte Parcellers Ejere (f. Eks.
Klaushamm, Martenshamm, Matzhamm, Paulshamm, Petershamm); men tillige ser vi, at det ude paa Geestøerne (dog kun paa
Før og Sild, paa Amrum kendes det ikke) og undtagelsesvis i Ejdersted
indgaar i en lang Række Bebyggelsesnavne, hvis Forled (et Personnavn)
har et ældre Præg. Det er Alkersum (Før; udt. Äolkersem*, af Alaker},
Arksum (Sild; udt. Ariksemaf et Navn, beslægtet med Arke}, Boldiksum (Før; udt. Bualegsem', vist af Boldeke}, Keitum (Sild; udt.
Keirem', af Keit), Oldsum (Før; udt. Ollersem. 1509: Alversum, jfr. A Iversum (Ejdersted); af Alwer}, Tinnum (Sild; udt. Tinnem', af Tinne},
Utersum (Før; udt. öddersem, 1360: Uddersum*, af Udde), Witsum (Før;
udt. Wiesem, 1509: Wybesum', af Wibe}, Wriksum (Før; udt. Wraksem,
1463: Werxum; af Wirk, Werk} og Övenum (Før; udt. övenem, 1463:
Ovenunr, af Ove} — udelukkende frisiske Navne, ikke af særlig gammel
Type, men dog for Flertallets Vedkommende sikkert stammende fra
den tidlige Middelalder.
Og et fuldkommen tilsvarende Præg har mangfoldige af de
frisiske -føZ-Navne, Marskens fremherskende Navnetype. Ad eb øl
(Nørre Gøs H.; udt. Adebel, jfr. Adenbøl (Ejdersted); af Ade}, Ebøl
(Nørre Gøs H.; udt. Ibel, jfr. Eb bøl (Viding H. ; udt. Ebbel}-, af Ipe,
Ebe}, Efkebøl (Nørre Gøs H.; udt. Öfkebel', af Oveke}, E mmelsbøl
(Viding H. ; udt. Emmelsbel', af Emmel}, Ted eb øl (Sønder Gøs H.; udt.
Tedebel, sml. Tetenbøl (Ejdersted); af Tete}, Wobbenbøl (Sønder Gøs
H.; udt. Wdbbel, jfr. Woppenbøl (Ejdersted); af Wabe} — Rækken
kunde gøres overordentlig lang, saa talrigt som disse Navne forekommer.
Men ved Siden af dem findes yngre Sammensætninger (f. Eks.
Pedersbøl, Perebøl), og der findes ikke faa Sammensætninger af
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toponymisk Karakter (f. Eks. Dambøl, Darrigbøl, Hesbøl,
Maasbøl, Mirebøl, Seebøl, Sterdebøl), ligesom Niebøl gaar igen
flere Steder (f. Eks. to Gange i Bøking H., paa Amrum og — med
Endelsen -um — paa Før (Nieblum, udt. Njiblem, 1463: Nebulum)).
Med disse sidste er vi naturligvis naaet ned i ret ny Tid — fuld eller
sen Middelalder. Men ikke engang de ældste frisiske -fø/-Navne kan
stamme fra et synderligt tidligere Tidspunkt end c. Aar 1000. Endelsen
er nemlig ikke frisisk. De indvandrede Frisere har slet og ret
optaget den danske Navneendelse -bøl, og dette kan selvsagt ikke
være sket, før vor egen -^/-Bebyggelse har været om ikke afsluttet, saa
dog godt i Gang. Da denne Bebyggelse hører Vikingetiden til (se S. 295),
faar vi derigennem et nogenlunde sikkert Middel til Datering af Fri
sernes Komme i Marsken. Først i det 10. Aarhundrede kan de ældste
-^/-Bosættelser tænkes at have fundet Sted her, og Gruppens store Flertal
er utvivlsomt ikke ældre end det 11. Aarhundrede. Det er endda ikke
helt faa, som gør et endnu yngre Indtryk.
Tilbage at omtale staar nu kun de to ret betydningsløse Navneendelser :
-büttel og -ing.
Den førstnævnte, som udelukkende er repræsenteret i Ejdersted, er
af en udpræget sachsisk Type. I Ditmarsken og Kystegnene mellem
Elben og Weser træffer vi talrige -tøføZ-B osæt teiser (Holsten har ellers
Formen -bötel), og Endelsen selv er afledet af det middelnedertyske bodel,
svarende til det oldengelske bold, boti og det nordiske bol — alle med
Grundbetydningen Bolig. At det er fra Ditmarsken, Ejdersted har laant
denne Endelse, kan næppe være tvivlsomt, men det er vanskeligt at danne
sig en sikker Mening om dens Alder. De ditmarkiske -büttel-Ryçx synes
at være yngre end de derværende -dotf-Byer. Alt i alt er sikkert Brugen
af Endelserne -büttel og -bøl nogenlunde jævngamle, og de to beslægtede
Ord for den samme Ting kan vel heller ikke være kommet i Brug helt
uafhængigt af hinanden.
Ogsaa de nordfrisiske -zTzg-Navne er forholdsvis unge. De kan slet ikke
jævnføres med de ældgamle nordiske og tyske -inge(n)-Navne, hvorom
der tidligere er talt (se S. 208). De indeholder Betegnelser for selve
Bebyggelsen, f. Eks. Garding (Ejdersted; 1297: Gerdinghe', jfr. Go ting
(Før; udt. Guating) begge af Gaard, oldsachs. Gard, frisisk Guard}, end
videre Tønning (Ejdersted; 1187: Tunninghen', af Tun, oldsachs. Tûn,
frisisk Tünri) og Tofting (Ejdersted; af det nordiske Toft), eller de er
dannet af Mandsnavne som Tating (Ejdersted; af Täte, Tete) og Esing
(Ejdersted; af Ese, Ise). I den gamle Ejderstedkrønike fra Slutningen af
det 13. Aarhundrede fortælles, at Tating har Navn efter Täte Eskels,
paa hvis Jord Landskabets første kristne Kirke byggedes i 1103. Aarsta 11 et kan være fejlagtigt — Tidspunktet næppe. Og Traditionen har
aabenbart fastholdt en rigtig Forklaring paa Navnets Oprindelse.
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De nordfrisiske Stednavne trænger i ikke mindre Grad end de nord
frisiske Mindesmærker og Fund til en systematisk, videnskabelig Behand
ling, fri for al den Romantik og „ambronske“ eller „anglo-frisiske“
Mystik, der saa længe har præget Forskningen. Det Materiale, der indtil
nu er indsamlet og delvis bearbejdet, giver afgjort ikke noget Holde
punkt for den gængse Teori, at Øfriserne skulde være ældre
i Gaarde end Strandfriserne. Baade ud fra en arkæologisk og en
stednavnemæssig Betragtning af Sagen maa man ledes til den Opfat
telse, at Indvandringen til de to saa vidt forskellige Dele af Nordfrisland
har fundet Sted nogenlunde samtidigt — i det 10. og 11. Aarhundrede.
Det kunde dog synes mærkeligt, at Stednavneendelserne i saa Fald
ikke var de samme overalt. Hvorfor blev der gennemgaaende an
vendt -hamm oppe paa Geesten, -bøl derimod ude i Marsken?
For at kunne besvare dette Spørgsmaal tilfredsstillende maatte vi kende
mere til den oprindelige „Agrarforfatning“ — altsaa til Oldtidens Ejen
domsforhold og Jordfordeling — end vi i Øjeblikket gør. Der er i Aartiernes Løb skrevet meget om dette Problem, og paa Formodninger har
det ikke skortet. Trods alt staar vi endnu i høj Grad famlende, ofte
hildede i sociologiske Slagord, som har ringe Støtte i utvivlsomme Kends
gerninger. Det er da rigtigst at nøjes med en simpel Henvisning til den
Omstændighed, at Friserne paa Geesten skulde optages i og bygge videre
paa et Samfund, der allerede var gammelt, og som besad sin egen, ned
arvede „Agrarforfatning“, medens Friserne i Marsken stod ubundne af
alle Hensyn, fordi de selv var de første paa Stedet. I store Træk har
Bosættelsen vel formet sig ens begge Steder, skønt — ingen kan vide
det! Men dels var Naturforholdene ikke de samme, dels kan det *hem,
som maaske allerede eksisterede paa Geesten, altsaa det Fællesbrug af
Græsarealet eller Dyrkningsarealet (jfr. Kornhem), som i nogen Grad
maa forudsættes, tænkes at have indvirket paa den frisiske Stednavnegivning. At denne Opfattelse er rigtig, kan foreløbig ikke godtgøres. Saa
meget staar kun fast, at man maa se sig om efter andre Aarsager end
en rent tidsmæssig til Forklaring af det skarpe Skel mellem Frisernes
-wzn-Bebyggelse og deres -^/-Bebyggelse. Tilsammen betegner de et
værdifuldt Tilskud udefra, en ejendommelig og frugtbar Indsats i vort
Grænselands Historie paa Overgangen mellem Oldtid og Middelalder.
8. DEN POLITISKE OG KIRKELIGE UDVIKLING I DET
ii. AARHUNDREDE.

Inden det første Tiaar af Knud den Stores Regering var til Ende,
havde man opnaaet en saadan Ordning af det dansk-tyske Mel
lemværende, at den fremtidige Grænsefred skulde synes sikret. Forliget
i 1025 mellem Knud og Konrad II (se S. 284) havde gjort Ende paa
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de tyske Krav om Overhøjhed over Danmark. Skulde nye Stridigheder
blusse op, maatte enten de bestaaende politiske Forhold grundigt ændres,
eller der maatte melde sig Uroelementer, som ikke tidligere havde været
til Stede.
Stærkt fremmende for Freden virkede aabenbart ikke alene Kong
Knuds Anseelse overalt i Nordeuropa, men i samme Grad Kejser Kon
rads og hans Efterfølgeres svigtende Interesse for Holsten. Hertil kom
yderligere, at de sachsiske Hertuger stod i spændt Modsætningsforhold
til den tyske Kejsermagt, saa deres Opmærksomhed vendtes mod Syd
og Vest, medens de i langt mindre Udstrækning sysselsatte sig med Til
standene i Landet Nord for Elben.
Til Gengæld gjorde heroppe det slaviske Element sig efterhaanden kraftigt gældende. Siden Opstanden i 982 (se S. 281)
havde Forholdene i Østholsten og Meklenborg været temmelig ulige
vægtige, og da det polske Rige samtidig slog ind paa en Politik, som i
meget løb parallelt med Danmarks under Sven Tveskæg og Knud den
Store, skabte dette øget Uro langs Østersøens vendiske Kyster. Deres
Befolkninger følte sig hurtigt trængte fra Øst og Nord, angrebne af baade
Boleslav Chrobry og af Kong Knud, og Omstændighederne gav inden
længe de vestlige Vender større Bevægelsesfrihed end deres øvrige Lands
mænd. Det blev Abodriternes Fyrster, som kom til at spille Hovedrollen
i den følgende Tids vendiske Historie.
I samme Grad som dette blev Naboerne klart, i samme Grad optog
det slaviske Spørgsmaal deres Tanker. Gang paa Gang førte Hertug
Bernhard II af Sachsen (ion—1059) Kampe for at inddrive den
Tribut, han gjorde Krav paa, og til Gengæld knyttede Abodriterfyrsten
Mistizlav sin Sag til den altid politiserende Ærkestol i HamborgBremen, hvor Unwan ønskede en Begrænsning af Hertugens Indflydelse.
Resultatet blev, at der atter kunde begyndes paa en Missionsvirksomhed
i Aldenburg, indtil nye hedenske Opstande i 1018 kostede Mistizlav
hans Herredømme og kuldkastede næsten alt, hvad Kirken havde vundet.
Derved dreves Ærkestolen mod sin Vilje til halvt om halvt at samarbejde
med Sachserhertugen. I Hamborg forhandlede Ærkebiskop Unwan ikke
alene med de slaviske Fyrster og med Hertug Bernhard; men efter For
liget i 1022 (se S. 282) mødtes han tillige hernede med Kong Knud,
hvis Østersøinteresser stod i nøjeste Sammenhæng med den Løsning,
det samlede vendiske Problem maatte faa. Saaledes sled Aarene sig hen
under stadig voksende Spænding, indtil Knud døde i 1035.
Ifølge Adam af Bremens Beretning begyndte Venderne umiddel
bart derefter at angribe Danmark. Vi hører intet om Aarsagen
til Kampene; men det er i sig selv rimeligt, at Slaverne ved først givne
Lejlighed har vendt sig mod det danske Herredømme i Oder- og Weichsel-
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egnene, og at de inden længe har været i Stand til at gaa fra Forsvar
over til Angreb. Under tiltagende Uro modtog man saa i 1042 Budskabet
om Hardeknuds Død, og den norske Magnus Olavssøn den Gode
blev taget til Konge i Danmark (1042—1047).
Allerede samme Aars Høst stævnede Magnus til Slesvig, hvor
han mødtes med Ærkebiskop Bezelin Alebrand af Hamborg-Bremen
og Hertug Bernhard af Sachsen. Som et ydre Tegn paa den Pagt,
der sluttedes, blev Magnus’s Søster Ulvhild og Bernhards Søn Ordulf
(Otto) trolovede. Hvad selve Forhandlingerne angaar, har de bl. a.
drejet sig om den danske Kirkes Forhold til Ærkestolen og om de del
tagende Parters Holdning over for Venderne, og det følgende Aars navn
kundige Begivenheder kan næppe fuldt ud förstaas, hvis de ikke ses i
Sammenhæng med disse Drøftelser.
Tidligt paa Vaaren 1043 indledede nemlig Kong Magnus et
Angreb paa Vendland. Hans Togt gik til den gamle, vigtige Han
delshavn Jumne, som hærgedes skaanselsløst. Ud paa Sommeren synes
Magnus at være vendt hjem til Norge; men herfra kaldtes han til nye
Kampe, da Meddelelsen kom om et ødelæggende, vendisk Plyndringstog
gennem Sønderjylland.
Dette Indfald, siger Adam, skyldtes Danernes Drab af en Slaverfyrste
Ratibor. Hans otte Sønner svor Hævn, førte talløse Venderskarer helt
frem til Ribe, hærgende og brændende undervejs, og da Kong Magnus
fik Nys derom, drog han med sine Folk til Slien, samlede en Hær af
Danske om sig og mødte Fjenden paa Sletterne ved Hedeby (in campestribus Heidibae). Det var, som vi fra anden Side med Sikkerhed ved,
paa Lyrskov Hede (Fig. 166), Kampen kom til at staa den 28. Sep
tember 1043, Dagen før Mikkelsmesse, og i lange Tider var Sindene
optagne af dette blodige Stævne. Skjalde lovpriste Magnus for hans
straalende Sejr, og legendariske Udmalinger indflettedes i de middel
alderlige Sagaer. „Hvor har man hørt om et større Slag?“ spurgte
Tjodolv Arnorsson i sin „Magnusflokk“. „Jeg har hørt, at der stod en
haard Kamp nær ved Hedeby (nær HeiÔaby). Ellas Ætling undte sig
at fælde et Utal (otal) af Vender ... Jeg tror, at Haraids Brodersøn stod
forrest af alle i Hærskaren. Ravnen mærkede, at dens Sult vilde blive
kraftigt stillet. De flygtende Vender laa døde vidt og bredt. Den dræbte
Val dækkede milevidt Heden, hvor Magnus havde kæmpet.“ „En vaabengrum Kamp holdtes før Mikkelsdag,“ lød det hos Od Kikinaskjald;
„Venderne faldt, og Folk vænnede sig snarligt til Vaabenklangen.“ „Den
gavmilde Fyrste,“ sang Torleik Fagre til Hæder for Sven Estridssøn,
„dræbte Fjenderne i Kampen Nord for Hedeby (fyr nordan HeiÔabæ).
Ravnen fik Bytte. Kun faa af Venderne undslap, men Ravnene gabede
over (de blodige) Halse. En talløs Hær laa død over Heden.“
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Man har lige til vore Dage tillagt Lyrskovslaget en større Betydning,
end det virkelig kan have haft. Norske Forskere har jævnført det med
Verdenshistoriens afgørende Kæmpeslag, eller de har betragtet det
fjendtlige Indfald i Sønderjylland som en Udløber af den vendiske
Folkevandring vestover, der vilde have truet store Dele af Jylland med
Slavisering, hvis ikke Magnus efter Kampen havde staaet som Sejrherre.
Dette kan næppe være rigtigt, og det turde i det hele være et Spørgsmaal, hvor stor Vægt man skal lægge paa Kildernes Udmaling af Kam
pens Omfang. Skjaldekvadenes overordentlig stærke Ord skyldes vel for
en Del disse Digtninges aabenlyse Tendens, og Sagaerne bygger i Hoved
sagen kun videre paa dem. Den Legendedannelse, som hurtigt voksede
frem, har virket i samme Retning. Alligevel maa Kampen have gjort et
betydeligt Indtryk paa Samtiden, og den har formaaet at vække Genlyd
trindt om. Det læses tydeligt nok ud af Adams og Sakses mere nøgterne
Beretninger. Og endnu eet kan vi fastslaa: nye vendiske Indfald i
Sønderjylland blev foreløbig ikke forsøgt.
Maaske var dette dog ikke en Følge alene af Lyrskovslaget. Umiddel
bart efter 1043 blev nemlig Vendernes Sind vendt i en anden Retning,
da Abodriterfyrsten Mistizlavs Brodersøn Gudskalk fik Herredøm
met i sit Hjemland. Han var blevet opdraget i St. Michaels Kloster
i Lyneborg og havde — vistnok i Slutningen af 1020’erne — hærget
vildt i Nordalbingen for paa denne Maade at hævne en Sachsers Drab
af hans Fader, Fyrst Pribignev (Uto). Imidlertid havde Hertug Bern
hard Held til at fange ham, og i Løbet af kort Tid var Brodden brudt
af hans Raseri : han blev frigivet og drog med Knud den Store til Eng
land, hvor han søgte Lykken, indtil Hardeknuds Død atter førte ham
tilbage til Danmark. Her var hans Moder født. Selv ægtede han senere
en Datter af Sven Estridssøn og følte sig af denne og andre Grunde nær
knyttet til ham.
Sven havde af Magnus Olavssøn faaet overdraget Jarledømmet i
Danmark. Det var et stort Ombud, og først og fremmest maatte det
paahvile dets Indehaver at værge Landets Sydgrænse. Det Kvad af
Torleik Fagre, som blev citeret ovenfor, og som blev lagt i 1051, synes
at godtgøre, at Sven selv var med paa Magnus’s Side i Lyrskovkampen. Derimod er en Beretning om, at ogsaa den unge Ordulf (Otto)
af Sachsen kom Magnus til Hjælp, næppe paalidelig. Svens Brud med
Kongen havde altsaa endnu ikke paa dette Tidspunkt fundet Sted, skønt
de senere middelalderlige Prosaskildringer fortæller det. Han stod end
videre i Forbindelse med Gudskalk, og Adam bemærker udtrykkelig, at
denne efter sin Hjemkomst begyndte at kæmpe mod sine egne Lands
mænd — Venderne.
Forholdene skulde imidlertid faa et andet Forløb, end man i 1043
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Fig. 166. Lyrskov Hede.
Thomsen, Flensborg, fot. (1930).

kunde forudse. Det blev Magnus, som fandt sin bedste Støtte i Jylland,
medens Sven efter sit Oprør mod ham havde størst Mulighed for at
vinde Fodfæste ovre paa Øerne, og hvad Gudskalk angaar, drog han
til Vendland for paa sin Fædrenejord at skabe sig et selvstændigt Herre
dømme. Inden længe var det lykkedes ham at underkaste sig vide Stræk
ninger, Missioneringen blev taget op med en Kraft som aldrig før, og
ud af den tidligere saa haabløse Forvirring voksede endnu før Aarhundredets Midte et stærkt vestvendisk Rige frem.
Forbindelsen mellem Sven Estridssøn og Gudskalk medvirkede til,
at dette kunde ske uden Fare for Konflikter ved den danske Sydgrænse.
Betydningsløst var det næppe heller, at de to Herskere hver for sig
havde deres særlige „Fronter“, hvorom Opmærksomheden maatte samles.
For Gudskalks Vedkommende var det Omraaderne i Syd og Sydøst —
for Svens derimod de danske Kyster og Farvande, Skuepladsen for hans
og Kong Magnus’s Kamp om Riget. Og da Danmark omsider ved den
norske Konges Død tilfaldt Sven (1047—1074), gik Kampen videre
mellem denne og Magnus’s Farbroder Harald Haardraade — altsaa
atter en helt ud nordisk Strid.
Alligevel maa den have spillet en Rolle for Svens Holdning i ikkenordisk Politik. Det har været hans Hensigt at skaffe sig et sikrere
Grundlag for sin Kongemagt ved i disse Aar at søge Tilknytning til
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den tyske Kejser Henrik III (1039—1056) og til den fremragende
Kirkefyrste, Ærkebiskop Adalbert af Bremen (1043—1072). Allerede
i 1049 skal ban have støttet Henriks Tog mod Grev Balduin af Flandern
— det er i saa Fald første Gang, vi hører om en Forbindelse mellem
ham og Kejseren. Og snart efter købte Sven Adalberts Godvilje ved
Eftergivenhed i et rent personligt Spørgsmaal, idet han trods forudgaaende hæftig Modstand bøjede sig for Kirkens Krav og lod sig skille fra
sin Hustru, Dronning Gunhild, den svenske Kong Anund Jakobs Enke.
Forliget blev i 1052 eller 1053 sluttet ved et Møde i Slesvig, hvor
Ærkebispen — betegnende for hans hele Væsen og Optræden — skæn
kede Sven herlige Gaver og lod pragtfulde Gilder afholde til Ære for
den kongelige Vært. Vejen var dermed banet for en Sammenkomst
mellem Sven og Henrik til endelig Klarlæggelse af deres indbyrdes For
hold. Adalbert fik Stævnet sat i Merseburg, her svor Fyrsterne hinanden
gensidigt Venskab, og paa et væsentligt Punkt havde den danske Konge
dermed naaet sit Maal. Selv om den sachsiske Hertug maatte føle sig
foruroliget ved Udviklingen, var der — set med danske Øjne — opnaaet store Fordele. Gudskalk, Henrik og Adalbert dækkede fremtidig
i en vis Forstand Ejderen. Trygheden fra Knud den Stores Dage var
vendt tilbage.
Dette betød naturligvis ikke, at Kampen mellem Kong Sven og Harald
Haardraade ikke skulde kunne hjemsøge Sønderjylland. I saa Fald vilde
der dog kun være Tale om en Kamp af ret ufarlig Karakter — et simpelt
Hærgningstogt, som i politisk Henseende maatte vise sig ganske formaalsløst. Man havde friske Erfaringer at bygge paa. I 1050, da Sven
forberedte sit Forbund med Henrik og Adalbert, var Harald fra Plyn
dringer i Østdanmark sejlet til Slien og havde „brændt hele Hedeby fra
Ende til anden“, som hans Krigere kvad. „Jeg tænker,“ hedder det,
„man kan kalde det en kraftig Handling. Jeg venter, at vort Værk vil
vække Sorg hos Sven. I Borgen var jeg i Nat for Otten. Ilden slog op
af Husene.“ Saadanne Hærgninger var selvfølgelig skæbnesvangre nok
for den Egn, de ramte, eller for den By, som blev lagt øde. Men længere
strakte Følgerne sig ikke, og Straffen kunde naa Fredsbryderen. Sven
satte efter Harald og indhentede ham ved Læsø. Her maatte den norske
Konge kaste Byttet over Bord for at slippe bort. „Hele Trønderkongens
Hærfang kom til at flyde paa det stormsvulmende Jyllandshav,“ sang
Torleik Fagre. Det var Ranet fra Hedeby, som drev i den flygtendes
Kølvand.
Havde Sven naaet sit politiske Maal ved Aftalerne i 1052 (1053), saa
var ikke heller Adalbert gaaet tomhændet fra Møderne.
Da Kong Knud tredive Aar tidligere sluttede Forlig med Ærkebiskop
Unwan, blev ganske vist Hamborg-Bremens Me tropoli tanret over de
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danske Bispedømmer anerkendt (se S. 282) ; men Knud havde for sit
eget Vedkommende fastholdt Kravet om, at han selv vilde udpege de
paagældende Bisper. Det var et Forlangende, som ikke med Rimelighed
kunde afvises. En tilsvarende Ret havde Ottonerne i Tyskland opnaaet,
og Bisperne var nu ogsaa hos os ved at blive andet og mere, end de
oprindelig havde været. Deres Opgave som Missionærer var ved at være
endt. De var blevet fremtrædende Personligheder inden for Rigets for
skellige Egne, Mænd, paa hvis Loyalitet og Støtte Kongen maatte kunne
stole. Her kunde Odinkar i Ribe nævnes som det store Forbillede (se
S. 282), og at Unwan godkendte denne Betragtningsmaade, fremgaar
umiddelbart af Bispevalget i Slesvig efter Ezikos Død 1026.
Hans Efterfølger blev nemlig en Klerk fra Køln, Rudolf, som var
dybt præget af den cluniacensiske Retning med dens Krav om Tugt,
Orden og Askese, dens Frigørelse af Kirken for de Hensyn, som alt for
ofte drog Sindene bort fra en Virksomhed udelukkende i Guds Tjeneste.
Knud selv havde Forbindelse med Cluniacenserne, bl. a. gennem den
mangesidigt begavede og virksomme Ærkebiskop Piligrim af Køln. Fra
dette Sted udgik som nævnt Rudolf, og han følte sig i hele sit Liv nær
knyttet til det lothringske Kloster Stablo, hvor Cluny’s Regel var gen
nemført af Abbed Poppo, den Tids kraftfuldeste og mest begavede
Klosterleder. I 1040 deltog han personlig i en Kirkeindvielse hernede.
Derimod synes Rudolf aldrig at være traadt i noget nærmere Forhold
til Ærkestolen i Bremen, skønt Unwan havde givet ham Indvielsen, og
Adam skænker ham af den Grund ringe Opmærksomhed. Kun ved een
Lejlighed nævnes han i Forbindelse med den hjemlige Politik. Det er
under Mødet i Slesvig 1042 (se S. 327), hvortil Ærkebiskop Bezelin
Alebrand ledsagedes af den danskfødte Biskop Tymme af Hildesheim.
I Raadslagningerne med Kong Magnus deltog ikke alene disse Prælater
(og Hertug Bernhard af Sachsen), men ogsaa — naturligt nok — Slesvigbispen selv.
Under det Præg af Usikkerhed, som Fejderne mellem Magnus og
Sven Estridssøn gav Forholdene i de følgende Aar, er det naturligt, at
den danske Konges Ret til at foretage Bispeudvælgelserne ikke kunde
faa praktisk Betydning. Ved Ribebispen Odinkars Død i 1043 var det
sikkert Ærkestolen, som baade valgte og viede Efterfølgeren Val, hidtil
knyttet til Domkirken i Bremen. Hvor længe Rudolf i Slesvig levede,
ved vi ikke. En enkelt — men gennemgaaende upaalidelig Kilde —
opgiver hans Bispetid til 19 Aar, saa han altsaa skulde være død i 1045.
Andre Omstændigheder tyder paa, at han har været i Live endnu i
1053. Kun det er sikkert, at han paa Slesvigstolen blev fulgt af en canonicus Bremensis Ratolf, som modtog sin Indvielse af Ærkebiskop Adal
bert.
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Meget faa af det middelalderlige Tysklands Prælater virker saa fængs
lende som denne store Kirkefyrste, og der er ingen, af hvem vi har en
saa ypperlig Levneds tegning — takket være Adam. Et levende, altid
uroligt, altid virksomt Menneske, hvis Tanker ofte strejfede det fanta
stiske, og hvis Handlinger ikke sjældent strandede, fordi Realiteterne Ver
den kun daarligt passede til hans Ærgerrigheds storladne Drømme;
men alligevel en sjælden Karakter, en aandelig Begavelse, en springende
Intelligens, som besad baade udpræget organisatorisk Talent og politisk
Indsigt, en Personlighed, hvis imponerende Myndighed gjorde sig kraf
tigt gældende, indtil hans fuldt ud fyrstelige Magt pludselig brød sam
men, og Faldet berøvede ham den ukuelige Optimisme, som alle Dage
havde været et bærende Element i hans Tilværelse.
Mod ham og med ham kom Sven Estridssøn til at virke. Vi har tid
ligere set, hvorledes de mødtes: først i forbitret Kamp, fordi Adalbert
krævede Svens Ægteskab opløst — siden som hinandens Gæstevenner
ved Forligsmødet i Slesvig 1052 (53), der atter førte til Pagten i Merse
burg mellem Kong Sven og Kejser Henrik III (se S. 330).
I Sven Estridssøns Sind havde en Plan om at frigøre den
nordiske Kirke for Hamborg-Bremens Primat tidligt fæstnet sig.
Dens Virkeliggørelse forudsatte Oprettelsen af et nordisk — et
dansk — Ærkebispedømme, og han skal uden om Adalbert have
søgt og faaet Pave Leo IX’s Tilslutning til Tanken, som dog maatte
strande, hvis den ikke fandt Støtte ved Ærkestolen i Bremen. Betingelsen
for dette sidste vilde selvsagt være, at Adalbert paa anden Vis kunde
holdes skadesløs, og derved bragtes han — modstræbende, siger Adam
— ind paa Tanken om Oprettelsen af et nordeuropæisk Patriarkat
i Bremen. Som Patriark vilde han ubeskaaret kunne fastholde sin hid
tidige Myndighed, selv om Norden skulde faa sin egen Ærkestol, og
den Glans, som Patriarkatet vilde forlene baade ham selv og Bremen
med, var stærkere, end at hans Sind kunde modstaa den.
Hvorledes Drømmen fangede ham og hurtigt fyldte ham med rastløs
Iver, skal der ikke redegøres for her. Hvad Danmark angaar, vilde For
delene ved at faa et eget Ærkebispedømme oprettet paa saadanne Vilkaar være ret smaa. Afhængigheden af Hamborg-Bremen vilde i alt
væsentligt være den samme. Men Sven havde andre Hensyn at tage
end de rent kirkelige. Han maatte ogsaa lade almindelige politiske Over
vejelser komme til deres Ret, et Brud med Adalbert kunde føre til et
Brud med Henrik III, selv sad han endnu ikke fast i Sadlen, og han
valgte, som vi har set, Forliget. Det blev Adalberts Udbytte af Slesvigforhandlingerne, at den danske Konges kirkelige Planer ikke læn
gere i samme Grad som før syntes at true Hamborg-Bremens Inter
esser. Samtidig (1053) bekræftede Pave Leo IX Ærkebispen i hans
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Fig. 167. Ærkebiskop Adalberts Underskrift
paa et Brev af 20. Juli 1059 (se Henvisningerne), c. 1/2. Rigsarkivet fot. (1930).

Primat over Norden og gjorde ham til sin Legat og Vikar i disse
fjerne Egne.
Men alligevel svandt Udsigterne meget snart for en Virkeliggørelse
af Adalberts dristige Drømme. Aarsagerne var flere og Nederlaget uop
retteligt. Henrik III’s Død i 1056 berøvede ham en stor Del af hans
politiske Indflydelse, selv om han efter 1063 atter en Overgang blev
Rigets mægtigste Mand som Formynder for den unge Henrik IV (1056—
1106). Det var dog en usikkert Magt, han nu raadede over. Og netop
paa dette Tidspunkt var Sven Estridssøn naaet til tryg Besiddelse af sin
Kongestol. De norske Angreb paa Riget var hørt op, de nyudnævnte
danske Bisper støttede hans Kirkepolitik, Paven stillede sig ligeledes
ved hans Side. Han behøvede ikke længere at tilkøbe sig Ærkebispens
Venskab, hvis hans egne Interesser kunde tænkes at lide derved, og de
ændrede Forhold gav sig faa Aar efter et Udslag, som ingen kunde
misfors taa.
Det hændte, da Adalbert 1,1063(65) sammenkaldte sine Lydbisper til
en Synode i Slesvig — den første i sin Art. Ingen af Prælaterne ovre
fra Øerne gav Møde, og selv om de jydske Bisper indfandt sig, var Til
liden til dem ikke stor: man sagde, at de i al Stilhed havde fremkaldt
deres Kaldsfællers Vægring. Utvivlsomt var ikke heller Kong Sven
sagesløs paa dette Punkt. Biskop Eilbert i Odense stævnedes tre Aar i
Træk til Bremen og nægtede hver Gang at komme. Til sidst maatte
Adalbert søge ved Pavens Indgriben at faa sin Autoritet hævdet; men
denne Nødhjælp viste sig uden ringeste Virkning, og i Januar 1066
fulgte yderligere Ærkebispens politiske Fald paa Rigsdagen i Tribur,
den endelige Skrinlæggelse af hans Ærgerrigheds Planer, selv om han
ikke slap dem før ved sin Død. Det har været med tørre Taarer, Kong
Sven har modtaget Budskabet derom.
Bag den danske Konges Holdning over for Ærkestolen i Begyndelsen
af 1050’erne ligger imidlertid andet end politisk Beregning. Det maatte
i høj Grad hæmme Svens Handlefrihed, at de kirkelige Forhold i Dan
mark endnu var saa lidet fæstnede — at der f. Eks. kun fandtes et
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eneste Bispedømme — Slesvig — som kunde siges at være
nogenlunde organiseret. Et dansk Ærkebispedømme forudsatte jo
dog, at Landet som Helhed var i Besiddelse af en fast Kirkeordning.
Derfor blev det Svens største Kongegerning, at han fik skabt en saadan.
Paa det Grundlag, som han tilvejebragte, gennemførtes i Begyndelsen
af det følgende Aarhundrede Frigørelsen for Hamborg-Bremens Primat.
Men Kong Svens Gerning var muliggjort ved det Arbejde, Knud den
Store før ham havde udført. Tilsammen fuldbyrdede disse Herskere
Danmarks endelige Kristning og vor middelalderlige Kirkes Grund
læggelse.
I det halve Aarhundrede, der ligger mellem Knuds Tronbestigelse og
Svens Død, har vor første egentlige Kirkebygningsperiode været
inde. Naturligvis har der i enkelte Egne staaet Kirker fra Harald Blaatands og Sven Tveskægs Dage; men det har næppe været særlig mange,
og Sakse fremhæver udtrykkelig — hvad han vistnok støtter paa gam
mel kirkelig Tradition — at Knud „øgede Gudshusenes Antal med nye
Sognekirker (cellularum frequentiam novis conventiculis auxit), da han først
„vidt om havde vundet sig Ry i Kampen“. Han tilføjer, at Knud „frem
mede Ærbødigheden for Helligdommene . . . ved at tillægge dem Ind
tægter af det kongelige Gods“ (regiarum opum impendio stipendiis multiplicavit). Vi maa tænke os Knud selv som en af dem, der ivrigst har sat
Arbejdet i Gang, og som derfor har maattet sørge for Tilstedeværelsen
af det nødvendige økonomiske Grundlag. Ved Siden af ham har da
Kirkens egne Ledere taget fat paa Kirkebyggeriet (f. Eks. en Mand som
Biskop Odinkar i Ribe), og de verdslige Høvdinge har næppe heller
holdt sig tilbage. Troen kunde skifte; men Traditionen fra hedensk Tid
maa mange Steder have gjort det til en selvsagt Sag, at disse Storbønder
gik i Spidsen for Gudshusenes Rejsning — paa gamle Tomter.
I vore Dage er der ikke bevaret en eneste af de Smaakirker, som den
Gang blev bygget rundt om i Sognene, og det er et meget mangelfuldt
Begreb, vi er i Stand til at danne os om deres Udseende. De brune
Bjælkevægge med skaarne og malede Karme, Stolper og Remme, de
mossede Straatage eller de solsvedne Græstørvstage, de slanke Gavl
brande og de tømmerstærke Klokkestabler — alt spejler sig udelukkende
i vor Fantasi. Af haandgribelige Vidnesbyrd om selve Bygningerne har
vi saa at sige ingen.
Der er dog i Tidens Løb fremdraget ganske enkelte Trærester, som
har hørt saadanne Helligdomme til, og blandt dem to tynde Ege
planker, hver paa c. 4 Meters Længde, fra Humtrup Kirke Syd
for Tønder (Fig. 168). Hvorledes de har været anvendte, er det umuligt
at sige, stærkt medtagne som de var ved Fundet i 1911 og nu yderligere
ødelagte. De laa som Syld under en af Kirkens Stole, var forsynede
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med Not og Taphuller og havde Siderne dækkede af et Orna
ment i Dyrestil. Efter dette at dømme maa de antagelig
stamme fra Midten af det 11. Aarhundrede.
Ikke bedre farne er vi med Hensyn til Byernes Kirker.
Under Mortenstorvet i Lund har man fundet Rester af et
lille Mariekapel, bygget af Træ og vistnok fra Knud den Helli
ges Tid — det er alt. Harald Blaatands Trefoldighedskirke i
Roskilde, Ansgars Peterskirke i Ribe og Mariekirke paa Hol
men ved Slesvig er ligesom de første Kirker i Aarhus, Viborg
og Odense forsvundne uden at efterlade det mindste Spor.
Og netop om de kirkelige Forhold i det i i. Aarhundredes Slesvig vilde vi meget gerne vide Besked. Der
er nemlig Tegn nok, som tyder paa, at denne Periode har
været af overordentlig Betydning for den gamle By ved Slien ;
men det er ikke let at samle de spredte Vidnesbyrd til et
bare nogenlunde fuldstændigt Billede.
Kort efter Aarhundredets Midte maa Hedeby være
ophørt at eksistere. Det synes Fundene afgjort at vidne
om. Den tidligere blomstrende Handelshavn har i Tiden efter
Sven Tveskæg spillet en stadig mindre Rolle, indtil dens
sidste Boder er rømmede og Græsset har faaet Lov til at
brede sig over de øde Tomter. Man vilde gerne være i Stand
til at pege paa en enkelt Begivenhed, som har kunnet frem
kalde Tilintetgørelsen, og det er jo muligt, at Harald Haardraades Hærgningstogt i 1050 (se S. 330) har været den Kata
strofe, som har beseglet Byens Skæbne. Seksten Aar senere har
for øvrigt Egnen paa ny været udsat for et alvorligt Angreb.
I 1066 rejste Fyrst Gudskalks Svoger Blusso en voldsom Op
stand blandt Abodriterne, Gudskalk myrdedes, rundt om i
Landet led de Kristne Martyrdøden, og Venderne hærgede
hele Stormarn med Ild og Sværd, ja Hamborg gik op i Luer.
Det hedder nu i en Tilføjelse til Adams Skildring, at ogsaa „det
meget rige og folkestærke Slesvig, de transalbingiske Sachseres
By, som ligger i det danske Riges Grænseegn (Sliaswig, civitas
Saxonum Transalbianorum, quae sita est in confinio Danici regni,
opulentissima aeque ac populosissima) pludselig blev overfaldet af
Hedningene og ødelagt i Bund og Grund“ (ex improviso paganorum incursu funditus excisa est). Da Adams Tekst her virker
selvmodsigende, har man tænkt sig, at den By, som ØdeFig. 168. Den ene af Plankerne fra Humtrup Kirke. (1/i7).
Thaulowmus., Kiel fot. (1930).
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læggeisen ramte, slet ikke var Slesvig, men Aldenburg. Det turde dog
være tvivlsomt, om man har Ret til at foretage en saadan Korrektur i den
overleverede Tekst, og der er i sig selv intet usandsynligt i, at de plyn
drende Venderskarer atter — som i .1043 — er søSt °P i vore Grænseegne,
hvor jo tillige Gudskalks nære Ven og Slægtning, Sven Estridssøn, herskede.
Under alle Omstændigheder: enten man regner med Hærgninger af Sliegnen baade i 1050 og i 1066, eller man kun fæster Tillid til Beretningen
om den første af disse Ødelæggelser, har en hensygnende Stad som Hedeby
ikke kunnet overleve de blodige Begivenheder, medens Slesvig har staaet
Prøvelserne igennem. Den har nu ikke alene været det eneste Byanlæg
ved Slien {Sie oppidum, som Sakse kalder den), men den har arvet Hede
bys Navn. De to Bosættelser har jo helt fra Hedebys Anlæg maattet
betragtes under eet, de har i alle Forhold — politiske som kommercielle
— været afhængige af hinanden, og det undrer os derfor ikke, at Ud
lændinge har haft vanskeligt ved at opfatte Forholdet rigtigt. I Slut
ningen af det 10. Aarhundrede taler den engelske Krønikeskriver Ethelwerd om den Stad „som paa Sachsisk kaldes Slesvig, men paa Dansk
Hedeby“ (quod sermone Saxonico Slesuuic nuncupatur, secundum vero Danos
Haithaby). Han har overhovedet ikke kendt mere end en enkelt By, og
hundrede Aar senere, da Hedeby var gaaet til Grunde, blev virkelig
begge Navnene brugt om det samme Sted. Adam af Bremen siger ud
trykkelig, at Slesvig n u kaldes Hedeby (Sliaswig, quae nunc Heidiba dicitur), eller at Slesvig ogsaa kaldes Hedeby (Sliaswig, quae et Heidiba
dicitur-, sml. hans varierede Udtryk: Heidiba, quae Sliaswig dicitur). Det
er dette Dobbeltnavn, som siden raader ned igennem Tiden, ja som
endnu møder os ved Udgangen af det 16. Aarhundrede, naar det hos
Adam Tratziger fortælles, at Omegnens danske og frisiske Bønder ikke
kalder Stedet Slesvig, men Hedeby.
Vi skal vistnok søge en Forklaring til Hedebys Skæbne i de Erfaringer,
som det 10. Aarhundrede havde bragt. Baade i 934 og 974 (se S. 263
og 275) havde det vist sig, hvor udsat Byen laa, og begge Gange havde
den danske Konge maattet generobre den — henholdsvis c. 940 og 983
(se S. 266 og 278). Naar alt kom til alt, var dog Slesvig langt bedre
dækket — den havde Slien, Sumpene og Bakkerne til Værn! Derfor
har sikkert allerede Sven Tveskæg foretrukket den gamle Markedsplads
Nord for Fjorden, og under hans Søn Knud er Udviklingen fortsat i
det een Gang valgte Spor. Hertil har det yderligere bidraget, at Besej
lingsforholdene paa Hedeby efterhaanden blev meget van
skelige, fordi Indløbet til Noret groede til, og endelig har den Organisa
tion af vort sydligste Bispedømme, som fandt Sted under Biskop Rudolf i
anden Fjerdedel af det 11. Aarhundrede, givet Slesvig en stærk tvoksende
Betydning. Da hertil er kommet Ødelæggelserne omkring Aarhundredets
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Midte, er de Forhold blevet skabt, som vi kender fra Adam af Bremens
Skildring.
En saadan Udvikling maa blandt meget andet have ført til, at der
er rejst Gudshuse i Slesvig. Det siges hos en Forfatter i Begyndelsen
af det 17. Aarhundrede, at Domkirken, som indviedes til St. Peter,
blev bygget i 1018. Der findes ingen Hjemmel for denne Overlevering;
men det er troligt nok, at den ældste St. Peterskirke virkelig skyldtes
Knud. Det maatte falde naturligt for ham efter Forliget med Bremen
i 1022 og Rudolfs Overtagelse af den genrejste Bispestol i 1026 at sørge
for en passende Kirkebygning inden for Byens eget Omraade. Mariekirken laa jo ude paa Holmen (se S. 249). Ligeledes er det sikkert Knud,
som har grundlagt St. Michaels Kloster „paa Bjerget“ bag Slesvig
— et Munke- og Nonne-Bo, som fulgte Cluny’s Regler, for hvilke Kongen
nærede saa levende en Interesse (se S. 331). Vi ved, at han havde ladet
sig indskrive i det cluniacensiske Michaelsklosters Broderskab paa Kalk
bjerget ved Lyneborg, og derfra kan han have hentet Forbilledet for
det slesvigske Anlæg. I øvrigt siger Sakse, at Knud „mange Steder af
egne Midler oprettede Kannikesamlag ... og skænkede Munkestanden
rige Gaver“, en Tradition, som vi tillige møder i andre, senere Kilder,
og som stemmer fuldkommen overens med, hvad vi ved om Knuds
Holdning til disse Spørgsmaal. Men selvfølgelig var baade Peterskirken
og Michaelsklosteret paa hans Tid opførte af Træ. En Stenbygnings
kunst kom ikke i Brug hos os før flere Aartier senere.
Og da er det ejendommeligt at lægge Mærke til, hvor ivrigt der
mures paa de danske Domkirker — Midtpunkterne for det kirke
lige Liv i Landet. Det sker i Roskilde, hvor St. Lucius’s Kirke kan ind
vies allerede før 1088. Det sker i Lund og Odense, hvor Knud den Hel
lige begynder Opførelsen af Stenkirker til henholdsvis St. Laurentius’s
og St. Albans Ære. Det sker vistnok ogsaa i Aarhus, hvis oprindelige
Domkirke, indviet til St. Nikolaj, henføres til Kong Knuds Tid, og i
Ribe, hvor St. Peters Kirke af Sten nævnes første Gang i 1145, men
maa stamme fra Slutningen af det 11. Aarhundrede. Paa dem alle har
der været arbejdet mangfoldige Aar i Træk, og vi ved med Sikkerhed
for Lunds og Odenses Vedkommende, at Knud ikke selv fik fuldendt
Bygningerne. Skulde da ikke paa dette Tidspunkt Grunden være
lagt ogsaa til den første stenrejste St. Peters Kirke i Slesvig?
Man ledes ind paa denne Tanke ved et Skjaldekvad af Islæn
dingen Markus Skeggjason, digtet i Aarene umiddelbart efter Erik
Egodes Død i 1104 til Minde om den vennesæle Konge. Der findes heri
en Strofe, som lovpriser Erik, fordi han har udstyret Landets Hoved
kirker (hçfuôkirkjur) med „Virke“ (virki, et uklart Udtryk), og derefter
hedder det: „Mændenes gode Ven [altsaa Erik] lod dér opføre fem
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rene Domkirker af Sten“ (gerva lét par hollvinr herjar hrein mustari
fimm af steini). Disse fem Stenkatedraler kan næppe være andre end de
ældste Domkirker i Lund, Odense, Aarhus, Ribe og Slesvig. Skjalde
kvadets Udtryk lét gerva godtgør naturligvis ikke, at Erik Egode er be
gyndt og har fuldendt Rejsningen af de paagældende Kirker. Desuden
ved vi, at dette ikke var Tilfældet. Men paa den anden Side kan et
samtidigt Vidne som Markus Skeggjason umuligt have hædret Kongen
for en Gerning, han slet ingen Lod og Del har haft i. Kong Erik maa
have fortsat Broderens Byggevirksomhed ved Katedralerne, og blandt
dem har ogsaa St. Peter i Slesvig været.
Dette stemmer desuden overens med de sparsomme Spor, som i vore
Dage er levnet os af denne Helligdom (Fig. 169). Ved den sidste Re
staurering af Domkirken blev man klar over, at den i sin oprindelige
Skikkelse havde været treskibet, havde haft et Tværskib med fremsprin
gende Fløje og en halvrund Korafslutning, samt at den havde været
opført af Kampestenskvadre og rhinsk Tuf. Midterskibets Arkader havde
været baaret af firkantede Piller, og alle tre Skibe havde haft fladt
Bjælkeloft. Det er alt i alt et System, der — ligesom de fastslaaede Maal
paa Langhuset — stærkt minder om den tidligste Lundekatedral. De
to Bygninger kan ikke være opført uafhængige af hinanden. Vor syd
ligste og vor østligste „Mønster“ maa begge være rejst i det
i i. Aarhundredes sidste Aartier.
Slesvig har da været i kraftig Udvikling helt fra Knud den
Stores til Erik Egodes Tid, og Adams Ord om „den meget rige
og folkestærke“ By (se S. 335) peger i samme Retning. Hvor han i
Slutningen af sin Bog giver en geografisk Beskrivelse af Norden, taler
han om den Handel, som vedvarende trivedes hernede. Fra Byens Havn,
siger han, „plejer Skibe at blive sendt til Vendland, Sverige, Samland,
ja helt til Grækenland“, medens man fra Ribe sejler til Frisland, Eng
land og Sachsland. Det er — uden mindste Forandring — Billedet fra
Ansgars Dage, som dukker frem for os paa ny. Og det er rigtigt! Endnu
henved hundrede Aar efter Adams Tid var Slesvigs Handel i fuld Blomst.
Derfor kan vi gaa ud fra, at Byen har været et af Rigets faste
Møntsteder, helt fra Knud den Store satte en regelmæssig Udmønt
ning i Gang. Vi kan dog ikke med Sikkerhed udskille de Mønter, som
er slagne her. Mere eller mindre begrundede Formodninger maa gøre
det ud for Visheden. Fra Knuds egen Tid foreligger der saaledes en
enkelt, hvis Revers — med Hjorten — minder om de gamle Halvbrakteater fra Hedeby (Fig. 170; sml. Fig. 162); den er maaske slaaet her.
Og Reversen paa en af Magnus den Godes Mønter bærer Indskriften
+ IOLI ON EIDEBIINI (Fig. 171), hvilket angiver Møntprægerens
Navn (Joli) og — rimeligvis — Møntstedet Hedeby. En Variant har
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Fig. 169. Rekonstruktion af den ældste St. Peter i Slesvig.
Midt i Grundplanen til venstre ses (prikket) den oprindelige Korafslutning. Kun
den mørkt skraverede Del af dennes Omrids har kunnet paavises. R. Haupt : Der
Dom St. Petri (1921).

+ IVLE ME FECIT. Hvis Tolkningen EiÔebii(ni) = Hedeby er rigtig,
ved vi altsaa, hvad Byens Møntpræger hed paa Kong Magnus’s Tid.
Derfor kan vi med nogen Grund antage, at to andre Mønter, som er
slaaet af Jule, Joli, ligeledes hører hjemme her. Paa den ene af dem
optræder han imidlertid sammen med en Mand, der kaldes TIVFGO,
og begge Navne møder os atter paa en Mønt fra Sven Estridssøns Dage,
her i Forbindelse med et tredje: LIF fe GI (Fig. 171). Disse Mænd har
da vel i Fællesskab virket ved Udmøntningerne i Slesvig omkring det
li. Aarhundredes Midte; men det er jo et meget spinkelt Grundlag at
bygge noget paa, og skønt det er ganske usandsynligt, at Konger som
f. Eks. Knud den Hellige, Erik Egode og Niels ikke skulde have ladet
slaa Mønt hernede, er der foreløbig ikke gjort et eneste Fund, som kunde
vidne derom.
I hele den sidste Tredjedel af Aarhundredet synes Byen at
have levet under de fredeligst tænkelige Vilkaar. Købmæn
dene har uforstyrret kunnet besøge den, der har intet Angreb fundet
Sted paa Landegrænsen, ja, man har endda ment, at visse Strækninger
Syd for Ej deren paa dette Tidspunkt har ligget under den danske Konge.

Fig. ijo.
Mønt fra Knud den Sto
res Tid.

P. Hauberg : Myntforhold og Udmyntninger
i Danmark indtil 1146
(1900)-
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Fig. 17 i. Mønter fra Magnus den Godes og Sven Estridssøns Tid.
P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (1900).

Dette skulde i saa Fald være Resultatet af et Møde, som i 1071
blev afholdt i Bardowik mellem Sven Estridssøn, Ærke
biskop Adalbert og Kejser Henrik IV. Meddelelserne om det stem
mer rigtignok ikke helt overens (Adam henlægger det saaledes — men
sikkert med Urette — til Lyneborg), og den Hemmelighedsfuldhed, som
efter Sigende omgav Forhandlingerne, har bevirket, at vi ikke med Be
stemthed ved, hvad der egentlig er foregaaet. At Mødet har været et
af den intrigerende Ærkebiskops sidste Schaktræk imod den sachsiske
Hertugæt, som havde været saa kraftigt medvirkende ved hans Fald i
1066, kan anses for givet, og at Kejser Henrik IV nærede et ganske
lignende Fjendskab mod Billungerne, er en velkendt Sag. Det var netop
i disse Aar, han forberedte et aabenlyst Angreb paa dem. Mødet har
da sikkert haft til Formaal at drage Sven Estridssøn ind i den Ring,
man smedede paa; og skal man tro Kildernes Ord, er Planen lykke
des. Under „denne meget omtalte Drøftelse“ (famosum illud colloquium),
som Adam siger, sluttede Sven et Forbund med Kejseren. Den sachsiske
Krønikeskriver Bruno fortæller, at Kongen lovede Henrik Hærhjælp
baade til Lands og til Vands, mod at han til Gengæld fik overdraget
de Egne, som grænsede op til hans Rige (ut ei cunctas regiones suo regno
contiguas in proprium daret), og en anden Kilde gengiver Aftalerne saa
ledes, at Henrik skulde have tilkøbt sig Svens Hjælp ved at overlade
ham „en bestemt stor Part af det sachsiske Land, som tilhørte Markgrev Udo“ (magnam quadam partem, quae Utoni marchioni pertinebat). Hvilke
Strækninger der er Tale om, ved vi ikke, men Udo synes at have siddet
inde med i hvert Fald Ditmarsken. Det er i sig selv sandsynligt, at Kejser
Henrik har prisgivet holstenske Egne til Sven, naar han derved har
kunnet vinde ham for sig. Det tyske Riges Besiddelse af Holsten skæn
kede han næppe mange Tanker. Et andet Spørgsmaal er det, om Af
talerne nogen Sinde er blevet effektive. Hærhjælpen kom Sven nemlig
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Fig. 172. Knud den Helliges Segl.
Omskriften lyder: (Forsiden) + PRESENTI REGEM SIGNO COGNOSCE CNVTONE — (Bagsiden) HIG NATV REGIS MAGNI SVB NOMINE CERNIS. —
Seglet, som er brændt 1692, har siddet under Brev af 21. Maj 1085. Peringskiöld :
Ättartal för Swea och Götha Konunga Hus (1725).

aldrig til at yde. Vi har ganske vist en uklar Beretning om, at han i
1073 eller 1074 foretog et Fremstød, som hurtigt blev opgivet, fordi hans
egne Folk vægrede sig ved at bekæmpe Sachserne; men den hele For
tælling lyder ikke meget troværdig, og sikre Vidnesbyrd om et dansk
Herredømme i Nordholsten ved Overgangen til det 12. Aarhundrede
savnes. Sakse fortæller, at Erik Egodes Broder Bjørn „havde under
lagt sig Holsterne og Ditmarskerne, og paa det Sted, hvor Ver
munds Søn Uffe skal have holdt Tvekamp med to udvalgte sachsiske
Kæmper, havde han — for at hindre Frafald — bygget en Borg, samt
omgivet Øen med Vold og Grav“. Paa denne Maade skulde altsaa
Rendsborg være blevet grundlagt, og Bjørn skulde have hersket her,
indtil „en Almuesmand, som havde fattet særligt Nag til hans Styre,
stak et Spyd i Siden paa ham, da han en Gang stod og holdt Ting og
Stævne“. Vi har dog intet Middel til at kontrollere Rigtigheden af denne
Fremstilling, og det eneste sikre er, at hverken hjemlige eller fremmede
Kilder kender det mindste til Kampe mellem os og den sachsiske Be
folkning i Tiden kort før Aar 1100. Der opstod i 1085 en vis Spænding
mellem Knud den Hellige (1080—1086) og Henrik IV (1056—1106),
fordi Knud havde givet enkelte af Kejserens Modstandere Husly i Dan
mark; men da de efter et Par Maaneders Forløb vendte tilbage til Sach
sen, drev Udsigten til en Konflikt over, og intet forstyrrede Freden ved
Grænsen. Knuds egen Politik havde jo ogsaa ganske andre Maal end
en Indblanding i de forvirrede nordtyske Forhold.
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Der var faktisk ved at fuldbyrdes en omfattende Ændring
i Sønderjyllands hele Stilling inden for Riget — forberedt alle
rede ved Knud den Stores Forlig med Konrad II i 1025 °g fremmet
kraftigt af Sven Estridssøn og hans nærmeste Efterfølgere. Af statspoli
tiske og kirkepolitiske Hensyn tog Bispedømmerne i Østdanmark Luven
fra det ærværdige Slesvig. Roskilde blev „Danernes Kongesæde“ (sedes
regia Danorum), som Adam udtrykker sig, og af Lund, den ældgamle
Helligdom, vilde Knud den Store skabe „en Rivalinde til det britiske
London“ (ligeledes Adam). Det var de første Varsler om, at Rigets
Magtcentrum forskød sig mod Øst. Gennem hele det forudgaaende
Tidsrum havde det ligget i det sydlige Slesvig. Her havde Opgaverne
kaldt og Mulighederne lokket. Fra Vikingetidens Ophør blev Forholdet
et andet. Selv om der stadig rejstes vigtige statspolitiske Spørgsmaal,
som fandt deres Løsning hernede, var Sønderjylland dog ikke længere
Rigets Hoveddel. Det var tværtimod ved politisk at blive et
Grænseland, hvis Skæbne havde overordentlig stor, men ikke længere
absolut vital Betydning for Danmarks Selvstændighed, og en Udvikling
som denne maa huskes, naar man skal skildre Landsdelens Historie i
alle de følgende Aarhundreder.

FJERDE AFSNIT.
DANMARKS HERTUG.
i. GRÆNSE-JARL OG RIGS-JARL. KNUD LAVARD.
t der i Løbet af det 12. Aarhundrede kunde fremvokse et sønderjydsk Hertugdømme, er i sig selv et stærkt Vidnesbyrd om For
holdenes Forandring.
Naar vi hidtil har talt om et sønderjydsk Jarl ed ømme, har vi brugt
en Benævnelse, som ikke umiddelbart støttes af Samtidens danske Kilder.
Ikke heller kan det paastaas, at der til Stadighed har siddet en Grænse
vogter i eller ved Slesvig. Tværtimod har de Omstændigheder, som for
lange Tider ad Gangen knyttede Kongerne personlig til Rigets sydlige
Grænseegn, sikkert bevirket, at Slibyen kun med Mellemrum blev Sæde
for en saa fremtrædende kongelig Ombudsmand. Men det er i vore Dage
gængs Sædvane at tale om en sønderjydsk Jarl, og vi har ingen Grund
til at ændre den hævdvundne Sprogbrug. Dels møder vi nemlig Jarletitlen, hvor de middelalderlige norrøne Kilder omtaler sønderjydske
Forhold, dels ved vi, at den fra ældgammel Tid har været kendt og
benyttet i vort eget Land (se S. 220), og dels har vi ikke nogen bedre

A

Fig. 175. Valdemarsmuren ved Rødekro. Forf. fot. (1927).
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Oversættelse af de latinske Udtryk, hvormed baade frankiske og hjem
lige Kilder betegner den Mand, som stod for Styret hernede.
Kort efter Gudfreds Tid møder vi „Grænsevogteren“ (custos Nordmannici limitis, se S. 235) Glum og ved det 9. Aarhundredes Midte „Gre
ven“ (cornes, se S. 243) Hovi. Custos og cornes bruges i frankiske Kilder
jævnsides med praefectus som Titel for den, hvem Kongen (Kejseren) har
tildelt et større, samlet Landomraade, men som ikke har Ret til Be
nævnelsen dux (Hertug). Han skal værge denne „Provins“, hvorfor han
har Ledelsen af dens militære Opbud i sin Haand, og hvis det drejer
sig om et Grænsegrevskab — et „Mark“-Grevskab — varetager han som
praefectus marcae eller comes marcae eller custos limitis enhver Forbindelse
— fredelig saavel som krigerisk — med Naboerne, indgaar Aftaler med
dem, regulerer økonomiske Spørgsmaal ved Grænsen o. lg. Derfor er han
ofte tillige Herskerens missus eller hans legatus. Men vigtigst er dog altid
hans militære Opgave i Grænseforsvarets Tjeneste.
Vi har tidligere set, at det 9. Aarhundredes sønderjydske Jarler i
Hovedsagen maa have været stillede som disse høje frankiske Embedsmænd, ja, at Forbilledet for vort eget Grænse-Jarledømme vel delvis skal
søges i den karolingiske Ordning af Styret ved Elbgrænsen (se S. 234).
Derfor er der intet mærkeligt i, at vi savner Efterretninger om sønder
jydske Jarler fra den Periode (Slutningen af 9. til Slutningen af 10. Aar
hundrede), da Hedeby (eller Slesvig) var Danmarks vigtigste Konge
sæde. Maaske har Forholdene alligevel nu og da krævet Indsættelsen af
en særlig Landeværnsmand; men først i Løbet af det følgende Aarhun
drede kan et saadant Ombud have faaet større Betydning.
Under Knud den Store og Magnus den Gode var det nødvendigt at
lægge Danmarks Styre i Hænderne paa fremragende Høvdinge, fordi
Kongerne selv som oftest opholdt sig i Udlandet. Knud gav i 1023 denne
Myndighed til Torkil den Høje, efter ham fulgte Ulv Jarl, Kongens
Svoger, efter Ulvs Drab fik Torkils Søn Harald Magten overdraget,
og i 1042 indsatte Magnus den Gode Sven Estridssøn som Lande
styrer i Danmark. Alle Meddelelser om Arten af disse Rigs-Jarlers Myn
dighed er dog uklare; og en særlig sønderjydsk Karakter har deres Om
bud ikke haft; men paa den anden Side var Sydslesvig endnu Rigets
egentlige Midtpunkt, og dette kan ikke have undgaaet at sætte sig Spor
i Jarlernes baade administrative og militære Styre af Grænsesyslerne.
Da det politiske Tyngdepunkt efterhaanden flyttedes fra Slien til
Sundet, og den kongelige Myndighed atter havde fast Sæde inden for
Landet selv, svandt Nødvendigheden af en Rigs-Jarl for hele Danmark.
For de truede Egnes Vedkommende kunde det derimod stadig være
ønskeligt, at det militære Forsvar laa i faste Hænder, og det var af den
Grund, Skjalm Hvide paa Erik Egodes Tid fik overdraget „hele Sjæl-
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lands Jarledømme“ (procuratio totius Sialandiae, Sakse), ligesom Kong
Niels senere gjorde sin Dattermand Ubbe Es bjørnssøn (cornes) til
„Smaaøernes Jarl“ (praefectus minorum insularum; Sakse1). Af samme
Grund blev der op imod det i i. Aarhundredes Slutning atter
indsat sønderjydske Jarler.
Blandt Sven Estridssøns Sønner stod saaledes paa Knud den Helliges
Tid een — Oluf (Hunger) — i Spidsen for Slesvigs Styre (uno duntaxat
Olavo Slesvici partibus praesidente, Sakse). Da Knud samlede den danske
Ledingsflaade i Limfjorden for at hærge paa England (1085), laa Oluf
oppe hos Flaademandskabet — sikkert netop i sin Egenskab af Jarl.
Kongen derimod opholdt sig i Slesvig By paa Grund af den forbigaaende
Spænding mellem ham og Henrik IV (se S. 341). Ud paa Høsten drog
Oluf ned til ham for at tale de utaalmodige Ledingsmænds Sag; men
han blev ved den Lejlighed mistænkt af sin kongelige Broder, fængslet
og sendt til Flandern. Straks efter brød Oprøret ud i Nørrejylland,
Knud stod værgeløs over for det, som Flygtning kom han Aaret efter
atter til Slibyen, og herfra var det, han satte over til Fyn, hvor Drabsmændene fældede ham i Albani Kirke. Maaske har Oluf som Konge
givet det sønderjydske Ombud til en ny Jarl. Hvis der ligger nogen
Sandhed bag Sakses Meddelelse om Bjørn Svenssøns Anlæg af Rends
borg (se S. 341), har denne unge Fyrste aabenbart paa Olufs eller Erik
Egodes Tid siddet som Jarl i Slesvig; men Spørgsmaalet er i høj Grad
uklart. Først med det 12. Aarhundredes Begyndelse falder der et skar
pere Lys over Forholdene ved Grænsen, takket være den uafbrudte
Række af Kampe, som da brød ind over Sydslesvig.
Siden Gudskalks Mord i 1066 (se S. 335) havde de vestlige Vender
ikke et Øjeblik forholdt sig i Ro. Missionens Hovedsæder var blevet
jævnede med Jorden, alt Kristenliv kvalt, Grænserne truet. Det rige
Hamborg var hærget, og den sachsiske Hertug Ordulfs Krav om Skatter
havde ført til forbitrede Kampe, som kun bragte Hertugen Skam. Med
Kruto som Høvding dræbte Venderne Butue Gudskalkssøn, der
søgte at sætte sig fast i det wagriske Plune (Plön), støttet af Ordulfs Søn
og Efterfølger Magnus, Sven Estridssøns Dattersøn (1071—1106).
Holster, Sturmariere og Ditmarskere maatte udvandre eller gaa under
Vendernes Aag, og „Landet blev opfyldt af Stimænd, som slog Guds
Folk og gjorde det til Bytte og fortærede Saxonernes Stammer med fuld
Mund“, som Helmold udtrykker sig. Disse Kampe strakte sig over hele
Tidsrummet fra 1066 til 1093 — i omtrent tredive Aar.
9 Sakses Udtryk her kan godt dække samtlige Øer. i hvert Fald Sjælland med
regnet, og Ubbes Stilling gør dette sandsynligt. Hvor Sakse omtaler, at Knud Magnus
son ved Danmarks Deling i 1157 faar Øomraadet (Sjælland indbefattet), betegner han
dette ved Udtrykket insulte minores.
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Under Oluf Hungers svage Styre begyndte tillige de danske
Kyster at hjemsøges af plyndrende Vender. Ofte maatte man
dagevis vente paa at blive sat over Farvandene, hvis man vilde undgaa
Sørøvere — ikke sjældent tog de Gods og Liv, naar man lod staa til og
faldt i deres Baghold. Men da Erik Egode havde begyndt Kampen imod
dem og — takket være Skjalm Hvide — havde erobret Rygen, lagdes
der en Dæmper paa deres Angrebslyst. Det kunde næsten synes, som
var Faren allerede drevet over.
Ejendommeligt nok havde disse Brændinger endnu ikke
naaet Sydslesvig. Medens Oluf regerede, var det vel Sachsernes for
tvivlede Modstand, som dækkede os, og da Erik blev Konge, kastede
han sin egen Styrke i Vægtskaalen.
Fra 1066 havde Gudskalks Søn Henrik opholdt sig i Danmark, hvortil
hans flygtende Moder, Sven Estridssøns Datter Sigrid, havde bragt ham.
Han har længe maattet finde det ganske haabløst at sætte sig i Besiddelse
af sit fædrene Land; men da Kruto ældedes, greb han til. Hjulpet af
danske og vendiske Skibe angreb han Aldenburg, tog Hærfang baade
her og langs Kysterne, gentog sine Angreb og tvang omsider Kruto til
at lade ham faa fast Fod dernede. Snart efter faldt Kruto ved Svig.
Fra da af kunde ingen for Alvor gøre Henrik Magten stridig. Sachserne
aandede lettet op, de støttede ham i hans følgende Togter mod østlige
og sydlige Vender, indtil den store Kamp ved Schmilau i Lauenborg
(1093) brød den sidste Rest af Modstand, og før Aarhundredets Udgang
var Henrik anerkendt som vendisk „Knés“ (sprogligt udviklet af det
germanske kuningas, vort Konge) helt østpaa til Polonernes Grænser.
Vi har Grund til at tro, at ikke alene Sachserne, men ogsaa Danerne
har fremmet Henriks Sag. For hans Morbroder, Erik Egode, har
det været af væsentlig Betydning at faa denne dansk-ættede, kristne
Fyrste til Nabo i Krutos Sted. Alle Trusler mod Sydgrænsen syntes der
ved med eet Slag at vej res bort, og den Fred, som havde hvilet over
Slibygderne helt siden den vendiske Plyndring i 1066, kunde ventes
uforstyrret at ville fortsætte. Eriks egne Venderkampe maa direkte have
tjent en saadan Grænsepolitik, skønt de i sig selv havde helt andre
Formaal.
Men med Eriks Død brød Uvejret løs.
Skal man stole paa Sakse, var Grunden en personlig Strid mellem
Henrik og den gerrige Kong Niels, som vilde forholde ham hans
retmæssige Mødrenearv i Danmark. „Han gav sig da til at kræve den
med saadan Fynd og Klem, at han uafladelig var Danerne paa Nakken
og tvang Kongen til midt i Slesvig By at holde Mænd paa Vagt og Ud
kig for at vide sig tryg. I hele Landet mellem Elben [skal være: Ejderen]
og Slesvig kunde ingen bo og bygge for ham.“ Skildringen passer ind i
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Sakses Billede af Niels — denne „Pengenes Træl“ —, og det er jo tænke
ligt, at Gerrighed har været en af Kongens aabenlyse Fejl; men det
falder lidt vanskeligt at opfatte den følgende Udvikling som et rent og
skært Udslag af personlig Trætte. Der har sikkert tillige ligget et real
politisk Modsætningsforhold bag Stridighederne, selv om vi er ude af
Stand til at fastslaa hvilket. Blandt andet kunde man tænke sig, at vore
gamle Krav paa yendisk Kystomraade her havde spillet en Rolle, efterhaanden som Henriks Magt voksede. At de stadig holdtes levende, fremgaar med stor Styrke af Markus Skeggjasons Eriksdrapa.
Der sad paa Kong Niels’s Tid en Jarl i Slesvig, som hed Eliv (vir
Slesvicensis praefecturae, Sakse). Han nævnes i Snorres Fremstilling af
Magnussønnernes Saga, hvori det fortælles, at han ved Midsommertid
1111 gav et kostbart Gæstebud i Slesvig for den hjemvendende norske
Konge Sigurd Jorsalfarer. Paa samme Tidspunkt opholdt for øvrigt
Kong Niels sig i Byen. Men allerede da var vist Urolighederne ved at
begynde, og to Aar senere gjorde Niels sit eneste kendte Forsøg paa at
gaa fra Forsvar over til Angreb. Han drog med Ledingsmandskabet fra
Øerne ned til Lj utka (nuv. Lytjenborg) i Wagrien, og her led han et tilintetgørende Nederlag. En Hovedaarsag til dette skal efter Sakses Sigende
have været, at Eliv Jarl, som fra Slesvig skulde støde til ham med Rytte
riet, lod sig underkøbe af Henrik og blev borte. Han straffedes for Drot
tensvig med Tab af sit Jarleombud (beneficium praefecturae) og sin Bos
lod, „saa Armod blev ublu Vindings Løn“. Men Skaden var sket, og
i de nærmeste Aar levede man som for aabne Døre. Sakse giver
følgende fantasifulde Skildring af de daværende Forhold i Slesvig:
Henrik „hjemsøgte nu Kyst-Danerne med Sørøvertog og hærgede ikke blot Egnene
om Ejder, men hele Landet op til Slesvig og til Volden, som vi kalder Danevirke. Ja,
af og til kom han endog uventet over Slesvig By ved lønligt at sende Skibe med Stridsmænd did ind. Da Eliv var jaget bort, stod disse Egne uden Landeværnsmand; og til
de fremmedes hyppige Voldsfærd kom nu ogsaa Rov og Ran af Landets egne Børn,
saa Byen led endda værre af indre end af ydre Fjender: ond er aabenlys Skade, men
værre lønlig. Landsmand og Fjende var lige frygtet: Friserne samt HoIsterne og Dit
marskerne tænkte, at naar Jarlens Sæde stod tomt, kunde de trygt drive deres Spil;
de tog derfor Tiden i Agt, røvede om Dagen og stjal om Natten; kunde de ikke komme
ind ad Taget, banede de sig Vej med Spaden og grov sig ind i Husets Indre, saa Vagten,
der skulde passe paa, blev holdt for Nar. Hver Husbonde var dog lige saa nidkær for
at holde paa, hvad han havde: Hestene blev med Jernklover bundne til Spiltovene,
for at ingen Tyve skulde trække af med dem; Dørvogteren var for Sikkerheds Skyld
lænket til Porten, naar han laa og sov; Laas og Slaa var dem ikke nok, men de værnede
ogsaa Adgangen med Grav og Dige.“

At den indre Opløsning har været forfærdelig i disse slappe Aar,
kan næppe omtvistes. Det fremgaar desuden — om end indirekte — af
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Helmolds Skildring. Men naturligvis maa Sakse selv staa til Ansvar for
hans Udmalings mange besynderlige Enkeltheder, og det er i denne
Forbindelse værd at mærke sig, hvad der staar om den samme Ting i
de kirkelige Læsestykker (se nedenfor), som Sakse for en ikke ringe Del
bygger paa. „Der fandt dengang,“ hedder det, „af Mangel paa Ret og
lovlig Orden idelige Indfald Sted af Venderne, i den Grad endog, at
Kongen selv ikke kunde overnatte der [o: i Slesvig] uden Frisernes Be
skyttelse (nisi munitus Frisonum praesidio; sml. S. 315). Tilmed var ingen
Beboer i det Landskab sikker for sig og sin Ejendom paa Grund af
Røveres og Ransmænds Overgreb.“ Læsestykkerne forudsætter altsaa
ikke (som Sakse), at den frisiske Befolkning har ladet sig rive med af
Lovløsheden; men ingen af de to Fremstillinger har for øvrigt en saadan
Karakter, at vi tør stole paa dem, hvad Enkeltheder angaar.
Paa denne Plyndringernes og den hjemlige Slapheds Baggrund træder
Erik Egodes unge Søn Knud ind i vort Grænselands Historie.
Blandt Kilderne til vor Viden om hans Liv er der to, som ganske
overskygger de øvrige. Den ene er Sakses Fremstilling, den anden en
Række Læsestykker, som har været anvendt ved de aarlige Knudsmesser den 7. Januar og 25. Juni. Desværre er de begge i aller
højeste Grad ensidige. For Sakse staar Knud udelukkende som den
ædle, pletfri Helt, det djærve Fyrsteideal, for Forfatteren af Læsestyk
kerne er han den martyrkronede Helgen. Det lille „Hellig Knud Her
tugs Levned“, som forfattedes af Robert afEly faa Aar efter Knuds
Mord, og som vist har dannet Grundlaget for Læsestykkerne, der atter
har givet Sakse meget Stof, er desværre tabt — vi maa nøjes med korte
Uddrag af det, hovedsagelig skrevet i det 16. Aarhundrede af Anders
Sørensen Vedel —, og hvad vi fra andre Kilder kan samle af Oplys
ninger, er ikke meget, selv om Helmolds (Fig. 174) indeholder en
Række værdifulde Enkeltheder, der i væsentlig Grad er fri for sagnagtige eller legendeagtige Udpyntninger. Kun de store Træk i Knuds
Liv kan tegnes med nogenlunde Sikkerhed.
Da Fejderne og Lovløsheden i Sydslesvig havde naaet deres Højde
punkt, blev han — vistnok i 1115, c. tyve Aar gammel — af Kong Niels
indsat som Hertug (dux) dernede. Han skal ifølge Sakse selv have
tilbudt Kongen sin Tjeneste og faaet den overdraget mod at betale
en betydelig Indfæstning. Maaske beror denne Oplysning paa en Misforstaaelse.
Den anvendte Titel var ny her til Lands; men for øvrigt har
hans Ombud næppe været væsentligt anderledes end de tid
ligere Jarlers. Sakse bruger simpelthen det Udtryk, at han overtog
„det sønderjydske Jarledømme“ (beneficium praefecturae Slesvicensis). Sven
Aggesøn derimod kalder ham „sønderjydsk Hertug“ (dux Slesvicensis) og
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Fzg. 174. Brudstykke af Helmolds Slavekrønike
med Indledningen til hans Skildring af Knud Lavard (se Henvisningerne).
Universitetsbiblioteket. A. M. Nr. 30. Fol. Pag. 24 a.

Næstvedaarbogen „Jyllands Hertug“ (dux Jutie) — i Realiteten det
samme. Man maa gaa ud fra, at Knuds egen Samtid har benyttet den
nye Titel for det gamle Ombud, og det har sikkert været den unge Her
tugs Læreaar hos Lothar af Sachsen, i hvis Tjeneste han havde faaet
sin Uddannelse, som har gjort dette naturligt.
Det kunde saa meget des lettere ske, som han hurtigt formaaede at
skaffe sig en sjælden stor Indflydelse. Niels’s Søn Magnus var i 1115
kun en halv Snes Aar gammel. Næst Kongen blev Knud Danmarks
mægtigste Mand, i sin Egenskab af Hertug knyttet til Sydgrænsen, men
tillige virksom og førende paa andre Steder i Riget. Det er denne hans
ejendommelige Stilling, der afspejler sig i de latinske Titler, hvormed
han hist og her betegnes i vore middelalderlige Kilder — f. Eks. „Da
nernes Hertug“ (dux Danorum\ Læsestykkerne, Lundeaarbogen), „Dan
marks Hertug“ (dux Dacie\ Sjællandske Krønike), ja „hele Danmarks
Hertug“ (dux iotius Danie\ Helmold). Det er et Spørgsmaal, om hans
egen Tid har kendt og brugt dem. Derimod stammer det Hædersnavn
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Lavard (af hidforÔ = Brødgiveren), som Helmold og Knytlingesaga
nævner, sikkert fra selve den Kreds, der stod ham nær i levende Live.
Som Hertug maatte det være hans Opgave at skabe Lov og Orden,
hvor Ran og Opløsning herskede, og at sikre Grænsen mod Vender
fyrsten Henriks stadige Hærgninger. Hvorledes det første lykkedes ham,
kan vi ikke redegøre for i Enkeltheder. Smaatræk, som Overleveringen
har gemt, viser os, at han kunde gaa frem med stor Strenghed — en
nødvendig Handlemaade, hvis Maalet skulde naas — og det synes, som
det i forbavsende kort Tid er lykkedes ham at sætte Tingene paa deres
rette Plads. „Han forstod at skaffe Ro til Veje,“ siger Helmold, „og
han beroligede Landet ved at vise alle Løsgængere paa Porten.“ „Han
udryddede Røverne og lod Tyvene hænge,“ hedder det i Læsestykkerne.
„Naar en ved Tyveri eller Ran havde mistet sin Okse eller Hest, skulde der
ledes to eller tre Dage efter Dyret, for at man kunde se, om det muligvis
strejfede om paa Markerne; men fandtes det ikke, maatte Hertugens
Ombudsmænd skaffe det tilbage: de eftersporede da Tyven og Tyve
kosterne og øvede Retfærdighed“.
Hvad Kampen mod Henrik angaar, var Knuds Vilje lige saa fast
og hans Lykke lige saa stor. Han tilbød Fred; men da Venderfyrsten
afslog den, førte han Krigen ind i Modstanderens Land, tvang ham til
Flugt, brændte hans Borge og hærgede Kysterne. „Han jog ikke alene
Fjenden ud af Landet, men Modet ud af Fjenden,“ siger Sakse triumfe
rende, og det varede ikke længe, før Henrik var rede til Forlig. Ved
Knuds Mellemkomst blev det gamle Spørgsmaal om Mødrenearven, som
Niels ikke vilde udrede (se S. 346), bragt til en Løsning, og fra nu af
herskede der Fred og Tryghed overalt, hvor før Frygten havde raadet.
„I Daner!“ lader Sakse ved Lejlighed Knud udbryde, da han tvinges
til at forsvare sin egen Optræden, „pløj I kun paa Kyst og Klint, saa
meget I lyster, og byg jer Huse saa nær Stranden, som det tykkes jer
bedst: selv maa I vare jer for Vind og Vove, men for Sørøvere skal jeg
nok vide at holde jer trygge.“ Og henvendt til Kongen: „Saa vist som
det ikke er nogen Skam for dig at vedkende dig Sandheden, saa vist
maatte du i gamle Dage ty til uafbrudte Vagthold for at værne dig
mod Sachsernes [skal være Vendernes] Strejftog, naar du opholdt dig
i Slesvig. Nu kan du derimod dvæle der, saa meget du har Lyst. Der
er vist ingen, som skal skræmme dig i Søvnen!“
Man behøver hverken Helgenlevneder eller lange Lovtaler for at be
gribe, at en tyveaars Yngling, der har Kraft til at skabe Orden af Kaos
og Fred af Fejde, er en stærkere Personlighed end alle de øvrige, han
stilles over for. Han skaffer sig maaske lige saa mange Fjender som
Venner; men hans Minde vil leve, selv om han fældes.
Dette blev Knuds Lod. For os er det imidlertid ejendommeligt at se,
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hvor spinkel den lokale, slesvigske Tradition om ham er,
skønt Helmold sikkert har Ret i, at han „fremfor alt var Slesvigernes
Velgører“.
Byen Slesvig var endnu paa hans Tid i fuld Blomst. Spor af hans
egen Virksomhed dernede savner vi dog næsten helt. Man har tilskrevet
Knud Æren af at have opført Domkirken og Michaeliskirken af Sten;
men dette kan ikke fastholdes, og man har i Virkeligheden ikke kunnet
fremføre andet til Støtte for denne Opfattelse end Læses tykkernes ganske
ubestemte Udtryk, at han „klædte og smykkede“ (sterneret et ornaret)
Herrens Hus som den første blandt hans Tjenere. Fortsættelsen: „Dets
Klerke, som i hans Nærværelse skulde besørge de guds tjenstlige Hand
linger saavel paa Festdage som paa Hverdagene, tillod han kun at af
holde Tjenesten i den regelmæssige Ordensdragt,“ kan — hvis ellers
Oplysningen passer — tyde paa, at han har vist Iver for en strengere
Kirketugt, ligesom ogsaa hans senere (af Helmold afhj emlede) Forhold
til den østholstenske Missionær Vicelin fortæller om hans kirkelige Inter
esse; men vi faar ikke paa noget Punkt et klart Indtryk af hans Stilling
til Kirken i Almindelighed — ikke heller af hans Stilling til dens
højeste stedlige Repræsentant: Slesvigs Bisp. Biskop Ratolf (se
S. 331) var vist død i 1072, og Sven Estridssøn havde da til hans Efter
følger valgt en dansk Mand Sivard, som nævnes i 1085. Den næste i
Rækken, Gunner, indviedes af Ærkebiskop Asser i Lund kort efter
1103, og han beklædte Bispestolen indtil Begyndelsen af 1120’erne, hvorpaa Asser indviede Adelbert (Adelbjørn), som døde den 25. Juni 1135.
Vi hører om denne sidste, at han deltog i Fodevigkampen 1134 paa
Kong Niels’s Side mod Knuds Broder Erik, hvilket ikke tyder paa, at
Forholdet mellem Bisp og Hertug har været det bedste. I Kampen blev
han livsfarligt saaret, tyede til Slesvig, hvis Borgerskab jo følte sig som
Knuds Hævnere, og han kaldes af Roskildekrøniken ved sin Død „den
troløse Adelbjørn“ (infidelis Adelbyorn) — sagtens et Vink om, at han
under sin Sygdom og Magtesløshed ikke har kunnet fastholde Tilslut
ningen til Kong Niels, men har bøjet sig for Presset af de ophidsede
Slesvigere. For øvrigt er det ikke vanskeligt at tænke sig Aarsager til
en vis Spænding mellem den verdslige og den kirkelige Myndighed i
Sliegnen. Ogsaa Bisperne havde jo verdslige Interesser at gøre gældende,
og Bispeborgen, det faste Gu der up (Gottorp), som allerede dengang
fandtes, og hvis mægtige, velbevarede Voldsted ses i en lille Skov nær
Avlsgaarden Falkenberg Nordvest for Byen, ganske nær den ældgamle
Hærvej mellem Flensborg og Danevirke (Fig. 192), har givet Adelberts
Vilje en Vægt, som ikke kunde være den myndige Knud behagelig,
hvis deres Planer krydsedes.
Hvad Knuds Forhold til Slesvigs Borgere angaar, har hans Styre
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saa direkte tjent deres Ve og Vel, at man fuldt ud forstaar deres nære
Tilknytning til ham. Byens uhindrede Adgang til i Ro at drive Handel
og Haandværk var en Livsbetingelse for den. Plyndringernes og den
indre Opløsnings Tiaar maa have truet den med Undergang — den
genskabte Tryghed og Orden har ladet den aande lettet op. Dertil kom
mer, at vi har et paalideligt Vidnesbyrd om, hvorledes Knud ikke har
holdt sig i fornem Afstand fra de jævne Bymænd, men har stillet sig
blandt dem som deres Fører. Det findes i Sjællandskrønikens Skildring
af Begivenhederne efter hans Mord: Kong Niels’s Følge fraraader Kongen
at drage ind i Slesvig, fordi Borgerne „i deres Gilde, som kaldes Hétslag“
(in conuiuio suo, quod appellatur Hezlagh, Ordet dannet af hét (< heit)
= Løfte, Ed og lag = Gilde) har strenge Regler om Hævnpligt, hvis
nogen af deres Brødre lider Skade eller Død, „og medens Hertug Knud
levede, var han dette Gildes Oldermand og Beskytter“ (et dux Kanutus,
dum aduiueret, senior erat conuiuij illius et defensor). Selv uden nærmere
Kendskab til de særlige Forhold, som her kan have gjort sig gældende,
kan vi af den lille Bemærkning med Sikkerhed slutte, at Hertugen maa
have staaet Borgerskabet endog meget nær.
Det falder naturligt at tro, at Knud har styrket Byens Befæstning
— dels fordi det vilde stemme med hans hele Optræden som dens kraf
tige Værner, dels fordi tilsvarende Arbejder hører dette Tidsrum til
andet Steds. Lund blev saaledes befæstet af Knuds Broder Erik (Emune),
Roskilde og Viborg af Eriks Søn Sven (Grade). For Slesvigs Vedkommende
har vi dog intet Vidnesbyrd at holde os til. Dens Byvirker, som senere
nævnes Gang paa Gang, kan stamme fra Knuds Tid, men de kan lige
saa godt være fra det 11. Aarhundrede, hvis de ikke er endnu ældre
(se S. 248).
Derimod har vi en Oplysning om, at Knud har ladet Sliløbet
befæste. I det lille, nu tabte „Knuds Levned“ har det været fortalt, at
han nær Slesvig (Hedeby) opførte Borgen Kil til Værn mod Østersøens
Sørøvere (Chilanam vel Vicsunt castrum extruxit propter piratas ad mare
orientale). Kil selv er sporløst forsvundet; men man har med god
Grund søgt Borgens Plads ved det smalle Mysunde, hvor endnu Sted
navnet Kilfod paa Svansøsiden synes at minde om den (Fig. 175).
Knytlingesaga vil endog vide, at Knud paa Sundets modsatte Bred —
altsaa paa Angelsiden — lod et andet Kastel bygge, og at han kunde
spærre Løbet imellem de to Fæstninger med Jernlænker. Det beror
aabenbart paa en Misforstaaelse. Den „Margretevold“, som her af
skærer Næsset „Borg“ fra det bagvedliggende Land (Fig. 175), er en
udpræget Vejspærring, beregnet paa at afbryde Færdselen fra Angel
til Svansø. Med Sejladsen paa Slien har den intet at gøre. Og de Jern
lænker, hvorom Sagaen taler, hører sikkert til en Pælespærring dybere

SLIENS INDRE BREDNINGER

Fig. I75- Fort over Stiens indre Bredninger.
Kortskitse af Forf.
De skraverede Pletter langs Bredder og Aaløb angiver sumpede Omraader, som paa Knuds Tid delvis maa have staaet under Vand.
De Voldrester som efter ældre Forfatteres Sigende endnu i Midten af forrige Aarhundrede var synlige paa Paløre, har vist aldrig
eksisteret. Den Dag i Dag er der forskellige parallelle Sænkninger at spore i den lave Holm; men de gør ikke Indtryk af at skyl
des et kunstigt Anlæg, og en egentlig Befæstning vilde næppe heller paa dette Sted være af nogen Betydning. Mod Nord spærrede
Engene for Sejladsen, mod Syd Pælerækken ude i Sliløbet. At denne har maattet kræve en vis Bevogtning paa Stedet, er dog tro
ligt nok. — De stærkt optrukne sorte Linier ved Slesvig og Mysunde angiver gamle Veje.
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inde i Fjorden, om hvilken endnu Stednavnene Paløre (i Nord) og
Steksvig (i Syd) minder (Fig. 175). Vi ved, at denne Linie i Middel
alderen dannede Østgrænsen for Slesvigs Toldomraade, og vi har Vid
nesbyrd om, at et saadant Spærringssystem ikke var ukendt dernede:
i Oldtiden havde man ved Pæle og Lænker kunnet lukke for Indsejlingen
til Haddeby Nor. Det er utvivlsomt Knud, som har sørget for at skaffe
sig denne Kontrol med Skibsfarten gennem den inderste Slisnævring,
og ligeledes har man ment, at han ved Sliens Minne har ladet op
føre et Taarn, hvorfra han kunde kræve Told af alle de Købmænd,
der agtede sig ind gennem Fjorden. Ruinerne af „Gamleborg“ kunde
endnu for hundrede Aar siden paavises paa Tangen Syd for Lodsø.
Under Decemberstormfloden i 1835 skylledes Sanddækket bort fra en
5 Fod tyk Kvaderstensmur af Granit, staaende i 5—6 Fods Højde og
stammende fra et rundt Taarn af c. 80 Fods Gennemsnit. Desværre er
der i vore Dage intet som helst synligt Spor af det i Behold. At det skulde
have været opført af Knud, er og bliver derfor en ren Formodning.
Imidlertid skal Knud Hertug af Skibsfarten paa Slien have skaffet sig
en Indtægtskilde, som ikke tidligere havde været kendt: en Toldafgift
af alle indførte og udførte Varer. Knytlingesaga fortæller, at Knud
paa Kejser Henriks Raad lukkede Havnene og krævede Told af hvert
Skib, som vilde have Adgang. Denne Varetold har han dog snarere lært
at kende hos Hertug Lothar af Sachsen, og han har — hvis Sagaens
Beretning er paalidelig — ikke tøvet med at gennemføre den i Slesvig,
da han fik Magten der. Vi ved intet om, under hvilken Form det er
sket; men de Toldbestemmelser, som findes i den ældre sles
vigske Stadsret (fra c. 1200), kan meget vel hvile paa Regler, der
har været fastsat allerede af Knud. Indgaaende Skibe, hedder det, be
taler Tolden i Slisminne og udgaaende i Slesvig, „i Kastellet“ (in
castello), sagtens Juriansborg paa Maageøen tæt uden for Havnen
(Fig. 175, sml. Fig. 178). Disse udgaaende Fartøjer maa ikke østpaa pas
sere Rævall (o: Revshale = Paløre-Steksvig-Linjen) eller sydpaa Sliens
Midte, før de er udklarerede, og gør de alligevel Forsøg derpaa, regnes
det for Svig, som straffes med en nifold stor Afgift. Paa samme Maade
skal der betales Told for hvert Vognlæs Varer, som man vil føre ud af
Byen — forskellig efter det Sted, hvor man agter sig hen: Huhelstath
(nuv. Hollingsted), Rendsborg eller Landet hinsides Ejderen; og
endelig opkræves der Indførselstold af de Frisere, som vestfra kommer til
Staden for at sælge deres Salt — mindst afDanelagens, mest afFriserlagens Frisere (se S. 103). De Satser, som Stadsretten opregner for
de forskellige Varer, kan vel ikke uden videre henføres til Knuds Dage;
men selve Princippet har sikkert været det samme allerede da.
Vore Kilder til Knud Hertugs Historie fremkalder det Indtryk, at der
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Fig. 176. Sliløbet ved Mysunde.
Thomsen, Flensborg, fot.

op igennem Aarene har hersket en stadig stigende Spænding mel
lem ham paa den ene Side — Niels, Kongesønnen Magnus og forskel
lige ansete Høvdinge paa den anden Side. Der fortælles Træk, som peger
paa, at man har stillet sig uvillige over for de fr emmede Va ner, Knud
gav Indpas, og som han havde lært at kende i sin Ungdom, „uden
landsk Klædeskik“ og „sachsisk Sæd og Sprog“. Man skal dog vist ikke
tillægge dette nogen større Betydning. Det har langt snarere været selve
den Politik, han førte, der omsider har skaffet ham Fjender paa
Halsen, og endnu ved Midten af 1120’erne synes der ikke at have været
Tegn til den kommende, skæbnesvangre Konflikt. I hvert Fald savner
vi paalidelige Efterretninger derom. Først i de nærmest følgende Aar
indtraf en Række Begivenheder, der med pludselig Voldsomhed førte
frem mod Katastrofen.
Den 22. Marts 1127 døde Knuds Fætter og Nabo, Abodriterfyrsten
Henrik. Hans to Sønner, Zwentopolk og Knud, arvede alle hans
Lande; men de stredes indbyrdes om Magten, blev inden længe begge
myrdede, og da snart efter ogsaa Zwentopolks Søn Zwinike var dræbt,
laa det store Rige herreløst hen.
Samtidig havde Kong Niels sluttet Forbund med Hertug Boleslav af
Polen, hvis Datter Richiza skulde ægte hans Søn Magnus. Aftalerne
indeholdt blandt andet et Løfte om dansk Hjælp til at angribe
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Pommerfyrsten Vratislav, og-som Følge deraf blev Ledingen ud
budt. Togtet maa have fundet Sted i Sommeren 1127, altsaa faa Maaneder efter Henriks Død. Baade Niels, Magnus og Knud deltog i det,
de angreb Usedom, som købte sig fri for Belejring, og drog derpaa mod
Julin, hvor Polakkerne stødte til dem, saa Byen hurtigt maatte overgive
sig. Under disse Omstændigheder indledede Vratislav ved Strela (Øen
Dänholm nær Stralsund) Forhandlinger med Kong Niels, der gav ham
frit Lejde; men Kongen var til Sinds at bryde sit givne Ord, og havde
ikke Knud grebet ind til Fordel for den pommerske Fyrste, vilde dennes
Frihed være gaaet tabt. Sakse, som er vor eneste Kilde, og hvis Paalidelighed, hvad de enkelte Træk angaar, naturligvis kan drages i Tvivl,
fortæller, at hele Almuen paa Hærstævnet gav Knud Medhold, og han
tilføjer, at dette yderligere fremmede de andre Storhøvdinges Uvilje
imod ham. Under Efteraarets Bryllupsfestligheder i Ribe, hvor Magnus
ægtede Richiza, skal der være skiftet hvasse Ord imellem Parterne.
Dette er det tidligste Vidnesbyrd, vi har om det optrækkende
Uvejr. Hvorledes Sagen egentlig har forholdt sig, er vi ude af Stand
til at sige, da Sakses Skildring af denne Periode i mange Henseender
er utilfredsstillende; men alene dette, at han omtaler Vratislavs Forhold
til Danerne som præget af gammelt Fjendskab (diutinas cum Danis . . .
inimicitias gesserat), samtidig med at han kalder Pommerfyrsten for Knuds
Ven (amicus) antyder en Modsætning mellem Knud og Niels, som Her
tugens Indgriben under Forhandlingerne kun kan have øget.
Snart efter fik Spændingen dog en langt voldsommere Karakter.
Da Zwinike dræbtes i 1129, drog Knud til Lothar, Henriks gamle
Lensherre, som i 1125 var blevet valgt til tysk Konge, og — fortæller
Helmold — „for en stor Pengesum tilkøbte han sig Kongemagten over
Abodriterne og dermed hele den Myndighed, som Henrik tidligere havde
haft. Og Kejseren [skal være: Kongen] satte selv den Krone paa hans
Hoved, som gjorde ham til Konge over Abodriterne, samt antog ham
som sin Mand“. Han var derved blevet vendisk Knés (se S. 346)
under tysk Overhøjhed og uden Tøven begyndte han en Kamp for
at sikre sig de vundne Rettigheder. Han drog ind i Wagrien, hvor han
befæstede Alberg (det senere Segeberg), han førte Høvdingen Niklot
og Henriks Brodersøn Pribizlav som Fanger til Slesvig, hvor han tvang
dem til at anerkende sig som Overherre, og i Løbet af dette og det føl
gende Aar skaffede han sig Magten ikke alene over Wagrerne og Abo
driterne, men ogsaa over Polaberne — det vil sige over Østholsten,
Meklenborg og Lauenborg. Selv færdedes han gentagne Gange
inden for sit nye Rige, tog under disse Rejser Ophold i Klosteret Faldera
(Novum monasterium, det nuv. Neumünster) hos Vicelin, som 1126 var
begyndt sin Missionsvirksomhed i Vendland, og lovede enhver alt godt,
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Fig. 177. Lothar IFs Segl.
Omskriften lyder:
t • LOTHARIVS • DEI •
GRATIA • III • ROMANOR(VM) IMPR • AVG
Fra Brev af 6. Juli 1134.
Posse: Die Siegel der deut
schen Kaiser und Könige I
(i9O9)-

„naar Herren vilde lade
hans Foretagender i Sla
vernes Land faa et hel
digt Udfald“ (Helmold).
Denne stærke Tilvækst
i Knuds Magt maatte
nødvendigvis skræmme
Sindene. Hertug i Dan
mark og vendisk Knés
— Kong Niels’s haandgangne Mand og samtidig Kong Lothars Vasal: var det under saadanne
Forhold muligt at undgaa Konflikter, vilde Knud kunne tjene begge
Parter uden Svig, vilde hans Ærgerrighed og Handlekraft ikke sætte
ham Fremtidsmaal, som hverken Niels, Magnus eller andre Medlemmer
af Kongeætten roligt kunde se ham forfølge?
Med stor Voldsomhed er aabenbart Modstanden mod ham øget, og
han har ikke taget sig selv i Vare. Helmold har en Fortælling
om, hvorledes han paa et Stævne (curiale colloquium) i Slesvig har ud
æsket Kongen ved at optræde med samme Pragt som han. Da Niels
søgte at skjule sin Harme og vandrede over mod Knud for at hilse ham
med et Kys, „gik denne ham den halve Vej i Møde og gjorde sig der
ved ganske lige med sin Farbroder i baade Rang og Værdighed“. Men
der er kommet andet og mere til. Det maa have været i et af disse Aar,
at Knud har sat sin Broder Erik som Jarl over Øerne (Ericus . . .
insularum a Canuto praefectura donatus). Har Sakse Ret i sin Oplysning
vedrørende dette Ombud, ligger der en alvorlig Tilsidesættelse af den
danske Kongemagt i Hertugens Optræden, og ingen kan undres over,
at en afgørende Styrkeprøve mellem de to Parter var nær forestaaende.
Eriks Ombud maa have svaret til det, der i Forvejen af Niels var tildelt
hans Dattermand Ubbe Esbjørnssøn (se S. 345). Vi finder derfor natur
ligt nok Ubbe som en af de førende blandt Hertugens bitre Fjender,
ligesom han efter Knuds Død fortsætter Kampen mod Erik, indtil han i
1133 bliver fanget nede paa Laaland af sin Modstander og hængt —
„til Vartegn og Vidne for alle, at nu var Erik kommet hjem“ (Sakse).
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Ud paa Aaret 1130 har Skyerne samlet sig. Syd for Ejderen over
rumplede Adolf af Schauenborg, der af Lothar havde faaet Grev
skabet over Holster og Sturmariere (mo—1130), Knuds Mænd paa
Alberg og ødelagde Borgen. Ogsaa han følte sig utryg ved den danske
Hertugs Lykke. Naar Knud intet Forsøg gjorde paa at hævne dette
Overfald, hænger det sikkert sammen med, at han var tvunget til at
samle al sin Opmærksomhed om Forholdene i Danmark. Sent paa
Efteraaret mødtes han i Ribe med Niels. Kongen rettede paa
Tinge skarpe Anklager imod ham, og Knud forsvarede sig. Den hele
Scene er med oratorisk Overdaadighed udmalet af Sakse, mere nøgternt
fortalt i Læsestykkerne ; men gennem begge Kilders Ord klinger de
Kæremaal, som Hertugens Stilling paa dette Tidspunkt lagde hans Mod
standere i Munden: at han tilsidesatte den danske Kongemagt
og stræbte efter Rigets Krone.
Der er ingen Grund til at stole paa vore Hjemmelsmænds Forsikringer
om det Indtryk, Knuds Svar skal have gjort. Ganske vist var Niels ifølge
Roskildekrøniken „en godmodig og enfoldig Mand, der ikke egnede sig
til at styre“; men her har dog Modsætningerne været saa kraftige og
de personlige Interesser sat saa stærkt paa Spil, at Ord ikke har kunnet
jævne Striden. Naar Parterne skiltes uden aabent Brud, kan det kun
forklares ud fra den Kendsgerning, at Hertugen sad for fast i Sadlen
til at rokkes, styrket, som han var, baade af Folkegunst og af de økonomisk-militære Magtmidler, hans egne fremragende Evner havde skaffet
ham ved Slien.
Det viste sig da ogsaa, at hans Fjender ikke opgav deres Sag.
Niels og Magnus, Ubbe Jarl, hans Søn Haakon og Henrik Skadelaar
forberedte efter Hjemkomsten den Løsning, der med eet Slag skulde give
dem Sejren i Hænde. Da Hertugen som Gæst havde fejret Julehelgen
i Roskilde By, „dræbte Magnus, Kong Niels’s eneste Søn, paa Djævelens
Tilskyndelse under skrømtet Fred Kong Eriks Søn Knud, der var en
kysk og maadeholden Mand, udstyret med Forstand og Veltalenhed og
alle gode Egenskaber“ (Roskildekrøniken). Det var Haraldstedmordet, som fuldbyrdedes Onsdagen den 7. Januar 1131, og som
blev Aarsag til saa blodige Tider i Landet.
2. BORGERKRIGENES TID.

I de Kampe, som Knuds Eftermaalsmænd førte for at hævne Drabet,
deltes Landet. Hertugens Broder Erik fandt sin væsentligste Støtte paa
Øerne, hvor bl. a. de mægtige Skjalmssønner og andre Bondehøvdinge
sluttede sig til ham — Niels og Magnus derimod søgte over til Jyl
land, hvor deres Tilhold var stærkest.
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Fig. 178. Kort over Juriansborgens Voldsted paa Maageøen.
Tegning af Zacharias Wolff 1722 (se Henvisningerne). Det kgl. Bibi. Gml. kgl. Saml. 1029.

Og mærkeligt nok synes de paa ingen Maade at have undgaaet
Slesvig, skønt man ellers skulde tro, Harmen over Knuds Drab havde
gjort Ophold i netop denne By farligt for dem. Tværtimod — Magnus
maa have siddet her en god Del af Sommeren 1131, Aaret efter sendte
Niels en af Eriks Tilhængere, Høvdingen Kristjern Svenssøn, som Fange
til „den Borg, der bevogter Slesvig“ (ad castrum, quod Slesuig uillam spécu
lateur-, Sven Aggesøn) — d. v. s. Juriansborg paa Maageøen (Fig. 175
og 178) — og i denne sad han fængslet henved to Aar, medens Kampene
i Riget bølgede frem og tilbage, uden at Borgerne, saa vidt vi ved, vovede
et eneste Forsøg paa at befri ham. Forklaringen maa søges i dette,
at Niels indenfor Byen selv har haft en kraftig Støtte i Bi
skop Adelbert og det slesvigske Præsteskab. Endnu i 1134, da
Kongen kom som Flygtning til Slesvig og den haardtsaarede Adelbert
havde ladet sig skille fra hans Sag (se S. 351), var „Stemningen delt
derinde“, og „Klerkene gik ham i Møde i helligt Optog, medens i øvrigt
Byen tog imod ham som Fjende“ (Sakse).
For øvrigt tvang Forholdene Niels og Magnus til at være paa Vagt
ved Sydgrænsen. Erik havde bedt den tyske Kejser Lothar, Knuds
gamle Lensherre, om Hjælp, og denne var blevet lovet ham. Rimeligvis
er Lothar ved Sommertid gaaet over Ejderen, hvorpaa han uden
Modstand har nærmet sig „Byen Slesvig ved den saare berømte Vold
Danevirke (civitatem Sleswich ad vallum illud notissimum Dinewerch) for at
hævne den ædle Knuds Død“ (Helmold).
Om de Begivenheder, som nu fandt Sted, maa vi søge vore Oplys-
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ninger hos Sakse og Helmold. De stemmer dog paa-væsentlige Punkter
ikke overens, og Sakses Fremstilling lider saa stærkt af indre Usandsyn
lighed, at man kun i ringe Grad kan fæste Lid til den. Derimod er der
intet i Helmolds Skildring, som umiddelbart vækker Tvivl, ja højst rime
ligt har i store Træk Begivenhederne fulgt hinanden, netop som af ham
angivet.
Over for Lothar, hedder det, „havde Magnus slaaet Lejr med en
vældig Hær af Daner for at værge sit Land“. Hos Sakse findes den Med
delelse, at han inden Fjendernes Komme „havde naaet at sætte Volden
[o: Danevirke] i god Forsvarsstand og lagt mandsstærk Vagt ved alle
Porte“. Desuden har det været en simpel Nødvendighed for
ham sammen med Danevirke at sikre Forsvaret af Slesvig.
Slesvig kunde maaske holdes uden Danevirke — Danevirke derimod
aldrig uden Slesvig.
Imidlertid kom det ved denne Lejlighed slet ikke til nogen
Kamp. Der blev indledet Forhandlinger om Fred mellem Parterne,
Lothar havde ingen større Interesse af at føre Krigen igennem, hvis han
uden dette ved Overenskomster kunde opnaa betydelige Fordele, og
hans Modstandere var paa deres Side alt andet end trygge: Øerne var
foreløbig i Eriks Hænder, hans Flaade maaske snart sejlklar. Enden blev,
at Magnus og Lothar indbyrdes sluttede Forlig, hvorpaa begge
Hære forlod Egnen og Lothar vendte hjem til sit eget Rige. Som en
direkte Følge af denne Afslutning paa Konflikten hyldede Magnus 1134
ved et Møde i Halberstadt Kejser Lothar som sin Overherre og aflagde
Lensed til ham.
I første Række maatte Erik føle sig brøstholden over Forliget. Han
kom ud paa Efteraaret 1 1 3 1 til Slesvig, hvor nu Vejene laa aabne
for ham, „og Slesvigerne havde ikke glemt de Velgerninger, som Knud
havde vist dem; de tog vel imod Erik, saa de var rede til at lide Død
og Landsforvisning for hans Skyld“. Det næste Skridt maatte blive, at
„Niels og hans Søn Magnus bød hele Danmarks Folk drage ned for at
stride mod Slesvig“. „Angrebets Vælde oversteg alle rimelige Grænser,“
hedder det hos Helmold. „Tilmed var den Sø [o: Fjorden], som ligger
ved Byen, tilfrosset, saa man kunde rykke frem over den, og Staden
blev saaledes angrebet baade fra Søsiden og fra Landsiden.“
Naturligvis har Erik over for Lothar paatalt, hvad han maatte op
fatte som Svig; men Hjælp var ikke mere at vente fra den Kant. Der
imod fandt han Støtte hos Holstenerne, som fik deres Greve —
Adolf II (1130—1164) — til at ile Slesvig til Undsætning, „fordi de
[o: Holstenerne] ofte fik Varer derfra“ (eo quod mercibus eius sepe potirentur), en meget oplysende Bemærkning. Adolf rustede, gik over Ej deren,
men blev slaaet ved Jagel Krat (ad silvulam Thievela) og maatte skynd-
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Ffø. i 7g. Hærvejen Syd for Danevirke.
Billedet er taget tæt ved Rødekro. Nu ligger største Delen af den gamle Vejbane
hen i Græs. Ad denne mægtige Færdselsaare maa Middelalderen igennem alle An
grebshære være rykket frem — mod Syd eller mod Nord.
Haderslev Amts Mus. fot. (1926).

somst søge tilbage til Holsten. Indeslutningen af den omstridte By fort
sattes altsaa, Vinteren gik, og først ud paa Vaaren 1132 lykkedes
det Erik at slippe over til Skaane. Dermed var Stillingen ved Slien
atter ændret. Fra nu af kunde Niels ubestridt hævde sit Herredømme
hernede helt til Fodevigkampen i 1134, og Borgernes større eller mindre
Uvilje imod ham har i denne Forbindelse ingen Rolle spillet. Afgørende
var selve de bestaaende Magtforhold paa Stedet. For Kongen var det
af den største Interesse at fastholde Raadigheden over de Indtægter,
som netop Slesvig bragte, og for Bymændenes Vedkommende har Ønsket
om en uhindret Fortsættelse af deres Handelsvirksomhed lagt en Dæmper
paa enhver Tilbøjelighed til Modstand.
Da saa Niels havde lidt sit skæbnesvangre Nederlag ved Fode
vig i Skaane den 4. Juni 1 134, søgte han ganske naturligt over til
Slesvig. Han kom dog nu uden virkelige Magtmidler, hans Søn Magnus,
hvis kraftige Personlighed hidtil havde givet hans Politik et vist Ryg
stød, var fældet, og Slesvigbispen, Adelbert, var efter Slaget dødsmærket
og syg vendt hjem til sit Sæde. Til Gengæld stod Erik som Øjeblikkets
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Sejrherre, med god Udsigt til at kunne beholde Overtaget i Kampen,
og under disse Omstændigheder drev baade Bymændenes almindelige
Følelser og deres særlige Interesser dem til at bryde aabenlyst med
Niels’s Sag. Undervejs til Slesvig havde desuden Kongen ladet Eriks
Broder, den berygtede Harald Kesje, hylde som sin Medkonge — et
Vidnesbyrd om, hvor afhængig han følte sig af enhver kraftig Kriger
høvding, der uden Skrupler vilde paatage sig at lede en fortsat Kamp.
Det maatte være sandsynligt, at den endelige Afgørelse vilde falde her
ovre i Slesvig, og det Had, som Haralds Færd havde vakt overalt, Niels’s
egen Evneløshed og Eriks Lykke kunde ikke gøre Udfaldet tvivlsomt.
Spørgsmaalet var kun, om Afslutningen krævede lange, blodige Stridig
heder, eller man ved en hurtig Partitagen kunde undgaa yderligere
Borgerkrig.
De forskellige Skildringer af Niels’s Drab viser tydeligt, at Menin
gerne i Slesvig By har været meget delte. Man har ikke straks
været rede til at træffe Valget, man har givet Kongen frit Lejde, har
bekræftet det ved Ed og Gidsler — Biskop Adelbert nævnes i denne
Forbindelse —, og først efter Tøven og Forhandlinger er Kongen redet
ind gennem Byporten, hilst af det tro Præsteskab. Saa har der fundet
Sammenstimlinger Sted i Gaderne, den Part af Bymændene, som biede
paa Erik, har ved et Kup taget Ledelsen, Knuds Gildebrødre i Hétslaget har ladet Klokkerne ringe og Portene lukke, og under Tummel
og Larm er Niels blevet fældet, inden han har naaet at frelse sig ind i
Kongsgaarden (25. Juni 1134).
Kort efter Drabet kom Erik Emune (1134—1137) ned til Slesvig.
En af hans første Handlinger var at sætte Kristjern S venssøn paa fri
Fod (se S. 359) ; men hurtigt fik Fangetaarnet nye Gæster, idet to af
Harald Kesjes Sønner, Bjørn Jernside og Erik Diakon, paa Eriks
Mistanke blev slaaet i Jern og bragt til Borgen ved Slesvig (castrum
Slesvicense), hvor de sad fangne, til Kongen i 1135 lod dem drukne.
Den Grumhed, han viste i dette Tilfælde, lagde han ogsaa for Dagen
i andre, først og fremmest over for de Medlemmer af hans egen Æt —
Broderen Harald og dennes øvrige Sønner —, som kunde tænkes at gøre
ham Kronen stridig. Men bortset herfra havde han mange Træk til
fælles med sin anden Broder, Knud Lavard: Viljen „til at værne
og fremme Landefred ved trofast at vogte Retten“ (Sakse), Hensynsløs
hed over for Frænder, Venner og Stormænd, som krænkede Lovens Bud,
Evne til at vinde Almuens Tilslutning, personlig Djærvhed i Kamp og
Stolthed i Fremtræden. Bag hans voldsomme Styre laa en fast Op
fattelse af Fyrstens Rettigheder og Pligter, i væsentlig Grad den
samme, som senere fandt sit klassiske Udtryk i Jydske Lovs berømte
Fortale, og der kan næppe være Tvivl om, at han paa dette Punkt var
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gaaet i Lære hos Knud Hertug. Forbindelsen er i mere end een Hen
seende klar. At dette hans Styre skaffede ham bitre Fjender, kunde ikke
være anderledes. „Han ryddede alle Hindringer af Vejen og taalte ingen
Ligemand, endsige Overmand,“ forsikrer Roskildekrøniken, der lige
ledes — foruden mange grove Skældsord — bruger det malende Ud
tryk, at Kongen „for frem som et Lyn“. Eriks Fald fulgte da kun tre
Aar efter hans Sejr. Paa etTingvedRibe blev han den 18. September
1137 stukket ned af en jydsk Hirdmand, der kaldtes Sorte Plov, og
Kongearven tilfaldt hans Søstersøn Erik Haakonssøn, som først efter
haarde Kampe med sin Frænde Oluf Haraidssøn ubestridt kunde tage
Landet i sin Haand.
Blandt de Ting, Erik Emune havde faaet gennemført i sin korte
Styretid, var forskellige Nyvalg af danske Bisper. Fodevigslaget
havde ryddet frygteligt op i deres Rækker, og Eftermænd maatte vælges.
At det da blev Eriks personlige Tilhængere, kan ikke undre. I Slesvig
døde Adelbert 1135 som Følge af sine Saar, og i hans Sted indsattes
Eriks Kapellan Rike, der havde tjent ham tro under Kampene. Alle
rede 1137 gennemtvang imidlertid Kongen, at Lundekannikerne valgte
Rike til Ærkebisp efter Assers Død, og selv om dette Valg ikke kunde
opretholdes ret længe, da først Erik var borte, var Rikes Tilknytning
til Slesvig dog dermed endt. Han fik i Stedet overladt Roskilde Bispestol
— meget mod Kannikernes Ønske.
For Erik Lam (1137—1146) gjaldt det altsaa om at finde en Efter
mand til Slesvigstolen, og hertil valgte han en Lothringer ved Navn
Herman, som stod baade ham selv og Ærkesædet i Lund meget nær.
Da Hamborg-Bremen i Aarene efter 1122 gjorde et sidste Forsøg paa
at tilbageerobre Primatet over den nordiske Kirke, og det virkelig i 1133
var lykkedes at faa Pavens Tilslutning dertil, sendte Ærkebiskop Asser
betroede Mænd til Rom for at værge Lundekirkens unge Rettigheder.
Blandt disse Sendemænd var netop Herman, og hans Opgave blev løst
til Assers fulde Tilfredshed: Angrebet fra Hamborg-Bremen, som alle
rede syntes at være lykkedes, brød sammen, den nordiske Kirkes Frihed
var sikret. Herman blev nu Medlem af Lunde Domkapitel, han nævnes
ved Udgangen af 1135 som Kapellan hos Biskop Eskil i Roskilde og
traadte senere i Erik Lams personlige Tjeneste; men først da Rike i
1138 havde overtaget Roskildestolen, fulgte den egentlige Belønning for
Hermans dygtige Virksomhed: Kongen valgte ham til Biskop i Slesvig,
og Eskil gav ham Indvielsen.
Dette Skridt stødte paa den voldsomste Modstand blandt Byens
egne Præster og Borgere. De havde allerede — følgende de kanoniske
Regler — foretaget det Valg, der passede dem bedst, og sat en Sles
viger — Okke — paa Bispestolen. Hermans Komme førte til ligefremme
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Fig. 180. Erik Lams Segl.
Seglet, som nu er tabt, har siddet under Brev af 21. Marts 1140.
Henry Petersen og A. Thiset: Danske kgl. Sigiller (1917).

Uroligheder, og der var ingen anden Udvej for ham end at opgive
Stillingen og drage bort, vistnok i Begyndelsen af 1139. Erik Lam søgte
at mildne Nederlaget ved at skænke ham store Jordegodser paa Sjæl
land; men Skuffelsen havde tæret for stærkt paa hans Kræfter, og han
døde faa Aar efter. Heller ikke Okke fik dog Lov til at sidde længe i
sit Embede. Fra første Færd havde Forholdet mellem ham og Erik Lam
været spændt, og under kirkelige Brydninger, hvis Art vi intet kender
til, blev han fordrevet fra Slesvig i Begyndelsen af 1140’erne.
Hans Eftermand, som Kongen maa have valgt og Eskil viet, blev Esbern.
Nu stod Danmark ved Erik Lams Død stærkt splittet mellem to Kongs
emner, der begge mente at have lige Ret til Kronen. Den ene var Knud,
Magnus Nielssøns Søn, den anden Sven, Erik Emunes Søn, og medens
Jyderne kaarede den førstnævnte, gav Sjællandsfarerne og Skaaningerne
Sven Troskabsløfter.
Spørgsmaalet er imidlertid, om Sven ikke straks tillige har sikret
sig Herredømmet i Sønderjylland. Der er i hvert Fald Træk, som
peger i denne Retning. Vi hører saaledes, at han paa Korstoget til Vendland i 1147 stod i Spidsen for Hedebys Borgere, medens Knud førte
Jyderne (Juli Canuto duce, Hethebyenses Svenone; Sakse), og da Kampen
var endt, vendte han tilbage til Slesvig (Slesvicum devectusf inden Rejsen
gik videre til Sjælland og Skaane. Endnu tydeligere synes Svens Forhold
til Grænselandet dog at fremlyse deraf, at han skænkede Valdemar,
Knud Lavards Søn, „hans Faders Jarledømme“ (paternae praefecturae dignitate donatus. Sakse). Ogsaa Sven Aggesøn fortæller, at Valde
mar „paa den Tid havde erhvervet sig sin Faders Len“ (patris tune
potitus feo do), uden at han — som Sakse — nævner, af hvem han havde
faaet det. Men Sven kan selvfølgelig ikke have handlet saaledes, hvis
han ikke for sin Part har villet hævde Retten til Sønderjylland. Her
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tørnede han imidlertid sammen med
Knud, som gjorde de samme Krav
gældende og overdrog det sønderjydske Ombud til sin fjerne Frænde
KnudHenrikssøn,en Søn af Konge
ætlingen Henrik Skadelaar, som havde
været en af Knud Lavards bitreste Mod
standere (se S. 358). „Først efter en
Række Kampe,“ siger Sakse, „fik
Valdemar Bugt med ham: de to havde
lige saa haard en Dyst om det min
dre Stridsemne som Kongerne om
Riget.“
I denne Kongernes Kamp søgte
begge Forbundsfæller uden for
Danmarks Grænser. Tilstandene i
Holsten havde lige siden Lothars
Død 1137 været meget urolige, de
voldsomme Stridigheder mellem Stau
fer og Welfer, som rystede Tyskland,
satte ogsaa deres Spor heroppe, og
naar Helmold ironiserer over, at Da
nerne kun viste deres Styrke i Borger
krige, har han aabenbart glemt, hvad
han selv paa rette Sted meddeler, at
„ogsaa i Sachsen rasede Krigens
Storme uafbrudt med indre Fejder
mellem de store Høvdinge“. Som et
Resultat af disse Kampe havde Grev
Adolf 11 en Overgang (1138—1142)
været fordrevet fra Holsten; men han
var vendt tilbage, og skønt der langtfra
var faldet Ro over Sindene, besad han
dog nu sin gamle Myndighed paa ny.
Til denne Mands Hjælp bej
lede baade Knud og Sven under
deres indbyrdes Stridigheder, lokkede
ham med mange Gaver og lovede
Fig. 181. Biskop Hermans Gravsten
i Lunde Domkirke (se Henvisningerne). Efter
Afstøbningen i Det nationalhist. Mus paa
Frederiksborg. Fot. (1930).
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endnu flere. Adolf foretrak imidlertid Knud. Af hvilken Grund
hører vi ikke; men Helmold giver os sikkert Forklaringen ved den Op
lysning, at Greven efter en Samtale med Knud aflagde Ed til ham som
hans Mand (habitoque colloquio fecit ei hominium). En saadan Ed kan han
selvsagt ikke have aflagt for Holstens Vedkommende. Hvis Oplysningen
er rigtig — og det er den sandsynligvis — gives der næppe anden Mulig
hed, end at Knud har overdraget Adolf et sønderjydsk Ombud,
og heri har man vel Forklaringen paa, at Sakse kan tale om et „gam
melt Fjendskab“ mellem den holstenske Greve og Valdemar, Kong
Svens Ombudsmand i de samme Egne.
Som en direkte Følge af Adolfs Indblanding i de danske Stridigheder
lod Sven derfor en af sine højt betroede Mænd, Ditmarskeren Edeler,
ved alle Midler undergrave Grevens Stilling blandt Holster og Sturmariere, hvor mange takket være gyldne Løfter faldt fra ham, og ikke nok
hermed foretog Sven et Hærgnings togt til Wagrien, som den
unge Henrik Løve i 1143 havde overladt til Adolf. Her blev Aldenburg
og Bygden omkring Segeberg brændt, medens hele Kysten plyndredes.
Paa Grund af Nordalbingernes Frafald maatte Adolf søge Hjælp hos
Hertug Henrik, og da denne var ydet ham, forberedte han i Fælles
skab med Knud et Angreb paa Sønderjylland. Knud fylkede en
Hær af Nørrejyder og rykkede sydpaa, Adolf drog samtidig med sine
Sachsere over Ejderen nordpaa, og „i lang Afstand fra hinanden slog
de begge Lejr, medens Sven laa inde i Slesvig By med en ikke ringe
Skare Krigere“. Af Helmolds følgende Skildring ses det, at Grev Adolf
var standset paa Krop Hede ved Kong s høj (locum qui dicitur Cuningis
Ho) — den stærkt fremtrædende Bakke umiddelbart Syd for det gamle
Hedeby (Fig. 182; sml. Fig. 97, 184 og Bilag XIII).
Imidlertid lykkedes det Edeler at faa bestukket Knuds Høvdinge, saa
Hæren opløstes og drog hjemad. Derved blev Adolfs Stilling stærkt truet,
og da han fik Nys om Sagen, gav han sig paa Tilbagetog. Forfulgt af
Danerne flygtede hans Krigere „i den Grad over Hals og Hoved, at
Greven næppe havde fire Hundrede af sine fire Tusinde letvæbnede
Mænd hos sig, da han naaede Floden [o: Ejderen]“. Først paa den anden
Side Grænseskellet fik han Hold paa Tropperne, og da Edeler satte
over ved Landsbyen S kul leby (prope villam quae dicitur Scullebi, nuv.
Schülp, se S. 289), lykkedes det Adolf at fælde ham og tage adskillige
Fanger, som siden gav ham gode Løsepenge.
Som Kampene førtes i disse Aar, havde Sven ubetinget Overtaget.
Det viste sig f. Eks. ved Viborg i 1151, da Knuds Nederlag var saa
afgørende, at han maatte forlade Landet og over Sverige, Polen og
Sachsen søge ned til Hamborg, hvis Ærkebiskop — Hartvig — tog vel
imod ham. Hvem kunde vide, om Ærkestolen ikke ved den fordrevne
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Fig. 182. Kongshøj.
Forf. fot. (1926).

Konges Hjælp vilde kunne genvinde det nordiske Primat? Det lykkedes
faktisk Knud at leje sig en Styrke af sachsiske Krigere, skønt Grev Adolf,
der havde sluttet Forlig med Sven, ikke vovede sig ud i nye Eventyr,
og med de Folk, Knud nu raadede over, drog han ad den lange Hær
vej op igennem Jylland (Fig. 179 og Fig. 185), hvor adskillige under
vejs sluttede sig til ham. Alligevel bragte Togtet ham kun et tilintetgørende Nederlag — ved Gedbæk c. 2 Mil Syd for Viborg —, og han
maatte for anden Gang flygte til Grænsen.
Her blev han imidlertid ikke længe. Han søgte stadig efter Udveje,
og ved at love Nordfriserne store Skattelettelser — fortæller
Sakse — fik han Tilsagn om deres Støtte. De byggede et Jordvirke
ved Mildeaa (moenia prop ter Mildam fluvium) nær Husum, kraftigt dæk
ket af brede Sumpe, og her slog Knud sig ned. Sven rustede paa sin
Side overalt imod ham. Medens den jydske Rytterhær kom dragende
nordfra, bød han Søleding ud paa Øerne, og enkelte af de Skibe, som
han sendte til Slesvig, „lod han trække over Land helt over i Ejderen,
for at Fjenderne ikke skulde smutte den Vej ud“. Sakse giver en livfuld
Skildring af Kampen i det mærkelige Terræn, hvor Friserne paa lange
Springstokke satte over Aaen og angreb Kongens Lejr, men blev tvunget
til at „fly hjem til deres Moser, i hvilke de var bedre kendte“. Knud
selv undveg, Mildeborg faldt omsider, og Enden blev, at Friserne baade
maatte stille Sven Gidsler og betale to Tusinde Mark i Bod. Fra da af
var Knuds Haab om at vinde Landet kun ringe.
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Fig. 13g. Frederik Barbaros
sas Segl.
Omskriften lyder:
t FREDERIC9 - DEI -GR-AROMANOR(VM) IMPERA
TOR AVG-S.
Fra Brev af 26. Febr. 1162.
Posse: Die Siegel d. deutschen
Kaiser u. Könige I (1909).

Alligevel vendte Bladet
sig. Det skyldtes dels Kej
ser Frederik Barba
rossas^ 152—1190)Ind
griben paa Rigsdagen i
Merseburg 1152, dels en
voksende Uvilje imod
Sven, og dels den Om
stændighed, at Valde
mar skiftede Sind og
gik over til Knud, hvis Søster han lovede at ægte. De Oplysninger,
vi har om alt dette, er ikke meget tilfredsstillende, og navnlig er
Valdemars Omslag svagt begrundet af Sakse, som pludselig ud
øser Fordømmelsens Skaaler over Sven, der hidtil — i hans egen
Fremstilling — kun har lagt Høvdingetræk for Dagen. Svens Lenshylding af Frederik Barbarossa nede i Merseburg har vel i nogen
Grad svækket hans Autoritet. Det var den samme Hylding, som
Magnus i 1134 havde maattet yde Kejser Lothar i Halberstadt
(se S. 360). Endvidere kan Kongen jo godt have haft adskillige af de
personlige Fejl — Hovmod, Havesyge, Hensynsløshed —, som Sakse til
lægger ham, og som flere af Tidens Storhøvdinge besad. Men mest har
det sikkert vejet, at han — stadig ifølge Sakse — „udfoldede Iver for at
omdanne sin Hird og tage nye Svende i sin Tjeneste“, saa han vragede
Stormændene (majores) og forfremmede de mindre Høvdinge (minores).
Under disse Forhold besegledes hans Skæbne. Det Enekongedømme, han
nød efter Merseburgrigsdagen, endte i 1154 med hans Flugt fra Landet.
Med Hustru og Husfolk satte han over Østersøen til Aldenburg og
„denne Begivenhed, at en saa mægtig Mand, som forhen havde lagt
sit Bidsel i Kæberne paa alle nordiske Folk, nu saa brat var bleven
styrtet, indjog Grev Adolf en heftig Skræk, da den kom til hans Kund
skab“ (Helmold). Greven modtog derfor Kongen med Venlighed, men
blandede sig ikke selv ind i Striden og lod ham drage videre til Markgrev Konrad af Meissen, hans Dronnings Fader. Hos ham opholdt han
sig i næsten to Aar. Da saa Konrad var død, vendte han sig til Hen-
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Fig. 184. Udsigt fra Kongshøj mod Slesvig.
I Baggrunden skimtes Domkirkens Taarn, til højre Haddeby Nor og bag dette Slien.
Erik Floderus fot. (1930).

rike Løve om Hjælp og lovede ham i givet Fald en stor Sum Penge.
Han havde det Held, at de sachsiske Stormænd støttede hans Bøn.
„Derfor samlede vor Hertug,“ siger Helmold, „en saare betydelig Kriger
styrke og førte ham om Vinteren tilbage til Danmark.“ Sakse fortæller
det Træk, at Portvagten (eum, qui portae praerat) ved Danevirke (struc
tura Danorum) lod sig underkøbe til at slippe ham igennem. „Ved den
Lejlighed sagde Ærkebiskop Hartvig af Bremen — næst Henrik var det
ham, der stod for dette Togt —, at den Mand, som havde aabnet Porten,
fortjente at hænges sammen med de Penge, han havde tinget sig derfor,
saa Forræderen og hans Løn kunde ses klyngede op i samme Strikke til
Skræk for ligesindede.“
Det første Maal maatte naturligvis være Slesvig By. Helmold paastaar, at den straks gav sig i Svens Magt, Sakse derimod, at han „ved
Belejring tvang Slesvigs Borgere til at betale ham Skat“. Hans strenge
danske Dommer har ogsaa en anden Efterretning, der skal godtgøre
Kongens Voldsfærd. „I Slesvig,“ hedder det, „plyndrede Sven de frem
mede Skibe og gav sine Mænd i Sold de Varer, som han ranede fra
Russerne. Dermed skræmte han ikke alene Udlændingene fra fremtidig
at søge did, men han gjorde den rige Handelsstad til en ringe Smaaby“
(splendidam mercimoniis urhem ad tenuem angustumque vicum redegit). Det
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turde være en aabenlys Uretfærdighed. For det første kunde en enkelt
Plynding, hvor haard den end maatte være, ikke varigt lamme et blom
strende Bysamfund — det var der mere end Eksempler nok paa. For det
andet er det højst usandsynligt, at der i Slesvigs Havn ved Midvinters
tid har ligget nogen fremmed Handelsflaade af videre Betydning. Der
næst var Slesvig trods Tilbagegang paa Sakses Tid slet ikke blevet kun
„en ringe Smaaby“. Og endelig ved vi med Sikkerhed, hvad Aarsagen
var til Byens Stagnation fra og med Midten af det 12. Aarhundrede.
Den skyldtes ikke nogen enkelt Katastrofe, men samvirkende Aarsager,
som vil blive belyste i anden Forbindelse.
Imidlertid førte Sven sin Hærstyrke videre mod Nord. Knytlingesaga beretter, at han og Henrik Løve naaede indtil Sommersted.
Sakse skildrer det menneskeøde Land, han maa drage igennem; „thi
Sønderjyderne var saa faa, at de ikke turde tage Kampen op, men veg
hen til det folkerige Nørrejylland. Men medens de lod, som de flygtede,
rustede de sig til Krig, og de, som før havde lovet Sven Hjælp, vilde
ikke slutte sig til ham, naar han støttede sig til Udlændinges Styrke,
da de ikke vilde have Ord for at staa Side om Side med fremmede mod
deres eget Land“. Det er samme Følelser, som anes bag Helmolds Ord,
der maaske har dannet Grundlaget for Sakses: „Vel havde Sven idelig
over for Hertugen gjort sig til af, at Danerne vilde modtage ham med
aabne Arme, saa snart han kun viste sig i Spidsen for en Hær; men
denne hans Forventning slog aldeles ikke til. Der var i hele Danernes
Land ingen, som bød ham Velkommen eller gik ham i Møde.“
Omsider greb Valdemar ind i Kampen med en stor Styrke, og
Sven veg. Ribe — som ogsaa var blevet besat — og Slesvig maatte
afgive Gisler; andet opnaaede Kongen ikke. Han trak sig atter Syd for
Ejderen, og med slavisk Hjælp lod han sig sætte over til La al and, „hvor
Indbyggerne var glade ved hans Komme, fordi de fra første Færd havde
vist ham Troskab“ (Helmold). Derfra gik han til Fyn. Han „drog under
Borgernes Jubel ind i Odense“ (Sakse) og sikrede dem Vendernes Løfte
om fremtidig Tryghed for Plyndringer, „saa Mænd og Kvinder alle
Vegne fra skarevis strømmede til ham og satte en Ære i at hjælpe ham
mod Magthaverne og rejse hans sunkne Lykke“ (Sakse). Ud paa Som
meren forberedte han derefter sin kommende Kamp med Knud og
Valdemar.
I Virkeligheden var Svens Stilling paa dette Tidspunkt langt
stærkere, end Sakse vil være ved. Naar de to jydske Konger (Sakse
nævner kun Valdemar) „opgav at føre Hæren mod ham og i Stedet
aabnede Underhandlinger“, skete det selvsagt ikke af ren og skær Med
lidenhed med det Folk, som Borgerkrigen eller Venderplyndringerne
havde udpint og trættet. Valdemar havde selv sin rigelige Part af An-
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Fig. 185. Hærvejen Nord for Bov.
Bov Kirketaarn ses i Baggrunden. Sml. Teksten til Fig. 179.
Haderslev Amts Mus. fot. (1929).

svaret for den Vold, der var gaaet over Fædrelandet. Aarsagen var
simpelt hen Svens Styrke paa Øerne, hvor han altid havde haft mange
Tilhængere. Derfor blev Resultatet i Stedet for Fejde en Fred, der ovre
paa Laaland mægledes mellem Parterne, og som Rigets Stormænd med
Svens svorne Tilhænger, Biskop Elias af Ribe, i Spidsen tvang Kongerne
til at antage. Ved den tredeltes Danmark imellem dem: Valdemar
fik Jylland, Knud Øerne og Sven Skaane. Set paa Baggrund af Rigets
ældgamle, udelte Fortid var det en bitter Skæbne, der var blevet Dan
mark til Del. Men Sammenholdet mellem Landsdelene var endnu svagt,
og om to eller tre splittede Fædrenes Arv, kunde ikke for Datiden be
tyde, hvad vi i vore Dage uvilkaarligt lægger deri. Allerede den nær
meste Eftertid skulde dog indse Skammen. At lange Aars blodige Ufærd
var endt, maatte i selve Øjeblikket for mange synes det væsentligste.
Men med denne Afgørelse kunde ingen af Fyrsterne være
fuldt tilfredse, mindst Sven, og der blev kun faa Dage mellem dette
Forlig og Blodnatten i Roskilde (den 9. August 1157), da han brød
alle Eder og sveg Loven mellem hæderlige Mænd ved Overfaldet paa
sine Medkonger og Knuds Drab. At give en psykologisk Forklaring af
denne Udaad, for hvilken hans Minde stadig bløder, skal ikke prøves
her. Han var hverken den første eller den sidste, som Lidenskab drev
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til et saadant Skridt. Men Boden maatte han betale — han som andre —,
og paa Grade Hede krævedes den af ham i Kampen den 23. Oktober.
Hans Fald for den jydske Bondes Økse blev Afslutningen paa Borger
krigens mørke Tidsrum. Der var atter kun een, som kunde rejse Konge
krav i Riget, og Valdemarernes Stortid begyndte.
3. DE POLITISKE FORHOLD UNDER VALDEMAR DEN STORE.
Det var i et hærget Land, Valdemar I (1157—1182) tog Styret, og
Sejren paa Grade Hede var ikke tilstrækkelig til at sikre hans fremtidige
Magt, selv om den havde gjort Ende paa de hjemlige Kampe. Han
maatte skaffe sig Tryghed udadtil, hvis Genrejsningen af Riget skulde
lykkes, og derfor blev Forholdet til Naboerne i Syd — Slaverne, Sach
serne og selve det tysk-romerske Imperium — det Punkt, hvorom hans
Tanker først maatte dreje sig.
Danmark havde i mere end tyve Aar ligget udsat for haarde Venderplyndringer. Borgerkrigene havde gjort os magtesløse over for de
fremmede, og Sakse maler med stærke — vel for stærke — Ord Landets
Ødelæggelse. Øerne var hærgede, eller de havde købt sig Fred ved
Vendergæld, Østjyllands Rigdomme var som bortsvedne under Svøben
— folketomme Landsbyer og udyrkede Agre mødte Øjet fra Vendsyssel
til Ejderen. Under disse Omstændigheder maatte det blive af vidtræk
kende Betydning, hvorledes Forholdet til vore sachsiske Naboer vilde
arte sig.
Som deres store Fører stod netop nu Welferen Hertug Henrik Løve
rede til at begynde de Venderkampe, der skulde grundlægge det tyske
Herredømme i de vestlige Østersølande og indlede den mægtige Kolo
nisation paa gammelslavisk Omraade i Meklenborg. Og som hans be
troede Mand i Holsten gennemførte samtidig Schauenburgeren, Grev
Adolf II for Wagriens Vedkommende en ganske tilsvarende Politik.
Den tyske Bosættelse i Østholsten, indledet med Kraft allerede under
Lothar (1125—1137), var langt fremskredet inden Aarhundredets Midte.
Med disse Fyrster maatte Valdemar søge Forbindelse, hvis
han selv vilde tage Kampen op mod Venderne, og inden han kunde
lægge sit eget Sværd i Vægtskaalen, maatte han sikre Grænsen og Ky
sterne ved deres Hjælp. Under en Sammenkomst mellem ham og Henrik
i Begyndelsen af 1159 lovede Hertugen mod Udbetaling af en stor Penge
sum at faa Slaverne til at standse deres Plyndringer. Vanskeligere har
vel Valdemars Forhold til Grev Adolf været, fordi der — som Sakse
siger — herskede „gammelt Fjendskab“ mellem ham og Kongen. Man
maa tænke paa de Dage, da Valdemar var Kong Svens Ombudsmand
ved Grænsen, og Adolf samtidig havde faaet et (sønderjydsk?) Ombud
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overdraget af Knud, saa
Kamp var blevet Følgen
(se S. 366). Nu var Stil
lingen dog i ikke ringe
Grad blevet en anden,
Adolf var selv bedst tjent
med et fredeligt Forhold
til den danske Konge, og
han fulgte paa dette som
paa andre Punkter Hen
rik Løves Politik. Absa
lon, siger Sakse, mæglede
Venskab mellem Greven
og Kongen, saa „Adolf
blev hans Mand og svor
en dyr Ed paa at være
ham tro“ (mox miles solenni fidei datione effectus).
Det tyder næsten paa, at
Valdemar til Løn for
Venderhjælp har over
ladt Greven et lignende
Ombud som det, der
havde været tilstaaet ham
af Knud Magnussøn, og
maaske ligger en saadan
Fig. 186. Henrik Love.
Overdragelse bag Hel
Fra Hertugens Sarkofag i Domkirken i Brunsvig.
molds Udtryk, at „Val
Fotografi.
demar knyttede Venskab
med Grev Adolf og viste ham Hæder, ligesom hans kongelige Forgængere
havde gjort før ham“. Da baade Henrik og Adolf i 1159 fulgte Kejseren
paa Hærtoget til Italien, og Slaverne fra Wagrien og Meklenborg be
gyndte nye Plyndringer i Danmark, fordi de „kunde raade sig selv,
naar Fyrsterne var borte“ (Helmold), truede Valdemar med et Hævntog
til Wagrien. Biskop Gerold i Aldenburg fik alligevel Kongen til at op
sætte et saadant Skridt, indtil Henrik og Adolf atter var kommet hjem,
og noget ind i det følgende Aar mødtes Valdemar med dem i Artlen
burg, hvor Forbundet mellem Parterne besvores paa ny, og hvor man
traf Aftaler om fælles Straffetog imod Venderne. Endelig i 1162 eller
1163 var det, at Grev Adolf blev den danske Konges Mand, hans miles.
Ligeledes spillede Forholdet til den tyske Kejser en betydelig
Rolle for Valdemar i disse hans første Aar. Magnus Nielssøn havde i
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1134 aflagt Lensed til Kejser Lothar og Kong Sven i 1152 til Frederik
Barbarossa (se S. 368). Borgerkrigene i Danmark havde medført en
formel Afhængighed af Kejsermagten, som kunde minde om den, der
paa Harald Blaatands Tid var gjort gældende af O ttonerne. Heller ikke
Valdemar kunde til en Begyndelse bryde med denne Politik, som nu
blev ført videre af den kraftige Frederik Barbarossa (1152—1190).
Ved Afsendinge lovede Kongen i Juni 1158, at han inden 40 Dage efter
Kejserens Hjemkomst fra Italien vilde møde personlig hos ham, aflægge
Lenseden og modtage Kongeværdigheden af hans Haand. Men Tiden
gik, Frederik Barbarossa havde andet at tænke paa end de nordiske
Forhold, den lombardiske Krig lagde fuldt Beslag paa hans Kræfter,
og hertil kom yderligere fra 1159—1160 hans Indgriben i det dybtgaaende kirkelige Skisma. Valdemar var for sit Vedkommende optaget
af at underbygge sin Magt i Hjemlandet og bringe Fasthed i Forholdet
til Henrik Løve. Derfor mødtes han og Frederik Barbarossa først i Efteraaret 1162 ved Rigs- og Kirkeforsamlingen i Dôle nær Besançon,
hvor Kongen „lagde begge sine Hænder i hans [o: Kejserens] og hyl
dede ham som sin Herre“. Sakse, der er vor eneste Kilde til Viden
om Mødets Forhandlinger, giver en Fremstilling af Sagen, som var
Valdemar blevet overlistet til denne Hylding. Vi ved, at dette ikke
passer, og at Begivenhederne i 1162 kun var en Fuldbyrdelse af, hvad
Kongen havde paataget sig allerede fire Aar forud. Den, som overtager
et Bo, overtager Boets Gæld, og der maa Tid til at afvikle indgaaede
Forpligtelser. Det maatte foreløbig være tilstrækkeligt, at Valdemar
havde skaffet sig Ryggen fri baade overfor Sachserne og over for Kej
seren.
Alligevel var det en ret ustadig Ligevægt, der var skabt. Vasalfor
holdet til den tysk-romerske Kejser var ikke en Ordning, med hvilken
Kongen kunde slaa sig til Taals, og hans og Henriks vendiske Politik
gav ofte Anledning til en Spænding mellem Parterne, som nye Stævner
maatte se atter at skaffe ud af Verden. Efter Valdemars Erobring af
Rygen i 1169 saa det endog ud til aaben Fejde. Hertugen gjorde
retmæssige Krav gældende paa sin Del af Byttet fra Arkona, det blev
nægtet ham, og han slap til Gengæld Venderne løs paa Dan
mark. „Da skødes de Slaaer til Side, som saa længe havde spærret for
Søen,“ siger Helmold, „og Dørene aabnedes, saa Strømmen brød frem
og paa sin Vej overskyllede mange af Danernes Øer og Kystegne, som
den truede med Undergang. Fribytternes Skibe udrustedes, Slaverne
satte sig i Besiddelse af de rige Øer i Danernes Land og mættede sig efter
den lange Faste med Danernes Rigdomme, ja, jeg kan gerne sige, at de
baade blev tykke og fede og formelig svulmede op derved.“ Særlig næv
ner Helmold deres Plyndringer paa Als. Sandsynligvis er hans Skil-

KRISTOFFER HERTUG I SØNDERJYLLAND. URO VED SYDGRÆNSEN

375

dring overdreven; men det var i Sandhed ikke nogen kræsen Maade,
hvorpaa Sachserhertugen skaffede sig Hævn, og for Valdemars Styre
var disse Aar i høj Grad kritiske.
I Sønderjylland havde der ikke været indsat nogen Hertug efter
1157. Først i Slutningen af 1160’erne tildelte Valdemar sin unge Søn
Kristoffer dette betydningsfulde Ombud. Han var en djærv og for
voven Yngling, som i 1167 havde ført Skaaningerne paa Vender togt,
og som nu skulde byde over det sønderjydske Mandskab. I Spidsen for
dette kæmpede han i 1170 sammen med Esbern Snare ovre under Öland,
og Aaret efter gjorde han „paa egen Haand med sit Hertugdømmes
Mandskab et heldigt Togt mod Bramnæsboerne“ (Sakse) i Omegnen
af Aldenburg, inden han ud paa Sommeren stævnede med sin Del af
Ledingsflaaden til Masnedø og i Fællig med Sjællænderne (under Biskop
Absalon) og Skaaningerne (under Ærkebiskop Eskil) atter vendte
Kaasen mod Wagrien, hvor Aldenburg nu faldt. I disse Kampe skal
Formynderne for den unge Grev Adolf III (1164—1203) have hjulpet
Slaverne, men ikke opnaaet noget.
Imidlertid var Uroen blevet vakt ved Sydgrænsen, og Henrik
Løves sachsiske Vasaller var „saare lystne efter Strid med Danerne, som
de mente, at det var dem en smal Sag at gøre det af med“. Sakse siger
endog, at de „rykkede i Marken med en stor og mægtig Hær“, og hertil
føjer han en levende, men naturligvis konstrueret Samtale imellem deres
Høvdinge om det forestaaende Angreb. Grev Gunzelin af Schwerin,
fortæller han, raadede til at angribe Sønderjylland, naar Ledingsmand
skabet laa paa Østersøtogt; men Grev Bernhard af Ratzeburg, der
var gift med Kong Valdemars Søsterdatter, svarede, at hverken vilde
han bære Vaaben paa et Land, som han havde til Len af Kongen (in
eam provinciam arma se translaturum negabat, quam per regem beneficii jure
possideat), ikke heller „ligger Slesvigs Lukke saa øde og tomt for Landeværnsmænd, selv om Kongen er til Orlogs, at det staar paa vid Gab
for Fjenden; thi tresindstyve Tusinde Daner er sat til at holde Vagt“
(sed neque Slesvicensium portas, tametsi rex extrinsecus agat, adeo usque defensoribus carere, ut plane hosti patere videantur. Nam earum custodiam sexaginta
Danorum millibus esse mandatam). Da nu ogsaa Grev Henrik af Thü
ringen udtalte sig imod Angreb, bøjede Gunzelin sig for de rejste Ind
vendinger, og der aftaltes i Stedet en Vaabenhvile, indtil Hertugen kom
hjem fra Bayern og selv kunde tage Sagen i sin Haand. Ved et Ejdermøde mellem ham og Valdemar St. Hans Dag 1171 anerkendte Kongen
Henrik Løves utvivlsomme Ret til Andel i Rygenbyttet, mod at Her
tugen paa sin Side lovede for Fremtiden at holde sine Venderstammer
i Ave. Endnu en Gang var Spændingen udløst uden Brud, og det var
i dette Tilfælde vanskeligt at sige, hvem af Parterne der havde trukket

376

VALDEMAR BYGGER TEGLSTENSMUREN VED DANEVIRKE

det længste Straa. Som Pant paa Venskabet mellem de to Fyrster aftaltes
der et Ægteskab mellem Valdemars Søn Knud og Henriks Datter
Gertrud, Enke efter Hertug Frederik af Schwaben, og Glæden over
Forliget „blev nu stor overalt blandt Nordens Folkefærd, for hvem der
oprandt Fryd og Fred. Nordenvindens isnende Kulde gik paa een Gang
over til Søndenvindens milde Luftninger, Søen hærgede ikke længere
Landets Kyster, og alle Uvejrsstorme lagde sig“ (Helmold). I Virkelig
heden besegledes først ved denne Fred den endelige Tryghed for Kong
Valdemars Styre.
I Løbet af Aarene indtil da maa han have sat det ene af de tre Stor
værker i Gang, der mindedes paa den lille Blyplade i hans Grav (Fig. 187) :
Bygningen af den mægtige Teglstensmur ved Danevirke
(Fig. 173; sml. Bilag XVIII).
Vi har ingen sikre Oplysninger om, naar han begyndte derpaa. I
Rydaarbogen fra Midten af det 13. Aarhundrede omtales Bygværket
umiddelbart efter Notitsen om Lenshyldingen i Dole, skrevet paa Grund
lag af Sakse og fejlagtigt henført til 1163. I sig selv vilde det være ganske
naturligt, hvis Kongen hurtigt efter sin Hjemkomst var gaaet i Gang
med at rejse et saadant Værn, som ifølge sin hele Karakter udelukkende
var beregnet paa at skulle dække Riget mod Angreb fra holstensk
Side. Holdt Freden med Henrik Løve ikke, eller medførte Lenshyldingen
Krav, som Valdemar ikke vilde efterkomme, var det over det brede,
slesvigske Midterland, Fjendehærene vilde nærme sig — ikke over Havet,
hvor Venderkampene udkæmpedes. Man opfatter gerne det stolte
Mindesmærke som et talende Vidnesbyrd om Kong Valdemars Vilje til
frit at raade sit eget Rige uden tysk Indblanding, og i dette gør man
Ret. Derfor er det tænkeligt, at han i Aarene efter 1171, da Faren var
drevet over, har bygget med mindre Iver; i hvert Fald meddeler Sven
Aggesøn os, at Virket endnu ikke ved Kongens Død i 1182 var naaet
at blive helt færdigt.
Udover Blypladens og Svens faa Ord har vi kun en eneste samtidig
Kilde til Murens Historie. Det er Sakse, som efter sin Omtale af Dron
ning Tyres Danevirke tilføjer:
„Siden lod Kong Valdemar og Danefolkets Ærkebiskop Absalon af lignende Kærlig
hed til Fædrelandet bygge en Mur af brændte Tegl derovenpaa; thi de vilde hellere
med et nyt og stærkere Bygværk bøde paa det gamle, faldefærdige Virke, end lade den
skrøbelige Vold ligge og fremtidig synke mere og mere i Grus. De brugte det forrige
Virke som Grundvold, fuldførte med Mands Snille den modige Kvindes ufuldendte
Værk, og skilte sig saa meget des bedre ved deres Arbejde, som de viste sig Kvinden
overlegne i Kraft.“

Hvis man i vore Dage vil danne sig et Indtryk af Valdemarsmuren,
skal man altsaa ikke søge sine Oplysninger i de skrevne Kilder, der saa
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Fig. 187. Blypladen fra Valdemar den Stores Grav.
(se Henvisningerne). Worsaae og Herbst: Kongegravene i Ringsted Kirke (1858).

at sige intet fortæller; man skal gaa til Virket selv — overgroet, smul
drende, sprængt af Bønder, som har plyndret det for Sten til Huse og
Bagerovne, eller gennembrudt af Soldater, som i 1861 gjorde den gamle
Voldlinie klar til nye Kampe (Fig. 189). Trods al Ødelæggelse er det
vort mærkeligste, mest storladne og dybest gribende Mindesmærke fra
den Genrejsningens og Eningens Tid, som Valdemar indledede.
Ved Midten af det 12. Aarhundrede var det en ret usædvanlig Sag
at bygge afbrændte Tegl. Ærkebiskop Eskil havde kort efter 1150
muret det faste Søborg i Nordsjælland af dette Materiale, Kong Valde-
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Fig. i88. Grav og Forvold langs Valdemarsmuren.
Selve Muren skimtes længst til venstre. Billedet er taget tæt Vest for Rødekro.
Nationalmus. fot. (1901).

mar fulgte efter med Ringsted Kirke og Taarnet paa Sprogø, Absalon
med Sorø Klosterkirke, Esbern Snare med Kalundborg Kirke og Sune
Ebbesøn med Bjernede Kirke. Det var denne lysende Skare af Rigets
og Kirkens Høvdinge, som gik i Spidsen, da den nye Byggeskik slog
Rod i Landet, og størst af alle de Opgaver, der blev sat Tidens „Tegl
mestre“, var Opførelsen af det „Danernes Virke“ (structura Danorum),
som skulde dække vor Sydgrænse.
Det var i store Træk det samme aabne Midterland, hvorover Tyre
havde trukket sin Kampestensmur, der nu blev hegnet af Valdemar —
Strækningen fra den gamle Portgennemgang i Øst (nuværende
Rødekro) til Sumpene i Vest, alt i alt c. 3700 m lang (se Bilag XIII).
Teglen blev brændt i en Række Smaaovne, som man byggede i Nær
heden, dels ved Husby-Skovby, dels umiddelbart ved selve Volden, og
flere af dem er det senere lykkedes at paavise. Stenene blev paa denne
Maade meget uensartede, baade hvad Størrelse og Brænding angaar;
men netop derved fik Murfladen det levende Spil, som Nutidens maskinfabrikerede Sten aldrig giver. Kalkmørtelen brændtes hovedsagelig af
Muslinger, som maatte hentes langvejs fra ved vore Kyster, og det er
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Fig. 189. Valdemarsmuren under Nedbrydning ved Vester Kalegat.
Litografi (1861).

forstaaeligt, at man. til Bindemiddel i den Kampestenssyld, hvorpaa Mur
værket hvilede, sine Steder nøjedes med den gammeldags, primitive Ler
teknik, som ogsaa Tyre havde benyttet (se S. 269). Den holdt sig for øv
rigt længe i Brug og kendes f. Eks. fra enkelte gamle sønderjydske Altre
(Hanved, Hjerndrup), endogsaa sengotiske (Hjoldelund). Hvad Skifte
gangen angaar, var denne højst uregelmæssig. Det kendte „Munke
skifte“ (to Løbere og een Binder) var kun pletvis anvendt; men ved
Siden af det optraadte alle mulige andre Forband (Bilag XVIII) —
sagtens et Vidnesbyrd om, at den hele Teknik endnu var i sin spæde
Barndom her til Lands. I samme Retning peger Uregelmæssighederne
ved Murens Konstruktion. Som oftest synes Virket at være opført
i Fuldmur (o : massiv Mur) ; men ikke sjældent træffer man dog Stykker,
der er bygget som Middelalderens almindelige Kistemure med en Kærne
af meget blandet Materiale (Teglstensbrokker, Kamp o. lg.), lagt i
Mørtel og kraftigt skalmuret langs Yder- og Indersiden.
I vore Dage kan den Slags Enkeltheder vanskeligt erkendes, fordi
næsten intet af selve Muren nu er synligt. Kun tæt Vest for Rødekro
ligger den blottet i c. 60 Meters Længde og 1,5—2 Meters Højde. Allige
vel faar man ikke engang her et virkeligt Indtryk af dens oprindelige
Dimensioner. Den staar næppe tilbage i mere end en Tredjedels Højde,
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Fig. i go. Grundplan af Kampestens- og Teglstensmuren.
c. 400 m Vest for Rødekro. Tegnet af J. Kornerup. Nordiske Fortidsminder I
(1890—1903).

og yderligere dækker mindst 1 m Muld Foden; men endnu i Begyn
delsen af det 19. Aarhundrede skal der ved Vester Kalegat have været
et fuldt bevaret Murstykke, ca. 15,5 m langt og foroven dækket af de
ejendommelige kileformede Tegl, som dannede Afløb for Regnvandet.
Forfattere fra det 17. og 18. Aarhundrede opgiver den daværende Mur
højde sine Steder til 18—20 Fod, og lægges hertil den mulddækkede
Fod, vil man vel naa en oprindelig Højde af c. 7 m i vore Dages Maal.
Det bedste Indtryk af Muren fik man ved de Gravninger, som
foretoges i 1861, da Skanseanlæggene fandt Sted inden vor sidste
Krig. Det er tidligere nævnt (se S. 268), hvorledes man ved den Lejlig
hed fastslog de tre store Byggeafsnit: Jordvoldens (Gudfreds), Kampe
stensmurens (Tyres) og Teglstensmurens (Valdemars). Sine Steder var
Kong Valdemars Mur opført godt 2 m foran Dronning Tyres, og dens
Syld var da lagt af Kampestensforraadet fra det ældre Virke. Som Regel
laa den dog adskilligt nærmere, ja hist og her var den bygget direkte
oven paa den stærkt medtagne Kampestensmur — ganske, som Sakse
fremstillede Forholdet. Dens gennemsnitlige Tykkelse kunde fastslaas at have været 2—2,5 m, og langs Ydersiden støttedes den af en

Fig. i gi. Gennemsnit af Danevirkes Hovedvold.
Tegnet af Kinclt 1842. Det øverste Snit taget ved Vester Kalegat, det nederste c.
400 m vestligere. Nordiske Fortidsminder I (1890—1903).

FRA UDGRAVNINGEN AF VAI.DEMARSMUREN 1861.
Litografi af H. Jensen efter Tegning af J. Kornerup.
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Række massive Stræbepiller, der sprang henved 1,5 m frem og laa
med en indbyrdes Afstand af 11—13,5 m (Fig. 190). Ved dens Opførelse
var den gamle Jordvold ført ud over Kampestensvirket, til den ramte
Muren, antagelig i c. 4 Meters Højde, og Murkronen kransedes, saa
vidt man kan forstaa, af et Trægalleri, hvor Forsvarerne kunde faa
Plads. „Skydeskaar“, som i 1696 blev iagttaget af Generalmajor Zacha
rias Wolff, var vist netop de Murhuller, hvori Galleriets Bundbjælker
havde hvilet. Om der tillige øverst oppe har været virkelige Skyde
skaar, om med andre Ord Muren har været kreneleret, kan ikke siges,
men det er meget sandsynligt.
I sig selv har denne lodrette, stenfaste Flanke været et ypperligt Værn
mod Datidens Angrebsmidler, og alligevel har Kong Valdemar ikke
nøjedes hermed. Han har langs dens hele Yderside lagt en vand fyldt
Grav, der maa have været 10—15m bred og 2—4m dyb; endnu i
1837 stod Vandet flere Steder tilbage i den, nu tegner den sig kun som
en svag Sænkning i den nærmest liggende Kobbel (se Fig. 188). Af Jord
fylden, som fjernedes ved Gravens Anlæg, byggedes der dels paa Gra
vens Inderside en lille Brystning, 1—2 m høj og løbende i en Af
stand af 4—6 m fra Muren, dels en Ydervold paa 6—9 Meters Bredde
(Fig. 191). Hensigten var selvfølgelig at skabe yderligere Hindringer for
en Angriber, men tillige at lægge større horisontal Afstand mellem ham
og Forsvaret. Det var det samme Princip, som var fremherskende ved
mangfoldige middelalderlige Borganlæg, bl. a. ved det ældste Guderup
(Gottorp). Men for øvrigt er det ejendommeligt at se, hvor pludseligt den
Befæstningsmaade, som Valdemarsmuren repræsenterede, blev forældet.
Dette Bygværk var en sidste, imponerende Udformning af en Grænse
spærringsmetode, som hørte Oldtiden til — Langvirket, der ubrudt
kunde dække brede Bygder. Allerede i det 13. Aarhundrede traadte hos
os den enkelte Borg frem som det militære Magtcentrum, hvorfra en
hel Egn beherskedes. Det blev dens Skæbne, som afgjorde selve Lands
delens, og Gottorp — ikke Danevirke — blev „Danmarks Laas og Lukke“.
Men ude paa det flade Midterland forfaldt de vidtstrakte Volddrag, og
Valdemarsmuren smuldrede under Frost og Solbrand.
Medens i 1160’erne Teglovnene mellem Danevirke og Skovby røg for
at skaffe Kongen Sten til hans Storværk, var der vist andre Arbejder
i Gang nede ved Slesvig By. I hvert Fald tyder enkelte Omstændigheder
paa, at det nye Gottorp netop nu blev opført paa den Holm, hvor
Slottet siden har ligget.
Det er tidligere nævnt, at den ældste Bispeborg laa i Nærheden af
den nuværende Avlsgaard Falkenberg Nordvest for Byen (se S. 351).
Det var et tømmerbygget Fæste, rejst paa to mægtige, uregelmæssige
Voldbanker, af hvilke den ene — den sydligste, største og højeste — bar
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de egentlige Borgbygninger, hvis Spor helt er forsvundet. En skarp
Grav skilte Bankerne fra hinanden og stod paa Østsiden i Forbindelse
med en anden, som — dækket af en lav Ydervold — afskar hele An
lægget fra det faste Land. Bankernes Vestside var derimod værnet af en
Sø, nu Eng (Fig. 192).
Her havde Slesvigbispen Esbern (se S. 364) sit Tilhold, dengang
Valdemar blev Enekonge i 1157, og han sad her endnu, da to Aar senere
det store Skisma brød ud inden for Kirken (se S. 374). Hos os var
som de fleste andre Steder Sindene delte. Ærkebiskop Es kil var „Gregorianer“: han anerkendte den Pave, Alexander III, der stod som
det kraftige gregorianske Kirkestyres ubøjelige Forkæmper. Kong Val
demar var derimod „Octavianer“ : han sluttede sig til Modpaven,
Octavianus, der havde taget Navnet Victor IV, og som lagde mindre
Vægt paa Kirkens politiske Indflydelse end paa det religiøse Livs Vækst.
I Tyskland støttede Kejser Frederik Barbarossa af al Magt Victor IV’s
Sag, hvilket næppe i disse Aar har været uden Betydning for Kong
Valdemars Holdning.
Ret hurtigt blev Brydningerne mellem Kongen og Ærkebiskop Eskil
overordentlig voldsomme, og medvirkende hertil var bl. a. Forholdene
i Slesvig By.
Kong Valdemar havde paa dette Tidspunkt udnævnt Niels Rasse søn til Ombudsmand i Byen (satrapa Slesvicensium\ Sakse). Af en
eller anden Grund kom han i Strid med Biskop Esbern, og han gjorde,
fortæller Sakse, et dumdristigt Tog mod en af Bispens navnkundigste
Gaarde, hvor han brød et ypperligt Hus ned; men netop da han var
ved at læsse det paa Vognen for at føre det bort, blev han dræbt af Esberns Mænd. Skønt Sakse ikke navngiver Stedet, og vi ikke har nogen
anden Kilde at holde os til, tør vi anse det for sandsynligst, at den navn
kundige Gaard med den ypperlige Tømmerbygning var det ældste
Guderup (Gottorp).
Biskop Esbern blev ræd for Følgerne af Drabet og flygtede i 1161 til
Udlandet, og nu dukkede den Okke, som en Snes Aar tidligere en kort
Overgang havde siddet paa Slesvigstolen (se S. 363), atter frem. Han
var ivrig Octavianer, fik Pave Victors Bekræftelse paa sit Embede i
Slesvig og anerkendtes ligeledes af Kong Valdemar. Men derved krænkedes Eskil i højeste Grad. Forbitret lyste han under selve Gudstjenesten
Okke og hans Tilhængere i Kirkens Band, kastede Kongen Handsken
og maatte snart efter rømme af Riget, medens Valdemar lagde sig for
hans stærke Søborg og tvang det til Overgivelse.
Okke kunde nu sidde uantastet i Slesvig til sin Død i 1167. Vi kender
intet til ham ud over det allerede nævnte; men rimeligvis er det ham,
der i Stedet for den nedbrudte Bispeborg begyndte Opførelsen af
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Fig. 192. Voldstedet af det äldste Guderup (Gottorp).
Billedet er taget fra Øst. Sænkningen i Midten betegner den gamle Opgang til den
egentlige Hovedborg paa den sydlige Banke. Skyggen og Bregnerne i Forgrunden
angiver Graven. Thomsen, Flensborg, fot. (1930).

det nye Gottorp tæt Vest for Slesvig By, det stenbyggede Fæste, som
var i Bispernes Eje, indtil det i 1268 gik over i Hertugernes. Medens
Kongens Folk murede derude ved Danevirke, var da Slesvigbispens
Svende sysselsatte med et andet Bygværk af ikke mindre Betydning for
Landsdelens følgende Historie, og set fra et dansk Synspunkt blev det
en skæbnesvanger Gerning, som her udrettedes, kostende os Blod og Tab
frem gennem Aarhundrederne.
Ved Pave Victor IV’s Død i 1164 blev der banet Vej for Skismaets
Ophør. Pave Alexander III vandt fire Aar senere almindelig Aner
kendelse, selv heroppe bøjede Valdemar sig for ham, og paa hans ind
trængende Opfordring kaldte Kongen Eskil hjem fra Udlændigheden til
Ærkesædet i Lund. Biskop Absalon, som vistnok fra første Færd havde
stillet sig uvillig over for Octavianismen, maa have støttet Kongens Be
slutning om en Ændring i den hidtil førte Kirkepolitik, og Sporene deraf
viste sig snart. Til Slesvigbisp var allerede i 1167 Valdemars Notarius
Frederik (1167—1179) blevet valgt, en tro Tjener af Riget og Kirken.
Til hans Liv kender vi saa at sige intet; men af Sakse hører vi, at han
omkom paa et Vender togt, hvor han sammen med det sønderjydske Op
bud var paa Vej for at gøre Kongen Følge. Flaaden kom ud i en for-
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Fïg. igg. Mønter fra Valdemar den Stores Tid,
vistnok slagne i Slesvig. P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntningen i Danmark
indtil 1146 (1900).

rygende Storm, og „da Biskop Frederik af Slesvig, en ædel og ypperlig
Mand, desuagtet lod staa til for fulde Sejl, tog de vældige Vindstød helt
Magten fra Skibet, saa han tabte Roret og gik under med næsten hele
sit Mandskab“. Det var i 1179. Forgæves ledte man efter hans Lig. Først
ved Pinsetid drev det ind paa Sjællands Kyst „og fandtes hverken ilde
lugtende eller ondt at se til, men aldeles friskt og uforraadnet — uden
Tvivl et Vidnesbyrd fra Himmelen om hans Hellighed“. Sakse lægger
til, at „fremfor alle sørgede Absalon over sin Hjertevens Død“ (tum vero
insignis Absalonis gemitus erat, praecordialis amici casum lugentis). Dette Ven
skab giver os vel en Anelse om Biskop Frederiks egen Personlighed.
At ogsaa Valdemar har sat ham meget højt, fremlyser af et andet Træk.
I et Gavebrev — sagtens fra Midten af 1170’erne — skænkede Kon
gen „for evig Tid til St. Peters Kirke i Slesvig, det vil sige til Bispernes
Raadighed, Halvdelen af Møntindtægten i Byen Slesvig for
Eftergivelsen af vore egne, vor Dronning Sofies og vore Arvingers Synder
og for vore Forfædres Sjæles Frelse“. Hertil kom i samme Brev et Løfte
om, at St. Peters Kirke efter Kongens Død skulde have en halv Hoved
lod af hans Fædrenearv og af hans egne Erhvervelser „for
Sønden Aa“ (sunnen a), baade af det, han i Øjeblikket ejede, og af det,
han fremtidig maatte faa, efter som Landets Lov hjemlede. Det var en
overordentlig værdifuld Gave, Bispestolen herved fik Adkomstbrev paa
— alene Jordegodset omfattede en Tolvtedel af de kongelige Ejendomme
i Sønderjylland —, og selvsagt maa en Hovedgrund til Valdemars Gav
mildhed have været et oprigtigt Venskab mellem ham og Stedets Bisp.
Vistnok takket være Dotationen kunde Domkirken i Begyndelsen af
1180’erne under Biskop Valdemar Knudssøn oprette sine otte første Præbender; men rimeligvis satte Møntindtægten allerede Biskop Frederik i
Stand til at begynde en Række Byggearbejder paa Domkirken. Et
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Vidnesbyrd herom turde
man have i det kendte
Tympanonreliefover
Portalen paa Kirkens
søndre Korsarm (Fig.
195). I Midten troner
Kristus med Korsglo
rien bag sit Hoved, om
givet af de fire Evange
listsymboler. Til venstre
for ham staar St. Paulus,
som Frelseren overræk
ker en lang Skriftrulle
med en delvis ulæselig
Indskrift, der fortsættes
paa ReliefpladensGrund
— ialt fire leoninske
Vers. Til højre for Kri
stus modtager St. Peter
Himmeriges Nøgler, og
bag ham — yderst ude
— staar en skægget, kro
net Kongeskikkelse med
sid Skulderkappe, bæ
Fzg. 194. Petersportalen paa Domkirken i Slesvig.
rende en totaarnet Mo
Forf. fot. (1927).
del af Kirken i sine
Hænder. Det er utvivlsomt Kong Valdemar, hvis storstilede Gave havde
muliggjort de nye Byggearbejder. Hvori disse for øvrigt bestod, er det
vanskeligt at sige paa Grund af de stærke Ombygninger, Kirken senere
har været udsat for, og Biskop Frederik kan næppe have naaet mere end
at faa begyndt. Til Byggeperioden i det 12. Aarhundredes anden Halvdel
hører sikkert foruden Relieffet selve den fremspringende Portal med
dens seks Søjler (Fig. 194) — mindende om den noget ældre Portal paa
Ribe Domkirkes søndre Korsarm —, og muligvis er ligeledes de to
for længst nedbrudte Vesttaarnc, hvis Fundamenter er paavist ved
Undersøgelser i vore Dage, rejst nu.
I Aarenes Løb har Kong Valdemar adskillige Gange gæstet disse Egne,
dels for at tilse sine Arbejder, dels af andre Grunde, og nu og da træffer
vi Meddelelser derom. Kendt er saaledes Sakses Skildring af Kongens
Afsked med Ærkebiskop Eskil netop her. Den gamle Prælat havde
i 1177 nedlagt sin høje Værdighed som den danske Kirkes Primas, og
han agtede sig nu til Frankrig, hvor han vilde søge Fred og Hvile i sit
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kære Kloster Clairvaux. Hans Efterfølger paa Lundestolen — Absalon
— sejlede ham selv over til Slesvig, og her traf de siden Kongen „paa
Slesvig Bro“ (in ponte Slesvicensi). Eskil „faldt i saadan Afmagt, at mange
troede ham død. Dog kom han atter til sig selv og blev i en Baad sat
over Fjorden, hvorpaa han kærligt kyssede alle de tilstedeværende og
med Taarer i Øjnene tog Afsked med sine grædende Venner. Dernæst
steg han op i en Vogn, som Absalon havde skaffet ham, for al han kunde
fare i Mag, da han aldeles ikke kunde taale at ride. Med Graad paa
Kind skiltes han fra Skaren af sine Venner, der vidste, at de aldrig mere
vilde se ham, og som derfor fulgte ham med taarevædede Øjne, som
om han alt laa død paa Baare“. Det lille, rørende Billede giver os ikke
alene et Indtryk af Venskabet mellem disse fremragende Mænd, som
hver paa sin Vis — for Kongens og Ærkebispens Vedkommende ofte
i den hæftigste indbyrdes Strid — havde baaret Fædrelandet frem fra
Nød og Afhængighed til Fred og Frihed, men vi faar ogsaa et Glimt
af de lokale Forhold i Slesvig, om hvilke vi ellers ikke ved særlig meget.
Den Bro, hvorpaa Eskil traf sin Konge, maa have ført fra Byens syd
vestre Hjørne omtrent paa det Sted, hvor nu Piessens Gade og Filosof
gangen mødes, til Juriansborg paa Maageøen (Fig. 175) — det „castellum“, der allerede i det 12. Aarhundrede spillede en Rolle ved Op
krævningen af Varetolden (se S. 354) og som Fængsel (se S. 359 og 362).
Endnu for halvtredsindstyve Aar siden kunde man skimte Bropælenes
Rækker, naar Vestenvinden pressede Vandet ud gennem Fjorden. Og som
den skrøbelige, gamle Mand valgte Baadfarten tværs over Fjorden fremfor
den lange, bakkede Vej Nord om Gottorp og ud gennem Danevirkeporten, saaledes har sikkert mange andre gjort baade før og efter ham.
Hedeby var sunket i Grus; men mødige eller hastende Mennesker drog
stadig fra Skibsbroen i Slesvig direkte mod Syd, naar de agtede sig til
Rendsborg og videre ned gennem Holsten.
Hele Kong Valdemars sidste Tiaar var en Grænsefredens
Tid. Efter Sønnen Kristoffers Død i 1173 blev der foreløbig ikke
indsat nogen ny Hertug, selv om Kongen naturligvis har haft sin sted
lige Ombudsmand siddende dernede. Hans Forhold til Henrik Løve
var nu grundigt ændret. Hertugen, som tidligere havde høstet Udbyttet
ikke alene af sine egne Vendersejre, men for en stor Del ogsaa af Valde
mars, begyndte at føle sig usikker i Sadlen, eftersom hans Forhold til
Frederik Barbarossa blev mere og mere spændt, og han maatte i stigende
Grad vogte sig for at faa den danske Konge til Fjende. I 1177 havde
han ved et nyt Møde paa Ejderbroen tilsagt Valdemar Hærhjælp, endog
mod Venderfyrster, som stod under hans egen Højhed, og samme Aar
fejredes Brylluppet mellem Knud Valdemarssøn og Gertrud Henriksdatter (se S. 376) til yderligere Sikkerhed for Freden mellem Danmark
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Fïg. zp5. Tympanonrelief fra Peterspor talen paa Domkirken i Slesvig.
(se Henvisningerne). Efter Afstøbningen i Det nationalhist. Mus. paa Frederiksborg.
Fot. (1930).

og Sachsen. Men kort efter slog Kampen mellem Henrik og Kejseren
ud i lys Lue (1179), Hertugen blev fradømt sine Len (1180), hans
Vasaller, blandt andre Grev Adolf III af Holsten, faldt fra ham —
hvordan vilde nu den mægtige Nabo i Nord stille sig under disse Til
skikkelser?
Utvivlsomt nærede Valdemar ingen Lyst til at blande sig i Hertugens
Stridigheder, hvis Udgang det tilmed trods alt var vanskeligt at spaa.
Dertil kom, at hans egen Venderpolitik stadig lagde Beslag paa hans
Kræfter. Men sydfra pressede man paa for at faa ham til at tage Parti.
Henrik stævnede ham endnu en Gang til Ejderen, „ja, han gik selv over
Broen, hvor han før uvægerlig var standset paa Halvvejen, manede ham
indtrængende til ikke at glemme deres svorne Forbund og bad og bøn
faldt ham om Hjælp. Saadan gaar det: Nød overvinder Hovmod, og
Trang gør ydmyg“ (Sakse). Kongen gav ham et blankt Afslag. Han
havde aldrig svoret at ville hjælpe Henrik Løve mod Kejser Frederik.
Men samtidig var Kejseren ude efter Valdemars Støtte. Han
foreslog, at den danske Konges to Døtre skulde ægte hans egne to Sønner,
Forhandlinger om dette blev indledet, i Kampene trængtes Henrik haardere og haardere, og 1181 belejrede hans Fjender endog Lybæk, den
rige Stad, hvis Tilblivelse skyldtes hans Fremblik og utrættelige Arbejde.
Naar ogsaa Kong Valdemar paa Kejserens Opfordring lagde ind i Trave
med nogle Skibe, var Loddet kastet — hans Valg havde fundet Sted.
Hverken Sakse eller Arnold af Lybæk kender dog til, at den danske
Konge direkte deltog i Stridighederne. De dvæler kun ved, at han „med
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et stort Følge indfandt sig hos Kejseren, viste sig frem for ham paa en
iøjnefaldende og glimrende Maade og fik sin Datter trolovet med en Søn
af Kejseren, der var Hertug i Svevien“ (Arnold). Det var den yngste
af Døtrene, som bortfæstedes til Kejsersønnen Frederik afSchwaben.
Den ældste — Sofie — fik derimod Grev Sigfred af Orlamünde,
„en ædelbaaren Thüringer [af det askaniske Hus], som Kejseren gjorde
sig til Talsmand for“, og efter Lybæks Fald „fulgte han med Kongen
om Bord paa hans Skib til Slesvig, hvor Brylluppet stod med stor Højtid“
(Sakse).
Det var sidste Gang, Kong Valdemar besøgte den gamle Grænseby
ved Slien.
4. DE POLITISKE FORHOLD UNDER KNUD VI OG
VALDEMAR SEJR.

Af Valdemars Sønner havde Knud allerede i 1170 modtaget Konge
navn, og under stor Højtidelighed var han blevet kronet, samtidig med
at hans Farfader — Hertug Knud — var skrinlagt i Ringsted Kirke.
Ved Faderens Død drog han hurtigt til Jylland for at sikre sig sine Mænds
Ed dér. Paa Viborg Ting hyldedes han med Velvilje; derimod var der
„paa Urne Ting (apud Urnensem [concionem]) nogle, som i Løn saa skævt
til ham; men de maatte holde deres Misnøje nede, da alle de andre tog
vel imod ham“ (Sakse).
Denne dobbelte Kongehylding paa den jydske Halvø er betegnende
for de daværende Forhold. Skønt Urnehoved sikkert langt tilbage i
Tiden har været det fælles Tingsted for de tre sydligste jydske Sysler —
dets ældste Historie er os for øvrigt ganske ukendt, og vi maa nøjes med
Gisninger —, hører vi det saa at sige aldrig nævnt. Først i det 12. Aarhundrede dukker det frem i vore Kilder. Harald Kesje skal her have
ladet sig vælge til Konge i 1134, ligesom altsaa Knud Valdemarssøn
hyldedes paa dette Sted i 1182. Sven Aggesøns Meddelelse, at det var
paa Urne Ting (in placito Urnensi), Erik Emune dræbtes i 1137, kan vist
ikke opretholdes over for Roskildekrønikens Udsagn, at Drabet fandt Sted
paa et Ting ved Ribe (se S. 363). Og ud over disse to (tre) Vidnesbyrd
tier alle Efterretninger, indtil vi er naaet helt op i det 14. Aarhundrede.
Alligevel maa Urnehovedtinget paa Valdemars tiden lejlighedsvis have
spillet en Rolle, og det kan ikke være uden Grund, at Knud netop her
søgte Stadfæstelse paa sin Ret til Danmarks Krone. Udviklingen var
allerede nu paa Veje til at give Sønderjylland et særligt Præg inden for
Riget, og af alle Lokaliteter „for Sønden Aa“ kunde ingen egne sig
bedre til fælles Stævneplads end netop Urnehoved. Den gamle Alfarvej,
der i Oldtiden sydfra havde ført over Povlskro, Uge og Bolderslev mod
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Fig. 196. Tingpladsen ved Urnehoved.
Den svage Højning i Baggrunden er Løgpold. Forf. fot. (1929).

Nord, var lagt mere østover til Bakkeknuden ved Urne (se Kortet S. 155).
Omtrent paa dette Sted mødte den nye Færdselsaarer, der vestfra, fra
det aabne Midterland, og østfra, fra Aabenraaegnen og Sundeved, mun
dede ud i den store Strømfure, der drog sit brede Spor gennem hele
Jylland fra Viborg til Ej deren. Her ved Urnehoved havde da alle let
Adgang til at komme, og de politiske Forholds Udvikling skabte Tid
efter anden Baggrunden for dette Tingsteds Betydning i den senere
Middelalder. Det var i visse Henseender et sønderjydsk „Landsting“,
der voksede frem, mindende om det nørrejydske ved Viborg, men dog
aldrig ligestillet med dette. I vore Dage erindrer kun en lille, udpløjet
Højning, der kaldes Løgpold (sml. Tolkningen af Stednavnet Løgum
S. 216), om selve det Sted, hvortil de retslige Afgørelser har været henlagt.
Da Kong Knud hyldedes, var den indflydelsesrigeste Mand i Sønder
jylland Slesvigbispen Valdemar (1179—1208), en uægte Søn af Knud
Magnussøn. Han var født kort efter Faderens Drab i Roskilde 1157, og
Kong Valdemar havde taget sig af ham under Opvæksten, havde saaledes
ogsaa sørget for, at han i Paris kunde gennemføre de Studier, som vilde
berettige ham til en fremskudt Plads inden for den danske Kirke. Om
hans Væsen og Evner i denne tidlige Tid har vi næppe paalidelige Oplys
ninger. Abbed Stefan i St. Geneviève-Klosteret smigrede ham rigtignok
senere i et Brev med den Udtalelse, at han, allerede da Valdemar var
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i Paris, havde beundret den unge Nordbos Modenhed og Værdighed,
hans Ydmyghed og behagelige Væsen, ja hans fine Dannelse, der var
saa stor, at den mindede om en Franskmands; men da den gode Abbed
skrev i den Hensigt at sikre sig Biskop Valdemars Hjælp til Byggearbejder
paa St. Geneviève, skal hans mange franske Komplimenter næppe tages
alt for højtideligt.
Imidlertid fik Kong Valdemar sin Frænde valgt til Biskop i Slesvig,
da Biskop Frederik var druknet paa Vendertogtet i 1179 (se S. 383).
Endnu havde han slet ikke naaet den for Bispeværdigheden kanoniske
Alder, han maatte altsaa foreløbig nøjes med at være electus, og først i
Begyndelsen af 1188 kunde han modtage Bispevielsen.
Paa den Tid var Kong Knuds yngre Broder Valdemar for længst
udset til Hertug i Sønderjylland. Han har sandsynligvis faaet
Titlen af sin Fader — i 1183 kalder han sig dux —; men inden han i
1187 blev mandvoksen, kunde han ikke selv administrere sit Ombud,
og dette blev af Broderen Knud lagt i Biskop Valdemars Hænder. Den
danske Konges Tillid til Slesvigbispen var altsaa urokket; han viste ham,
som Valdemar Sejr skrev til Paven i 1205, „en altid større Godhed og
forøgede den Naade, vor Fader [o: Valdemar den Store] havde ladet
ham vederfares, saa han endog for en Tid, da vi endnu var i vore umyn
dige Aar, gav ham det Hertugdømme, som tilkom os“.
Med Aaret 1187 indtraadte der en afgørende Ændring. Hertug Valde
mar var nu blevet saa gammel at han kunde sværge sin Broder Troskab
som hans Mand (miles), og Styret i Sønderjylland overgik i hans
Hænder. Til en Begyndelse synes Biskop Valdemar at have fundet sig
i sin Skæbne, de to Fætre har staaet Side om Side, og Bispen har ikke
heller været en Personlighed, det var let at rokke. Han skal have siddet
inde med overordentlige Rigdomme, da „hans Formue“, som Arnold
af Lybæk skriver, „ikke alene stammede fra hans Bispeindtægter, men
tillige fra hans Faders saare vidtstrakte Arvegods, som var blevet i hans
Eje“. Det har vel en Overgang været mindre klart, hvem der egentlig
besad Autoriteten i Slesvig: den purunge Hertug eller den fuldt modne
og kraftige Prælat.
For begges Vedkommende maatte imidlertid Forholdene umiddel
bart Syd for Grænsen virke i høj Grad æggende. Her var der Lejlig
hed til kirkeligt og verdsligt at skaffe sig en betydelig Magtforøgelse, og
de næsten kaotiske Tilstande, der herskede, gjorde Opgaven nogenlunde
let. Kong Knud havde, støttet af Ærkebiskop Absalon, opgivet den poli
tiske Holdning over for Kejsermagten, som Valdemar den Store havde
indtaget endnu i 1181, og Frederik Barbarossas Krav om en Fornyelse
af den Lensed, Valdemar havde aflagt ved Mødet i Dole 1162, var
blevet pure afvist. Vor prægtige Pinsesejr i 1184 over Hertug Bugislav
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af Pommern havde vist den Styrke, der nu laa i vor Haand, samtidig
med at Kejserens egen italienske Politik og de voldsomme indre Kampe
mellem hans Tilhængere — Stauferne — og Hertug Henrik Løves —
Welferne — lammede hans Handlefrihed over for Danmark. I Slut
ningen af 1180’erne var Kong Knuds Optræden da præget af en stadig
stærkere Parti tagen for Frederik Barbarossas Modstander, og dette kom
til at øve sin Indflydelse paa Begivenhederne ved Grænsen.
Adolflll af Holsten havde den Plan at knytte Ditmarsken til sit
Grevskab, ligesom Adolf II havde gennemført Forbindelsen mellem
Holsten og Wagrien (se S. 372). Han besatte Landet, men maatte atter
rømme det, fordi Ærkebiskop Hartvig II af Bremen (1185—1207) lige
ledes gjorde Krav paa det. Mod en betydelig Godtgørelse hjalp Adolf
derpaa Hartvig til at slaa Ditmarskernes Modstand ned, og alligevel
blev Udbyttet for ham og Ærkebispen ringere end intet. Thi under disse
Omstændigheder tog den frihedskære Befolkning sin Tilflugt til de
danske Naboer: de „gik over til Biskop Valdemär af Slesvig . . . Ham
gav Ditmarskerne Gidsler, optoges fra den Dag i Danernes Rige og
tjente nu den hellige Peter i Slesvig, som de forhen havde tjent ham i
Bremen“ (Arnold). Kirkeligt og verdsligt havde vi vundet Ditmarsken
uden Sværdslag.
Alligevel — det kunde let føre til Kampe. For Øjeblikket ønskede
Grev Adolf ganske vist ikke Stridigheder. Da han drog paa Korstog i
1189 og under sit Fravær overlod Styret i Holsten til sin Søstersøn Adolf
af Dassel, søgte imidlertid denne at krydse eller i det mindste at be
sværliggøre den danske Politik, hvoraf ogsaa Følgen blev, at baade
Hertug Valdemar og Biskop Valdemar faldt „med stærk Haand ind i
hans [o: Grev Adolfs] Land“, hvor de modtog Gidsler af hans Sted
fortræder, „der med sin bedste Vilje ingen Modstand kunde gøre, men
maatte forpligte sig til at afholde sig fra Angreb paa Ditmarsken, som
den Gang stod under Hertugen og Bispen, saa vel som fra ethvert andet
Foretagende mod Kong Knuds Rige“ (Arnold). At Grev Adolf ved sin
Hjemkomst har følt Fredens Opretholdelse som noget i høj Grad magtpaaliggende, har vi et talende Vidnesbyrd om. Endnu medens han be
lejrede Lybæk, der var kommet i Hertug Henrik Løves Vold, „begav
han sig til Kong Knud i Dacien for at hilse paa denne og tillige bringe
ham sin varmeste Tak, fordi hans Land i hans egen Fraværelse ved
Kongens Hjælp havde nydt den tryggeste Fred“ (Arnold). Det røber
Grevens Trang til at faa udjævnet al den Tvist, som Spørgsmaalet om
Ditmarsken kunde afstedkomme — maaske har han ogsaa forsøgt paa
gennem det danske Riges Konge at faa lagt en Dæmper paa de mere
aggressive Magthavere ved Grænsen, Hertugen og Bispen. Thi her var
Fristelser nok, og Lybæk kunde let have faaet Ditmarskens Skæbne: et
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Parti i Byen havde midt under Belejringen af handelspolitiske Grunde
ønsket frivillig Tilslutning til Danmark. Venskabelig Forsigtighed maatte
være den holstenske Greves første Pligt, indtil de forhaandenværende
Vanskeligheder var overvundne og nye Udveje kunde aabne sig.
Snart efter mente Greven, at Bladet havde vendt sig. Det var, da
han fik Nys om den Fejde, der nu skilte Hertug Valdemars Sag
fra hans biskoppelige Fætters.
Hvad den egentlige Aarsag til Striden har været, kan næppe oplyses,
men naturligvis har flere Ting virket sammen. Ikke een af vore Kilder
giver klar Besked. Det er tænkeligt, at rent personlige Forhold har øvet
deres Indflydelse: Biskop Valdemar kan have følt en voksende Utilfreds
hed ved at se den unge Hertugs Autoritet i stadig Stigen. Rimeligvis
har det ogsaa spillet en ikke ringe Rolle, at den ærgerrige Prælat i 1191
lod sig vælge til Ærkebiskop i Bremen, hvorfra Hartvig II var jaget
bort. Arnold af Lybæk, som fyldigst redegør for Stridighedernes Begyn
delse, fremhæver netop dette Moment. Harmen imod Ærkebiskop Hart
vig, siger han, havde „vokset sig saa stor, at hele Kirken med Kejserens
Tilladelse enstemmig havde kaaret Hr. Biskop Valdemar af Slesvig til
hans Eftermand, og Kejseren havde samtykket i dette Valg paa det
Vilkaar, at Bremerne i enkelte Sager skulde begære hans Navn og Un
derskrift og paa deres Mønter føre hans Billede og Omskrift. Valdemar
blev imidlertid som Følge af dette Valg mistænkelig for Kong Knud og
hans Venner; thi da Knud stod paa en spændt Fod med Kejseren, troede
han, at der laa fjendske Bagtanker i Valdemars Tragten efter Kej
serens Ærkebispedømme, og fordi hvert Rige, som er splidagtigt, bliver
øde, kunde ikke heller Valdemars Rige bestaa; thi han forligtes kun
daarligt med Kongen“.
I Virkeligheden maa Bruddet være sket ret pludseligt under
Forberedelserne til eller straks efter Valget. Allerede i 1191 var nemlig
Pavens Legat, Cynthius, heroppe for at mægle Fred imellem Parterne;
men Biskop Valdemar „vægrede sig ved at lyde hans Bud“, og Hertug
Valdemar gik frem imod ham med haard Haand. I et Brev fra Pave
Cølestin III til den danske Kirke, dateret den 23. December 1192, hedder
det — med Biskop Valdemar som Kilde —, at Kong Knuds Broder
voldelig havde tilrevet sig Borge, Torper, Gods og anden Ejendom, som
var Bispens eller hans Bispesædes Eje, og havde dristet sig til utallige
Overgreb over for ham. Allerede før Udgangen af 1191 forlod da
Biskop Valdemar Slesvig og drog til den skandinaviske Halvø, hvor
han begyndte at forberede en Sammensværgelse imod den danske Konge
og hans sønderjydske Hertug. Han fik Løfte om Hjælp fra baade Norge
og Sverige, med Kejser Henrik VI’s Bistand havde han god Grund til
at regne, og Staufernes nordtyske Tilhængere — Hertug Bernhard af
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Sachsen, Markgrev Otto af Brandenburg, Grev Bernhard af Ratzeburg
og Grev Adolf III af Holsten— stillede sig velvillige over for hans Planer.
Nu var der tilsyneladende en Mulighed for at bremse den voksende
danske Magt!
Men Bispens Politik slog grundigt fejl. I 1192 kom han nordfra til
Danmark med 35 Langskibe. Han lod sig give Kongenavn, brød
saaledes alle Broer af, og Knud maatte rykke ud for at slaa hans Oprør
ned. I hvert Fald siger Pave Cølestin i et Brev til Kongen: „Selv gik
du imod ham med en betydelig Styrke af Hærmænd og menige Krigere,
fordi det blev meldt dig, at Bispen med Vold trængte ind i hele dit Rige.“
Maaske har Biskop Valdemar tænkt, at han trods alt kunde redde sig
ud af Kniben ved før eller senere at søge Fred. Arnold vil nemlig vide,
at han „underfundig af nogle Venner blev overtalt til som kødelig Frænde
og for gammelt Venskabs Skyld at give sig ind under Kongens Naade“.
Der er faktisk ud paa Sommeren kommet en Forhandling i Stand; men
Naaden viste sig unægtelig ikke stor: Hertug Valdemar lod den 8. Juli
Fætteren lægge i Lænker og sende som Fange til Søborg, et Skridt,
der billigedes af baade Aarhus-, Viborg- og Ribebispen.
Af den oprørske Prælats tyske Hjælpere var det kun Grev Adolf,
der var draget i Marken. Han var „med en mægtig Hob Folk“ trængt
over Ejderen „og hærgede Kongens Land helt op til Slesvig“ (Arnold).
Her hørte han om Biskop Valdemars Fængsling. Han havde altsaa for
regnet sig og maatte snarest søge tilbage til Holsten igen — „med stort
Bytte“ tilføjer Arnold trøstende.
Fra dette Øjeblik af var Skæbnens Lod kastet. Biskop Valdemar var
ganske vist for altid gledet ud af Sønderjyllands Historie, og hans fjorten
Aar lange Indespærring paa Søborg, hans Frigivelse, hans Trods mod
Paven, hadefulde Kamp mod de kongelige Frænder, gentagne Forsøg
paa at vinde Ærkestolen i Bremen, hans Ydmygelse og Død i Land
flygtighed (c. 1236) vedkommer os derfor ikke her; men Grev Adolf
havde ved sin Fejlregning vakt et Fjendskab, som blev i højeste Grad
skæbnesvangert for det Grevskab, han besad, og dermed for vor Grænse
politik.
Vi har ikke Midler til at følge Begivenhederne i de nærmeste Aar
efter 1192; kun kan vi se, at den holstenske Greve — uden at overskride
Ejdergrænsen — fortsat har indtaget en fjendtlig Holdning over for den
danske Krone. Inden Juli Maaned 1194 har han saaledes — hvis Ar
nolds Udsagn staar til Troende — løsrevet Ditmarsken fra Forbin
delsen med Danmark og atter lagt Landet under St. Peter i Bremen.
Den samme Kilde meddeler, at han „ved gentagne Gange at angribe
Slaverne“ krænkede Kong Knud, og det kan kun betyde, at han har
gjort Indfald i vore vendiske Besiddelser. I god Overensstemmelse her-
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Navn [G]AN[VTVS] — paa Bagsiden Slutningen af hans Titel: [DANORVM
SCLAVORUM] Q(VE) REX. — Fra Brev af c. 1190. c. 5/6. Thiset: Danske konge
lige Sigiller (1917).

med ser vi ham da ogsaa paa Vinterfelttoget i Begyndelsen af 1198 op
træde som Markgrev Otto af Brandenburgs Hjælper, da denne angreb
„hele Slavenland“ (Fyrst Jarimars Omraade Tribsees ved Rygen nævnes
særskilt). „I Anledning af det her fortalte,“ siger Arnold, „faldt Kongens
Vrede tungt paa Adolf, som i det hele taget siden den Tid havde ham
til Uven.“
I Sommeren 1199 førte Knud en Hær ned mod Ejderen „til et
Sted, der kaldes Rejnoldesburk“ (o: Rendsborg). Selve Borgen var
Grevens, og paa hans Side stod en hel Skare nordtyske Fyrster, som
han maatte underholde for egen Regning: Markgrev Otto af Branden
burg, Grev Simon af Tecklenburg, Grev Bernhard af Wölpe, Grev Mau
rits af Aldenburg og mange flere — ikke at forglemme Ærkebiskop
Hartvig af Bremen. „Saaledes laa Hærene lige over for hinanden med
Floden til Skel; men da hverken Kongen eller Fjenderne havde Mod
paa at overskride den og aabne Angrebet, brød den førstnævnte omsider
op og drog hjem igen, og saaledes endte dette Krigstog uden Fredslut
ning“ (Arnold).
Aaret efter begyndte Adolf at genopbygge det gamle Rendsborg
for at sikre sig mod danske Indfald. Knud stævnede ved Maj dags tid
atter derned med sin Hær, og „da Adolf ikke var Kongens Angreb
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Fig. 198. Ejderen ved Rendsborg.
Sml. Fig. 54. Billedet er taget umiddelbart ved Byen og under stærk Ebbe.
Ad. Grüse, Kiel, fot.

voksen, lykkedes det ham at faa Fred og blive taget til Naade af denne
paa det Vilkaar, at han afstod Borgen til ham, men selv fik Lov til i
Ro at beholde sine øvrige Besiddelser“. „Men,“ tilføjer Arnold, „Kongen
udvidede og befæstede Borgen og lagde der en stærk Besætning tillige
med store Vaabenforraad, lod slaa en bred Bro over Egdora (o: Ejderen)
og havde saaledes Vejen aaben til at drage ind i Grevens Land og ud
igen, hvilket fra Tid til anden gav Anledning til Kiv og Strid med
denne. “
Nu kunde det næppe vare længe, før Adolfs Modstand vilde være
endelig brudt. Foreløbig vendte han sig mod Syd og forsøgte i Fællig
med Adolf af Dassel at erobre Lauenborg fra Henrik Løves Søn Otto.
Det lykkedes ganske vist; men under Belejringen havde Borgens Mand
skab søgt Kong Knuds Værn, og Udfaldet af Kampen øgede derfor kun
yderligere Adolfs Vanskeligheder. Adolf af Dassels Land omkring Ratzeburg blev paa Knuds Foranledning hærget af Slaverne i en saadan Grad,
at det „laa næsten øde, og Torne og Tidsler skød frem, hvor der hverken
kom Plov eller Stude“. For sit eget Vedkommende maatte Grev Adolf
døje med oprørske holstenske Stormænd, som han enten kastede
i Fængsel eller fordrev fra Landet. Til hans Ulykke fandt de Tilflugt
hos Hertug Valdemar i Slesvig. Her færdedes efterhaanden en hel Skare,
som æggede til Angreb paa Adolf og undergravede hans Myndighed i
Hjemlandet, medens „nogle blev vundet for Kongens og hans Broder,
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Hertug Valdemars Sag ved Løfter om Len, og andre lod sig lokke ved
Pengegaver“ (Arnold). Man var ikke kommet langt ind i Aaret 1201,
før alt trak sammen til en afgørende Styrkeprøve.
I September Maaned slog pludselig Hertug Valdemar til. Ovre i
Skaane, hvor Høstfisket var i fuld Gang og Lybækkernes Skuder lastede
Silden, beslaglagde han Skibe og Gods, ja fængslede enkelte af Ud
lændingene. Samtidig drønede Ejderbroen under den danske Hær, som
rykkede ind i Holsten. Grev Adolf prøvede paa at afværge Angrebet;
men han led et frygteligt Nederlag ved Stellau og tog Flugten til Ham
borg. Valdemar besatte Itzeho og Pløn, kastede sine Folk mod Segeberg og Travemünde, og i Slutningen af Oktober førte han sammen
med Biskop Peder Sunesøn af Roskilde nye Troppemængder sydpaa med
Hamborg som Maal.
Grev Adolf og Adolf af Dassel flygtede hver for sig ud af Holsten —
Adolf ned til Stade. Valdemar blev da den 28. Oktober modtaget med
Hæder i Hamborg af baade Bymænd og Klerke; men allerede Dagen
efter gik hans Togt videre til Bergedorp, og herfra fortsatte han den
følgende Dag til Lauenborg, hvor han mødtes med Udsendinge fra
Ratzeburg, som tilbød ham Underkastelse. Efter at han havde ladet
Hærmænd, Vaaben og Levnedsmidler blive liggende ved Lauenborg,
førte han Resten af Hæren over Ratzeburg, Wittenburg og Gade
busch mod Lybæk, „vel vidende, at hvis det lykkedes ham at gøre
sig til Herre over denne store By, vilde hans Navn fare viden om“
(Arnold).
Dens Modstandskraft var hurtigt brudt. Dels havde Beslaglæggelserne
i Skaane ramt den haardt, dels forstod dens Borgere, „at hele Landet
trindt om var rede paa Hertugens mindste Vink, saa at Ind- og Ud
gangen var spærret for dem baade til Lands og til Søs“. De besluttede
derfor at ile Valdemar i Møde, og ved Breitenfelde overgav de
Lybæk i hans Hænder og stillede Gidsler, mod at han til Gengæld
lod Fanger og Skuder af lybsk Oprindelse fri. Han kunde nu i alt væsent
ligt betragte Grev Adolfs Omraade som erobret, skønt endnu Lauen
borg, Segeberg og Travemünde gjorde Modstand, og de holstenske
Stormænd, som oppe i Slesvig havde søgt hans Beskyttelse, fik deres
Løn: Skakko gjorde han til Greve af Ditmarsken, Broderen Widag satte
han over Plön, Radulf blev hans Lensmand i Hamborg, Thymmo fik
Løfte paa Segeberg og dennes Broder Marquard paa Travemünde, naar
disse Borge faldt i deres Vold. „Saaledes gav han dem rigeligt Vederlag,
fordi de for hans Skyld havde været fredløse“ (Arnold).
Engang i November Maaned vendte Hertug Valdemar tilbage
til Slesvig for at fejre Julen der. Dette kom Grev Adolf for Øre nede
i Stade, han brød op med Skibe og Mandskab og sejlede til Hamborg,
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som blev tilbageerobret, medens Radulf flygtede. Videre vovede Greven
sig imidlertid ikke. Han sad her endnu ind under Jul, og man forsikrede
ham, at Helgen vilde være fredelig, thi den „har Danerne for Sædvane
at fejre ved festlige Drikkelag“.
Derfor overrumpledes han fuldkommen, da Hertug Valdemar Jule
aften stod foran Byens Porte. Alle Udveje var spærrede, Frosten
havde tillagt Elben og Aisteren, og Arnold giver følgende Skildring af
den tragiske Udgang, Kampen skulde faa for Grev Adolfs Vedkommende:
„Da salig Stefans Dag [26. December] kom, enedes man endelig om, at Greven
skulde overgive Hertugen Lauenborg paa det Vilkaar uhindret at maatte forlade Byen
med sine Folk. Grev Gunzelin af Schwerin fik det Hverv under sikkert Lejde at føre
Greven til Lauenborg, for at han samvittighedsfuldt kunde opfylde sit Løfte. Men da
Ditmarskerne hørte, at Greven havde forladt Byen og var i Gunzelins Lejr, rottede
de sig sammen efter eget Overlæg eller paa andres Tilskyndelse for at dræbe ham. Der
ved kom det til Mytteri; men Gunzelin gjorde med sine Mænd kraftig Modstand, og
imidlertid kom Hertugens Høvedsmænd til og reddede Grev Adolfs Liv; men fra nu
af holdtes han under streng Bevogtning. Derefter brød Hertugen op og drog til Lauen
borg med ham for at sætte ham i Stand til samvittighedsfuldt at indfri sit Løfte. Greven
tryglede da ogsaa Mændene i Borgen om at ynkes over ham og skaffe ham paa fri Fod
ved at overgive den; men da alle hans Bønner var helt uden Virkning, lænkedes han
paa Hænder og Fødder og førtes saaledes ikke uden Vanære gennem alle de Egne, han
tilforn havde hersket over, og kom til Danien som en stakkels Fange. Og da Danerne
hørte, at deres Fjende var taget til Fange, forkyndte de det ligesom Filistrene paa Sauls
Tid i alle Byer og Købstæder, enhver til Hjertens Fryd og Glæde.“

Rygtet om det sidste Fjerdingaars danske Sejrvindinger maa endnu
før Nytaar være naaet vidt omkring. De forbitrede Kampe, som lige
siden 1197 havde hersket mellem den afdøde Kejser Henrik VI’s Broder
Filip og Henrik Løves Søn Otto, umuliggjorde imidlertid, at man
fra tysk Side kunde gribe ind over for Hertug Valdemar. Filip var taget
til Konge i Syd- og Østtyskland, men havde nok at gøre med at værge
sin egen Sag; og Otto, som samtidig var kaaret til Konge i Nordvesttyskland, følte sig bedre tjent med at søge Valdemars Venskab, end med
at skulle bekæmpe ham. Nytaarsdag 1202 fulgte han sine to Brødre til
Hamborg, hvor Hertugen endnu opholdt sig. Her sluttedes da en ny
Pagt mellem der danske Kongehus og Welferne, beseglet ved et
dobbelt Ægteskabsløfte: Ottos yngste Broder, Vilhelm den Tykke,
skulde ægte Valdemars Søster Helene, medens Valdemar selv lovede
at tage en Datter af Ottos anden Broder, Pfalzgreve Henrik, til Hustru.
Det sidstnævnte Ægteskab kom aldrig i Stand; derimod holdt Helene
snart efter Bryllup med Vilhelm, som af sine Brødre fik udlagt en Tredje
del af Arven efter Henrik Løve, bl. a. det faste Slot Lyneborg. Sam-
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men fik de Sønnen Otto af
Lyne borg, som trofast stod
ved sin Morbroders, Kong
Valdemars Side, da Ulykken
senere styrtede ind over ham.
Holster og Sturmariere
havde haabet, at Kong Knud
vilde have givet Adolfs gamle
Grevskab til Vilhelm den
Tykke som Medgift med He
lene. Det skete ikke. Kongen
foretrak i Stedet at skænke
hende forskellige danske God
ser, og alene deri laa, at
man ikke alt for stærkt vilde
Fig. igg. Valdemar Sejrs Segl.
lade de nyvundne Landsdeles
Overskriften afstødt. — Fra Brev af 7. Decbr.
Fremtid afhænge af Welfernes
1204. c. 6/7. Thiset: Danske kgl. Sigiller (1917).
Lykke. Desuden var man jo
endnu ikke helt færdige med Erobringen. Først da Kong Knud ud
paa Sommeren kom til Lybæk, hvor Befolkningen „hyldede ham
saare villigt“, overgav Travemünde sig, og Hertug Valdemar
tog derefter fat paa Belejringen af Lauenborg og Segeberg. Det
førstnævnte Sted genopførte han det Fæste Haddenberge, som Adolf
af Dassel havde anlagt, da han og Grev Adolf laa foran Borgen (se
S. 395) ; Valdemar forsynede det med den nødvendige Besætning og drog
selv videre til det ypperligt befæstede Segeberg, som hidtil havde
trodset alle Forsøg paa Erobring. Han, „der for sit Vedkommende aldrig
kunde finde sig i at ligge ledig“, opførte Volde omkring hele Borgen,
saa ethvert Udfald fra den blev umuliggjort; men dens Mænd holdt
tappert Stand trods Sult og Tab. Først langt om længe overgav de sig,
og netop samtidig naaede det Budskab til Valdemar, at hans Broder
Knud var død (12. Novbr. 1202). Han maatte da skyndsomst ordne
Forholdene paa den erobrede Borg og vende hjem til Danmark, hvor
han Juledag kronedes i Lunde Domkirke af Ærkebiskop Andreas Sunesøn.
Holstens fuldstændige Undertvingelse var altsaa ikke afsluttet, inden
Valdemar selv stod som Rigets Styrer (1202—1241). Lauenborg
trodsede nemlig stadig hans Mænds Angreb, og Tiden gik uden nogen
Forandring heri, indtil man naaede August Maaned 1203. Da indskibede
Kongen sig til Lybæk, fulgt af Ærkebispen og flere af Landets Bisper
og Stormænd. I Henrik Løves gamle By blev han „med megen Fryd og
Glæde hilst som Daners og Slavers Konge og Nordalbingens Herre“,
her samlede han sine Vasaller fra Holsten, Sturmarien, Ditmarsken,
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Venden og Rygen, og med fuld Kraft begyndte han et afgørende
Angreb paa Lauenborg. „En Lejr byggedes, Angrebsmaskiner i
Mængde, Blider og sligt opstilledes, Armbrøstskytter og Bueskytter holdt
uafbrudt Borgens Besætning i Aande, og begge Parter havde baade
saarede og faldne i disse Kampe“, fortæller Arnold. Endelig lykkedes
det at bryde Modstanden. Der blev tinget om Fred, og paa sine kirke
lige og verdslige Stormænds Raad gik Kongen ind paa at løslade Grev
Adolf, mod at han i ti Aar stillede Gidsler for sig og Lauenborg uop
holdelig blev overgivet i Valdemars Hænder. Disse Vilkaar stadfæstedes ved Eder, det kongelige Banner blev hejst fra Borgens Mure, og
oppe i Nordsjælland slap Adolf uventet ud af det Fangetaarn paa Sø borg,
hvor han nu i henved to Aar havde gjort Biskop Valdemar Selskab.
Han drog, som Arnold udtrykker sig, „glad tilbage til Schauenborg“.
Ogsaa hans Indflydelse ved Grænsen var for alle Tider endt. Han døde
i Aaret 1225.
Det erobrede Land blev direkte knyttet til Danmarks Rige —
ikke derimod til det tilgrænsende Sønderjylland, hvor Valdemar efter sin
egen Kroning foreløbig ikke indsatte nogen ny Hertug. Lybæk stilledes
umiddelbart under Kongen, og Byen spillede en betydelig Rolle i hans
følgende Handelspolitik, som blev drevet uden Hensyn til, hvad der
maatte skade Slesvig — ud fra en rationel Bedømmelse af de to Byers
naturlige Betingelser. Ditmarsken tog Valdemar vist ogsaa i sin egen

Fig. 200. Grev Albert af Orlamündes Segl.
Omskriften lyder: Forsiden f ALBERTVS DEI GRATIA COME.......... AM ....
HOLTSAC’E — (Bagsiden) f COMES RAC ... VRGENSIS ET STVRMARIE.
c. 5/7. Zeitschr. 57 (1928).
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Fig. 201. Otto IV’s Segl.
Omskriften lyder: f OTTO*
DEI • GRA • ROMANOR
(VM) REX-ET SEMP(ER)
AVGVST(VS)
Fra Brev af 24. Febr. 1209.
Posse: Die Siegel d. deutsch.
Kaiser u. Könige I (1909).

Haand. Hele det egent
lige Nordalbingen — alt,
saa Holsten, SturmarienRatzeburg og Wagrien
— overlod han til den
unge, knap tyveaarige
Grev Albert af Orla
münde, en Søn af Kon
gens Søster Sofie og Grev
Sigfred (se S. 388).
Hvis ikke alt slog fejl,
maatte Holsten fra nu
af danne en paalidelig
Dækning for den danske Sydgrænse. Ulykken var dog, at Landet mellem
Hamborg og Lybæk kun udgjorde et enkelt Led i den Storpolitik, som
Valdemar Sejr gennemførte med glimrende Vaabendjærvhed, men som
helt svigtedes af de geografiske og befolkningsmæssige Betingelser, der
ene kunde have opretholdt hans Herredømme. Saadan som den dan
ske Kongemagt havde vist sin Kraft og Handledygtighed, var det ikke
sært, at Kong Otto bejlede til Valdemars Støtte over for Kong Filip
ved højtideligt i 1204 at give Afkald paa enhver Rettighed Nord
for Elben; men i samme Øjeblik Welferen havde vundet sin Sejr,
maatte trods alt hans Krav melde sig paa ny. Ingen kunde vente, at
Henrik Løves Søn skulde lade disse Lande glide ud af sit Sind.
I Holsten tilstræbte Grev Albert det samme Maal som Grev Adolf III
havde forfulgt: at gøre det holstenske Ridderskab afhængigt af de
lensretlige Regler og trænge dets gamle Selvstændighed i Baggrunden.
For Adolfs Vedkommende havde det ført til Oprør, fordi han var gaaet
hensynsløst og udfordrende til Værks. Albert handlede baade klogere
og fastere, og han naaede derved at lægge den Grund, som Adolf IV
sidenhen kunde bygge videre paa. Men naturligvis bragte en saadan
Politik ham i skarp Modsætning til Stormændene, og da Lejligheden
bød sig, faldt de fra ham i Haab om at vinde den tabte Indflydelse
tilbage under en ny Schauenborger — ganske vist et forfængeligt Haab.
Bedst stod han sig med Landets Kirke. Den støttede han ud fra et
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Fig. 202. Frederik II’s Segl.
Omskriften lyder:
FRIDERIGVS • DI - GRA:
ROMANOR(VM) *: REX:
ET SE(M)P(ER):
AVGVST(VS) ET REX
SICIL(IAE)
Fra Brev af 2. Juni 1214.
Posse: Die Siegel d. deutsch.
Kaiser u. Könige I (1909).

oprigtigt religiøst Livssyn
med rige Gaver af Jorde
gods, og hans Betydning
for Kolonisationerne i
Wagrien og Elbmars k e n var ikke heller ringe.
Det blev imidlertid hans
Plads inden for det al
mindelige politiske Sy
stem, som Erobringerne gav Udtryk for, der beseglede hans Skæbne,
og Kong Valdemars Nederlag drog hans eget med sig.
Foreløbig syntes alt at gaa fortræffeligt. Da Albert i 1208 paa Valde
mars Bud havde bekæmpet Greverne i Schwerin, ødelagt deres
Fæste Boitzenburg og hærget det meste af Landet, fik han selv overladt
Schwerinernes Borg Wittenburg. Ogsaa i de følgende Kampe ud
mærkede han sig, saaledes i Kong Valdemars Angreb paa Hamborg
1215—1216, da Byen en Overgang under Stridighederne om Ærkebispestolen i Bremen var faldet i Biskop Valdemars Magt. Det var paa denne
Tid, „Kong Valdemar lod slaa en Bro over Elben, saa Vogne og Ryttere
frit kunde passere Floden; og nu blandede han sig ved Hjælp af sine
Tilhængere i Bremernes Partistridigheder, ja lod ydermere til Støtte for
sin udvalgte [o: Domprovst Burkhard i Bremen, der var valgt til Ærke
bisp, og hvis Kamp mod Biskop Valdemar Kongen havde gjort til sin]
Borgen Horneburk [o: Harbürg'] bygge meget fast“ (Arnold). Han havde
skaffet sig en stærk Indfaldsport til Landene Syd for Elben.
I den ødelæggende Kamp om Kejserkronen, som hjemsøgte Tyskland
i disse Aaringer — først mellem Otto og Filip (se S. 400) og efter Filips
Drab 1208 mellem Otto og Kejser Henrik VI’s Søn Frederik — havde
Valdemar omsider taget Stauferens — Frederiks — Parti. Det var nemlig
gaaet, som man kunde vente: Welferen havde ikke svigtet sit Blod, da
han først følte sig sikker i Sadlen. Han havde lovet Grev Adolf Holsten
tilbage, han havde tilsagt Grev Albert af Brandenburg Støtte over for
de Danske, han havde sluttet Forbund med Biskop Valdemar, og det
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er ikke godt at vide, hvorledes Sagen kunde have udviklet sig, hvis han
ikke i Juli 1214 havde lidt et tilintetgørende Nederlag ved Bouvines
over for Filip August af Frankrig. Nu var det Frederiks Tur at kejser
krones (Juli 1215), og Welfernes nordtyske Lande følte denne ingen
personlig Drift til at holde paa. I December Maaned 1214 udstedte han
fra Metz et Brev, der forkyndte, at han havde „sluttet et evigt og urokke
ligt Venskab med den os elskelige Herre Valdemar, Danernes meget
kristelige Konge“, som han overdrog „med Rigets Fyrsters Raad og
Samtykke, for at han kan vogte sit Riges Fred og holde vort Kejser
dømmes Fjender i Ave, alle Lande hinsides Eide og Elben, som tilhører
det romerske Kejserdømme, og som Kong Knud, ægget af talrige Kræn
kelser, tillige med sin Broder, den allerede nævnte Valdemar, har er
hvervet ved Sværdet og haft i Eje, samt hvad Kong Knud havde i Vendland, erhvervet ved hans og hans Faders Anstrengelser“.
Hvis Brev og Segl kunde sikre Fremtiden, maatte Valdemar føle sig
tryg. Yderligere fik han Kejserens Afkald bekræftet af Pave Innocens III
(14. Maj 1216) og af Pave Honorius III (31. Januar 1217). Og alligevel
brød hans Magt hurtigt sammen.
Aarsagerne laa dybt i Forholdenes Natur; men den tilfældige Anled
ning blev en Strid, hvori han straks efter 1220 kom med Grev Hen
rik af Schwerin. Ved et svigefuldt Overfald Natten mellem den 6.
og den 7. Maj 1223 fangede Grev Henrik Kongen og hans Søn,
Valdemar den Unge. Det skete under Kongens Jagt paa Lyø, og de
to Fyrster førtes nu til Borgen Dannenberg Syd for Elben.
Overalt vakte denne Udaad det største Røre. Ærkebiskop Gerhard
af Bremen, Grev Volrad af Dannenberg og Grev Adolfs Søn, den senere
Adolf IV, stillede sig paa Grev Henriks Side, Rigsforstanderen, Ærke
biskop Engelbert af Køln og Kejser Frederik satte alt ind paa at faa
Fangerne udleverede til Riget, saa man kunde opnaa politiske Fordele
ved atter at frigive dem, og Pave Honorius slyngede Truselsbreve imod
enhver, der samvittighedsløst havde brudt Ed og Ord over for Dan
marks kirketro Konge.
Blandt de tyske Fyrster krydsede Interesserne hinanden stærkt. Gre
verne oppe i Nordtyskland og Kejseren nede i Italien kunde umuligt
betragte Sagen fra det samme Synspunkt, saa Resultatet blev i første
Omgang en ret usikker Ledelse. Paa en Herredag i Nordhausen (Sep
tember 1223) var det Grevernes Politik, der slog igennem: Kong
Valdemar og hans Søn skulde mod en mægtig Udbetaling til Grev
Henrik overgives til Riget, og Valdemar skulde afstaa alt Land Nord
for Elben, ligesom i Vendland; men Forudsætningerne var bl. a., at
Schauenborgerne atter kom i Besiddelse af deres Grevskab, og Kejseren
vilde for sit eget Vedkommende ved den foreslaaede Ordning miste de
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Fig. 203. Valdemar Sejrs Segl.
Omskriften lyder: (Forsiden) f WALDEMARVS DEI G[RATIA DANORVM
SCLAJVORVMQ(VE) REX. — (Bagsiden) f CLIPEVS W[ALDEMARI REJGIS
DANORVM • c.1/,. Fra Brev af 1. Maj 1216. Thiset: Danske kgl. Sigiller (1917).

fleste af de Kort, han sad med paa Haanden. Følgen var, at han per
sonlig greb ind ved den tyske Ordensmester, Herman af Salza, og
uden at underkende Nordhausen-Aftalerne gik han i sin Søns, den tyske
Kong Henriks, Navn til en direkte Forhandling med Kong Valdemar.
Nu var det Rigets Interesser, som kom til at præge Overenskomsten
(4. Juli 1224): Valdemar kunde muligvis beholde Rygen og Pommern
som tyske Rigslen, han skulde tage Danmark selv til Len af Kejseren,
Albert af Orlamünde fik Ret til vedvarende at besidde Nordalbingen
— ligeledes som et kejserligt Len — ja, mod ringe Kompensationer
kunde Ditmarsken og Lybæk blive overladt til ham. Hertil kom saa
yderligere Bestemmelser, som ingen Betydning har i denne Forbindelse.
Vilde Kong Valdemar godkende en saadan Ordning, skulde han blive
sat paa fri Fod.
Der har næppe været andre end Kejseren, som var tilfredse med denne
Løsning. Albert af Orlamündes personlige Troskab over for Valdemar
var for stor til, at han kunde føle de relativt gode Vilkaar, man bød
ham, som andet end et tungt Slag, for Kongen betød Kravene den
dybeste Ydmygelse, for Greverne — i første Række Schauenborgerne —
maatte Kejserens Løfter næsten faa Karakteren af et Forræderi. Sagen
skulde finde sin Afgørelse paa en Herredag i Bardowik, der var fastsat
til den 8. September; men man udskød stadig Mødet, naturligvis fordi
man ikke kunde enes om de endelige Vilkaar, og først ind i Oktober
Maaned begyndte Forhandlingerne paa det aftalte Sted.
Nu viste det sig, hvor langt man stod fra hinanden. Det var atter
Greverne, der førte det store Ord, og vi paa vor Side kunde ikke
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være i Tvivl om den indre Svaghed, som Modstandernes Front saa tyde
ligt havde røbet. Hvorfor Drøftelserne blev afbrudt uden Resultat, kan
ikke siges — ifølge tysk Fremstilling var det os, som bar Skylden —, det
eneste sikre er, at Aaret ikke var gaaet til Ende, før Vaabnene atter
havde talt: den gamle Biskop Valdemar havde forsøgt at trænge frem
i Holsten, men var blevet kastet tilbage over Elben af Grev Albert.
Allerede nu begyndte dog det holstenske Ridderskab at svigte Grev
Albert og føle sig frem over for Schauenborgerne. Ved Udgangen af
1224 lejrede den unge Grev Adolf, Ærkebiskop Gerhard, Grev Henrik
af Schwerin og Grev Henrik af Werle sig med deres Tropper omkring
Lauenborg. Albert og Hertug Otto af Lyneborg opholdt sig paa den
Tid i Hamborg, hvor man ansaa Elblinien for mest truet; men deres
Modstandere søgte at afskære dem Tilbagetoget ved foreløbig at opgive
Lauenborg og vende sig mod Itzehoe, fulgt baade af holstenske Stormænd og af Egnens Almue. I Tide indsaa Albert Faren, han gjorde
et Forsøg paa at sikre sig Hamborgs Troskab dels ved at bekræfte Byens
Privilegier, dels ved at udtage Gidsler, og derefter brød han op for at
kaste sig ind i Segeberg. Her kunde han bedre stole paa Befolkningen.
Med de Tilhængere, som var blevet ham tro, aabnede han faa Dage
efter (Januar 1225) ved Mø lin Kampen mod Fjenden.
Den Dag blev hans Modstand knækket. Otto af Lyneborg undkom
over Elben, Albert blev fanget og sendt til Borgen i Schwerin, hvorhen
ogsaa Kong Valdemar og hans Søn var ført, Lybæk sagde sig fri af
Danmark, den 17. Februar drog Adolf IV ind i Hamborg — der var
næppe andre Fæster end Lauenborg, Ratzeburg og Rendsborg, som
endnu holdt Stand. Tvunget af Nøden maatte Kong Valdemar begynde
paa nye, langsommelige Forhandlinger, og først den 17. November
kunde den endelige Overenskomst besegies. Det var som sidst Greverne,
der førte an — Kejseren havde ikke fastholdt sin Indflydelse paa Begi
venhedernes Gang, og ingen tog derfor Hensyn til hans særlige Inter
esser. Der blev ikke Tale om Danmark som et Len af det romerske Rige,
ikke heller om Rygen og Pommern som Rigslen i Valdemars Haand
eller om Nordalbingen i Grev Alberts. Afstaaelsen af alt Land fra
Elben op til Ej deren og Levensaa var Grundbetingelsen (omnes
terras inter Eidram et Albiam fluvios sitas, ad imperium pertinentes, videlicet a
descensu Eidre in mare usque ad aquam Leuoldesowe et ab eadem usque ad mare).
Rendsborg skulde inden ti Dage efter Kongens Løsladelse gives tilbage
til Grev Adolf, og Valdemar maatte med sine Stormænd sværge paa,
at han ikke vilde yde Grev Albert nogen Hjælp til atter at sætte sig i
Besiddelse af det tabte. Ogsaa til disse Bestemmelser føjedes et helt Kom
pleks af andre, som vi her kan se bort fra. Den 21. December aabnedes
Fængselsporten for Kong Valdemar.

SLAGET VED BORNHØVED 1226
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Fig. 204. Adolf IV's Segl.
Omskriften lyder:
SI(GILLVM) : ADHOLFFI : DEI
G[RACIA] : WAGR[IE] : STO[RMJARIE : HOLTSACIE : COMIT(I)S c. 3/4. Fra Brev af 21/7 1238.
Staatsarchiv Hamburg fot. (931).

At Kongen ikke vilde aner
kende den trufne Løsning som
endelig, forstaar man — andet
ventedes vel heller ikke. Ved
Paasketid 1226 begyndte Val
demar nye Rustninger, og den
26. Juni erklærede Pave Hono
rius hans Ed for ude af Kraft.
Allerede hen paa Efteraaret
faldt Kongen ind i Hol
sten, medens Otto af Lyne
borg besatte Egnen omkring
Lauenborg. Fjenderne sluttede sig atter sammen; men endnu var Val
demars gamle Sejrslykke ikke helt blegnet. I Vaaren 1227 underkastede
han sig Ditmarsken, han erobrede Itzehoe og begyndte sammen med
Hertug Otto at belejre Segeberg. Stort betød det imidlertid ikke. Grev
Adolf brød frem fra Hamborg, genindtog Itzehoe, tvang Kongen til
at rømme fra Segeberg og drev ham op imod Ejderen. Her kom det
da den 22. Juli til Slaget ved Bornhøved — den sidste og den
skæbnesvangreste af alle de Kampe, hvori Kongens Banner havde
vaj et. Mod ham stod Grev Adolf af Holsten, Grev Henrik af Schwerin,
Hertug Albert af Sachsen, Ærkebiskop Gerhard af Bremen, Henrik,
Herre af Rostock, og Bymændene fra Hamborg og Lybæk. Midt under
Kampen svigtedes han desuden af Ditmarskerne. Tre danske Bisper
fangedes, Otto af Lyneborg ligeledes, og saaret maatte Kong Valdemar
omsider flygte. Grev Albert, der endnu sad fængslet, overgav derpaa
Fæstet Lauenborg, hvorefter han slap fri. Men hele hans og Valdemars
store Politik, som Børen ved Aarhundredskiftet havde givet saa pludselig
og god en Fart, laa strandet. Ejdergrænsen var som for mere end
fire Hundrede Aar siden det danske Riges Grænse, og den
Tryghed, Grev Alberts Herredømme over Holsten havde ført med sig,
var vejret bort. Selv drog han ned til Thüringen, hvor hans Arvegods
laa; men han kunde ikke finde sig i at leve saa langt fra Skuepladsen
for Ungdommens Kampe og vendte snart efter hjem til sin gamle Lens
herre. Af Valdemar fik han da Godser i Danmark, saa han i 1229 kunde
kalde sig „Herre af Als“. Vi møder ham i 1230 sammen med Broderen
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Herman og den thüringske Grev Ernst af Gleichen i Kongens Om
givelser nede i Slesvig, endnu i 1238 er han Medunderskriver paa et
vigtigt politisk Aktstykke, men saa slettes hans Spor. Han døde den 18.
Februar 1245.
Fra det store Opgørs Afslutning i 1227 til Kong Valde
mars Død i 1241 fik Grænsen Lov at ligge i Ro. Forholdet til
Grev Adolf IV, som helt havde været præget af Kampen om Holsten,
slog endog om, saa han og Kongen i 1229 kunde indgaa et Venskabs
forbund til gensidig Støtte og begge i Fællesskab kunde angribe Lybæk
i 1234—1235. Dette Venskab besegledes yderligere ved Ægteskabet i
1237 mellem Valdemars Søn Abel og Grevens Datter Mechtild, aftalt
allerede paa et tidligere Tidspunkt, men først fuldbyrdet, da Abel naaede
Myndighedsalderen.
At Valdemar efter sin Kroning i 1202 ikke havde indsat nogen ny
Hertug i Sønderjylland, har ovenfor været nævnt (se S. 399). Hans
ældste Søn, Valdemar, født af Dronning Dagmar i 1209, blev i 1218
ved en stor Højtidelighed salvet og kronet i Slesvig Domkirke „i
en Forsamling af alle Rigets Stormænd, 15 Biskopper, 3 Hertuger og
lige saa mange Grever samt mange Abbeder“ (Valdemarsbogen) ; men
Hertugnavn bar han ikke hverken før eller siden. Endnu i 1214 brugte
Kong Valdemar det Segl, der betegnede ham som „Hertug af Jylland,
Herre af Nordalbingen“ (dux Julie, dominus Northalbingie), skønt det
sidstnævnte Ombud jo baade formelt og reelt var overdraget til Grev
Albert. Naar Valdemar fra 1215 kun kaldte sig „de Danskes og Venders
Konge“ (Danorum Sclavorumque rex), ligger ikke deri, at han havde ud
peget en anden til Hertug; men allerede Aaret efter, da Dronning Berengaria fødte ham Sønnen Erik, modtog denne den gamle jydske Hertug
titel, og den bar han, indtil hans ældre Broder Valdemar var død i 1231
og han selv blev kronet i Lund af Ærkebiskop Uffe den 30. Maj 1232.
Paa dette Tidspunkt var han ikke mere end 16 Aar gammel, og han kom
derfor aldrig til at overtage sit Ombud. Anderledes gik det med den
tredjeældste Søn Abel. Han fik Hertugtitlen (dux Jude) ved Eriks Kro
ning, og i 1237, da han var 18 Aar og ægtede Mechtild Adolfsdatter,
aflagde han Mandseden til sin Fader. Saa længe Kong Valdemar
levede, medførte denne Ordning ingen Ulemper; men der var ikke gaaet
lang Tid, efter at han havde lukket sine Øjne, før Broderstriden mellem
Abel og Erik brød ud, den Kilde til Splid, som medførte saa uover
skuelige Ulykker for baade Hertugdømmet Sønderjylland og for det
samlede danske Rige, takket være Abels nære Tilknytning til det hol
stenske Grevehus.

FEMTE AFSNIT.
VALDEMARERNES SØNDERJYLLAND.
i. KONGE OG HERTUG
aar Striden mellem Konge og Hertug allerede omkring Midten af
det 13. Aarhundrede kunde faa saa skæbnesvangre Følger, var Grun
den dog ikke udelukkende Abelættens Forbindelse med Schauenborgerne
i Holsten. Den maa tillige søges deri, at Hertugdømmet ikke længere
slet og ret var et Ombud, som det endnu i alt væsentligt havde været
det paa Knud Lavards og Valdemar den Stores Tid; det var blevet et
Fyrstelen med alle de Konsekvenser, en saadan Udvikling førte med
sig.
Lensvæsen i almindelig europæisk Forstand var ikke kendt hos os
før ved Midten af det 12. Aarhundrede, og det skyldtes Paavirkninger
udefra, at det omsider trængte igennem ogsaa her. Mandseden (homagium),
som først Magnus Nielssøn, siden Sven Grade og sidst Valdemar den
Store havde aflagt til den tyske Kejser (se S. 360, 368 og 374), betegnede
noget i dansk Statsret hidtil ukendt, og den gav Anledning til, at lig-
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Fig. 205. Glamhullerne i Nørre Brarup Kirkes fritstaaende Klokketaarn. Tømmeret
er rimeligvis fra Slutn. af det 13. Aarh. Thomsen, Flensborg, fot. (1930).
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nende Mandseder nu og da krævedes aflagte til den danske Konge. Ved
Aftalerne i Merseburg 1152 (se S. 368) blev ikke alene Sven Grade
Kejserens Mand, men det bestemtes tillige, at Knud Magnussøn skulde
have Sjælland til Len af Sven mod for sit Vedkommende at opgive alle
Krav paa Rigets Krone — en Ordning, som for øvrigt hurtigt vakte
nye Stridigheder, da Sven fra det sjællandske Len vilde undtage Kron
godset (regios penates, kuningsbü) paa Øen. Det var som en Forsmag paa
den skarpe Uenighed, der et godt Aarhundrede senere brød ud mellem
Konge og Hertug i Anledning af det sønderjydske Krongods.
Imidlertid herskede der endnu omkr. 1150 en væsentlig Forskel mellem
fremmed Lensret og den, der var kommet til Anvendelse hos os. I Ud
landet var Lensarvelighedens Princip almindelig anerkendt —
hos os var Lenene foreløbig rent personlige. At Tendensen ogsaa i Dan
mark maatte gaa i Retning af Arvelen, følger simpelt hen deraf, at den
hele Institution byggede paa Laan ude fra, og vi ser ved en enkelt Lej
lighed, hvordan Tanken kom frem allerede kort efter 1165, da Kong
Valdemar laa i Strid med Henrik Skadelaars Søn, Prins Buris. „Ligesom
Kongen selv ønskede at gøre Riget arveligt i Stedet for at lade de hidtil
raadende Valg herske“, skal Buris ifølge Sakse have sagt til Valdemar,
„saaledes burde han ogsaa tilstaa sine Frænders Børn Arveret til den
tilsvarende ringere Magt og Hæder, som deres Fædre havde“.
Gennemførelsen af Lensarvelighedens Princip blev i Virkeligheden
en sidste Konsekvens af den Maade, hvorpaa Sønderjylland i Valdemarstiden overdroges til Kongebørnene. Hertugdømmet opfattedes nu
som et Secundogenitur, o: et Len, paa hvilket Fyrstens næstældste
Søn havde en sædvanemæssig Ret at gøre gældende. En saadan Betragtningsmaade skimtes for første Gang i Valdemar Sejrs Brev af 1205 til
Pave Innocens III (se S. 390), hvor Sammenhængen viser, at „vort
Hertugdømme og Fædrenearv“ (ducatus noster et heréditas patris nostri) for
Kongen er eet og det samme, og Valdemars egne Dispositioner med
Lenet, som tidligere har været omtalt (se S. 406), peger i ganske den
samme Retning. Naar der i det 14. Aarhundrede henvises til den Ret,
som „Kongebørn, der ikke bliver Konger, har i Riget“, tænkes der netop
paa Retten til de faa danske Fyrstelen, af hvilke Sønderjylland i alle
Henseender var det vigtigste.
Ved den unge Lensmands homagium kunde hans nye Myndighed sym
boliseres derved, at Kongen overrakte ham en Fane. Hans Len
blev et Fanelen. Det siges udtrykkelig om Hertug Valdemar Abelsøns
Forlening med Sønderjylland i 1253, at den ledsagedes af en saadan
Ceremoni, og ældre Fyrstesegl tyder paa, at Skikken har været anvendt
ogsaa paa Valdemars tiden. Ellers vilde man næppe have afbildet den
faneførende sønderjydske Hertug paa Bagsiden af Seglene (Fig. 199,
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Fig. 206. Danske Fyrste
seglfra Valdemarstiden.
Rekonstruktioner af Gorn.
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Hamsfort
(1546—1627).
Det kgl. Bibi. Kali. 668.
8°. (Se Henvisningerne).

sml. Fig. 206) — ganske som vi ser en anden af Landets fyrstelige Lensmænd, Grev Albert af Orlamünde, fremstillet til Hest og med Lensfanen
i sin Haand(Fig. 200). Sandsynligvis er Skikken naaet herop lige saa tidligt
som Fyrstelensinstitutionen selv, og Sønderjylland har vel helt fra
Valdemar den Stores Tid formelt været et dansk Fanelen; at
det ikke derfor behøver ogsaa reelt at have svaret til et udenlandsk
Fanelen, er en anden Sag. Her har en dansk Tradition først efterhaanden
maattet fæstne sig.
Vil vi skaffe os fyldigere Viden om, hvorledes den sønderjydske Hertugs
Stilling til Landets Konge var før Valdemar Sejrs Død, standses vi hur
tigt paa Grund af Kildernes næsten fuldkomne Tavshed, og vi er henvist
til at drage de fleste Slutninger ud fra Kendskab til samtidige Lensfor
hold i Tyskland eller paa Grundlag af senere Bestemmelser herhjemmefra. Tillige maa vi huske, at det Tidsrum, hvorom det drejer sig, er meget
kort. Det strækker sig egentlig kun over Aarene fra 1187 til 1202 (Valde
mar Sejrs Hertugtid) og fra 1237 til 1241 (hans Søn Abels). I hele det
mellemliggende Tidsrum styrede Kongen selv Hertugdømmet i sit eget
eller sine umyndige Sønners Navn, og forud for 1187 (i Biskop Valde-
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mars og Kristoffer Valdemarssøns Dage) var Lensinstitutionen endnu
næppe i synderlig Grad udformet.
Vi kan gaa ud fra, at Hertugen som sin fornemste Pligt har haft den
at yde Kongen Hær tjeneste. Med de „Mænd“, han tog, og med Lenets
Ledingsopbud har han skullet slutte sig til Kongens Ledingshær, naar
dette krævedes — eller værge Grænsen, hvis det var fra denne Kant,
Faren truede. Det var en Pligt, som ikke principielt afveg fra, hvad
Kongen ogsaa tidligere havde haft Ret til at forlange af sin Ombuds
mand i Slesvig, og Forholdene under Valdemarerne var af en saadan Art,
at Hertugens Ledingspligt ikke kunde fremkalde nogen Tvist om de
Spørgsmaal — Ledingens Varighed, Ledingsbødernes og Ledingsaf
gifternes Oppebørsel o. lg. — som senere til Stadighed satte ondt Blod.
Først efter Valdemar Sejrs Død brød paa dette Punkt Stridighederne ud.
Ligeledes skulde Hertugen ifølge sin Stilling overvære de Daneh o ffer, der fandt Sted. Det svarede til, at Lensmændene i Tyskland
skulde møde til „Hofvart“, og vi kan godtgøre, at de sønderjydske Fyrstelensmænd stadig har befundet sig blandt „Rigens bedste Mænd“ {meliores
regni), naar disse samledes. Tidligst nævnes det, at Hertug Abel var til
Stede ved Forliget i Stensby 1238 og Danehoffet i Vordingborg 1241;
men naturligvis har Hertugens Pligt til Fremmøde været gældende ved
alle vigtige Stormandsstævner ogsaa før i Tiden.
Endelig har han skullet forestaa det daglige Styre af Lenet. Han
har inden for dette udøvet den kongelige Myndighed, har sørget for
Skatters og Afgifters Opkrævning, har varetaget Rettens Gang, for saa
vidt den laa under Kongen, han har repræsenteret denne ved Forhand
linger af baade den ene og den anden Art, har givet og stadfæstet
Privilegier, har siddet inde med Lenets faste Borge o. s. v.
Hele denne hans Virksomhed har imidlertid gjort det nødvendigt, at
han har kunnet raade over en Række Embedsmænd, svarende til
Kongens egne. Den tidligst kendte hertugelige Drost, Johannes Hvidding, nævnes i 1263 og 1271 ; men vi har Oplysninger om flere kongelige
Droster allerede paa Valdemar Sejrs Tid, og det er derfor sandsynligt,
at Hertug Abel efter 1237 har haft en lignende Embedsmand — i Virke
ligheden en af de uundværligste, fordi Drosten bl. a. ledede Finanssagerne og repræsenterede sin Herre paa Retsvæsenets Omraade.
Ikke heller har Hertugen kunnet undvære en Mand til Udfærdigelsen
af sine Breve. For Kongens Vedkommende var denne Opgave lagt i
Hænderne paa Kansleren, som fra og med Andreas Sunesøns Over
tagelse af Embedet i Aarene kort før 1201 blev en af Rigets allervig
tigste Embedsmænd. Maaske har Titlen været benyttet ogsaa i det her
tugelige Kancelli paa et ret tidligt Tidspunkt, skønt vi ikke kan følge
den længere tilbage end til 1314; men det er dog tænkeligt, at Hertu-
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gerne indtil Midten af det 13. Aarhundrede ved Udfærdigelsen af deres
Breve og Varetagelsen af deres Regnskabsførsel har nøjedes med en
Notar — ellers som Regel Betegnelsen for en af Kancelliets mindre
fremtrædende Embedsmænd. I hvert Fald nævnes Hertug Abels notarius,
Provst Peder i Vidaa Provsti, omkr. 1240.
Det laa i Hertugens egen Stilling som dux, at han ikke havde Brug
for nogen Marsk til at føre Ledingsopbudet. Dette paahvilede ham selv.
Derimod havde han som Kongen Ret til „at tage Mænd“, der aflagde
homagium til ham. Det siges udtrykkelig i Jydske Lov, at Kongen maa tage
Mænd „over hele sit Rige, i hvilket Skipen han vil, og Hertug i sit Hertug
dømme“, hvorimod Kongens Børn og Frænder eller Greverne ikke maa
modtage Mandsed uden for deres Len. Med andre Ord: inden for
Sønderjylland har baade Kongen og Hertugen kunnet tage
Vasaller — uden for Hertugdømmet har Hertugen ingen saadan Ret
haft. Bestemmelsen var velegnet til at øge Tvisten imellem de to fyrste
lige Parter, da først Striden brød frem; men naturligvis kendte Valdemarstiden ikke til Brydninger paa dette Punkt. Derimod synes der allerede
nu at være opstaaet visse Uoverensstemmelser mellem Hertugen og
Ribebispen, fordi den sidstnævnte ogsaa kunde modtage homagium inden
for sit Bispedømmes sønderjydske Omraade, et Forhold, som senere vil
blive nærmere omtalt (se S. 418).
I Hertugdømmet oppebar Hertugen saa at sige alle de Skatter
og modtog alle de Ydelser, der ellers tilfaldt Kongen. Paa
Valdemarstiden var dog Ledingsbøderne og Ledingsafgifterne undtaget
herfra, ligesom ogsaa Mønt- og Vragretten først senere blev tilstaaet
Hertugen, for saa vidt de ikke tidligere helt eller delvis var overdraget
til andre (jfr. S. 384). Hvis det var os muligt at afgøre, hvor store Kongens
Indtægter var, vilde vi altsaa samtidig faa Rede paa en væsentlig Del af
det økonomiske Grundlag for Hertugdømmets Administration.
Dette kan kun meget tilnærmelsesvis ske, fordi vor eneste Kilde, den
saakaldte „KongValdemarsJordebog“, hvis Hovedstykke med dets
talrige Oplysninger om samtlige danske Herreder stammer fra 1231,
hidtil har trodset alle Forsøg paa en fuldt tilfredsstillende Tolkning.
Der er vel intet af vore middelalderlige Haandskrifter, som har givet
Anledning til heftigere Diskussioner, og adskillige indbyrdes stærkt mod
stridende Opfattelser er i Tidens Løb gjort gældende. Af særlig Betydning
vilde det være, om man kunde opnaa en sikker Forstaaelse af de „Her
redssummer“, der som Regel findes anført umiddelbart efter hvert
enkelt Herredsnavn; men desværre har Forskningen endnu ikke løst
Spørgsmaalet, selv om det maa anses for det mest sandsynlige, at Herreds
summerne slet og ret angiver Størrelsen af den Indtægt, paa hvilken
Kongen hvert Helaar kunde gøre Regning fra det paagældende Oppe-
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børselsdistrikt. Hvor ingen Sum er nævnt, maa Herredet enten have
været bortforlenet, eller ogsaa har Skriveren i Kancelliet simpelt hen
manglet de fornødne Oplysninger, da han indsamlede Materialet til den
originale Liste. Den sidste Forklaring er utvivlsomt den rette i det
langt overvejende Antal Tilfælde.
Til Uvisheden paa dette Punkt kommer imidlertid andre Hindringer
for en rationel Beregning. Enkelte Afgifter er meget summarisk opførte,
Opstillingen er flere Steder uklar, og endelig har vi ingen absolut Vished
for, hvorledes vi skal omregne de mange forskellige Værdiangivelser til
samme Enhed, da vort Kendskab til det indbyrdes Forhold mellem Mark
Sølv, Mark Korn, Mark Honning o*, s. v. er ret begrænset. Trods alle
disse nødvendige Forbehold er det dog af Interesse at sammentælle de
Indtægter, som opføres i Jordebogen. De udgør alt i alt for Sønderjyllands
Vedkommende — Utland medregnet — c. i 900 Mark Sølv eller c.950
Mark Korn, og regner vi her med 36 Tønder Byg paa 1 Mark Korn,
har de altsaa repræsenteret en samlet Værdi af c. 34000 Tdr. I
Aarene 1921—30 var den gennemsnitlige Kapitelstakst for Byg Kr. 17,15
pr. Td. Indtægten maa derfor have svaret til godt og vel
Kr. 580000 i vore Dages Penge.
Men for det første er Beregningen af dette Tal som ovenfor nævnt
usikker, for det andet har Kongen haft adskillige Indtægter fra Hertug
dømmet, som Jordebogen slet ikke nævner eller dog kun antyder. Han
har opkrævet Told i baade Haderslev, Rise og Vis-Husby Herreder,
hvor de senere Købstæder Haderslev, Aabenraa og Flensborg voksede
frem (se S. 456 ff.), han har faaet mange Afgifter fra Slesvig By, selv om
de ikke har kunnet maale sig med de tilsvarende fra Ribe (c. 100000 Kr.),
han har sandsynligvis modtaget Afgifter fra de to-tre Herreder, som i
Jordebogen staar opførte uden nogen Herredssum (Ny, Sønder Gøs,
maaske Arns), og han har endelig haft en meget betydelig, ekstraordinær
Indtægt ved den Ret til 3 Nætters Gæsteri, som Danevirke (Arns Herred ?),
Ejdersted og Lundebjerg Herred i Fællesskab skulde yde ham, naar han
om Sommeren efter Sædvane kom med Hæren til Utland, ligesom de
samme Distrikter skulde sørge for 3 Nætters Vintergæsteri eller udrede
800 Mark Penninge (procurationem trium noctium in estate cum exercitu sicut
consweuit rex in Vtlandiam transire. Jtem procurationem .iij. noctium in hyeme uel
.dccc. mr. denariorum). 800 Mark Penninge maa — efter ovenstaaende Bereg
ning — have svaret til c. 82000 Kr. — en i sig selv forbavsende stor Sum,
der dog vistnok (trods Teksten) gælder som Afløsning for alle 6 Nætters
Gæsteri. Endvidere maa det jo ikke glemmes, at Kongen gæstede disse
Egne „med Hæren“.
De fleste af de hidtil nævnte Afgifter gik ved Sønderjyllands Bortforlening fra Kongen over til Hertugen; men Kongen beholdt for sit eget

To Sider af Valdemars Jordebog.
(Se Henvisningerne) Rigsarkivet.
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Fig. 207. Valdemar Sejrs Kongelev og Patrimonium i Sønderjylland.
Kortskitse af Forf. — De understregede Navne angiver Kongelevet, de andre Patrimoniet. Ty ar nes har ikke kunnet indlægges. Se forøvr. Henvisningerne.

Vedkommende meget betydelige Værdier dernede, rent bortset fra de
Indtægter, der som Ledingsbøder og Ledingsafgifter, Mønt- og Vragret
endnu i Valdemarstiden var unddraget Hertugen.
Først og fremmest blev hele Krongodset uberørt af Forleningen.
Det omfattede bl. a. Rigets Almindinger, □: „øde“ Jord (Oredrev,
Heder) og Skove, som ikke var inddraget under Landsbyerne, eller
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hvorpaa Enkeltmænd havde skaffet sig Hævd. I Sønderjylland var
Jarnwilh (□: Dänischwohld), der medtages i Jordebogens Krongodsliste,
oprindelig en Almindingskov, som først sent blev ryddet, men hvis vidt
strakte Omraade man dog allerede paa Valdemars tiden saa smaat be
gyndte at bebygge (se S. 484). Til de sønderjydske Almindinger maa vel
ogsaa regnes Kongelevet Kamp, omtrent lig det senere Hohn Herred.
Endvidere hørte Rigets store Strømme til Kronen. Det kan f. Eks.
af den ældre slesvigske Stadsret ses, at dette har været Tilfældet med
Slien; thi ingen — hedder det — maa bygge i eller ud over dens Vand
uden den kongelige Ombudsmands Tilladelse, „da Strømmen er Kongens“
(quia flumen regis est).
Dernæst lærer vi dels af Jordebogen, dels af et tidligere nævnt Konge
brev (se S. 384), at de tre Fjerdedele af Hedeby (o: Slesvig) var
Kronens, medens den sidste Fjerdedel var Hertugens, at Kongen havde
Halvdelen af Møntindtægten i Slesvig By, hvor den anden Halv
del var overdraget til Bispestolen, og at Kronen raadede over tre brænnæstallær, Hertugen over een (sagtens Saltsyderier paa de frisiske Vesterhavsøer). Endelig kommer hertil det egentlige Kongelev, der ifølge
Jordebogen omfattede Brøns (Brytyenes), Højer (Høthær), S øderu p
(Sudthorp), Kliplev (Klyppælef), Hanved (Hanæwith) og Gelting
(Gyæltyng)1). Paa alle disse Steder maa der have ligget kongelige Gaarde,
styrede af Kongens Ombudsmænd eller Bryder og aarligt svarende be
tydelige Afgifter til Kongens Kasse. Hvor store disse Afgifter har været,
kan vi dog ikke sige, da Jordebogen ikke giver os nogen Vurdering af
Ejendommene.
Trods Forleningen var Kongens Indtægter fra Sønderjylland altsaa
vedvarende anselige, og det er forstaaeligt, at Hertugerne i Slutningen
af det 13. og Begyndelsen af det 14. Aarhundrede førte en energisk Kamp
for at tilvende sig ogsaa de Ydelser og Godser, som hidtil havde været
forbeholdt Kronen.
Men vi er endnu ikke naaet til Bunds med Kongens Indtægter. Til
det, han oppebar i sin Egenskab af Kronens Bærer, maa lægges hans
Indtægter som Privatmand.
De stammede fra Fædrenegodset (patrimonium regis), der hovedsagelig
bestod af Ættens Arv, men som i Tidens Løb var øget ved Køb eller ved
Konfiskation af forbrudte Ejendomme. Det var alt i alt overordentlig
vidtstrakt, og Valdemar Sejr havde vistnok samlet hele Kongeættens
Jord paa sine Hænder — naturligvis med Undtagelse af det, der tidligere
*) Paa Als endvidere Ketting (Kelyngy) 3 Klin ting (Clintyngy). Da Als var bort
forlenet til Grev Albert af Orlamünde (se S. 405), opforer Jordebogen overhovedet ingen
kongelige Indtægter for Øen, som i det Hele ikke regnedes med til Hertugdømmet.
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var skænket bort, f. Eks. til Bispestolen i Slesvig (se S. 384) ; thi medens
Krongodset var uafhændeligt uden Stormændenes Samtykke, raadede
Fyrsten frit over Patrimoniet.
Jordebogen giver os gode Oplysninger om Størrelsen af dette Privatgods.
Umiddelbart efter de „Herredssummer“, som ovenfor har været omtalt,
bringer den Navnene paa en lang Række Ejendomme, der har tilhørt
Kongen personlig, og gennemgaaende nævner den ved hver enkelt en
Vurderingssum i Mark Guld eller Mark Sølv. Vi kan altsaa fra Herred
til Herred skaffe os Klarhed over, hvad der i 1231 har været i Konge
ættens Eje, og det ses at have været Jordegods til en samlet Værdi
af mindst 455 Mark Guld. Hermed kan sammenlignes, at Patrimo
niet paa Fyn vurderedes til 400 Mark Guld „efter den gamle (Guld)vurdering“. 455 Mark Guld var det samme som 3640 Mark Sølv, og om
sat paa den tidligere benyttede Maade vilde dette i vore Dages
Penge svare til c. 1 1 24300 Kr. Regner man med, at Landgilden
har kunnet give Kongen 1l2i af Jordværdien, maa han altsaa herfra
aarlighavekunnetoppebærec. i52MarkSølv(= c. 47000 Kr.).
Men yderligere hører vi af Jordebogen, at han mellem Slien og Ejderen besad 420 Hove foruden paa Svansø 261/2 Plovs Land og „mange
Skove“ (Dominus rex habet inter Slœ et Eydœr ,cccc. houœ et .xx. Jn Swansø
.xxvi. aratra et dim. et prêter hoc multas situas; sg S. 484). Ogsaa fra disse
Egne har han da modtaget betydelige Summer i Landgilde.
Da Kong Valdemar i 1231—32 lod Jordebogens Hovedstykke ogKongelevsliste udarbejde, var han uden Sammenligning Landets rigeste Mand
og største Godsejer. Skønt hans Søn Abel i Maj 1232 fik den jydske Hertug
titel, som Broderen Erik havde baaret siden sin Fødsel i 1216, vedblev
sikkert Kongen at raade over alle Lenets Indtægter, og først da Abel
aflagde homagium i 1237 og dermed selv overtog Styret i Sønderjylland,
kan der være sket en Ændring paa dette Punkt. Nu var det til Hertugen,
at hele det Kompleks af højst uensartede Ydelser præsteredes, denne
Blanding af Skatter og Tynger (Stud, Torvegæld, Arvekøb og Sagefald,
Told og Havneafgifter, Inne, Gæsteri o. lg.) som Middelalderen kendte,
og som hver for sig havde sin bestemte Baggrund og sin særegne Historie,
endnu langtfra udredet. Vi har dog set, at Kong Valdemar trods alt
forbeholdt sig ikke saa faa Indtægter af Lenet; men efter hans Død brød
Kampen ud mellem Kongsfrænderne, og i den spillede Herredømmet
over Ledingspenge og Krongodslandgilde ikke nogen helt ringe Rolle.
Hertil kom, at det store Patrimonium nu var skiftet mellem Arvingerne
— vi ved ikke nøje hvorledes — og langsomt svækkedes Kongens økono
miske Magt i Sønderjylland, medens til Gengæld Hertugens voksede.
Det blev en haard Strid, i hvilken Hertugen havde al Udsigt til at trække
det længste Straa — og omsider virkelig havde Held til at gøre det.
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Alligevel var det ikke udelukkende Hertugen og Kongen, der efter
1237 stod som de bestemmende Faktorer i Hertugdømmet. En tredje
Magtfaktor havde forlængst meldt sig og sad nu inde med gode Kort paa
Haanden. Det var Kirken, der baade i politisk og i økonomisk Hen
seende havde evnet at skaffe sig en vidtrækkende Indflydelse, og af dens
Udvikling i Sønderjylland under Valdemarerne skal vi derfor i meget
store Træk give en Fremstilling.

2. BISPEDØMMERNE

Ejendommeligt nok var ikke hele Sønderjylland lagt under Slesvig
Bispestol. Fra gammel Tid var det kun Tilfældet med den sydlige og
østlige Del, medens det nordvestlige Hjørne lød under Bispen i Ribe og
Als under Bispen i Odense, og saadan havde Delingen sikkert artet sig
allerede i Biskop Rudolfs Dage (se S. 331) — maaske afspejlende endnu
ældre Forhold af tilsvarende Art. Brugbare Kilder til Oplysning om det
slesvigske Bispedømmes Omraade møder os dog først i det 15. og 16.
Aarhundrede; men vi har al Grund til at tro, at Grænserne paa Valdemarstiden i Hovedsagen har været de samme som under Senkatolicismen,
og at kun ganske uvæsentlige Forskydninger i Tidens Løb kan have
fundet Sted.
For Kongemagtens Stilling til Kirken kunde dens Ret til at øve Ind
flydelse paa Bispevalgene ikke være uden Betydning. At Kongerne
har øvet en saadan Indflydelse, nu og da hemmet deri af de herskende
politiske Forhold, har tidligere været nævnt (se S. 331); men vi har
tillige set, at Kongens Vilje ved Lejlighed direkte kunde krydses af Bispebyens Præster og Borgere (clerus et populus), som efter de kanoniske
Regler besad Valgretten, og at det i saa Fald blev Kronens Bærer, som
maatte bøje sig (se S. 363). Nogen „Investiturstrid“ i tysk Stil kan man
dog ikke tale om herhjemme. Kirkens Stilling styrkedes ganske jævnt og
naturligt ved den Oprettelse af Domkapitler, som begyndte i Slut
ningen af det ii., og som ikke afsluttedes før i Begyndelsen af det 13.
Aarhundrede. Disse ordnede Præstesamlag ved Domkirkerne fik efterhaanden overdraget Retten til at foretage Bispevalgene; men Kongens
Samtykke var alligevel stadig nødvendigt, før Ærkebispen kunde stad
fæste det gjorde Valg, og karakteristisk nok maatte Ribe Domkapitel i
1171 for en Afgift paa 300 Mark tilkøbe sig Valgretten af Kongen. Al
vorlige Konflikter synes Bispevalgene ikke at have fremkaldt. Da Ribekapitlet i 1214 valgte Ærkedegnen Tuve til Biskop (1214—30), var dette
ganske vist ikke efter Kong Valdemars Hoved; men han godkendte
hurtigt den trufne Afgørelse og tog siden Tu ve i sin egen Politiks Tjeneste,
uden at dette vanskeliggjorde Bispens Forhold til Kapitlet.
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Det er forstaaeligt nok, at Kongerne længst muligt fastholdt deres
Indflydelse paa Bispevalgene. Bispen var nemlig paa Valdemarstiden stillet som en anden af Kronens Lensmænd, han kunde
„tage Mænd“ inden for sit Bispedømmes Grænser, han skulde i Tilfælde
af Leding møde personlig med sit Mandskab, han havde Pligt til at
overvære Danehoflerne, og han oppebar Indtægterne af det Gods, der
hørte Bispestolen til — for en væsentlig Del skænket den ved kongelige
Gavebreve. Gennemgaar vi Tidens Bispelister fra de to sønderjydske
Diøceser, finder vi da ikke heller Personligheder, som har stillet sig i
Opposition til Kronen — ene Biskop Valdemar undtaget. Tværtimod
møder vi i de fleste Tilfælde Mænd, som har nydt Kongens ubetingede
Tillid, har varetaget vigtige Statshverv for ham, har medundertegnet
hans Breve eller har været knyttede til ham paa anden Vis. Biskop Niels
afSlesvig (12081)—33) nævnes f. Eks. efter Peder Sunesøns Død (1214)
som Kongens cancellarius. Biskop Omer af Ribe (1177(78)—1204)
kender vi som en tro Kongens Tjener baade fra Vender togene og fra
Striden med den oprørske Biskop Valdemar, og Biskop Jens af Slesvig
(1238—44) var blandt Valdemar Sejrs Raadgivere, da Jydske Lov ud
stedtes i Vordingborg 1241.
Der er intet overraskende i dette Forhold. Det svarer til, hvad vi ken
der fra Landets øvrige Bispedømmer. Men da der i sidste Halvdel af det
13. Aarhundrede brød en bitter Strid ud mellem Kronen og Kirken,
fulgte Udviklingen i Sønderjylland sine egne Veje, fordi Striden her
tillige greb ind i den dybtgaaende Konflikt mellem Kongen og Hertugen,
og Bispens Stilling som Kronens Lensmand maatte ophøre, i samme Øje
blik det lykkedes Hertugen at løsne sine egne Baand. Allerede inden
Aarhundredets Udgang kunde Hertug Valdemar Erikssøn give Haderslev
Bymænd en Stadsret med „baade Hedebybispens og Ribebispens og
andre hans gode Mænds Raad“, og Slesvigbispen betegnedes i et om
trent samtidigt Brev (20. Februar 1291) udtrykkeligt som en af Hertu
gens consiliarii. Han var — om end ikke ubestridt — blevet Hertugens
„Mand“.
De sønderjydske Bispelens Størrelse paa Valdemarstiden har
vi ingen Midler til at beregne; kun kan vi af Kong Valdemars Gavebrev
fra c. 1175 (se S. 384) slutte, at Slesvigstolen maa have siddet inde med
et meget betydeligt Jordegods. Bedre orienterede er vi angaaende de
Friheder, hvormed Lenene udstyredes, idet vi har Kendskab
til enkelte af de givne Privilegier.
x) Niels valgtes allerede ved Biskop Valdemars Fængsling i 1192 til Slesvigbisp, men
fungerede kun som vicarius, indtil Paven i 1208 bandlyste Valdemar. Aaret efter modtog
Niels Indvielsen.
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Saaledes har allerede Sven Grade c. 1151 udstedt et Brev til Biskop
Elias af Ribe (1142—62(?)), hvorved Bispestolens Landboere (coloni)
baade paa Land og i By fritoges for at svare Kronen baade Kværsæde og
Stud, samtidig med at Bispen fik overdraget Halvdelen af Kronens
Indtægter i Ribe By med Undtagelse af Vrag, Forband og 40 Marks
Bøder. I Forvejen havde Bispestolen Halvdelen af Byens Mønt; men denne
afstod Biskop Gunner (1230—46) i 1234 til Kong Valdemar, som til
Gengæld skænkede ham Plovskatten i tre af Bispedømmets Sysler og to af
dets Byer. Faa Aar senere (3. August 1240) fritog Hertug Abel mod en
Godtgørelse paa 200 Mark alle Bispens Bryder og Landboer i Tønder,
Daler og Ballum for enhver hertugelig Ret og Tynge undtagen Leding,
Kværsæde og Stud; men netop denne Undtagelse viser, at Bispen ogsaa
for sine sønderjydske Ejendommes Vedkommende stod som Kronens
Lensmand, og i samme Retning peger det, at Kong Valdemar kort før
sin Død bekræftede Privilegiet (12. Marts 1241).
Langt det mest omfattende Privilegium var dog det, som Biskop
Valdemar af Slesvig opnaaede af Knud VI den 20. November 1187.
Kongen fritog ved sit Brev alle Bispedømmets Bryder og Landboer for
enhver kongelig Tynge og gav Bispen den fulde kongelige Ret over
de Ejendomme, han i Øjeblikket besad, og dem, han senere kunde er
hverve — et uforkasteligt Vidnesbyrd om den Tillid hvormed baade
Kong Knud og Ærkebiskop Absalon — der medbeseglede Brevet —
paa dette Tidspunkt betragtede den ærgerrige Prælat. En saa omfat
tende Frihed var end ikke Lundestolen i Besiddelse af, og ingen kan un
dres over, at Biskop Valdemar sørgede for snarest at opnaa Pavens
Stadfæstelse af Privilegiet (9. Maj 1188). Ogsaa hans Efterfølger, Biskop
Niels af Slesvig, søgte og fik en pavelig Bekræftelse (3. Juni 1216).
Paa denne Maade blev Bispernes verdslige Myndighed kraftigt under
bygget og deres økonomiske Evne i ikke ringe Grad styrket. Men den
Skattefrihed, de opnaaede, svækkede til Gengæld Kronens Indtægter,
og en lignende Ulempe kunde deres Ret til at „tage Mænd“ volde —
den „mindskede Skipenet“, som man sagde, det vil sige, den forrin
gede Ledingsskatten inden for det Omraade (Skipenet), af hvilket det
enkelte Ledingsskib skulde udrustes. Omvendt kunde Bispernes Skipen
mindskes, hvis andre Herrer „tog Mænd“ i dem, og paa Grund af de
særlige sønderjydske Forhold, hvor baade Kongen, Hertugen og Bispen
kunde modtage homagium i samme Egn (se S. 411), maatte der let opstaa Uoverensstemmelser mellem Parterne. En saadan ligger aabenbart
bag et Brev fra 1237, ved hvilket den udvalgte Kong Erik Valdemarssøn
lover ikke at ville mindske Ribebispens Skipen. Aflægger en Bonde
homagium til ham, men dølger, at han har hjemme i Bispens Skipen, skal
Troskabseden regnes for ugyldig.
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Fig. 208. Brudstykke af et Pavebrev, dateret 3. Juni 1216.
Pave Innocens III bekræfter Ribebispen Tuves Oprettelse af to nye Præbender paa Grundlag af Indtægterne fra Kirkerne i
Tønder og Ballum. Endvidere bekræfter Paven Bispens Gave af Jord i Lundvraa og Vesterenge til Domkapitlet i Ribe. Rigs
arkivet fot. (1931). Se Henvisningerne.
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Af ikke mindre Betydning for Bispedømmerne end Privilegierne maa
dog hele den indre Opbygning af Kirken have været, saaledes
som denne fuldbyrdedes i det 12. og Begyndelsen af det 13. Aarhundrede.
Det er tidligere fremhævet, hvorledes Oprettelsen af Domkapitler
virkede i denne Retning (se S. 416). I Ribe organiseredes Kapitlet 1145
af Biskop Elias, men vi ved ikke, hvor mange Præbender han stiftede
til Kannikerncs Underhold. Paa Biskop Orners Tid (1178—1204) var
Antallet vistnok tolv, og Biskop Tuve (1214—30) føjede hertil i 1214 tre
(i Realiteten dog kun to) nye Præbender, idet han henlagde Indtægten af
Kirkerne i Tønder og Ballum til Konventet (Fig. 208). Hvad Slesvig
angaar ser vi, at det gamle „Registrum capituli Slesvicensis“ fra Midten
af den 15. Aarhundrede som en Gruppe for sig opregner 8 — relativt
smaa — Præbender og derefter tilføjer, at de „stiftedes af en saare navn
kundig dansk Konge“ (fundate in ecclesia b. Petri Sleswic. per illustrissimum
regem Dacie). Det har sikkert været det ofte nævnte kongelige Gavebrev,
som har dannet Grundlaget for dem og dermed for Domkapitlet (se
S. 384), og dette maa altsaa være blevet organiseret kort efter Valdemar
den Stores Død i 1182 — i saa Fald et Vidnesbyrd om den Iver, hvor
med Biskop Valdemar som electus søgte at styrke Slesvigstolen. I Tidens
Løb kom der yderligere 16 Præbender til, men hvor mange af disse der
stammer fra Valdemarstiden, kan ikke siges.
For øvrigt bestod det slesvigske Domkapitel af tre Prælater og et
Antal Kanniker — aldrig over 24. Blandt de førstnævnte indtog
Domprovsten (praepositus summus) den ledende Stilling. Hans Provsti
(praepositura maior) omfattede Landet mellem Slien og Ejderen, heri ind
befattet Svansø, endvidere af Isted Syssel Arns Herred (med Slesvig
By) og begge Gøs Herrederne, samt af Utland Lundebjerg Herred. Tid
ligst hører vi en Domprovst omtalt i 1244; men Embedet har naturlig
vis eksisteret fra Kapitlets Oprettelse. Næsthøjest i Rang var Ærke
de gn en (archidiaconus) .> hvis Provsti (archidiaconatus) udgjorde Resten
af Isted Syssel: Herrederne Vis (med Flensborg By), Ugle, Husby,
Strukstrup, Siis og Ny. En diaconus Trugils, som nævnes i 1240, skal
være den tidligst kendte Ærkedegn i Slesvig. Som den tredje Prælat
kom Kantoren (cantor), hvis Embedspligt — daglig Tilrettelæggelse
af og Tilsyn med Gudstjenesten i Domkirken — tvang ham til stadigt
Ophold i Slesvig. Derfor har han næppe til en Begyndelse faaet over
draget noget eget Provsti; men senere blev Provstiet Strand (se nedenfor)
lagt under ham, og Forholdet har allerede i 1198 kunnet føre til Kon
flikter, idet Provsten i Slesvig (prepositus de Scelswig) da havde frataget
Provsten i Strand (prepositus de Strand) Kirkerne Hersbøl og Stintebøl
(duas ecclesias, videlicet de Henestbl. et de Stuntable), saa der maatte et Pave
brev til (24. Novbr.) for at skaffe Strand-Provsten hans tabte Ret til-
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Fig. 20g. Slesvig Bispedomme i Middelalderen.
Kortskitse paa Grundlag af Willers Jessen: Übersichtskarte über das Bistum Schlesw.
ums Jahr 1450. Vestkystens Form er kun tilnærmelsesvis rigtig og svarer ikke til
Forholdene paa Valdemarstiden; men disse vil ikke kunne rekonstrueres.

bage. I det hele har Forholdene herovre i denne urolige Periode, da Bi
skop Valdemar sad fængslet og Biskop Niels endnu ikke var paveligt
anerkendt som hans Efterfølger, sikkert artet sig paa en ret uregelmæssig
Maade. Vi har saaledes fra 13. Novbr. 1198 et Brev, hvori Innocens III
befaler Provsten i Strand og Præsterne i Utland, at de paa Provstesynoder,
som cr traadt i Bispevisitatsernes Sted, skal faa afskaffet forskellige Mis
brug, og et samtidigt Brev paalægger Ærkebiskop Absalon, at han —
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om fornødent — skal gennemtvinge Lydighed mod denne pavelige
Befaling.
Alt, hvad der af Slesvig Bispedømme laa uden for praepositura maior og
archidiaconatus, var delt i Provstier (praepositurae), hvis Kirkeforhold
blev tilset af Kanniker, der bar Titlen Provster (praepositi). Nordligst
laa Barvid Syssels Provsti, omfattende Tyrs trup og Haderslev Her
reder, samt af Frøs Herred Skodborg Sogn, af Gram Herred Vedsted,
Hammelev, Jegerup, Magstrup, Sommersted, Oksenvad og Jels Sogne
og af Sønder Rangstrup Herred Øster Løgum Sogn. Man har med god
Grund fremhævet den ejendommelige Afgrænsning i Vest — mod Ribe
Bispedømme. Ved den faldt hele Hærvejen gennem Sønderjylland fra
Skodborg i Nord til Rendsborg i Syd inden for Slesvigbispens Diøces
uden paa noget Punkt at passere Ribebispens. Syd for Barvid fulgte
Ellum Syssels Provsti (Sundeved, Kliplev, Rise, Lovtrup og Kær
Herreder ; det lagdes paa et senere Tidspunkt til praepositura maior) ; ude
i Vest laa Vidaa Provsti (Horseby og Bøking Herreder samt Sild),
det ovennævnte Provsti Strand (Amrum, Før, Vyriks, Beltring, Pelworm og Edoms Herreder) og endelig Provstiet Ejdersted. Af Ribe
Bispedømmes sønderjydske Omraade var den største Del lagt under
Ribe Archidiaconat, Resten under Kantorembedet, og Odense Bispe
dømme havde oprettet et særligt Provsti for Als.

3. KIRKERNE

Det maa imidlertid ikke glemmes, at selv om Kirkens politiske og øko
nomiske Magt i Hovedsagen samledes hos Bisperne og i Domkapitlerne
(fra Klostrene ser vi foreløbig bort), var det Sognepræsterne ude i
Landsbyerne eller inde i Købstæderne, som gjorde Kirkens aandelige
Myndighed levende, frugtbar og styrkende. Først med Sognekirkerne
afsluttedes derfor den hele, samlede Organisation, og det er et meget
betydeligt Savn, at Kilderne ikke giver os paalidelig Oplysning om Sognetallets Størrelse paa Valdemarernes Tid. Knytlingesagas Meddelelse,
at der i Slesvig Bispedømme ved Midten af det 13. Aarhundrede fandtes
350 Sogne, er kun tilnærmelsesvis rigtig, og alle Beregninger paa Grund
lag af senere Kirkelister kan i Virkeligheden ikke løse Problemet. Vi maa
dog gaa ud fra, at langt de fleste af Senkatolicismens Sognekirker var
rejste inden c. 1250, og dette gælder baade for det egentlige Hertug
dømmes og for Utlands Vedkommende. Gammel, lokal Tradition, hvis
Paalidelighed vi desværre ikke kan godtgøre, sætter Opførelsen af de
ældste Trækapeller i Ejdersted — Tating og Garding, snart efter Poppen
bøl, Tetenbøl, Øster-Hever, Katrinenherd, Welt og Vollerwiek — til
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Fig. 210. Oksenvad Kirke.
Taarnet skyldes senere Tilbygning. Nationalmus. fot.

Begyndelsen af det 12. Aarhundrede, og i 1117 skal den første Stenkirke
i Garding være opført.
Bag denne Rejsning af Kirkebygninger stod sikkert oprindelig de for
skellige Egnes Sognebønder eller Stormænd — hvis det da ikke var
Kongen eller Hertugen, der satte Arbejdet i Gang, — og som Regel
maa Kirkebyggerne have forbeholdt sig Patronatsretten til de paagæl
dende Kirker. Fra Utland har vi en Tradition om, at en Storbondeæt
— Boiemændene — i 1109 byggede Trækapellet i Garding; men da de i
1113 slog Præsten, Herman Lütke, ihjel, mistede de Patronatsretten
(dorumme worden se berowet erer leenware\ Ej ders tedskrøniken). For øvrigt
er det os kun undtagelsesvis muligt at skelne mellem de Kirker, der
skyldtes Bønders og Stormænds Byggelyst, og dem, der var en Frugt af
Bispens eller Domkapitlets Organisationsarbejde. De sidstnævnte havde
under alle Omstændigheder til Forudsætning, at Bispesædet raadede
over betydelige Indtægter, og dette blev først efterhaanden Tilfældet —
dels takket være voksende Gaver fra Lægfolks Side, dels takket være de
Privilegier, der opnaaedes (først og fremmest Privilegiebrevet af 1187,
se S. 418). Men hertil kom yderligere den store Støtte, som Bispestolen
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skaffede sig ved Gennemførelsen af den fulde Tiendepligt. For
Slesvig Bispedømmets Vedkommende blev den endelige Ordning fastsat
efter Forhandlinger mellem Befolkningen og den udvalgte Biskop Valde
mar. I et Bekræftelsesbrev, som Absalon udstedte — sandsynligvis i Efteraaret 1187 — redegøres der for den trufne Aftale. Af alle, der bor
Nord eller Syd for Slien (tam citra Sie, quam ultra meridiem versus), skal
en Tredjedel af Tienden ydes til Præsten (in usus Sacerdotum), en Tred
jedel til Kirken (in aedificationem Ecclesiarum) og en Tredjedel til Bispen
— kun de tre Ejderstedherreder Tønning, Geting og Holmbo slipper
for Bispetienden. De havde ogsaa Lettelser paa andre Punkter, f. Eks.
med Hensyn til Størrelsen af det biskoppelige Sagefald. Allerede den 9.
Maj 1188 stadfæstede Paven Tiendeaftalen, og Biskop Niels skaffede sig
den 3. Juni 1216 en ny pavelig Bekræftelse derpaa.
Er det saaledes meget sparsomt, hvad vi paa Grundlag af Aktstykker
eller Tradition kan sige om Kirkebygningernes Opførelse i Løbet af det
12. og første Halvdel af det 13. Aarhundrede, saa er til Gengæld mang
foldige af Bygværkerne selv bevarede den Dag i Dag, ganske
vist langtfra uændrede, men dog i væsentlige Træk afspejlende baade
den kunstneriske Evne og det forbavsende stærke Initiativ, som Befolk
ningen har raadet over i denne Periode. Af Sønderjyllands 228 middel
alderlige Landsbykirker indeholder ikke færre end 194 (196?) romanske
Elementer, som viser, at de maa være rejste før c. 1250.
Blandt de allerældste staar her den ejendommelige Starup Kirke
ved Haderslev Fjord, Landsdelens eneste Fraadstenskirke, en treskibet
Basilika med halvrund Apsis, nær beslægtet med den nørrejydske Fraad
stenskirke i Tamdrup ved Horsens. Baade Byggeemnet (Fraadstenen,
brudt tæt ved Haderslev By) og det for en Landsbykirke usædvanlige
treskibede Anlæg har gjort Starup Kirke til en sjælden pompøs Bygning,
som dog allerede i senromansk Tid er blevet stærkt forringet ved Ned
brydning af Sideskibene. En haardhændet Restaurering og Bemaling i
Aarene før og under Verdenskrigen har ganske vist genskabt det gamle
Kirkerum, men har samtidig plyndret det for al den Charme, det tid
ligere besad.
Fraadsten er muligvis ogsaa — om end i meget ringe Udstrækning —
benyttet ved Opførelsen af den ældste Kirke i Øs by. Ellers er det saa
ubetinget almindelig Granit, der præger Hovedmængden af Sønder
jyllands Kirker — enten i Form af kløvet Kamp eller af omhyggeligt
tilhuggede Kvadre.
Kampestenskirkerne er særlig fremherskende paa Østkysten (i
Haderslev Østeramt 4, Aabenraa Amt 9, Sønderborg Amt 9, Flensborg
Amt 15, Slesvig Amt 17, Ekernførde Amt 6, tilsammen 60; i hele det
øvrige Sønderjylland kun 11). Det er den samme Type, som træffes i
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det østlige Nørrejylland mellem Horsens og Mols, men rimeligvis er For
bindelsen mellem de østslesvigske Kampestenskirker og de sydfynske
i Salling, Sunds og Gudme Herreder endnu nærmere. I arkitektonisk
Henseende er de ikke særlig værdifulde, selv om en og anden af dem
kan vise dekorative Led — f. Eks. Søjleportaler (Bov, Borby) — som
ellers ikke hører Gruppen til. De er gennemgaaende yderst enkle, ja de
kan gøre et næsten fattigt Indtryk, og man har gættet paa, at de i sig
selv skulde vidne om den økonomiske Svækkelse, som Venderhærgningerne
af netop disse Egne maa have fremkaldt. Aarsagen kunde dog ogsaa tænkes
at være en anden.
Ganske anderledes rigt tegner Kvaderstenskirkerne sig. Det gen
stridige Materiales fortrinlige Behandling, de skønt satte Mure, den
vekslende skulpturelle Udsmykning — alt gør dem til nogle af vore mest
fængslende Mindesmærker fra Tiden forud for og under Valdemarerne.
Ogsaa for deres Vedkommende er Forbindelsen med det øvrige Dan
marks Kirkebygningskunst klar som Dagen. Romanske Kvaderstens
kirker er i særlig Grad karakteristiske for de jydske Landsogne. Sjæl
land og Bornholm har overhovedet ingen, Laaland og Falster kun 5,
Fyn 49; men fra Angel til Vendsyssel findes ikke mindre end 735, og af
disse ligger de 51 i Sønderjylland, skarpt skilte i to Grupper: en nordlig
paa 46 (i Haderslev Øster- og Vesteramt 33, Tønder Nørre- og Sønderamt 10, Aabenraa Amt 3) og en sydlig paa 5 (alle i Angel). Det er i og
for sig ikke de gamle Bispedømmer, som afspejler sig i denne Tvedeling;
men alligevel er det de to Domkirker, som hver for sig præger mang
foldige Enkeltheder inden for Gruppernes Kirker.
Ribe Domkirkes Skulpturer har saaledes dannet Mønsteret for til
svarende Udsmykninger paa adskillige nordslesvigske Kirker. Træk fra
den berømte Kathoveddør genkendes i Søjleportalerne ved Aller, Taps,
Tyrstrup og Skodborg Kirker — baade hvad selve Opbygningen (to
Søjler paa hver Side af Indgangsdøren), og hvad forskellige Enkeltheder
(Kapitæler, Baser) angaar. Kathoveddørens primitive korintiserende
Kapitæler med deres Rækker af kransstillede Blade efterlignes paa Apsidehalvsøjlerne ved Hygum Kirke og paa den (allerede i Middelalderen)
nedrevne Apsis ved Agerskov Kirke. Og Ribepræget er naturligvis ikke
begrænset til Nordslesvig — det sætter tillige sit Stempel paa Nabokirkerne
i det sydlige Nørrejylland, saa der paa begge Sider af Kongeaaen dannes
en fælles Stilgruppe, spændende tværs over Landet fra Kyst til Kyst.
Tilsyneladende har Slesvig Domkirke ikke øvet en lige saa stor
Paavirkning paa Omegnens kirkelige Bygningskunst. Den skelnes tyde
ligst i de fem angelske Kvaderstenskirker: Munkbrarup, Husby,
Sørup, Nørre Brarup og Havetoft, af hvilke kun Sørup har faaet
Lov at beholde sin søjle- og lisenprydede Apsis (Fig. 212), sagtens en
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Fig. 2ii. Sørup Kirkes Nordportal.
Thomsen, Flensborg, fot. (1930).

Afglans af Slesvig-Domkirkens egen romanske Apsis, som forsvandt
ved Ombygningerne allerede i det 13. Aarhundrede. Men hvor mis
handlede er ikke disse angelske Kirker — stadig Sørup undtaget! Til
bygninger, forfærdelige Restaureringer og Mangel paa kunstnerisk
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Fig. 212. Sørup Kirkes Apsis.
Thomsen, Flensborg, fot. (1930).

Kultur har skæmmet dem, saa man kun vanskeligt aner deres gamle
Herlighed. Alligevel staar Munkbrarups Sydportal, Sørups Nord- og
Sydportal (den sidstnævnte flyttet til Taarngavlen) og Sydportalerne
paa Havetoft og Nørre Brarup Kirker som synlige Minder om det, der
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Fig. 213. Romanske Granitskulpturer.
De to øverste fra UIsnæs Kirke (Thomsen, Flensborg, fot. 1930), den nederste fra
Slesvig Domkirke (Forf. fot. 1927).

en Gang var. Det er Petersportalen paa Slesvig Domkirke, som her har
dannet Forbilledet. I Munkbrarups, Sørups og Nørre Brarups Tympana
med Fremstillingen af den tronende Kristus mellem Apostlene Peter og
Paulus genkender vi Domkirkens berømte Tympanon — oversat i enkel,
„landlig“ Stil. (Fig. 211).
Og en lignende Forbindelse findes mellem andre af Domkirkens Skulp
turer og Skulpturerne paa Omegnens Kampestenskirker som den i
Ulsnæs (Fig. 213), ja maaske skal de udmærkede Kvaderstenskirker paa
Taasinge, Langeland og Laaland ses som en fjern Udstraaling af det
kunstneriske Incitament, der maa være udgaaet ogsaa fra Bispesædet ved
Slien. Endnu en Ting binder disse Østersøegnes kirkelige Bygningskultur
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Fig. 214. Ribe Domkirke.
Harald Jensen lit. efter Maleri af Heinr. Hansen.

sammen: den stadige Brug affritstaaende, tømmerbyggede Klokket aarne. I længst forsvunden Tid har de sikkert været almindelige i store
Dele af Landet — nu træffes de kun fra Egnen omkring Aabenraa til Slien
(og Nordfrisland), paa Laaland og i Skaane, og selv om Flertallet af dem
er ret unge, findes der dog enkelte, hvis indre Tømmervirke maa antages
at stamme fra Aarene omkring 1300 (Fig. 205). Men ikke nok hermed:
de sønderjydske Døbefonte fra Haderslevegnen til Sundeved og
Als er gennemgaaende smykkede med en Akantusranke (Fig. 220), som
ikke træffes i Nørrejylland — derimod hyppigt paa Sydfyn. For Angels
Vedkommende møder vi lignende Træk. Fonten i Hyr up (Fig. 220)
svarer nøje til Fonten i Melby ved Bogense, Fontene i Grumtoft og
Husby peger i samme Retning, Motiver fra Munkbrarup-Fonten gen
findes paa Fonten i Hillerslev, og Fonten i Rylskov er som den i Bregninge paa Ærø. Disse sydslesvigske Fontes Liljefigur over en Bladranke
kan følges over Sydfyn, Taasinge og Langeland til Laaland — de blaa
Bølgers Bro, saadan som vi lærte den at kende allerede i Vikingetidens
stærke Ekspansionsperiode. Sammenhængen kan ikke være tilfældig.
Der er imidlertid een Ting, som minder os om, at Farten ikke
alene gik østpaa, men at den gamle Handelsvej til Frisland og Rhin-
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Fig. 215. Fårup Kirke.
Helms: Danske Tufstenskirker (1894).

Fig. 216. Søjlekapitæl fra St. Michaels Kirke.
Pennetegn, af V. Koch (1887) paa Grundlag af Tuschtegn, af Heinr. Hansen (1857).
Helms: Danske Tufstenskirker (1894).

egnene stadig blev holdt i Hævd. Det er de sønderjydske Tuftstenskirker.
Tuf er en vulkansk Dannelse, en hærdet, dyndblandet Aske, som blev
brudt i Eifel nær Andernach og fragtet ad Rhinen til Deventer og Utrecht.
Her fik Købmænd den om Bord og sejlede den bl. a. til vore Vestkyst-
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Fig. 217. St. Michaels Kirke.
Pennetegn, af V. Koch (1887) paa Grundlag af
Tuschtegn, af Heinr. Hansen (1857). Helms:
Danske Tufstenskirker (1894).

Fig. 218. Grundplan af St. Michaels Kirke.
Tegning af V. Koch (1887) paa Grundlag af E. Hillebrand’s Opmaaling (1867).
Helms: Danske Tufstenskirker (1894).

432

TUFSTENSKIRKER. ST. MICHAEL VED SLESVIG

havne, og den lette, hvidgraa Sten, der lod sig save ud i passende Blokke,
blev et yndet Byggeemne i baade Ribe og Slesvig Bispedømme.
I Ribe selv opførtes Domkirken af dette Materiale (Fig. 214), og i en
Kreds uden om Byen — fra Sønder Bork i Nord til Skast i Syd — rejstes
Landsbykirker helt eller delvis af Tuf, i mange Tilfælde arkitektonisk
paavirkede af Ribekatedralen. Regner man kun dem for Tuftstenskirker,
hvis Kor (og Apsis, om en saadan fandtes) er af dette Materiale, kan
der i det nordvestlige Sønderjylland optælles 16: Fårup (Fig. 215),
Hjortlund, Kalvslund, Seem og Vester Vedsted (alle i det nuv.
Ribe Amt), Lintrup, Hviding, Rejsby, Roager, Spandet, Højrup,
Vodder, Brøns, Ballum, Randerup og Skast; men desuden er der
anvendt Tuf i baade Højer, Arrild, Brede og Hostrup Kirker. Det
er en Gruppe, som gennem lange Tider har tiltrukket sig Forskernes
Opmærksomhed, og som rummer enkelte af vore allerbedste kirkelige
Bygværker — i Hviding Herred f. Eks. den gamle St. Villads i Brøns.
Som Regel er Tufen overkalket, saa dens Karakter ikke er stærkt frem
trædende; men Afhængigheden af Forbilledet i Ribe er synlig nok —
i Ballum Kirkes Rundbuefriser langs Gavlkammene, et Laan fra
Gavlspidsen paa Domkirkens sydlige Korsfløj, i Hviding Kirkes
Apsisinddeling, hvor Lisener og Tvebuer genspejler Domkirkens Apsisinddeling, eller i Udsmykningen af Brøns-Kirkens Apsis, der
minder om Domkirkens Vestportal.
Som Købmændene fragtede Tufen til Ribe Havn, sejlede de den og
saa ind gennem Ejderen og op ad Trene til Hollingsted, hvorfra den
førtes videre til Slesvig. Vi har tidligere set, at Domkirken her for en
væsentlig Del opførtes af Tuf; men det samme Materiale anvendtes
tillige andre Steder i Byen.
Først og fremmest blev i sidste Halvdel af det 12. Aarhundrede den
ejendommelige St. Michaels Kirke „paa Bjerget“ Nord for Byen og
nær St. Michaels Kloster opført af Tuf (Fig. 217). Det er for dansk
middelalderlig Bygningshistorie et uerstatteligt Tab, at denne Kirke
ikke længere findes. Under et Restaureringsarbejde skred den sammen
den 7. November 1870, og nu er intet andet bevaret end et Par Granit
skulpturer, blandt dem et Kapitæl, smykket med en fortløbende Palmetrække (Fig. 216). Kirken var Sønderjyllands eneste Rundkirke
(Fig. 218). Dens Midtparti bares af 8 Piller, forenede ved Rundbuer og
løftende sig over en koncentrisk Omgang, dækket af et Grathvælv. Paa
dette hvilede andet Stokværk, aabent ind imod Rotunden; men Om
gangen løb ikke hele Bygningen rundt: den sluttede i to Smaaapsider
— een paa hver Side af den større, hesteskoformede Apside, som stod i
direkte Forbindelse med Kirkens Midtparti. Det var en højst besynder
lig Plan, egentlig uden noget kendt Forbillede, selv om der fandtes visse

TUFSTENSKIRKER

433

Fig. 219. Dør i St.
Michaels Kirkes Nordside.
Tuschtegn.’afHeinr. Han
sen (1857). Nationalmus.

Ligheder mellem den
slesvigske St. Michael
og den norditalienske
San Tomaso ved Ber
gamo. Kapitæler som
det ovenfor nævnte
leder derimod Tan
ken hen paa sach
siske Kirker fra an
den Halvdel af det
12. Aarhundrede —
for øvrigt det eneste
brugelige Daterings
grundlag, vi har. At
St. Michael, som man
har ment, skulde have
udgjort et Led i Sles
vig Bys Befæstning, er
fuldkommen usand
synligt.
Ligeledes synes Tuf
at have været an
vendt i andre afBispe
sædets gamle Kirker,
der for lange Tider
siden er brudt ned, og det hedder sig, at det samme har været Til
fældet i Haddeby Kirke Syd for Slien. Om alt dette ved vi dog saa
at sige intet. Derimod træffer vi endnu ovre i Hollingsted, paa den
Plads, hvor Tufstenen lossedes for at føres landværts til Slesvig, en
Kirke, der helt er opført af det fremmede Byggeemne — Sydslesvigs
eneste virkelige Tufstenskirke. Og baade i Trelstrup og Svavsted
Kirker, i Ejderstedkirkerne Tønning, Oldenswort og Kolden
büttel, i den gamle Kirke paa Pelworm, i St. Johannes og St.
Laurentius paa Før og i Keitum og Morsum Kirker paa Sild
er der anvendt Tuf — dog næppe overalt i Kirkernes første Bygge
periode. Vi maa huske, at Handelsforbindelsen med Vesteuropa fort
sattes hele Middelalderen igennem, og at nye Tilførsler af Tuf derfor
længe kunde finde Sted. Saaledes gik det ogsaa med den sortblaa
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Namurkalksten, som allerede i romansk Tid var brugt ovre paa Vest
kysten til en og anden Døbefont (Ballum (Fig. 220), Højer), og af
hvilken der senere indkøbtes adskillige Fonte til nordfrisiske Kirker,
færdigt huggede nede i Belgien, ligesom man fra Vestfalen importerede
Fonte afWesersandsten (Pelworm gamle Kirke, Keitum, Vester
Hever) og — østfra — gotlandske Kalkstensfonte (Sørup
(Fig. 220), Borgby). Det er baade skønne og kostbare Sager, som
denne Handel har bragt op til Sønderjylland.
Da Teglbrændingen kom i Brug i anden Halvdel af det 12. Aar
hundrede, opførte man selvfølgelig ogsaa Kirker af dette Materiale.
Alt i alt ejer vi dog ikke mange romanske Landsbykirker af Tegl. Der
kendes i hele Danmark (Skaaneland fraregnet) 190, og af disse har de
63 haft hjemme paa Laaland-Falster, de 52 i Sønderjylland, medens der
f. Eks. i hele Nørrejylland kun er paavist 26. Det gamle Hertugdømme
er altsaa meget rigt repræsenteret. Men inden for dets Grænser er disse
Teglstenskirker højst ulige fordelt. Østpaa finder vi en enkelt i Haders
lev Amt (Fjelstrup) og to i Aabenraa Amt (Felsted, Asbøl). Først
i Sundeved og paa Als dukker der flere frem, blandt dem den vidtkendte
Broager med det mægtige Vesttaarn, planlagt samtidig med selve
Kirken, men næppe som et Dobbelttaarn. Saa følger nede i Angel en
kelte, der hører det ældste Byggesæt til: Rylsk o v, Hyr up og Bøl,
endvidere paa Svansø den sentromanske Riseby med de sjældne, ma
lede Dekorationer paa Vinduernes udvendige Oversmig og endelig —
inde paa Midterlandet — Eggebæk. Resten stammer fra Overgangs
tiden eller endnu senere Perioder.
En særlig Gruppe møder os oppe i Lø og Slogs Herreder: Nørre Løgum, Højst, Hostrup, Bylderup og Burkal Kirker, vistnok paavir
kede af de ældste Partier i Løgum Klosterkirke. Et delvis andet Præg
har Teglstenskirkerne derimod nede i Sydvest, i den sønderjydske Tegl
stensarkitekturs egentlige Omraade: Geestranden mellem Bredsted og
Husum, Ejdersted og Før. Her har vi værdifulde, tidligt romanske Kirke
bygninger i f. Eks. Breklum, Hatsted og Mildsted, vi har yngre
som St. Nikolai paa Før, Rødenæs, Klanksbøl, Horsbøl og Ny
kirke, ja Linien fortsætter ubrudt op i gotisk Tid. Endvidere træffer vi
flere Steder i disse Egne arkitektoniske Enkeltheder, som ikke hører
vort danske Kulturomraade til. Mod Syd peger f. Eks. en i Tegl brændt
Palmet fra Mildsted Kirke, mod Syd ligeledes de romanske Korskirke
anlæg i Garding og Oldenswort eller korløse Anlæg som Kirken i
Vollerwiek og de senere St.Johannes og St. Laurentius paa Før.
Det er Forbindelsen med de østfrisiske Stammefrænder i Jadeegnen, som
har sat sine Spor.
Og hvor sjældne er ellers ikke fremmede Elementer i den sønderjydske
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Fig. 220. Romanske Døbefonte.
Øverst t. v. Fonten fra Skodborg (c. 1/13), t. h. Fonten fra Hyrup (c. 1/15) —
begge af Granit. Nederst t. v. Fonten fra Sørup (c. Vie) af gotlandsk Kalksten, t. h.
Fonten fra Ballum (c. 1/19) af Namurkalksten. Sauermann: Die mittelalterl. Tauf
steine d. Provinz Schlesw.-Holst. (1904).
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Fig. 221. Mosaikvindue i Roager Kirke.
Farvelagt Tegn, af V. Kock (1887) efter Tegn, af
Heinr. Hansen (1858), c. Vio- Vinduets øvre og
nedre Halvdele har ikke oprindelig hørt sammen.

Kirkebygningskunst! Bortset fra disse fri
siske Egne er det hovedsagelig kun i
„Landet mellem Sli og Ejder“, (se
S. 482), vi kan træffe dem — her som
Vidnesbyrd om den varigste Følge af
Valdemar Sejrs holstenske Politik: de sach
siske Kolonisationer i Sydslesvig. Spids
buede Portaler som de sentromanske Kir
kers i Dänischenhagen og Bünstorf
forekommer ofte paa østholstenske Kirker
fra Midten af det 13. Aarhundrede, og
de cirkelrunde Vesttaarne, der findes ved
Kirkerne i Sønder Stabel og Koslev, og
som tidligere var at se ved Haddeby og
Kampen Kirker, minder om tilsvarende
Taarne i Ditmarsken. Nordpaa har denne
Type ikke bredt sig — O vers 0 Kirke
danner den eneste Undtagelse.
Alt i alt er vore romanske Kirkebyg
ninger en rig og mangesidig Kilde til Op
lysning om vor ældre Middelalders Fromhedsliv. De er Udtryk for en kraftig, en
virksom Religiøsitet, der
sv ledet ad andre Veje end vore, men
som alligevel den Dag i Dag ejer en skjult og kær Magt over mange
Sind. Og saa maa vi endda ikke glemme, at vi ikke i nogen af vore
Kirker kan fyldes af det samme betagende Indtryk som det, der greb
vore Fædre. Dertil er det i Aarhundredernes Løb gaaet for haardt
ud over dem. Nedbrydninger og Tilbygninger har flænget Helligdomme
nes Sider op eller udvisket deres rene Ro, store Vinduer har maaske
sluppet Evangelii klare Lys ind til Menigheden, men har samtidig bort
jaget det svangre Halvmørke, der før svøbte sig om Alter og Font, om
Triumfbuens Krucifiks og det tunge Bjælkeloft. Af det oprindelige Skrud
er der saa at sige intet igen ud over netop Fontene. Et farvestraalende,
romansk Mosaikvindue i Roager Kirke viser den hellige Villehadus, staaende i sin Bispedragt, med Mitra og Krumstav (Fig. 221).
Paa dybblaa Grund træder han frem, og uden om hans Billede slynger
sig en Bort i røde og grønlige Farvetoner, medens alle Konturlinier er
tegnede op med Sort. Saadanne Glasmalerier har der vel været flere
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Fig. 222. Romanske Traskarerarbejder.
T. v. to Felter af Passionsrelieffet i Hyrup Kirke (c. 1/l4), t. h.
Bjerningplanken (c.
Nationalmus. fot.
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af rundt om i Kirkerne — nu er de alle forsvundne paa dette ene nær.
Af Træskærerarbejd er, ældre end det 13. Aarhundredes sidste Halvdel,
er kun meget lidt levnet. Mest ejendommelig er en Egeplanke fra Bjerning Kirke med en drastisk Fremstilling af Dommens Dag: St. Michael
vejer Sjælene; paa hans ene Side ses den dømmende Kristus, af hvis
Mund et Sværd gaar ud — paa den anden Side Helvedes Gab, hvori
Djævle nedstyrter de fortabte (Fig. 222). Den maa være skaaret omkr.
1250, og selve Motivvalget tyder paa fransk Indflydelse.
Ganske det samme er Tilfældet med en oprindelig sammenhængende
Frise af Passionsrelieffer — 7 ialt — i Hyrup Kirke (Fig. 222). Ogsaa
her staar vi over for et Værk, hvis Stil viser hen til Frankrig, og hvis Alder
maa sættes til c. 1250, medens en meget nær tilsvarende Frise fra Nørre
HakstedKirkevel er lidt yngre. Og „franskSkole“ spores andreSteder —
saaledes i en Johannes, en Maria og en Laurentius (?) Figur fra Nørre
Løgum, en Johannes og en Michaels Figur fra Lille Solt og en Michaels
Figur fra Husby. Maaske har Paavirkningen dog ikke været direkte.
Maaske er den naaet op til os delvis over sachsiske Egne, og det falder
i denne Forbindelse naturligt at nævne det værdifuldeste af alt bevaret
romansk Kirkeskrud fra Sønderjylland: Antemensalet fra c. 1225 til
det gyldne Alter i Kværn Kirke (Bilag XX).
Af gyldne Altre kendes en Del i Danmark — 8 stammer fra Aarhus,
i fra Viborg, 1 fra Odense, 1 fra Lunde, 2 fra Ribe og 1 fra Slesvig Bispe
dømme. Rimeligvis har der ogsaa været et saadant Alter i Ribe Domkirke,
siden Biskop Omer skænkede 1 Pund Guld til Forgyldning af Højalteret,
og i St. Drotten i Slesvig skal der før Nedbrydningen i 1604 have været
to stærkt forgyldte Kobberaltre. Som Regel er nu kun Antemensalerne
bevarede, det vil sige den Forside af Træ, der skjulte selve Alterbordet
af Sten, og som i disse sjældne Tilfælde var beklædt med en drevet Plade
af forgyldt Kobberblik. Heller ikke af Kværn-Alteret er andet end An
temensalet tilbage. I Midten troner Kristus i Mandelglorien, omgivet
af de fire Evangelisttegn, af Helligaandens Due og af Frelserens Lam.
Paa begge Sider er i Rækker over hinanden fremstillet de tolv Apostle,
staaende under Arkader, der bæres af snoede Søjler. Hvad Stilen angaar hører dette skønne Værk til den yngre Gruppe af gyldne Altre,
hvis rhinsk-nederlandske Præg er stærkt fremtrædende; men alligevel
turde det — ligesom de øvrige — være gjort af en hjemlig Kunstner.
For øvrigt har Flertallet af Valdemarstidens Altre i de mange sønder
jydske Landsbykirker været adskilligt tarveligere. Somme Steder var
der maaske spændt en Baldakin over det murede Stenbord, men paa eller
bag dette stod kun et Krucifiks med den korsfæstede Frelser — ingen
Altertavle med Snitværks Mylder i Skabe og Fløje. Vi har mærkeligt
nok en Fremstilling af et saadant primitivt Alter i Behold: et lille Reli-

Antemensale Jra Alteret i Kvarn Kirke (Angel).
Germ. Museum (Nürnberg) fol.
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Fig. 223. Bærealter, Ciborier og Relikvieskrin.
Øverst et emailleret Bærealter fra St. Klemens Kirke i Ny bøl, Amrum (c. 1/3).
Nederst det alterformede, emaillerede Relikvieskrin, fundet i Frøslev Mose (c. 2/5).
Ved Siderne to Ciborier (Hostiegemmer), af hvilke det t. h. stammer fra Kværn Kirke,
det andets Oprindelse ukendt (c. 1/2). Nationalmus. fot.
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kvieskrin, formet som et Alterbord med tilhørende Krucifiks — maaske
en Stormands Rejsealter, smedet af forgyldte Kobberplader, rigt smyk
ket paa Sider og Laag med hellige Figurer i den saakaldte émail champlevé,
en Emaille, som fremstilledes bl. a. i de franske Limoges-Værker (Fig. 223).
Det lille Skrin er netop et fransk Arbejde, indført hertil engang i Slut
ningen af det 12. Aarhundrede, og dets Fundsted — Frøslev Mose, tæt ved
den store Alfarvej gennem Sønderjylland — vidner i sig selvom den betyd
ningsfulde Forbindelse mellem os og Vesteuropa. Den opretholdtes ikke
alene over Havet, men den fornyedes Aar efter Aar ved Færdselen ad
de trælse Veje, ad hvilke Pilegrimme, Købmænd og Storfolk færdedes.

4. KLOSTRENE
Side om Side med de egentlige Kirkens Folk stod allerede paa Valdemarstiden adskillige Klostersamfund, hvis Skæbne ikke maa savnes i
Billedet.
Deres Historie i Danmark rækker tilbage til Knud den Stores Dage,
og det har tidligere været nævnt, at det gamle St. Michaels Kloster
„paa Bjerget“ bag Slesvig — et af Landets ældste, om ikke det allerældste
— vistnok skyldte denne Konge sin Tilblivelse (se S. 337). Det var et
Fællesbo for Munke og Nonner af Benediktinerordenen, der levede efter
Clunys Regel, og disse „sorte Brødre“ — Cluniacenserne — havde i
første Halvdel af det 11. Aarhundrede slaaet sig ned baade ved Slesvig
og ved Ribe, hvor sidstnævnte Sted deres Kloster — indviet til Guds
Moder — var bygget i den lille Landsby Seem.
Oprindelig har maaske Konventerne ved begge Domkirker været
dannet af Benediktinermunke fra de to Klostre; men dette er for
Ribes Vedkommende ændret kort før Midten af det 12. Aarhundrede,
da Biskop Elias (1142—1162) grundlagde Domkapitlet her (se S. 420).
Under hans Efterfølger, Biskop Radulf (1162—1171), kom det til en
bitter Strid mellem ham og Kapitlet, hvis Medlemmer ikke ønskede at
leve som regelbundne Kanniker, og muligvis har Klosterbrodrene i
Seem støttet Modstanden mod Bispens Krav. I hvert Fald omdannede
han, et af de sidste Aar, han levede, Benediktinerklosteret til et Cistercienserkloster, idet han hentede „graa Brødre“ ovre fra Herridsvad
i Skaane, og han indfriede derved tillige et Løfte, som han havde
aflagt, da der i 1166 fandt en Udsoning Sted mellem ham og Ærke
biskop Eskil : han skulde i sit Diøces grundlægge et Kloster efter Giteauxs
Regel.
En endnu mere dybtgribende Reform viste sig nogle Aartier senere
nødvendig inden for det Munkesamfund, som havde hjemme i St. Mi
chaels Kloster ved Slesvig. Aarsagen lader til paa dette Sted at have
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Fig. 224. Biskop Radulfs Segl.
Omskriften lyder:
t SIGILLVM i RADULFI : DEI :
GRATIA : RIPENSIS : EPISGOPI
Gibsafstøbning efter det originale Segl
stempel. c. 1/1. Nationalmus. fot.

været adskilligt uhyggeligere, selv
om ogsaa det slesvigske Domka
pitels Oprettelse i 1180’erne (se
S. 420) kan. have medvirket til at
skabe Vanskeligheder i Forholdet
mellem Brødrene og Biskoppen.
I Hovedsagen kender vi kun Be
givenhederne af en meget dra
matisk Beretning, som i 1289
blev nedskrevet af en Munk i
Ryd Kloster. Den er vel langt
fra paalidelig i alle Henseender;
men den rummer dog saa mange
Uddrag af samtidige Breve, at vi kan danne os et nogenlunde klart
Billede af det, der er hændt.
Vi forstaar da, at det var gaaet stærkt til Agters med Renlivetheden
i det lille Munkesamfund, og Biskop Valdemar kunde ikke faa den Skik
paa Klosteret, som Velanstændigheden krævede — tværtimod blev For
holdene derinde værre og værre. En skønne Dag — det maa have været
kort før 1190 — laa Abbeden og nogle af hans Munke døddrukne nede
i et af Byens Ølhuse, hvor de havde ædt, sviret og moret sig med Pige
børn, og en af hans Fæller (complices), som ellers var rede til at tage sin
Part af Forlystelserne, men som for een Gangs Skyld havde maattet
holde sig hjemme, følte sig nu saa fortrydelig over denne paatvungne
Askese, at han bogstavelig tali ringede Skandalen ind med Klosterets
Dødeklokke. Man drog i Flok ned til Ølhuset, hvor Abbeden befandt
sig i en Tilstand af Bevidstløshed (mortuus in anima), man medførte baade
Røgelsekar og andet, som kunde formodes at drive Djævelen ud af ham,
og Byfolkene lod ikke dette Optog gaa deres Næse forbi — de stimlede
deltagende sammen om de besatte. Det blev en meget anstrengende
Hjemfart for den fortumlede Klosterleder.
Ifølge Beretningen var det denne Begivenhed, som fik Biskop Valde
mars Taalmodighed til at briste. Han besluttede ikke alene at flytte
Klosteret fra Slesvig til Guldholm oppe ved Langsø (Fig. 225),
hvor han ejede Jord, men tillige at ændre Cluniacensersamfundet
til et Cisterciensersamfund. Derfor hentede han nye Munke ovre
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Fig. 225. Guldholm ved Langsø.
Thomsen, Flensborg, fot.

fra Esrum paa Sjælland, og Kristi Himmelfarts Dag, den 23. Maj 1191
„indviede den ærværdige Fader, from Ihukommelse, Valdemar, Biskop
af Slesvig, Kirkegaarden og Klosterbygningen i Guldholm og gav dette
Kloster fire Kirketiender, der før havde ligget til hans Bord“. De Michaelsmunke, som var villige til at underkaste sig den strengere Regel,
fik Lov til at optages i det nye Samfund, Resten spredtes for alle Vinde
med Undtagelse af fire, der skulde varetage Gudstjenesten for de otte
Nonner, som blev tilbage i Slesvig.
Allerede inden Aaret var gaaet til Ende, var imidlertid Striden brudt
ud mellem Biskoppen og Hertug Valdemar, og den førstnævnte havde
forladt Landet (se S. 392). Hvorledes det nye Kloster skulde klare sig
under disse Forhold, var ikke let at sige. En første Følge blev, at de „sorte
Brødre“ vendte tilbage til Michaelsklosteret „som Hunde til Spy“ (tanquam
canes ad vomitum), og deraf opstod en ren Krigstilstand — rimeligvis fordi
Guldholmmunkene havde faaet sig tillagt Michaelsklosterets Indtægter,
bl. a. Tienden af St. Michaels Kirke. De „sorte“ fandt med andre Ord
Krybben tom. Under den voksende Spænding stillede de „graa“ sig
under Pavens Beskyttelse; men nu begyndte de „sorte“ en regelret
Kampagne imod dem med Køller og Sværd paa Gader og Stræder, og
Gølestin III overdrog det derfor til Biskop Omer af Ribe og Abbed
Vilhelm af Æbeltoft at faa Sagen grundigt undersøgt. Om disse to
Opmænd kunde kaldes fuldt uvildige, er tvivlsomt — Abbed Vilhelm
synes i hvert Fald paa Forhaand at have taget Guldholmmunkene i

GULDHOLM KLOSTER FLYTTES TIL RYD

443

Fig 226. Svenaa ved Ryd Kloster.
Thomsen, Flensborg, fot.

Forsvar over for Paven; men naturligvis stævnede de begge Parter for
sig og vejede Grunde og Modgrunde mod hinanden.
En væsentlig Rolle spillede Spørgsmaalet om Patronatsretten. Over
Michaelsklosteret tilhørte den Hertugen, over Guldholmklosteret den
flygtede Bisp. Michaelsmunkene vilde selvfølgelig ikke slippe den Støtte,
som Hertug Valdemar kunde yde dem; han havde ikke billiget deres
Overflyttelse til Guldholm, og han var nu tilbøjelig til at tage sig af deres
Sag. Men denne Politik krydsede Guldholmmunkene klogelig ved selv
at stille sig under Hertugens Patronat, hvilket i høj Grad lettede Opmændenes Afgørelse. Guldholm, der trængte haardt til Hjælp — det
var jo endnu næppe kommet i Gang —, gik af med Sejren, det fik
tilkendt fuld Ret, ogsaa over Michaels Kirkes Tiender, og denne Dom
indankedes til Pavens Stadfæstelse. Ved et Brev af 31. Marts 1196 gav
yderligere Kong Knud højtidelig sit Minde til, at Michaelsklosteret
blev forlagt til Guldholm, billigede den ændrede Ordensregel og bekræf
tede alle det unge Klosters Rettigheder.
Alligevel faldt der ikke Ro over Munkenes Tilværelse ved Langsø.
Maaske var Bygningerne rejst vel lavt i Forhold til Vandet, maaske var
der andre Ting i Vejen — Enden blev i hvert Fald, at Klosteret i
1209—10 flyttedes op til Flensborg Fjord. Det tidligste Vidnes
byrd herom er et Brev fra September Maaned 1209. Kongen, hedder det,
har tilladt, at Klosterbrodrene nu grundlægger sig et nyt Bo paa Kongs-
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Ry de, og af denne Grund finder der paa Husby Herredsting et Mage
skifte Sted, hvorved Tienden af de fire Kirker — St. Michaels, Kaleby,
Nybøl og Tolk —, som hidtil var tillagt Guldholm, ombyttes med Tien
den af Holdnæs-Brarup, Grumtoft og Broager. De laa jo saa langt be
kvemmere for det nye Anlæg, hvis Overflytning maa være fuldbyrdet
Aaret efter. Det hedder nemlig i Rydaarbøgerne ved 1210, at da „kom
Konventet fra Guldholm til Kongs-Ryde“ (conuentus uenit de Aurea insula
in Rus regium).
Her skulde dette Cistercienserkloster vokse sig stort og mægtigt. Det
skulde gentagne Gange komme til at gribe ind i de politiske Stridigheder,
som fyldte Aarhundrederne op imod Reformationen; men denne Del
af dets Historie ligger uden for vort Binds Rammer. Foreløbig gjaldt
det kun om, at det kunde konsolidere sig. Et Brev fra Innocens III viser,
at dets Munke ikke havde helt let ved at give Slip paa de Indtægter, som
St. Michaelskirken oprindelig havde skænket dem, men som efter Mage
skiftet skulde tilfalde Kirkens egne Præster. Paven maatte befale Ærke
bispen i Lund at sørge for denne Bestemmelses Overholdelse. Og natur
ligvis har der netop i disse Aar været store Udgifter forbundne med Op
førelsen af de nødvendige Klosterbygninger. Om dem ved vi dog
ikke det allermindste. De laa, omtrent hvor det nuværende Lyksborg
ligger, mellem Slottets Sydtaarn og Slotsmøllen. Den Gang fandtes
nemlig ingen Sø paa dette Sted — den skyldes senere Tiders Opdæmninger. I en herlig, østjydsk Egn med tætte Skove og saftige Enge randt
Svenaa (Fig. 226) gennem Lavninger ud i Flensborg Fjord, og ved dens
klare Strøm blev Rydkloster lagt. Endnu da det i 1582 tilfaldt Hertug
Hans den Yngre, var Bygningerne delvis i Behold; men den 21. De
cember dette Aar sluttede Hertugen Kontrakt med Bygmesteren Nikolai
Karies om Opførelsen af Lyksborg, og i Løbet af de følgende Maaneder
blev det gamle Kloster revet ned til Grunden. Da man i 1763 en kort
Stund ledede Vandet bort fra Slottet, skal man være stødt paa en Del
af Brødrenes murede Grave, hvori Ligene endnu laa, kutteklædte og
næsten helt bevarede.
Det andet sønderjydske Cistercienserbo fandt heller ikke Ro der, hvor
det først var bygget op — i Seem (se S. 440). Allerede 1173 „komKonventet til Løgum“ (conuentus uenit in Locum Dei, qui dicitur Løum; Rydaarbogen), hvor Lobækken og Bredeaa kunde give Brødrene rigelig
Fisk til Fastebordet, medens de Skove, som den Gang fandtes i Egnen,
skænkede Læ og Fred. Det var Radulfs Efterfølger, Biskop Stefan
(1171—1177), der foretog Flytningen. Selv havde han været Abbed i
Herridsvad Kloster, og netop denne Omstændighed forklarer vel, at Løgum
Kloster — Locus Dei (Guds Sted), som Munkene latiniserede Navnet —
vedblev at staa i en vis Afhængighed af det skaanske Moderkloster.
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Det blev en trang Begyndelsestid for Brødrene. Pest ramte deres Kvæg,
deres Faar druknede, et Par af deres Ladegaarde brændte, og snart brød
Ilden ud ogsaa i Klosteret, hvor Omgangen og Bageriet hærgedes. Værst
var det næsten, at Munkenes Breve ved den Lejlighed gik op i Luer.
Men Biskop Omer (1177—1204) bødede paa Ulykken ved at stadfæste
Klosterets Ret til Bispedømmets Ejendomme i Seem og Løgum Sogne,
i sin Tid skænkede det af Biskop Rudolf, og for egen Regning lagde
han hertil Tienden fra Løgum Herred, Bispetienden fra Rangstrup og
Gram Herreder, samt Tienderne fra Kirkerne i Løgum og Genner.
Brevet fik pavelig Bekræftelse af Cølestin III, og da Omer havde faaet
tilvejebragt et Forlig mellem Klosterabbeden Vogn og Præsterne ved
Løgum Sognekirke, som næppe var tilfredse med Ordningen, kunde
nye Byggearbejder sættes i Gang. De store Tiendeindtægter skulde netop
gøre det muligt for Klosteret at opføre en Kampestens- eller Teglstens
kirke (ad fabricam ecclesiae de linguis siue lateribus . . . construendam). Hertil
raadede man desuden over andre Gaver. Baade Valdemar den Store og
Knud VI havde skænket det Gods, Biskop Valdemar havde overladt det
Bispetienden i Bylderup Sogn, Præsten i Højst — Trugils — tilskødede
det største Delen af sin Ejendom i Holm, og Valdemar Sejr gav det alt,
hvad han besad i Harreby. Endvidere tilsikrede han Munkene enhver af
de Rettigheder, de Tid efter anden havde skaffet sig, Ærkebiskop Andreas
Sunesøn gjorde det samme, og endelig fik Klosteret ved Pave Innocens
IITs Brev af 21. Januar 1206 ikke alene fuld Stadfæstelse af Gaverne,
men tillige af de Privilegier, det var kommet i Besiddelse af. Det maatte
nu siges at være vel funderet.
Som før nævnt havde Løgumabbeden ved Biskop Orners Hjælp faaet
de økonomiske Forhold ordnet, saa han kunde skride til at genrejse
Kirken „af Sten eller Tegl“. Dette Arbejde maa have staaet
paa fra Begyndelsen af 1190’erne, og Omer, som havde været
virksom ved Nybygningen paa Ribe Domkirke efter dennes delvise
Brand i 1176, har med Iver støttet Byggearbejderne ogsaa i Løgum.
Han følte sig meget nøje knyttet til dette Sted, hvor han fandt sin Grav i
1204, og hans Efterfølger, Biskop Oluf (1204—1214), som ligeledes
blev begravet i Klosterkirken, har utvivlsomt fulgt Orners Eksempel og
hjulpet Løgumbrødrene til at kunne fortsætte Byggeriet.
Som Klosterkirken nu staar, viser den en Blanding af rent romanske
Stilformer med Overgangsstilens og den udprægede gotiske Stils Træk.
Den fortæller altsaa selv, at dens Opførelse har strakt sig gennem lange
Tider, og kun dens ældste Dele tør henføres til Biskopperne Orners og
Olufs Dage.
Det har fra første Færd været Tanken at opføre en Kirke, som kunde
danne Nordfløjen til et firlænget Klosteranlæg med Gaard og
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Fig. 227. Løgum Klosterkirke med den bevarede Del af Klosterbygningen.
Opstalt af Heinr. Hansen (1858). Nationalmus.

Omgang. Som altid har Koret været det, man tidligst gav sig i Lag
med at bygge, og netop her træffer vi sikre Levn af det ældste Arbejde.
Det røber sig i den lige afsluttede Korgavls underste Stokværk, hvor
slanke Rundstave adskiller de Blindinger, der omgiver tre lige høje,
rundbuede Vinduer (Fig. 227). Murteknisk kan det godtgøres, at man i
den første Byggeperiode har faaet opført baade Højkoret og Korsarmene
til og med den østligste Arkadepille i Skibet — men kun i Arkade
højde. I denne Højde er man foreløbig standset. Smaakapellerne paa
Korsarmenes Østsider — to Nord og to Syd for Højkoret — hører dog lige
ledes denne Byggeperiode til, ja det sydøstre Kapel er vel endog det allertidligst opførte af hele Kirken. Planskemaet for Kor, Korsarme og
Kapeller var nøjagtig det samme, som blev benyttet ved vore øvrige
Cistercienserkirker, i Virkeligheden et Laan fra fransk Cistercienserarkitektur ; men ofte udvidede man ret hurtigt paa en eller anden Maade
dette Planskema — i Løgum ved at føre de to Kapeller, som laa Høj
koret nærmest, helt ud til dettes Østgavl, saa de — set udefra — kom
til at virke som smaa Sideskibe til Koret. Det gav Østgavlen en Bredde
og festlig Fylde, som f. Eks. Sorøkirken mangler.
Da Kapellerne var færdige og overhvælvede og Højkoret opført i sin
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Fig. 228. Biskop Gunners Segl.
Omskriften afstødt. — Fra Brev af 15.
Septbr. 1245. — Rigsarkivet fot. (1931).

halve Højde, lagde man et midler
tidigt Tag over dette Kirkens Øst
parti, hvis aabne Arkader ind imod
de endnu ufærdige Korsarme man
lukkede med interimistiske Mure.
Der kunde nu holdes Gudstjenester
i Koret, om saa skulde være. For
øvrigt synes Arbejdet paa dette
Tidspunkt at være gaaet helt
i Staa — kun havde man vel
inden Standsningen naaet at faa
rejst det nederste Stokværk af den
ejendommelige Portalbygning, som
smykker den nordre Korsarms Gavl,
og som sikkert skulde bruges, naar
Landets verdslige eller kirkelige Stormænd gæstede Løgum. Portalens
skønne rundbuede og profilerede Døraabning, som fører ind til en
Forhal med fire Nicher og med seks Granitsøjler, der bærer to
smalle Tøndehvælvinger, kan næppe være meget yngre end det nederste
Stokværk i selve Korsarmens Mure.
Hvorfor man o. 1215 indstillede Arbejdet, er ikke godt at sige. Maaske
hang det sammen med Biskop Olufs Død. Hans Eftermand, Biskop
Tu ve (1214—1230), har vel ikke omfattet Stedet med den samme In
teresse som hans to Forgængere, skønt han naturligvis straks bekræftede
de Gaver, der i sin Tid var skænket Klosteret af Biskop Omer (se S. 445).
Tuves Tanker synes at have været mest optagne af at faa bragt en gammel
Strid mellem Bispestolen og Domkapitlet ud af Verden. Han havde selv
været Medlem af Kapitlet og skyldte dette sit Valg til Biskop (se S.
416).
Ved sin Død efterfulgtes han af en Mand, som atter tog sig varmt
af Klosterets Sager. Det var Biskop Gunner (1230—1246). I Klosterets
Dødebog mindedes han som dets „første Grundlægger“ (primus fundator
huius lod), og et Skøde brev viser os, at han i 1238 købte en Grund i
Nærheden af Biskop Orners Kapel, hvor han vilde opføre en Bygning,
som skulde tilfalde Klosteret, naar han var død, men til hvilken han
forbeholdt sig Brugsretten, saa længe han levede. Han har da sikkert
tænkt sig at ende sine Dage hernede, og selv om vi ikke kan føre noget
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Bevis for, at han atter har sat Byggeriet paa Klosterkirken i Gang, er det
dog meget sandsynligt, han virkelig har gjort det. Det maa imidlertid
have været vanskeligt at faa begyndt! Da man i 1227 havde maattet
løskøbe Biskop Tuve, som var taget til Fange under Slaget ved Born
høved, var Bispestolens økonomiske Evne blevet stærkt svækket, og det
er i det hele usandsynligt, at Biskop Gunner har kunnet tage Initiativet
til nye Arbejder i Løgum før i Slutningen af 1230’erne. Det har derfor
snarest været hans Eftermand, Biskop Esger (1246—1273), sorn har
faaet gennemført, hvad man naaede i denne Klosterets anden Bygge
periode. Men en Fremstilling heraf hører hjemme i næste Bind af nær
værende Værk.
Medens Cistercienserne maatte rejse deres Klostre ude paa Landet,
fordi de ifølge deres Regel skulde leve af Jorddyrkning, Fiskeri og Mølle
brug, var der andre Munkesamfund, som naturligt hørte hjemme inde i
Byerne. Det var Prædikernes Samfund, enten de hørte til Sortebrød
renes (Dominikanernes) eller til Graabrødrenes (Franciskanernes)
Orden. Her, hvor der stærkere end ude paa Landet kunde trænges til
Fattigpleje og Sygepleje, og hvor der var let Adgang til at samle Byal
muen om en jævn Forkyndelse af Barmhjertighedens Evangelium, havde
disse to Munkeordener deres Virkefelt, og skønt de begge stammede fra
Begyndelsen af det 13. Aarhundrede (Dominikanernes Ordensregel er fra
1228, Franciskanernes fra 1223) havde de inden Aarhundredets Midte
faaet oprettet utallige Klostre Europa over, saaledes ogsaa enkelte oppe
hos os.
Først kom Sortebrødrene. De fik allerede i 1228 stiftet et Kloster
i Ribe, til hvis tidligste Historie vi saa at sige intet kender ud over
Traditionens ret betydningsløse Meddelelse, at en Broder Bjørn var
blandt dets Grundlæggere. Heller ikke de ældste Bygninger er der meget
igen af, fordi senere Ombygninger og Tilbygninger har udvisket det
meste; men bevarede Enkeltheder er til Gengæld i høj Grad værdifulde
— særlig senromanske Detailler i den oprindelige østre Klosterfløjs
Vestmur: to rundbuede Dobbeltvinduer, der aabner sig ud mod østre
Korsgang, og hvis murede Midtsøjler har Kapitæler af haard, gullig
Kalksten (Fig. 229). Denne Østfløj maa have været c. 33 m läng og kan
næppe være opført senere end c. 1250 — samtidig med, at man begyndte
Rejsningen af den ældste St. Katharinas Kirke, der skulde danne
Klosteranlæggets Nordfløj. Hverken den senromanske Kirke eller det
senromanske Kloster blev dog færdige, og da man adskillige Aar efter
tog fat paa nye Byggearbejder, blev det gamle delvis brudt ned og det
nye helt præget af den da herskende, fuldt udviklede gotiske Stil.
For Sortebrødreklosteret ved Slesvig angiver Poul Cypræus (1536—
1609) 1235 som Stiftelsesaaret. Hans kronologiske Oplysninger er
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Fig. 229. Dohbeltvindue fra
Sortebrødreklostret i Ribe.
Opmaalingstcgning af Arki
tekt H. Lønborg-Jensen.

ofte ret upaalidelige, og
vi kan næppe fastslaa
andet, end at Kloste
ret maa været byg
get før Aarhundredets
Midte, siden det var
i Sortebrødrenes Kirke,
man først gravlagde Erik
Plovpenning. Heller ikke
dette Munkesamfunds
tidligste Historie er
kendt. Bygningerne laa
uden for selve Byen —
hinsides Hertugens Port
(se S. 465) eller — som
den senere kaldtes —
porta latina; men baade
de og Brevene ved
rørende Klosteret gik
til Grunde kort efter
Reformationens Gen
nemførelse, og kun ubetydelige Rester af Grundmurene er i vore Dage
(1910) fundet ved dybe Gravninger.
Maaske havde Hertugdømmet ikke faaet flere Sortebrødreklostre end
disse to, før Valdemars tiden endte. I 1254 hører vi imidlertid Domini
kanerne omtalt i Haderslev. Provinsialkapitlet holdt dette Aar et Møde
i Lund, hvor det besluttedes, at Broder Johannes Holsløse og Broder
Bondo skulde flyttes fra Sortebrødreklosteret i Aarhus til Haderslev.
Det er tænkeligt, at Begyndelsen til et Klosteranlæg i den unge, nordøstslesvigske Købstad allerede da havde været gjort; men det er mere sand
synligt, at Stiftelsesaaret virkelig er 1254, og at de to Brødre fra Aarhus har
skullet organisere det nye Samfund. Vi hører saa at sige intet om Klosteret
før langt hen i Tiden, og af det selv og dets Kirke er ikke det mindste
tilbage. Kun Navne som „Klosterkirkegaarden“, „Klostergade“ og „Præstegade“ (det tyske Navn „Predigerstrasse“ gengiver tydeligere Sorte
brødrenes latinske Ordensnavn ordo predicatorum) viser os, hvor det laa:
paa Halvøen ud imod Dammen.
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Der herskede Middelalderen igennem den Ejendommelighed, at Sorte
brødre og Graabrødre ikke gerne slog sig ned i de samme Byer. Blandt
de mindre sønderjydske Købstæder var det derfor Tønder og Flensborg,
hvortil Graabrødrene søgte. Kun i Bispesæderne traf man begge Or
dener Side om Side.
Ældst var Graabrødrenes Kloster i Ribe. Om dette bringer Rydaarbogen den ofte citerede Oplysning, at i 1232 „kom Minoritterne (o:
Franciskanerne) ind i Danmark paa deres bare Ben og grundlagde et
Hus i Ribe“ (fratres minores nudis pedibus Daciam intrauerunt et domum Ri
pensem fundauerunt). De modtoges med Kærlighed af baade Fyrste og Folk,
og som Klosterets Grundlægger nævnedes siden en Johannes Scolasticus,
medens Kanniken Jens Rød skal have givet store Gaver til Bygningen.
De Ribe Munke havde dog endnu fornemmere Velgørere: Biskop Gun
ner, som ogsaa havde taget sig varmt af Løgumbrødrenes Sager, ja som
vel havde tænkt sig at ende sine Dage dernede (se S. 447), indtraadte i
Graabrødreklosteret, da han 1246 nedlagde Bispestaven; her døde han
1249 °g fandt sin Grav „i Brødrenes Kor foran Højalteret“. Bygningerne
laa i den nordlige Udkant af Byen, omtrent for Enden af Grydergade;
men om deres Udseende ved vi intet. Naar Biskop Tyge i 1280 indviede
Kirken (til St. Laurentius), kan dette ikke have været den oprindelige.
Franciskanerne maa — ligesom Byens Dominikanere — have tilbygget
og ombygget igennem længere Tid. I vore Dage er man ved Grundgrav
ninger stødt paa fattige Rester af det gamle Murværk.
I Tønder skal Graabrødreklosteret være anlagt 1238 af Ridderen
Johannes Navnessøn og hans Hustru Elsif, og det blev rejst mellem den
nuværende Vestergade og Slotsgade, „alt for nær Slottet“ (nimis propinquus castro). Om Johannes Navnessøn ved vi kun, at han testamenterede
Engen Kornhæm paa Før til Klosteret, og at hans Gravsten — med Vaabenmærke — var i Behold endnu i 1563. Klosterets Mariekirke blev
indviet af Biskop Gunner den 16. August 1247 — Aaret efter at han
var indtraadt i Ribe-Graabrødrenes Samfund.
Efter Ribe, men før Tønder maa endvidere Slesvig have faaet et
Franciskanerkloster. Dets Stiftelsesaar kendes ikke, snarest har det været
omkr. 1240, maaske er det Abel, som i et af sine første Hertugaar har
anlagt det. Hans Enke, Dronning Mechtild, skænkede det i 1269 en Bygge
plads Nordøst for Klosterkirken og hinsides Bygraven. Selv laa det tæt
inden for Byens østlige Virke — mellem dette og Torvet —, og Kirken,
der var viet til St. Poul, fandtes endnu i Slutningen af det 18. Aarhundrede, ja Rester af dens Nordvæg indbyggedes i det nye Raadhus, da dette rejstes 1794, og er saaledes bevarede. Det trefløjede Klo
steranlæg med Fratergaarden, som ligger umiddelbart Nord for Raadhuset, er i sig selv et overordentlig interessant Midesmærke — det er slet
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Fig. 230. St. Johannes Kloster paa Holmen ved Slesvig.
Klosterkirken set fra NV. Nationalmus. fot.

Fig. 231. Granitgesims fra St. Johannes Kloster paa Holmen ved Slesvig.
R. Haupt: Bau- u. Kunstdenkm. d. Provinz Schlesw.-Holst. V (1924).

og ret vort eneste danske Franciskanerkloster, der er nogenlunde i Be
hold; men dets Bygninger gaar næppe længere tilbage i Tiden end til c.
1300, og hvorledes Valdemarstidens slesvigske Graabrødrekloster har
set ud, ved vi altsaa ikke.
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Andre Steder paa sønderjydsk Grund end i Ribe, Slesvig og Tønder
havde Franciskanerne vistnok ikke slaaet sig ned inden c. 1250. Til
Flensborg kom de først paa Erik Klippings Tid. Men endnu mangler
vi at omtale to sønderjydske Klosteranlæg — og oven i Købet to, som
staar i nær Forbindelse med Landsdelens allerældste: det er Nonne
klostrene af Benediktinerordenen i henholdsvis Ribe og Slesvig.
Ribeklosteret nævnes første Gang i 1215. Da vi imidlertid i Lunde
Domkapitels Gavebog ved Udgangen af det 12. Aarhundrede finder
nævnt en Nonne fra St. Nikolai i Ribe — Klosterets Kirke — maa det
være en Del ældre, og dets Anlæg har vel ikke været uden en vis Tilknyt
ning til Anlægget af Benediktinerklosteret i Seem (se S. 440). Det laa,
omtrent hvor nu Banegaarden ligger. Her fandt man c. 1900 Rester af
Kirkens granitsatte Apsis, og et kvart Aarhundrede før var man i Nær
heden deraf stødt paa adskillige Grave. Om Klosterets Skæbne er vi for
øvrigt uden mindste Efterretning.
Anderledes stiller det sig med St. Johannes Kloster paa Holmen
i Slesvig (Fig. 230). Tidligst hører vi det omtalt omkring 1250. Abel,
hedder det, troede ikke Sortebrødrene, som havde gravlagt den myrdede
Erik Plovpenning (se S. 449), og han lod derfor Kongens Lig optage og
jordfæste i „Nonnernes nye Kirke“ (in nova moniali ecclesia). Denne „nye
Kirke“ har været Johannesklosterets; men forud for den har der paa
samme Sted ligget en anden, vistnok viet til St. Jakob, og vi maa an
tage, at Benediktinernonnerne, som efter Guldholms Anlæg var blevet
tilbage i Michaelsklosteret (se S. 442), paa et eller andet Tidspunkt
har faaet sig overladt denne Jakobskirke og er flyttet ud paa Holmen.
Den Dag i Dag turde det være muligt at genkende enkelte Levn af
den gamle Jakobskirke i den nuværende Klosterkirke. Navn
lig gælder dette Sokkelen under det store, massive Vesttaarn, hvis øvre
Del for længst er nedbrudt. Det gælder ogsaa dette Taarns nedre Mur
partier (af Tufsten) og en Portal i dets Vestmur, hvor et rundt Bueslag,
dannet af kilehugne Granitsten (ganske som paa en tilsvarende Portal
bue i Michaelskirken, se Fig. 219), forbinder to smukke Granitgesimser.
Den ene af disse er prydet med en Palmetrække, gennemtrukket med en
Snor — atter et Træk, som minder os om Michaelskirken (se Fig. 216 og
231). Vi staar da her over for Rester af den Kirke, som Nonnerne
fik overladt; men hvorledes deres egen „nye Kirke“ kom til at se ud, og
hvorledes Klosteret selv blev opført, ved vi foreløbig ikke. Intet Dokument
fra Valdemarstiden nævner noget derom, og Johannesklosterets kendte
Historie begynder først ved Tiden omkr. 1250. For øvrigt var det det
eneste af de sønderjydske Klostre, som overlevede Reformationen og —
under ændrede Former — førte Traditionen videre indtil vore Dage.
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Det er sparsomt, spredt og tilfældigt, hvad vi ved om det verdslige
Styre, om Kirken og Klostrene i Valdemarernes Sønderjylland; men det
er dog endnu langt ringere Oplysninger, vi kan skaffe os om den davæ
rende sønderjydske Landbefolknings sociale og økonomiske Leve
vi lk a ar. Ja, det er saa lidt, at vi næsten maa nøjes med en simpel Hen
visning til den Udvikling, der alt i alt prægede vort danske Bondesam
fund i det 12. og 13. Aarhundrede.
At disse Aarhundreder har været en betydningsfuld, en i mange Hen
seender afgørende Udviklingens Tid, ved vi. Hverken den store Uro i
Folket eller den følgende stærke Nyrejsning af dets Kraft undlod at sætte
dybe Spor i Samfundets Bygning, og Bondestanden ved Valdemars tidens
Slutning var en anden end hundrede Aar før. En social Opdrift havde
sprængt de gamle Rammer; men man kan næppe paastaa, at den havde
styrket Bondens sociale Position.
Den havde det ikke, fordi den havde tilført Bondesamfundet en Skare
af hidtil ufri — af Trælle, der nu gled ind i Landsbyorganisationen
som Gaardsæder (inquilini) eller som Landboer (coloni), de først
nævnte nærmest svarende til vore Dages Husmænd, skønt de foreløbig
var nøje knyttede til Bondens Hjon, hans Tyende (familia), de sidst
nævnte derimod Fæstere, som havde faaet Jord overladt mod en aarlig
Landgildeydelse til Ejeren. Denne Optagelse af trælbaarne maatte i
social Henseende svække Bondestanden som Helhed betragtet, og i
samme Retning virkede det, at adskillige af dens Medlemmer for egen
Regning byttede Bondens Kaar med Landboens — solgte Selvejet og
levede som Fæstere.
Men mindst lige saa betydningsfuldt var det, at den kraftigste og i
økonomisk Henseende mest modstandsdygtige Del af Bondesamfundet
netop takket være den politiske Uro med de indbyrdes Fejder mellem
Fyrsterne og hyppige Ledingsudbud skaffede sig samme Forrettigheder,
som fra tidlig Tid havde været Bondehøvdingenes og de kongelige Hus
karles. Hele Spørgsmaalet om den danske Adels og den danske
Herremandsstands Oprindelse er endnu næppe klaret, og Rød
derne gaar sikkert dybere i Jorden, end man i Almindelighed regner
med. Men at Standen som saadan er blevet baade talrigere, økonomisk
stærkere og politisk indflydelsesrigere paa Valdemarstiden, er sikkert,
og Paavirkninger ude fra har vel ogsaa i forskellige Henseender været
medvirkende til at give den det Præg, som karakteriserer den ved det 13.
Aarhundredes Slutning.
Udviklingen maa have været nøjagtig den samme overalt i Riget.
Ogsaa i Sønderjylland — med Undtagelse af det frisiske Utland og Græn-
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sestrøgene mellem Slien og Ejderen — har man kendt hele denne Om
formning af Bondestanden, dens Optagelse af Elementer, som hidtil
havde staaet under den i social Henseende, og dens Tab af andre, som
traadte ind i Herremændenes Lag. I Tidens Kilder kan vi dog ikke følge
Udviklingens Gang. Dokumenterne nævner os lejlighedsvis baade bondo
nes (Selvejerbønder), coloni, inquilini og villici (Bryder, nærmest Gaardbestyrere) — vi finder altsaa de selvsamme Grupper inden for den søn
derjydske Landbefolkning, som vi kender fra f. Eks. vore Landskabslove;
men nogen Oplysning om deres forholdsmæssige Talstyrke, om deres
lokale Fordeling og lignende faar vi ikke. De eneste Glimt, der kan gen
nembryde Mørket, tjener til at belyse et og andet Smaatræk vedrø
rende Herremandsstanden.
Saaledes den prægtige Gravsten med Runeindskriften Ketil Urne
ligger her (Fig. 232), der før 1717 fandtes ved Indgangen til Bjolderup
Kirke, og som i 1841 desværre skænkedes til Museet i Kiel. At den har
tjent som Gravsten over en af Egnens Herremænd, der har Navn efter
det nærliggende Urne (hoved) med det gamle Tingsted, er indlysende,
og dens Tid kan vel sættes til c. 1200. Andre Gravstene — men uden Ind
skrifter — er ogsaa i Behold, tavse Vidner om Storfolk, som for længst
er glemte.
Det mest levende Indtryk af Valdemarstidens sønderjydske Herre
mænd faar vi dog af en Strid, som Løgum Kloster maatte ud
kæmpe med Ubbe Tordssøn om Bøgelhus. Paa denne Ejendom
havde Klosteret Skøde, men Ubbe lagde ikke des mindre Haand paa
dens Jord og nægtede at anerkende Munkenes Ret. Den 11. September
1238 mødte Biskop Gunner af Ribe og Biskop Tyge af Slesvig ved Lands
byen Jyndevad, hvortil de havde stævnet henved to Hundrede af Lands
delens Adel (meliores totius provinde), og hvor de — efter Opfordring af
Ærkebiskop Uffe i Lund — skulde søge at faa Striden jævnet mellem
Parterne. Ubbe Tordssøn kom imidlertid simpelt hen ikke til Stede,
skønt han opholdt sig i Nærheden; men Ejendommens Grænser og
Grøfter blev synet, og med alles Stemmer mod to (blandt dem Ubbes
Broders) gav de forsamlede Klosteret Medhold. I Brevene derom møder
vi Navne paa en Række Herremænd — Johannes Truelssøn, Matthias
Urne, Ivar Raabuk, Lage til Karlsvraa, Niels Grim og Peter Glenissøn
— som altsaa har støttet Kendelsen. Dette var dog langt fra at skræmme
den stridbare Ubbe. Bisperne indsendte deres Afgørelse til Ærkebiskop
Uffes Stadfæstelse, en Følgeskrivelse afgik fra Landets Gistercienserabbeder og Stadfæstelsen blev givet — hvorefter Ubbe uanfægtet fort
satte Striden. Biskop Eskil af Slesvig lagde i 1245 et nyt Pres Paa ham,
atter støttet af hans Standsfæller; det nyttede lige saa lidt som alt foregaaende. Kong Erik og Kong Abel tog Klosterets Rettigheder i deres
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Fig. 232. Ketil Urnes Gravsten, c. 1/lz.
Wimmer: De danske Runemindesmærker IV (1903—08).
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Værn — forgæves. Først under Kong Kristoffer synes Striden at være
endt i 1257 — c. 20 Aar efter dens Begyndelse!
Vi har vel ikke Grund til at tvivle om Ubbe Tordssøns Uret, siden alle
staar ham imod. Men vi maa forbavses over den Haardnakkethed, hvor
med han trodser Konger, Bisper, Abbeder og „meliores totius provinde“ —
Aar efter Aar, som var det den simpleste Sag af Verden at sætte sig ud
over Lov og Dom! Den Sejghed, han viser, den Jordgriskhed, hvoraf
det hele udspringer, den spidsfindige Formalisme, hvormed han sikkert
har ment at kunne underbygge sit Rethaveri — det er altsammen pri
mitive Storbonde træk, som der har skullet Generationer til at afslibe.
Lad Ubbes Strid være et særlig grelt Eksempel. Vi kan dog ikke tvivle
om, at Egenskaber som netop hans har været stærkt fremtrædende i
denne middelalderligt tunge, selvbevidste Herremandsstand, hvis Kraft
udsprang deraf, at den var groet med Landet selv og under Frimandskaar førte Ættens stridbare Traditioner videre.
Lignende Træk vilde vi næppe i saa udpræget Grad finde hos Tidens
Bymænd, skønt jo ogsaa det store Flertal af disse havde Rod ude paa
Landet.
Det nære Samhør mellem Bonde og Bymand viser sig bl. a. der
ved, at vi i Sønderjylland paa tre Steder træffer Landsbyen som Køb
stadens Moder.
I Valdemars Jordebog nævnes Op nør i Rise Herred, og det siges,
at Kongen i den ejer 2^2 Mark Guld. Opnør er for længe siden forsvundet
— vi kender ikke engang nøje dens Plads; men selve Navneendelsen
(-ør) gør det naturligst at tænke sig den et Sted ved Herredets Kyst —
ved Aabenraa Fjord. Af Herredet, hedder det endvidere, har Kongen
Indtægter baade i Told og Afgifter (theloneo et exactione). Vi kan deraf
slutte, at Herredet paa Jordebogens Tid maa have haft en Havn, hvor
Købmænd drev Handel, og dette stemmer vel overens med, hvad vi i
Aabenraa Byvedtægter fra c. 1265 læser om de Bestemmelser, der gjaldt
paa Kong Valdemars Tid (prout erant temporibus Woldemari regis). Vi hører,
at Kongen havde skænket Byen Fægang paa Marker, der laa til Lands
byerne Hostrup, Stubbæk, Aarup, Hessel, Gammel Opnør, Løjt og
Brunde(mark), samt at han havde opkøbt Jorder i Gammel Opnør
og Kolstrup — de saakaldte Kongskøb (quasdam terras, que dicuntur
Kungskøp) —, men at disse Jorder atter var givet tilbage til Ejerne, mod
at Aabenraa Bymænd til evig Tid fik fri Fægang i Østerskoven (ut nostrum
fægang in Østerskugh perpetuo libere hab eremus). At Opnørs Navn skjuler
sig bag Aabenraas (Opnør-aa), kan næppe betvivles, og at „Gammel
Opnør“ derfor maa have været det nærmest liggende Udgangspunkt
for Bydannelsen, synes lige saa sikkert; men samtidig faar vi jo af „Skraaens“ (Byvedtægtens) Meddelelser et levende Indtryk af, hvilken Rolle
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Fig. 233. Væbnet Rytter fra Valdemarstiden.
Granitrelief fra Satrup Kirke. Museumsdirektør M. Mackeprang fot. (1914).

Fægang endnu spillede for Købstadens Indbyggere. Bondenæringen
var ikke helt glemt af Bymændene.
Paa lignende Maade var Landsbyen Gammel Haderslev Moder til
Købstaden Haderslev. Det ses rigtignok ikke med fuld Tydelighed af
Jordebogen, som slet ikke nævner nogen enkelt Lokalitet med dette Navn;
men, hedder det, Haderslev Herred gav Kongen 20 Mark rent Sølv „for
uden Told og lige saa meget Korn“ (prêter thelonium. et tantum de annona),
altsaa var der ogsaa her ved at vokse en Købstad frem, og naar vi yder
ligere finder Gamblahatharsløf omtalt i et Brev fra 1285, er Forholdet
mellem de to Bosættelser klart. Endnu i Dag ligger Landsbyen som en
Forstad til dens velvoksne Datter, Købstaden. I de brede Enge er senere
„Dammen“ stemmet op; men St. Sørens Kirke knejser oppe paa Bakken,
som den gjorde det allerede i Middelalderen, og at de Haderslev Bymænd
levede af andet end Handel, fortæller Byrettens Bestemmelser om Fæ
drift. Baade Nord og Syd for Fjorden havde de vidtstrakte Græsnings
arealer, naar Markerne laa i Fælled (then Time the ligger i Fællit). Natur
ligvis hørte „gamele Hadersleffmarck“ til Byens Græsland.
Aabenraa var som saa mange andre af Valdemars tidens Bydannelser
en udpræget Strandkøbing. Haderslev kunde man derimod kalde
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Fig. 234. Kort over den ældste Del af Haderslev.
Udsnit af Bykort fra 1862 i Trap: Hertugdømmet Slesvig (1864). Yderst t. v. ses
Gammel Haderslev Kirke.

en Brokøbing, og den betegnedes faktisk nu og da som Broby. Den laa,
hvor vigtige Veje mødtes for i Fællesskab at søge over den smalle Fjord.
Nordfra kom Vejen fra Kolding, vestfra Vejen fra Ribe. Til den lille
Holm, hvorpaa Byen blev lagt, førtes de over hver sin Bro, omklamrede
Kvaderstenskirken, som rejste sig oppe paa Holmens højeste Punkt,
mundede ud i det store, firkantede Torv og fortsatte saa Side om Side,
til de forenedes ved Sønderbro (Fig. 234). Men Syd for Fjorden skiltes
de atter. Den ene — „Oksevejen“, som den senere kaldtes — krøb gen
nem Bakkelandet ved Skovby (Fig. 235) ned mod Immervad, hvor den
mødte den gamle Hærvej — den anden fulgte Sydsiden af Fjorden
ud til Aarøsund. I Stadsretten fra Aarhundredets Slutning hører vi
om de Færgetakster, som gjaldt, naar man herfra vilde sættes over
til Fyn.
Ogsaa Tønder var i sit hele Anlæg en Broby ved et Vejknudepunkt.
Fra Løgumkloster gik en Vej i Sydvest til det Sted, hvor Vidaaen lettest
lod sig passere, og mod det samme Maal stilede en Vej fra Ribe over

„OKSEVEJENE'

Fig. 255. Den østlige Oksevej ved Skovby.
Haderslev Amts Mus. fot. (1927).

Fig. 236. Den vestlige Oksevej ved Lak.
Thomsen, Flensborg, fot.
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Brede, Visby Hede og Gallehus. Østerfra og vesterfra drejede de da ind
i Staden, parallelt med Aaløbet,og krydsede i Fællesskab dette for derefter
at fortsætte sydover forbi Sønder Løgum til Læk — i det trælse, sandede
Spor, der — ligesom den østslesvigske Vej — senere kaldtes „Oksevejen“
(Fig. 236). Men Tønder var mere end en Broby. Vidaaen var sejlbar op
til den, og Købmænd fandt let ind til dens Bolværker. Endnu medens
den kaldtes ^Lilletunder'1 havde den for længst taget Luven fra det nær
liggende „Mykæltunder“ (Møgeltønder). Var det ikke ogsaa i dette Til
fælde Datteren, som var vokset Moderen over Hovedet? Det er i hvert
Fald den sandsynligste Opfattelse, at Købstaden nede ved Vidaamarsken
var en Aflægger af Landsbyen oppe paa Geesten. Ogsaa her var da den
fælles Oprindelse for Bønder og Bymænd aabenlys nok.
Noget anderledes stillede Forholdet sig for Flensborgs Vedkommende.
Selve Navnet antyder, at først et Borganlæg har kaldt Købstadsbebyg
gelsen frem. Flensborg er en Borgby som den øvrige Række af danske
Borgbyer fra Valdemarstiden. Men forud for det egentlige Købstads
anlæg har de Veje, som fra Angel og Midterlandet førte ud til Bunden af
Fjorden, bragt Folk til at slaa sig ned netop her. Endnu i Vikingetiden
er det næppe sket. Paa den Tid beherskede de ældgamle -Z^-Byer (Frøs
lev og Harreslev) hele Oplandet Vest for Fjorden, og Øst for den laa
Adelby som en Moder for Torpene (Tarup, Tostrup, Sønderup), flan
keret af Engelsby og Truelsbøl (nuv. Truelsby). Engang i Slutningen
af det 12. Aarhundrede maa man dog være rykket ud til selve Fjorden.
Paa den lille Banke, hvor St. Johannes Kirke ligger, har man allerede
omkring Aar 1200 rejst et Gudshus, og samtidig eller ganske lidt senere
har Folk ogsaa slaaet deres Boliger op i det nuværende St. Nikolai Sogn.
Dette synes Jordfund at godtgøre med fuld Sikkerhed. Dermed har Flens
borg imidlertid ikke været grundlagt. Valdemars Jordebog nævner kun
Kongens Toldindtægter fra Vis og Husby Herreder — den kender slet
intet Navn paa den Lokalitet, hvorfra Tolden stammede. Først i 1240
dukker Navnet — Flensborg — frem i et af Hertug Abels Breve, som dog
kun er bevaret i en ret sen Afskrift, og at den rigtige Navneform paa
det nygrundede Bysamfund i det 13. Aarhundrede har været Flensaaburgh,
Flensæburch, fremgaar af to Originaldokumenter fra 1284 — Hertug
Valdemar Erikssøns Stadfæstelse af Flensborgs Byret og Aarhusbispen
Tyges Opfordring til at yde den flensborgske Mariekirkes Menighed
Byggehjælp.
Den egentlige Købstadsgrundlæggelse hører da først den afsluttende
Valdemarstid til, og det ældste Flensborg — i købstadmæssig For
stand — har ligget Vest for Fjorden, omfattende St. Maries og St. Nikolajs
Kirkesogne. Det er herovre, vi maa søge den Flens toft, som laa umid
delbart uden for Byen (wæstær til then grifle thær skil Flænstoftæ iorth oc
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Fig. 237. Kort over de ældste Dele af Flensborg.
Udsnit af Bykort fra 1863 i Trap: Hertugdømmet Slesvig (1864).
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byiorth; Stadsretten), det er ligeledes her, den Fle ns a a maa have løbet,
som har givet Byen Navn, og det er endelig her, at Bymændenes Huse
omkring Midten af det 13. Aarhundrede har samlet sig langs Vejen,
som nordpaa blev ført op mod Bov og sydpaa mundede ud i det brede,
statelige Søndertorv. Det groende Flensborg blev et sjældent helstøbt og
smukt, middelalderligt Byanlæg (Fig. 237).
At en Borg kunde spille en betydningsfuld Rolle ved Købstædernes
Fremvækst var, som ovenfor antydet (se S. 460), intet Særsyn. Meget
tidligt har der været bygget Borge ved baade Aabenraa, Haderslev og
Tønder; men det var ikke dem, der fremkaldte disse Bydannelser — de
ydede kun Købmændene et betryggende Værn. I Flensborg var For
holdet anderledes. Der skyldtes Borg og By det samme Initiativ. Det
kunde imidlertid ogsaa hænde, at Borgen blev rejst først, og at Købingen
derefter langsomt groede frem — kaldt til Live af dens faste Værn. Det
skete ved N ør bor g, som vistnok stammer fra det 13. Aarhundredes
Midte, medens Flækken tidligst nævnes i 1313 og næppe er meget ældre.
Det skete ligeledes ved Sønderborg, hvor vi hører Slottet omtalt i 1256,
Byen derimod ikke med Sikkerhed før i 1334.
Og endelig skete det vist ved Ekernførde. Selve denne Bosættelse
kan vi følge tilbage til 1197, da et Brev fra Grev Adolf III af Holsten
nævner en Godescalcus de Ekerenvorde blandt Vidnerne. I 1222 optræder
en Nicolaus de Ekenevorde, og i 1258 forekommer han (eller dog hans
Navne) atter. Men i alt dette ligger intet Vidnesbyrd om, at Ekernførde
allerede den Gang eksisterede som en By. Alt tyder tværtimod paa, at
der i første Halvdel af det 13. Aarhundrede kun fandtes en meget sparsom
Bebyggelse ved Indløbet til Vindeby Nor, en lille sachsisk Kolonisation,
nøje svarende til de talrige andre, som netop da og lidt senere fandt Sted
i Sydslesvig (se S. 484).
Tæt Nord for dette Ekerenvorde maa vi nu paa Valdemar Sejrs Tid
tænke os den Borg — Ykærnæburgh — lagt, som nævnes i Kongens Jordebog blandt hans Ejendomme. Dens Plads kan ikke nøje paavises; men
Landsbyen Borgby minder dog stadig om den. Imidlertid blev det ikke
Borgby, som voksede op til Købstad — det blev Ekernførde, dels fordi
den laa bedre, dels sikkert paa Grund af den stigende tyske Tilvandring,
og det tidligste Vidnesbyrd om Bebyggelsens nye Rang har vi i et Brev
af 4. September 1288, hvori den danske Enkedronning Mechtild med
deler „alle Bymænd........... i vor Retskreds Ekernførde“ (omnibus nostris
oppidanis............ in nostro iudicio Eckerneuorde), at hun har overdraget sine
Ejendomme mellem Slien og Ej deren til sin Broder Gerhard. Borgen
glider ud af Historien — vistnok i det følgende Aarhundrede; men inden
dette er sket, har den naaet at faa hjulpet en Købstad frem.
Mellem Valdemarstidens sønderjydske Byanlæg og en ældgammel By
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som Slesvig var der en dybtgaaende Forskel. Den skyldtes ikke alene,
at de førstnævnte var Udslag af en ganske bestemt økonomisk Politik,
som helt fra før Aartusindskiftet havde bredt sig over Vest- og Mellem
europa og sat Spor i Hundreder af Stadsgrundlæggelser, inden den i
sidste Halvdel af det 12. Aarhundrede begyndte at gøre sig gældende
hos os. Mange af vore Købinger røber ved selve deres fast formede Byplan,
at de er virkelige A nlæg, der under Fyrstens eller en Stormands Ledelse —
og til hans økonomiske Fordel i lige saa høj Grad som til Borgernes egen
— er sprunget saa at sige fuldfærdige frem til Afløsning af ældre, famlende
Tilløb. I Sønderjylland er Flensborg et fortrinligt Eksempel i denne
Henseende. Nej, den videstrækkende Forskel var den, at alle de nye
sønderjydske Østkystbyer (og Tønder paa Vestkysten) var beregnede
paa at skulle tjene den hjemlige Omsætnings Behov — ved at for
midle Oplandets Køb og Salg paa Byens Torv, ved at øge den handels
mæssige Forbindelse mellem Rigets geografisk set saa splittede „Lande“,
i bedste Fald ved at inddrage Varer fra det nærmestliggende Udland i
Byens økonomiske Omsætning. Det var i sig selv vigtige Opgaver at røgte ;
men det var begrænset, hvad vort hjemlige, middelalderlige Samfund
kunde faa ud af dem, og det var helt andre Opgaver end dem, der al
lerede i Oldtiden havde skabt Slesvig. For dennes Vedkommende var
det Transithandelen, der havde dannet Grundlaget for dens Trivsel.
Det store Varebytte mellem Vest og Nord havde fundet Sted her, og
gennem det var dens Navn blevet kendt overalt, hvor Datidens Farmænd
færdedes. Svigtede man de gamle Handelsveje og søgte sig frem ad nye
Linier, maatte Byen om end ikke trues paa Livet derved, saa dog fra
Grunden af ændre sin Karakter. Den maatte blive en Købing som alle
de øvrige — med ret snæver, lokal Betydning og med en Fremtid, som
ikke længere kunde bringe dens Bymænd de store Fortjenester i Havn.
En saadan Skæbne faldt i Slesvigs Lod. Det er tidligere nævnt (se
S. 370), at Byens Stagnation begyndte allerede ved Midten af det 12.
Aarhundrede, og at flere samvirkende Aarsager var Skyld deri. Blandt
dem var det langsomme Ophør af den gamle Friserhandel paa
Østersøen. Endnu Utrechts Toldtarif af 1122 lader os ane Forbindelsen
mellem Frisland og Danmark (Slesvig) ; men snart efter er Opmærk
somheden vendt i anden Retning — Slesvigerne har i Stedet maattet
knytte Forbindelse med de vestfalske Byer, som for en Del har
løftet Arven efter Friserne. Medebach skaffer sig i 1165 Privilegier,
der forudsætter en Handel over Slesvig paa Rusland, i Soest, Arnsberg
og Attendorn oprettes der slesvigske Broderskaber, som ganske
vist først nævnes senere (i Soest 1291), men som sikkert rækker tilbage til
det 12. Aarhundredes Slutning; thi af Soests Privilegier fra 1232 ses
det, at Valdemar Sejrs Forgængere havde indrømmet dens Købmand Fri-
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heder i Danmark, saa Forbindelsen maa allerede den Gang have været
knyttet. Af lignende Betydning og Alder har det danske Broderskab
i Køln været. Det nævnes i 1246; fra det 12. Aarhundrede kendes imid
lertid en Del Indbyggere i Staden, som bærer Tilnavnet „Dansker“, og
som var Medlemmer af Købmandsgildet.
Fra Køln og de vestfalske Byer fulgte man Tidens lange, besværlige
Handelsveje op til Slien — Porten ud til Østersøen. Ruten Køln-Dortmund - Soest- Paderborn- Korvey- Minden -Verden- Stade- Itzehoe- Rendsborg-Slesvig er blevet benyttet af utallige Vejfarende Middelalderen
igennem, og det var ligeledes ad den, de tyske Købmænd søgte Forbin
delse med det nordiske og det russiske Marked. Men tilfredsstillende var
denne Rute ikke. Hindringerne var for mange, Slien blev efterhaanden
vanskelig at besejle, og man maatte se hen til en Tid, da Vejene kunde
føres direkte ud til Østersøen.
Den kom, da Grev Adolf II af Holsten c. 1143 havde grundlagt Lybæk
paa den lille Halvø mellem Trave og Wakenitz. Det var kun en spæd
Begyndelse; men Fremtiden holdt langt mere, end Øjeblikket lovede.
Efter at Lybæk var faldet i Henrik Løves Haand 1157, tog dens stærke
Blomstring til, fremmet ved Henriks klare og maalbevidste Handels
politik. Han blev — i meget større Udstrækning end Adolf — Byens
Skaber, og selv om den vristedes ud af hans Magt og en Tid var givet i
Valdemar Sejrs, fulgte de nye Herrer det Spor, Henrik havde anvist.
Fra Lybæks Rigsfrihedsbrev blev udstedt i 1226, sikrede Byen sig det ene
Privilegium efter det andet. Allerede ved Aarhundredets Midte beher
skede den Handelsvejene fra Novgorod i Øst til Brygge i Sydvest, og
Købmændene fra Mellemtyskland og Vesttyskland, ja fra Flandern havde
ikke længere nogen Brug for Slesvigs Havn — de førte Varerne over
Bremen-Hamborg-Oldesloe til den nye, store Stapelplads ved Øster
søen.
Dermed var Slesvigs Skæbne beseglet. Bymændenes Indtægter
begyndte at dale, Kongens, Hertugens og Bispens Ophold i Byen kunde
vel ikke være uden økonomisk Betydning for den, men dog langtfra holde
den paa Fode, og de Forhold, som afspejles i Slesvigs ældre Stadsret
fra c. 1200, giver sikkert i mange Henseender et lysere Billede af Tilstan
dene, end Tidspunktet i sig selv svarede til. Som et Minde om den svundne
Herlighed, da Slesvig dannede Midtpunktet for Beredningen og Afsæt
ningen af det kostbare russiske Pelsværk, nævner Stadsretten den
forældede Bestemmelse, at Skinderne skulde udrede 1000 Skind, hver Gang
Kongen holdt Hof i Byen (pellifices uero vnam marcam denariorum, vel regi,
cum tenuerit curiam in ciuitate, tenentur mille pelles) ; men det tilføjes ogsaa,
at dette Krav bortfaldt allerede paa Sven Grades Tid. Byens Omsætning
sank, til i alt væsentligt kun Hjemmemarkedet var i Behold, og omsider

Bemærkninger til Kortet:
En fuldt paalidelig Fremstilling af det middel
alderlige Slesvigs Topografi vilde forudsætte adskil
ligt dyberegaaende Undersøgelser — navnlig Grav
ninger — end de hidtil gennemførte. Kortskitsen
kan derfor kun i grove Træk redegøre for Byplanen.
Navnlig to Ting kan synes tvivlsomme: i) at Sorte
brødreklosteret er anlagt et godt Stykke ude i den
lave Eng og 2) at Frise virket gaar Vest om Kalve
dammen. Klosterets Beliggenhed er imidlertid fastslaaet ved Fund (se S. 449), og Terrænet maa alt
saa have frembudt Muligheder for en Bygnings
Rejsning, skønt vi foreløbig ikke kan sige noget om
Jordsmonets oprindelige Højde og Fasthed paa dette
Sted. Hvad Frisevirket angaar, synes ligeledes for
skellige Fund at have godtgjort dets Beliggenhed
(se S. 466). En kritisk Vurdering af Forholdene her
savnes dog endnu.
Om Bebyggelsens Udstrækning paa Holm ved vi
intet. Sandsynligvis har den samlet sig om Mariekirken; men det er tænkeligt, at den har strakt sig
længere ned mod Johannesklosteret, end paa Kortet
angivet. Det turde dog i det hele være tvivlsomt,
om man uden for Gamlebyen (Altstadt) har haft en
i egentlig Forstand købstadsmæssig Bebyggelse. Hu
sene paa Holm og i Nystaden har sikkert ligget
spredt, med mange Tofter og Løkker ind imellem.

Det middelalderlige Slesvig.
Kortskitse af Forf.
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arvede Flensborg paa Grund af sin langt gunstigere handelsgeografiske
Beliggenhed Slesvig-Købmændenes Muligheder for at gøre nye Frem
stød.
Man har en Maalestok for Slesvigs Tilbagegang i dens aftagende
Antal af Sognekirker. Paa Valdemars tiden fandtes i den egentlige
gamle By fire: St. Peter (Domkirken), St. Nikolaj, St. Drotten og St.
Klemens, i Nystaden (se nedenfor) een: St. Olaf, og ude paa Holmen
to : St. Marie og St. Jakob. Af disse kom den sidstnævnte allerede omkr.
1200 til at danne Grundlaget for Johannesklosteret (se S. 452), og den
gik saaledes tidligt ud af Sognekirkernes Række; men senest 1347 —
sandsynligvis mere end et halvt Aarhundrede før — var tillige St. Olafs
og St. Klemens Kirker forsvundne. Det var karakteristisk nok Sognene
i Byens Periferi mod Øst og mod Nord, som blev nedlagte. Inde i selve
den gamle By modstod de bedre Nedgangstidens Tryk.
Og alligevel opretholdtes Slesvigs gamle Grænser uforandrede.
Det har været nævnt (se S. 248), at det oprindelige Byanlæg i Hoved
sagen svarede til vore Dages Altstadt, og at det i hvert Fald fra Knud
Lavards Tid maa have været omgivet af et Virke (se S. 352). Ethvert
Spor heraf er for længe siden udslettet; men Vejen „Hinter dem Graben“
(nuv. Piessens Gade) angav indtil for ikke mange Aartier siden Byens
vestlige Befæstningslinie, kun passabel gennem den vestre Port — Her
tugens Port —, hvorfra man langs Ydersiden af Graven kunde komme
ned til Juriansborgens lange Bro (se S. 386). Ved Kalvedammen bøjede
Grav og Vold østover, til de lidt paa den anden Side Nørreporten1)
— Kongens Port — naaede Engene omkring Holm Nor. Utvivlsomt har
Volden herfra strakt sig i sydlig Retning forbi Stenporten, som gav
Adgang til Holmen, indtil Befæstningslinien nede ved Skibsbroen atter
naaede Slien. Om selve Virkets Konstruktion ved vi saa at sige intet.
Det siges kun i Stadsretten, at hver den ifalder tre Marks Bøde, som øde
lægger Byens Planker eller flettede og stensatte Hegn {plankas vel craies
vel lapides, i den yngre Stadsret gengivet ved planken, pâle ifte steene), og
da Adam Tratziger i 1571 byggede sin Gaard oppe ved Kalvedammen,
stødte man paa meget stærke Mure og sammentømrede Bjælkelag (muros
densissimos et ligneas contignationes) — de sidste Rester af Middelalderens
Byvirke. Gennem den nordlige og vestlige Grav maa Kalvedammen
have haft Afløb til henholdsvis Holm Nor og Slien (Bilag XXI).
Endnu før Nedgangen for Alvor havde sat ind, var dog Byomraadet
blevet stærkt udvidet. Mod Nord var der anlagt en hel Forstad —
Nystaden —, som havde faaet sin særlige Befæstning, nøje knyttet til
Den kaldes i Stadsretten (§ 73) porta ciuitatis versus aquilonem, senere Angelboeporte
eller de porten by de burgstraten. Det er den samme som den i 1882 nedrevne Hohes Thor.
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den gamle Bydels. Vi hører derom i et Brev, som Hertug Valdemar
Erikssøn udstedte den 20. Februar 1291, og i hvilket der fastsattes Straffe
for Drab, øvede „saavel bag de gamle Mure, som bag dem imod Nord,
der almindeligt kaldes Frisevirke, Angelbovirke og Saldergater“
(vel infra antiqua moenia sive septa eiusdem^ que Frisewircki, Angelboewircki et
Saldergater in aquilone vulgariter appellantur). Fra det ældre Virke strakte
denne nye Befæstningslinie sig uden om Kalvedammen, fulgte mod Øst
den nuværende Stadtweg, gik langs Kattesundet og naaede helt ud til
Pibedammen, inden den i et skarpt Knæ bøjede af mod Sydvest og atter
sluttede sig til Byens oprindelige Grav tæt Øst for Nørreport. Af det
samme Brev ser vi, at ogsaa Holm havde faaet sit særlige Voldanlæg:
den „store Vold“ nær ved St. Johannes Kloster (aggerem magnum vicinum
sancti Johannis).
Gammelbyen var og blev dog Skuepladsen for det egentlige Byliv.
Fra Angel og Midterlandet førte Veje ned til Nystaden, og herinde
mødtes de, før de samlede bøjede under Nørreportens Bue. Det var ad
Kongens Stræde (platea regis; Stadsretten § 41), man nu færdedes;
thi tæt bag Porten laa S lesvigs gamle Kongsgaard, Juriansborgens
Forgænger, den curia regis, som Stadsretten omtaler, og hvis Grundmur
blev fremdraget i 1836 paa Sydsiden af den nuværende Kälberstrasse.
Strædet fortsatte sydover mellem Kongsgaarden og St. Klemens, Øst
for det klyngede Husene sig, imod Vest laa vidtstrakte grønne Enge
helt ud til Byvirket, og i Syd rejste Domkirken sit høje Tag ved Siden
af Bispegaarden, medens Øjet længere nede mødte St. Nikolaj Kirkes
Rygning. Men Byens egentlige Algade mundede tvedelt ud i Torvet
Øst for Domkirken — større end i vore Dage, Byens Hjerte, hvor St.
Drottens Taarn og Knudsbrødrenes Gildehus flankerede Markedet med
dets Boder, endnu mindende om Byens store Handels tid.
I den hyppigt nævnte ældre Stadsret har vi en fortrinlig Kilde til
Oplysning om Byens Forhold paa Valdemars tiden, og den har tillige en
særlig Interesse derved, at den er vor ældste danske Stadsret. Nogen
fuldkommen sikker Datering af den kan vi ganske vist ikke give; men at
den stammer fra Aarene omkring 1200 maa dog anses for meget sand
synligt, og den kom til at danne Grundlaget for Retsvedtægterne i enkelte
andre af Landets Byer, saaledes i Horsens. Det eneste bevarede Haandskrift — fra Begyndelsen af det 14. Aarhundrede — stammer netop fra
Horsens (Fig. 228). Da det er blevet oversendt herfra til Bymændene i
Æbeltoft, har disse vel ligeledes tænkt sig at anvende de slesvigske Rets
regler i deres nygrundede Købstad; men vi ved ikke, om denne Tanke er
blevet realiseret, og i hvert Fald fik Æbeltoft allerede 1317 samme Privilegier,
som var gældende i Viborg og Aarhus. Derimod ser vi, at den slesvigske
Ret fandt Anvendelse i Flensborg, hvis ældre, latinske Stadsret fra 1248
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kun er en lokal Redaktion af Slesvigretten, og da Flensborgerne et godt
Tiaar senere lod denne deres „foreløbige“ Stadsret omredigere, saa den
kunde fremtræde i en baade stærkt udvidet og bedre ordnet Skik, var
det stadig de gamle Slesvigregler, der laa bag adskillige af Artiklerne.
De genkendes let i den bevarede, danske Lovtekst og i dennes yngre plat
tyske Oversættelse, der atter kom til at øve Indflydelse paa den plattyske
Stadsret i Aabenraa —jævnsides med Byens gamle „Skraa“ (se S. 456).
Ogsaa Haderslev Stadsret fra 1292 bærer enkelte Spor af Slesvigretten,
fordi den i Hovedsagen bygger paa den latinske Flensborgtekst.
Det var altsaa paa et meget tidligt Tidspunkt, man i Slesvig gik til at
nedtegne hævdvunden Ret, og Initiativet dertil maa være taget af frem
trædende Borgere — maaske uden at man har søgt en direkte Bekræftelse
af Vedtægterne paa et Byting, i hvert Fald uden en kongelig Stadfæ
stelse af dem. Det var i sig selv næsten en Nødvendighed, at en By af Sles
vigs Betydning fik fast udformede Retsregler for dens Borgeres indbyrdes
Forhold. Her, hvor Befolkningen boede Dør om Dør, hvor Byens Hand
lende og Haand værksfolk drev deres Forretning paa Torv og i Stræde,
og hvor fremmede Købmænd til Stadighed havde deres Gang, maatte
der være Brug for andre — og strengere — Regler end dem, der gjaldt
i Herredet. Man kunde nok i store Træk følge, hvad der ude omkring
havde nedfældet sig som „Lands Lov og Ret“ (consuetudo regni, leges
terrae kalder Stadsretten disse Vedtægter; § § 3 og 19;) men man maatte
supplere saadanne Love med Bestemmelser, som Livet i Byen selv lidt
efter lidt formede. Saa vidt vi kan forstaa, havde allerede Sven Grade
gjort Slesvig til en egen Jurisdiktion — udskilt fra Herredet. Det
hedder i hvert Fald i Stadsretten (§ 1), at han blandt andre Friheder
havde tilstaaet dens Borgere Ret til ikke at sagsøges uden for Byens Vir
ker, og netop i denne Bestemmelse ligger noget af det for en Købstad
mest karakteristiske: at den som selvstændig Retskreds kan træffe Af
gørelse i Sager vedrørende Borgernes indbyrdes Forhold, deres Nærings
liv, deres Handel med fremmede o. s. v. Hvor stærkt man fastholdt
dette Privilegium, fremgaar bl. a. deraf, at der kunde gøres Straffeansvar
gældende over for enhver, som et eller andet Sted i Riget sagsøgte en
Medborger uden først at have rejst Sagen imod ham paa Slesvig Byting
(§ 56).
Blandt de kongelige Friheder, Sven Grade havde skænket Bymændene,
nævnes yderligere (§31) Skattelettelser, Raadighed over Byens Sølv,
naar dettes Lødighed ikke sank under en nøjere angiven Grænse, Ret
til at overtage Udmøntningen for den samme Afgift, som Møntmesteren
vilde give Kongen (i saa Fald med Forpligtelse til at overvaage
Prægningen), samt Ret til een Gang (aarlig?) at modtage fremmede
Købmænd. Disse skulde derefter søge Kongens Fred, og vilde han ikke
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give dem den, skulde de kunne drage bort med frit Lejde og ikke senere
vende tilbage uden Kongens Tilladelse. Endelig hedder det (§ 74), at
Kong Sven — med enkelte Forbehold — havde skænket „en Eng, som
kaldes Kongens“ (pratum, quod dicitur regis, o: de saakaldte Königs wiesen
Vest for Altstadt, se S. 248) til Bymændenes Græsningsbrug.
At disse Privilegier skyldtes kongelig Naade, var ligetil. Kongen var
vore Købstæders umiddelbare Herre — den, der havde Retten
over al Strand, Havn og Færgeleje, over Told og Mønt. Til ham skulde
alle Skatter og Tynger udredes af enhver, som vilde bo i Byen, hvad
enten han var haandgangen Mand eller Stormand (siue miles fuerit siue
baro; § 63), og vigtigst blandt de stadig tilbagevendende Afgifter var
Arnegælden (§ 29), som ogsaa kendes fra Ribe, Haderslev, Aabenraa
og Flensborg, medens en tilsvarende Afgift i andre af Rigets Købstæder hed
Midsommergæld, fordi den blev opkrævet ved St. Hansdags Tid. Den
svaredes af hver Husstand i Byen. Hertil kom naturligvis Inne, Stud,
Kværsæde, Kongens Part i Sagefald o. s. v. — Tynger, som jo ogsaa IkkeByfolk kendte.
Men for Slesvigs Vedkommende fandtes tillige en Afgift med det ejen
dommelige Navn Lagkøb (Sciendum est autem, quod rex habet quoddam
speciale debitum Slæswik quod dicitur Laghkøp; § 29). Man kunde „købe Lag“
(emere lagh). Betegnelsen er ejendommelig, fordi Lagkøbet — for saa vidt
Stadsretten oplyser Sagen — kun vedrørte Retten til at efterlade
sig Arv. Lag købtes ikke af den ugifte Bymand, kun af den gifte og af
„alle Gæster (hospites, □: fremmede Købmænd) fra Hertugdømmet Sachsland, Frisland, Island, Bornholm og andet Steds“. Købte Gæster ikke
Lag, medens de endnu var rørige nok til at holde en Vægt, tog Kongen
Arven efter dem, og ingen død Mands Arv maatte lægges under Værgemaal i Aar og Dag, hvis Lag ikke rettidig var købt, ja selv i saa Fald
tilkom Arven Kongen, hvis Arvingerne undlod at gøre deres Krav gæl
dende inden Udløbet af et Aar. Den ældre slesvigske Stadsrets Lagkøb
svarer da nøje til, hvad den yngre Stadsret kalder Arvkøb (erfkiöp; § 37),
og hvad de øvrige østslesvigske Stadsretter kender under det samme Navn
(Flensborg §11, Aabenraa § 12, Haderslev § 11).
At dette ikke kan have været den oprindelige Betydning af Lagkøbet,
ligger i Ordet selv. Det kan næppe förstaas som andet end Køb af „Lov“,
o: en Afgift, som sikrede Køberen alle de i Byens Lov hjem
lede Rettigheder. Men den, som ved Lagkøb kunde komme i Besid
delse af disse, var kun den gifte Mand eller Gæsten, som havde slaaet sig
ned i Byen. Den ukvænte (o: ugifte) opfattedes ikke paa samme Maade
som fastboende. Og selv de lagkøbte var ikke i alle Tilfælde ens stillede.
Medens Gæster eller Bymænd, som ikke havde eget Hus, skulde rense sig
ved Tylvtered, naar de anklagedes for Tyveri (§ 16), kunde den grund-
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Fig. 238. Side af Horsensmanuskriptet af den ældre slesvigske Stadsret.
Det kgl. Bibi. Gml. kgl. Saml. 3168.4°. Pag. 41*. (Se Henvisningerne).
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ejende Bymand sværge sig fri ved fem Naboers Hjælp — tre, som boede
til højre, og to, som boede til venstre for ham (§ 15). Det var slet og ret
et Spørgsmaal om Vederhæftighed, og her maatte man i første Række
støtte sig til den Garanti, som Ejendomsbesiddelse gav sin Mand.
Som Regel vilde den bofaste Borger desuden byde anden Garanti
end sin Ejendom. Han vilde være optaget ietafByensGilder, og skulde
dette undtagelsesvis ikke være Tilfældet, laa alene deri en Antydning
af et mindre godt Omdømme, saa Naboer næppe vilde støtte ham under
en Edsgang. Den ugifte Bymand kunde man ikke paa samme Maade
vente optaget i et Gilde. Han kunde derfor i alle Rettergangstilfælde gøre
Krav paa samme Bod som en Gildebroder (frater conjuratus) ; men giftede
han sig, og kom han vedvarende ikke ind i noget Gilde, blev han socialt
mærket : han fik kun halv Bod mod en Gildebroder (§ 66).
Som den, der opkrævede de kongelige Afgifter, og som i alle Forhold
repræsenterede Landsherren, stod Kongens Ombudsmand (exactor,
villicus), Før Kongen personlig kom til Slesvig, kunde Ombudsmanden
kræve to Dages Ægt af Byens Vognmænd mod til Gengæld at fodre deres
Heste (§ 72). Han skulde vedligeholde Byens Nørreport, medens Her
tugens villicus havde Forpligtelse til at holde Vesterporten i Stand (§ 73),
og utvivlsomt har det ligeledes paahvilet Kongens Ombudsmand at
paase, baade at Kongens Toldregale respekteredes, at den aarlige Ud
møntning foregik efter de fastsatte Regler, og at Færgefarten paa Slien
haandhævedes, som Kongens Ret bød. Hvis han eller hans Tjenere
krænkede Byens Friheder, kunde Bymændene sagsøge dem hos Fyrsten
(§ 80).
Inden for visse Grænser havde Slesvig dog et kommunalt Selv
styre, hvis Enkeltheder vi imidlertid ikke kender. Der nævnes i Stads
retten fire seniores, som skal have to Mark Penge af den nye Mønt (§32),
rimeligvis som en Godtgørelse for Tilsyn med Prægningen. Seniores
maa oversættes ved Oldermænd, og Ordet er laant fra Gildesproget;
men med Gilderne kan disse Oldermænd næppe direkte have haft noget
at gøre. Sandsynligvis var Byen inddelt i fire „Rækninger“ (Kvar
terer), som hver for sig valgte en Senior til den menige Byalmues For
stander. Raadmænd (consules) kend tes endnu ikke. Da denne Titel
dukkede op hos os i sidste Halvdel af det 13. Aarhundrede, gled senior
over til at betegne, hvad vi nu forstaar ved en Borgmester. Flensborg
Stadsret af 1284 blev skrevetaf „aldærmen oc rathmen oc olie bymænf „seniores,
consules ceterique eines“ eller — i den senere tyske Redaktion — „Borger
mesteren vnde Ratmannen vnde alle meynen borgere“, I Slesvig hører vi tidligst
i 1282 om Raadmænd.
Paa Bytinget (placitum) har da disse Oldermænd sammen med Om
budsmanden sørget for, at Lov og Ret skete Fyldest. De har dømt efter
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Stadsrettens mange Artikler vedrørende Arv, Ægteskab og Værgemaal,
Voldtægt og Hor, Saar og Drab, Tyveri og Ran, de har krævet Renselses
ederne aflagt, har ikendt Bøderne, har ladet Forbrydere ende deres
spildte Liv paa Byens Galgeplads (in loco furibus deputato; § 25) eller har
eksekveret Landflygtighedsdomme (§ 21). Alle disse Bestemmelser hviler
paa „consuetudo regni“ (se S. 467) — kun er Straffene gennemgaaende
strengere i Byen end i Herredet.
Men hertil kommer Regler, som ordner Forholdet mellem Bymændene og Omegnens Bønder, dels fordi disse kunde være i indbyrdes Strid
med hinanden (§§ 24 og 27), dels fordi jo ogsaa Bønder kunde begaa
Lovbrud inde i Byen (§§ 26 og 28). Endvidere Regler, som fastslaar
Bymandens Pligt til at holde sin Bro i Stand (§41), til ikke ved Huse
eller Hegn at hindre Færdselen i Kongens Stræde (§ 41 ), til ikke at bygge
paa anden Mands Grund (§ 42) eller sætte sig i Besiddelse af hans Ejen
dom (§ 43), til ikke at bygge ud over Slien uden Ombudsmandens Til
ladelse, „fordi Strømmen er Kongens“ (§ 68; sml. S. 414), og til ikke
at grave paa andres Jord (§ 85) eller offentlig Vej (§ 86). Vi møder Be
stemmelser om Straf for den, som letsindigt fremkalder Ildebrand (§ 37),
vi hører om Borgernes Pligt til at sørge for Byens Nattevagt (§ 38), og
vi faar endelig et Indtryk af selve det Haandværker- og Købmandsliv,
hvorpaa hele Samfundets Trivsel beroede.
Der tales i Stadsretten om Sudernes (□: Skomagernes) og Skin
dernes (o: Buntmagernes) aarlige Afgifter til Kongen (§ 32). Enhver
Bager skal betale en halv Mark Sølv til Ombudsmanden, før han kan
begynde sin Virksomhed, og alle Byens Bagere skal i Fællesskab hver
St. Hansdag udrede 3 Pund Mel og aarlig i alt 18 Øre Penge (§ 32). Hvis
en Bager leverer slet Brød, skal han bøde 9 Ørtug til Byen, og forsømmer
Bagernes Oldermand (senior pistorum) i et saadant Tilfælde at drage
ham til Ansvar, maa han selv af med 3 Mark til Kongen (§ 33). Det er
det eneste Sted, som viser os, at der fandtes Haandværkerlav i Valdemarernes Slesvig; men man kan sikkert gaa ud fra, at ogsaa andre Næ
ringsdrivende end Bagerne havde organiseret sig.
Slagterne havde Afgifter at betale til Kongen, før de kunde bringe
deres Kød paa Torvet (§ § 34 og 35), Ølkoner og Vinkypere maatte
bøde til baade Kongen og Byen, hvis de brugte falsk Maal (§ 36), og som
Haandværkere og smaa Næringsdrivende paa denne Maade stadig var
med til at fylde de offentlige Kasser, dels ved Bøder, dels ved Ydelser,
som sikrede Bymændene det nødvendige Værn for deres Virksomhed,
oppebar Kongen ogsaa en ret betydelig Indtægt takket være den Told
(§ 30), Købmændene maatte udrede.
Om denne har der allerede tidligere været talt (se S. 354). Købmænd,
som vilde føre Varer ud af Landet (in Gutiam vel alias extra regnum Datie;

472

TOLDAFGIFTER. TORVEHANDEL

her tænkes paa Østersøfart), skulde ved Juriansborg betale 6 Penninge
i Told og for hvert Hoved 8 Penninge. Det første var aabenbart en fast
Skibs told, det sidste en Afgift, der rettede sig efter Mandskabets
Størrelse, og som paa vendiske Skuder beløb sig til 12 Penninge pr.
Hoved. Hertil kom selve Varetolden: for fem Faar 1 Penning, for to
Svin i Penning, for en Ko eller en Hoppe 4 Penninge, for en Stud eller
en Hingst 6 Penninge1). Indgaaende Skibe betalte ved Slisminde 12
Penninge i Skibstold, medens deres Mandskabsafgift og Varetold vistnok
var som for udgaaende Skibe. Ved Udførsel vest- og sydpaa ombyttedes
den faste Skibstold med en ligeledes fast Vogn told. Gik Vognen kun
til Hollingsted, betaltes der 4 Penninge pr. Læs, gik den til Rendsborg,
steg Afgiften til 6 Penninge, og førtes Vogn og Vare over Ejderen —
altsaa ud af Landet — blev der opkrævet 12 Penninge. Hertil føjedes
for Frisernes Vedkommende en særlig Salttold: 12 Penninge pr. Læst
af Friselagens og 6 Penninge af Danelagens Frisere. En anden Vedtægt
(§ 76) fastslog, at hvis en slesvigsk Bymand købte Salt ved de Boder i
Utland, hvor Saltet blev kogt, var han fritaget for Told af Varen; hvis
han derimod købte Saltet, efter at dette var bragt fra Boderne (in via),
skulde han svare den fulde Told, og hvis det drejede sig om en mindre
Varemængde end to Pund, kunde Ombudsmanden konfiskere hans
Indkøb (sal uero si minus fuerit duobus puund, sit exactoris). Denne sidste Be
stemmelse maa have haft til Formaal at hindre Detailkøb, og de ret
udførlige Regler for Salthandelen skyldtes naturligvis ikke alene Varens
store Betydning inden for Omsætningen, men ogsaa Kongens personlige
Interesse i Saltproduktionen. Kronen ejede jo tre Saltbrænderier ovre
i Utland, medens Hertugen havde eet (se S. 414).
Handelen i Slesvig var nu først og fremmest knyttet til selve Torvet
(forum). Her bragte baade Udlændinge og Landets egne Børn deres
Varer hen for at faa dem omsat. Men da gjaldt det om, at man skaffede
sig en vis Garanti for det, man købte — at det f. Eks. ikke senere viste
sig at have været Tyvekoster. Meget karakteristisk hedder det i Stadsret
ten (§ 23), at man før Mortensdag ikke uden Borgen (fideiussor) maa
købe Hingst eller Hoppe, skaarne Klæder eller smedet Guld, skæftede
Spyd og Økser eller Sværd med Bælte, Stud, Ko eller andre Dyr paa
Torvet; men efter Mortensdag — altsaa i den travle Slagtetid — faldt
Kravet om en saadan Borgen bort for Kvæghandelens Vedkommende. Og
hele denne besværlige Omsætningsform skyldtes Hensynet til, at Køberen
kunde undgaa al Mistanke (pro euitanda suspitione) ved sin Handel.
Hermed kan sammenlignes § 75, hvori det bestemmes, at der af hver Hest, som rides
eller føres ved Tøjlen ud af Landet, skal svares 6 Penninge i Told. Kun ridende Klerke
og Pilegrimme er fritagne for denne Afgift.
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Om han derimod lod sig narre til at købe mindre gode Varer, blev
hans egen Sag. Naar han købte Klæde af de fremmede Handelsfolk,
maatte han nøje undersøge dets Kvalitet; thi var Klædet først maalt
af til ham, kunde han ikke sende det tilbage, hvis det ikke ligefrem viste
sig at være mølædt eller raaddent (§ 50). Endvidere maatte han i Tide
huske, at baade Haandpenge og et Bæger til Lidkøb paa sin Vis bandt
ham til Handelen. Han fik i det mindste ikke godtgjort, hvad han havde
lagt ud, ja Letsindigheden kunde paaføre ham Erstatning til Sælgeren
(§ § 51 °g 52)> °g ligeledes maatte den, som nede i Havnen hyrede sig et
Skib, førte sine Sager om Bord og alligevel ikke vilde sejle, bøde for sit
Vægelsind med Fragtpenge til Skipperen (§ 53).
Det er naturligt, at en Stadsret som Slesvigs ogsaa maatte indeholde
en hel Del søretlige Regler — om Forholdet mellem Skipper og Mand
skab, om Sagsøgning af en Skipper, der ligger i Havn, om hans Ansvar
for Ladningen, om Brud paa Hyren, om Landlov o. lg. Enkelte af dem
er ret drakoniske — men det var jo strengt taget ogsaa mangen Lovbe
stemmelse, der gjaldt i Byen. Hvis man begaar Tyveri om Bord paa et
Skib, hedder det f. Eks., skal man sættes i Land paa en øde 0 med Kost
til tre Dage foruden Tønder og Ildjern (§ 60) — Resten maa Tyven
selv se at klare. Desuden fastslog Stadsretten, at ved Skibbrud paa
Slien kunde Skipperen frit beholde, hvad han evnede at bjerge af sine
Ejendele —, en i sig selv ejendommelig Vedtægt, fordi Vragretten ellers
var et kongeligt Regale, som Kronen kun undtagelsesvis gav Afkald
paa; men det stemmer vel overens med, at Valdemar Sejr i sit Privile
gium af 1204 for Lybækkerne gav dem Ret til under Skibbrud baade i
Danmark og i Venden frit at bjerge deres Gods. At Kronens særlige Ret
til Slien ikke lod andre retsløse, hvis deres Næring afhang af den, fremgaar
af § 71, ifølge hvilken Fiskerne uden Afgifter kunde sætte Garn i hele
Fjorden og anlægge Stejlepladser ved dens Bred, saa langt op i Land
som de kunde slynge en Rorpind; men Krogvaad maatte de dog ikke
sætte før Pinse.
Trods alle de mange Artikler i Stadsretten — 91 ialt — er det naturlig
vis begrænset, hvad den fortæller os om Bymændenes Samfund og Ved
tægter. Den indeholder saaledes ingen Oplysninger om den Organisa
tionsform, som Middelalderen igennem spillede den allerstørste Rolle i
vore Købstæder: Gilderne.
De var Lag af „svorne Brødre“, som ved Ed havde lovet hinanden
gensidig Hjælp i Sygdom og Nød, havde paataget sig en gensidig Pligt
til Hævn, og som ved Sammenskudsfester drak redeligt med hinanden
— alt efter den „Skraa“s Vedtægter, som Brødrene inden for det enkelte
Gilde holdt sig til. En god Portion Hedenskab og Fostbrødrelevn var
der i meget af dette, men ogsaa en praktisk Evne til ved fælles Kræfter
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at skaffe sig Tryghed midt i et Samfund, som endnu alt for ofte mang
lede de nødvendige Midler til at sikre sine Medlemmers Liv og Velfærd.
Efterhaanden som disse Gilder i stærkere og stærkere Grad blev prægede
af den kristne Menigheds Broderskabsideal og stillet under en Kirke
helgens særlige Værn, kom de til at betyde et baade kraftigt og varigt
Led i det danske, middelalderlige Byliv; men den fulde Udvikling heraf
ligger uden for nærværende Binds Rammer.
Vi har tidligere set, at der var et saadant Gilde — Hé tslaget — i Slesvig
allerede paa Knud Lavards Tid (se S. 352), og det maa være dette, som
senere møder os i Form af et Hellig Knuds Gilde. Stadsretten kender
dog ikke disse Navne. Den kender derimod et „højeste Lag“ (summum
conuiuium, maius conuiuium; §§ 2—4), som vel netop er Byens Knudsgilde,
og den omtaler gentagne Gange „svorne Brødre“ (fratres coniurati), som
maa have været Medlemmer deraf eller af andre lignende Sammen
slutninger. En Gildeskraa for de slesvigske Knudsbrødre har vi ikke.
Vi har intet andet Minde om dem end et gammelt Segl fra første Halv
del af det 13. Aarhundrede, visende os Knud Lavard, der fuldt rustet
sprænger frem paa en vælig Hest og holder en Lensfane i sin ene, et Sværd
i sin anden Haand (Fig. 240).
Derimod er en Knudsgildeskraa fra Flensborg bevaret i et Haandskrift fra c. 1400 og skrevet paa Dansk (Fig. 239). Selv er de allerfleste af
dens Bestemmelser langt ældre end Haandskriftet, som Helhed er Skraaen
vist endog ældre end Knudsgildeskraaen fra Odense, der sættes til c. 1250 —
maaske fører den os tilbage til Valdemar Sejrs sidste Tiaar, næppe læn
gere. Flensborgskraaen giver os et klart Indblik i dette danske Gildevæsen.
Vi hører om Brødrenes Hævnpligt, om deres strenge Straffe for Forbry
delser, øvede af Broder mod Broder, og om deres gensidige Hjælp ved
Søgsmaal og Skibbrud, under Fangenskab i hedenske Mænds Vold og
under økonomiske Kriser, ved Sotteseng og ved Grav. Niddingsnavnet
slynges mod den, der sviger, Regler for Sammenkomsterne og for Gilde
brodrenes Færd regnes op, og Oldermandens Pligter og Rettigheder
klarlægges. Op af de gamle, mørknende Pergamentssider stiger et broget
Billede — et Skyggerids af et Samfund, der for længst er udslettet, men
som i sin Tid har fyldt disse middelalderlige Købstæders Gader og Boder,
Torve og Huse med Liv, med Tanker og med Handlekraft. Først fra og
med det 14. Aarhundrede faar vi ogsaa andre Kilder — Breve — som
kan udfylde Billedet og give os den konkrete Begivenhed, hvor Skraaen
kun levner os den tænkte Situation.
Knudsgilder oprettedes desuden i Aabenraa, Haderslev og Ribe,
og sidstnævnte Sted fik den hele Gildeinstitution en rigere Udvikling
end i de fleste andre danske Byer — en Følge af Ribeborgernes maalbevidste og driftige Arbejde for Byens Trivsel. Da Slesvigs Nedgang omkring
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Fig- 239. Begyndelsen af Flensborg Knudsgildeskraa.
Kunstgewerbemus. d. Stadt Flensb. fot. (1931). Se Henvisningerne.
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stempel. Tidsskr. f.
Kunstindustri 1899.

Fig. 240. Knudsgildesegl fra Slesvig.
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Aar 1200 var blevet en Kendsgerning, skød nemlig Ribe frem til ny,
kraftig Blomstring.
Det er vel sandt, at Ribe By efter Valdemarstiden ikke længere
regnedes med til Sønderjylland. I ældre Dage maa dette dog være
sket. Ikke alene laa Købstaden Syd for Skodborg Aa — mere siger det,
at Valdemars Jordebog udtrykkelig opfører den under Barvid Syssel1).
Vi har tidligere hørt om dens udstrakte Handel paa Frisland, og det
har været nævnt, at endnu Adam af Bremen priste dens Sejlads paa Vest
europa (se S. 338). Hvor Sakse fortæller om Magnus den Stærkes Bryllup
i Ribe 1127, tilføjer han, at „dér vrimler Havnen af Skibe, som fører al
Verdens herlige Varer ind til Staden“, og siden hen i Aarhundredet,
da Limfjordsmundingen sandede til og samtidig Farten paa Ej deren
tog af, blev Ribe saa at sige vor eneste Port ud til Vesteuropa — Byens
Stortid begyndte.
Dens Betydning under Valdemarerne fremlyser af selve Jordebogens
Oplysninger. Kongen havde af Ribe, hedder det, i Skatter, Told og
Forban (pro exactione et theloneo. et forban; det sidste Ord betyder en Af
gift ved Købmændenes Bortrejse fra Byen) ialt 200 Mark Penninge, der
til i Leding 120 Mark, af Mønten (hvis ene Halvdel var overladt til Bispen,
se S. 418) 150 Mark og af Møntmesteren 100 Mark Penninge. Men hertil
kom en Hestetold paa 350 Mark „og mere“ (pro theloneo equorum.cccla
. mr. et ampliusf samt en S alt told paa 40 Mark (Bispen oppebar ligeledes
40 Mark af Salthandelen). Da Udførselstolden i Ribe var 1 Ørtug pr.
Hest, maa der altsaa have fundet en aarlig Eksport af c. 8400 Heste
Sted over Byen — i Sandhed et stolt Blad i dens Historie! Og hvad Salt
handelen angaar, træffer vi helt hen i det 14. Aarhundrede „Ribersalt“
som konkurrerende paa det nordiske Marked med fremmede Saltpro
dukter, f. Eks. Travesalt. Det er ikke uden Grund, at Ribe den Dag i
Dag har sin „Saltergade“.
Den lille frisiske Markedsplads ude paa Geestholmene i Marsken (se
S. 247) var blevet en af Landets rigeste Købstæder, smykket med Kirker
og Klostre, fra Knud den VI’s Tid omgivet af en Mur, en tryg Havn
for Skippere, som kom og for. Med Stade ved Elben stod den i livlig
Forbindelse; hernede grundlagdes et „Ribe- og DanmarksfarerKompagni“, der nævnes i det 14. Aarhundrede. Travlere gik Farten
dog mellem Ribe og Bremen, og nede i det østfrisiske Groeningen organi
serede Købmændene et Gilde, „Riper-Hense“, som kunde holde en
Del af den gamle Trafik mellem Frisland og Vestjylland i Ære. Denne var
!) Derimod er det ikke rigtigt, at Jordebogen henlægger den til Rangstrup Herred.
Den maa være udskilt af det gamle Fros Herred, selv om Byjorderne Syd for Ribe Aa
hørte til Hviding Herred.
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efterhaanden spredt paa mange Hænder. Medens Dorestad gamle By
tomt for længst var blevet et Fortidsminde, som Hedeby bag Halvkredsvolden deroppe ved Slien, havde Deventer, Utrecht og Tiel brudt sig
Vej for deres Handel. Allerede i det 12. Aarhundrede omtales der danske
Skippere i Utrecht, her og i Deventer udskibedes de kolossale Mængder
af Tuf, som brugtes af danske Bygmestre i Ribe selv eller i Omegnens
Kirker (se S. 430), og i Deventer organiserede man et „Rib er-Gi Ide“
(nævnes i det 14. Aarh.), som kunde varetage Købmændenes Interesser
paa den vestjydske Havn.
Videre strakte Byens Forbindelser sig — til Flandern, Nordfrankrig
og England. Vin fra Køln og Klæde fra Brygge bragtes til Torvet i Ribe,
hvis Bymænd Kongerne støttede kraftigt med rundhaandede Privile
gier. Ældst er et udateret Frihedsbrev, som udstedtes af Valdemar
Sejr, og hvorved han fritog Ribeborgerne for Told i alle Rigets øvrige
Stæder. Men mærkeligt nok synes Byen endnu at have savnet en Stadsret,
selv om det er utænkeligt, at Lov og Orden inden for Stadens Mure ikke
har været opretholdt paa Grundlag af hævdvundne, lokale Vedtægter —
i Overensstemmelse med „consuetudo regni“ (se S. 467). Da en virkelig
Stadsret blev givet Byen af Erik Klipping den 26. Juni 1269, hentedes
imidlertid Retsreglerne fra Udlandet. Dette var sket i Tønder allerede
1243. Her havde Bymændene med Hertug Abels Samtykke faaet sig til
sendt en Afskrift af Lybæks Ret i dennes latinske Form, og lybsk Ret
— ikke hjemlig dansk — blev altsaa gældende i Vidaabyen. Afskriften
gik nu i 1269 videre til Ribe; men her formedes de strenge Retsregler
dog mere selvstændigt, idet ogsaa andre Retskilder blev lagt til Grund
for enkelte af Bestemmelserne i „Riber-Ret“ — bl. a. Jydske Lov.

6. LANDET OG BEFOLKNINGEN
Man har i Tønders Brug af lybsk Ret set et Vidnesbyrd om tysk Ind
flydelse i Byen allerede ved Midten af det 13. Aarhundrede. Det er en
lidt farlig Slutning at drage, men at der kunde opstaa en vis Forskel
mellem Befolkningerne i de nordøstslesvigske og i de vest- og sydslesvigske
Købstæder er meget forstaaeligt.
H ele den første Gruppe var fra deres tidligste Tid ube
tinget rent danske Byanlæg med en helt igennem dansk Be
folkning. Derom kan der slet ikke herske Tvivl. Hvad der i den senere
Middelalder spores i Flensborg, Aabenraa og Haderslev af tyske
Elementer, skyldes Tilflytninger sydfra, som paa Valdemarstiden ikke
har haft en saadan Styrke, at Borgerskabets danske Grundpræg i mindste
Maade har været ændret. Tyske „Gæster“ fandtes selvfølgelig her som i
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mange af Rigets øvrige Købstæder; men det er i denne Forbindelse uden
Betydning.
Med en By som Ekernførde var Forholdet anderledes. Her var
maaske endda, som tidligere nævnt (se S. 462), den ældste Bosættelse
sachsisk, og hvad Slesvig angaar, maa vi ogsaa inden for denne Bys
Omraade regne med forholdsvis mange Udlændinge allerede inden c.
1250. Man har tænkt sig, at frisiske Købmandsætter skulde have præget
det slesvigske Bysamfund lige siden den graa Oldtid; en saadan Tanke
er højst usandsynlig. Hurtigt maa de tilflyttede Frisere være gaaet
op i den danske Befolkning, som alle Dage har udgjort det overvældende
Flertal, og den sproglige Udvikling taler tydelig nok om Byens gamle
danske Præg. At Slesvigerens Sprog paa Valdemarstiden var
Dansk, vidner den ældre Stadsret om. I dens ret fattige Latin bruges
Gang paa Gang danske Vendinger, som man ikke har evnet at oversætte,
eller som er faldet lettere i Pennen end de tilsvarende latinske (thrinna
attan mark; gørsum; hollsaar; manhælegth; arnægyald; laghkøp; akkerhaald;
crokwoth o. s. v.), ja, man træffer latinske Udtryk, hvis Mening umiddel
bart efter gengives paa Dansk for derved at gøres lettere forstaaelig (cum
ferro quoquo igneo et cauterio o: tunder et œldiarn; clauus gubernaculf hoc est
hyalmeruol). Hermed skal dog ingenlunde være sagt, at de tyske Gæster
i Slesvig ikke kan have været relativt talrige paa Stadsrettens Tid. Naar
man ved, at en By som f. Eks. Roskilde i det 12. Aarhundrede havde
tilstrækkelig mange tyske Borgere til, at de kunde danne deres eget Gilde,
ligger det nær at regne med en nogenlunde tilsvarende Talstyrke for de
fremmedes Vedkommende i Slesvig. Borgernes Handelsforbindelser
sydpaa var jo saa mangfoldige; men om et tysk Gilde hører vi alligevel
aldrig Tale.
At Slutningen af det 12. og Begyndelsen af det 13. Aarhundrede be
tegnede en mægtig Udfoldelse af Folkets Kraft, er en ofte fastslaaet Kends
gerning. Et af de stærkeste Vidnesbyrd derom er netop Oprettelsen af
vore talrige Købinger. I Tidens Løb kom de til at fremkalde ikke helt
ringe lokale Forskydninger i Befolkningen; thi selv om Bymændenes Tal
Middelalderen igennem var overordentlig lavt, blev den enkelte Egns
Kræfter dog koncentreret her, hvor de nye Samfund groede frem, og
Virkningerne af denne Koncentration maa have gjort sig gældende de
fleste Steder i Byernes Opland.
Tillige fremkaldte Valdemarstiden en øget Opdyrkning afLandets
Jord, idet nye Gaarde og nye Landsbyer blev grundlagt. Man har vist
nok været tilbøjelige til at overdrive Omfanget af denne Opdyrkning,
og vil man efterspore den, maa man i hvert Fald ikke nøjes med en al
mindelig Henvisning til Samfundets Udvikling, men man maa søge den
dokumenteret Egn for Egn. I Sønderjylland er der særlig tre Strækninger,
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som paakalder Opmærksomheden: Marsken, det egentlige Sydslesvig og
Hertugdømmets nordøstligste Hjørne.
Yderst ude mod Sydvest laa det frisiske Omraade. For Frisernes
Indvandring hertil er der tidligere gjort Rede, og vi har set, at Hoved
mængden af dem sagtens er kommet i Løbet af det io. og 11. Aarhundrede
(se S. 316 og 320). Men det er ligeledes fremhævet, at en Del Stednavne
synes at pege paa senere Bosættelse (se S. 324). Det er jo ogsaa kun rime
ligt, at Efterkommerne af de først indvandrede har bygget nye Værfter,
og pletvis maa de endog have slaaet sig ned i Egne, som ellers var rent
danske, siden vi træffer frisiske Stednavne som f. Eks. Buntje ved Ballum
og Juvre paa Rømø. Desuden er der visse Tegn, som tyder paa, at
nye, lokalt begrænsede Indvandringer har fundet Sted i det
12. Aarhundrede — maaske navnlig i dettes første Halvdel.
Vi ved nemlig, at der efter Aar 1100 blev anlagt adskillige frisiske Ko
lonier i Sachsland. 1106 fik Folk fra Utrechtegnen overladt store Marsk
strækninger ved Bremen, hvor Ærkebiskop Frederik ligefrem lod hidtil
ukultiverede og sumpede Egne udstykke til dem, saa der opstod en
Række „Hove“ (Hufen) af nøjagtig ens Størrelse. Af hver enkelt skulde
Ærkebispen have en fast aarlig Afgift foruden Tiende og Gæsteri; men
for øvrigt stilledes disse Kolonister i verdslig Henseende helt under egen
Jurisdiktion — med egne Retskredse, egne Embedsmænd og egne Love.
Kun i større Sager forbeholdt Ærkestolen sig den afgørende Domsmyn
dighed, og den havde da Part i Sagefaldet. 1123 fandt en lignende Ind
vandring Sted til den hannoveranske Elbmarsk, efter 1126 kom Friserne
til holstenske Marskegne, og da Grev Adolf II af Holsten c. 1143 havde
sat sig i Besiddelse af Vagrien (se S. 372), sendte han, fortæller Helmold,
„Bud ud i alle Lande, nemlig i Flandrien og Hollandien, til Trajectum
[o: Utrecht], Vestfalen og Fresien for at lade sige, at alle, der savnede
dyrkelig Jord, skulde indfinde sig med deres Husstand“. Følgen blev,
at „en talløs Skare af forskellige Folkeslag“ kom til Østholsten, og Hel
mold ved bl. a. at berette, at Hollændere slog sig ned i Eutin-Egnen,
Frisere i Omegnen af Süssei. Andre Efterretninger tyder paa, at Frisere
noget senere koloniserede Dele af Rüstringen og Ditmarsken.
Det er næsten utænkeligt, at denne mærkelige Bevægelse slet ikke skulde
have forplantet sig til det marskrige Vestslesvig, hvor store Strækninger
endnu henlaa temmelig ubebyggede. De mange Meddelelser om, at man
allerede i det 10. og 11. Aarhundrede havde forstaaet at inddige den
nordfrisiske Marsk, er nemlig i høj Grad upaalidelige ; man boede paa
Værfter (se S. 317), men de frembød kun i ringe Grad Sikkerhed, og en
virkelig Kultivering af Marsken kunde overhovedet ikke finde Sted, før
man havde lært sig Digebygningens Kunst.
At denne blev øvet af det 12. Aarhundredes frisiske Kolonister i Sachs-
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land, ved vi. Netop fra samme Aarhundredes Slutning stammer imidlertid
vort ældste Vidnesbyrd om Digebygning i den sønderjydske Marsk. Det
er Sakse, som i sin 14. Bog giver os denne malende Skildring af „Lille
Frisland“ (Frisia minor; sml. S. 315):
„Dette Land har rige Marker og Kvæg i Mængde; det ligger lige ud til Havet og er
saa lavt, at det stundom sættes under Vand ved Flod. For at hindre Søen i at trænge ind,
ligger der Diger langs hele Kysten (vallo litus omne praecingitur) ; men bryder den gennem
dem, da skyller den over Markerne og oversvømmer Huse og Sæd; thi der gives ikke
noget Sted, hvor Jordsmonnet hæver sig højere. Ofte river Havet Markerne op fra Grun
den, saa der bliver Sø, hvor der før var Ager, og det afsætter [derpaa] Mulden andet
Steds, hvor den tages til Indtægt af den, som ejer Jorden dér, hvor den har aflejret sig.
Med Oversvømmelsen følger Frugtbarhed, saa Landet er en frodig Græsgang; af Tørven
koger de Salt. Hele Vinteren staar alt under Vand, og Agrene ligner en Indsø (hierne
continuo celatur aestu, stagni speciem praebentibus campis) ; saa Landet lader en næsten i Tvivl
om, hvorhen man skal regne det, da det en Tid af Aaret fures af Køl, en anden Tid af
Plov. Indbyggerne er vilde og trodsige af Sind og smidige af Krop; de kaster Vrag paa
tung og trang Brynje, men bruger Skjolde og skyder med Spyd. Markerne hegner de med
Grøfter, som de sætter over med Springstokke. Deres Huse bygger de paa opkastede
Jordhøje“ (penates in editum subiecto glaebarum acervo provehunt).

En tilsvarende — men langt kortere — Skildring af „Lille Frisland“
giver Sakse i Fortalen til sit Værk, og der kan herefter ikke være Tvivl
om, at Digebygning har været kendt i Nordfrisland i det
mindste ved Udgangen af det 12. Aarhundrede. Har man
mon ikke lært den at kende af de hollandsk-frisiske Kolonister, som nede
fra Zuidersøen i Aarhundredets første Halvdel drog op til vore holstenske
Naboegne, og som vel ogsaa i nogen Grad naaede op til os? Endnu har
man kun evnet at bygge Sommerdiger, det fremgaar med al Klarhed
af Sakses Ord, og ved Vintertid har Havet — som altid før — haft frit
Spil. Men alene det, at man har kunnet beherske Tidevandet Sommeren
igennem, maa have betydet et mægtigt Fremskridt.
Den frisiske Befolkning paa Vestkysten indtog i Valdemarernes Tid
en ganske ejendommelig Stilling inden for Riget. Hvor Friserne havde
bosat sig i de gamle Herreder — Nørre Gøs, Sønder Gøs og Kær — delte
de naturligvis Kaar med de danske Indbyggere — de var „Frisere
under dansk Lov“ (Frysones de lege Danica), som den ældre slesvigske
Stadsret udtrykker sig (§ 30). Men de, som boede uden for — i Marsken
og paa Øerne, Ejdersted medregnet — var „Frisere under frisisk
Lov“ (Frysones de lege Frysonica), de var Frisere i Utland (Utlandia).
Dette vil sige, at de levede under deres egen frisiske Sædvaneret, medens
Danskerne fulgte „consuetudo regni“ (se S. 467), og at deres Bosættelsesomraade regnedes for den yderste Del af „Landet“. „Utland“, som næv
nes allerede 1187, svarer nemlig ikke til, hvad vi i vore Dage forstaar
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ved „Udland“. Ordet betegner simpelthen den Del af Landet, som lig
ger yderst ude — ganske som „Utholm“ var den af Ejderstedholmene,
der laa yderst ude. Vi kan ogsaa tænke paa et Ord som „Udmark“. En
„Udmark“ hører nok med til Gaarden, men den ligger yderst ude —
hinsides „Hjemmemarken“.
Paa samme Maade hørte Utland med til Riget; men det laa uden for
de egentlige „Hjemmebygder“, yderst ved Havet, i en vis Forstand
hinsides Landegrænsen.
Dette mærkelige Forhold skimter man svagt i den slesvigske Stads
rets Toldregler. Hvor Landegrænserne overskrides, anvendes nemlig
altid højeste Tarif: ved Slisminne 12 Penninge pr. Skib, ved Kørsel over
Ej deren 12 Penninge pr. Vognlæs og ved Saltimport fra Utland 12 Pen
ninge pr. Læst. Men kører Vognen kun til Rendsborg, halveres Vogn
tolden, og kommer Saltet fra Danelagens Frisere, halveres paa samme
Maade Salttolden. Det kan ikke være Hensyn til Sysselgrænsen, som her
bestemmer Tariffen; det maa faktisk være Transporten til eller over
Landegrænsen selv, som betinger Afgiftens Størrelse.
Paa den anden Side opføres Utland i Valdemars Jordebog un
der Hovedstykket og i direkte Tilknytning til de forudgaaende Sysler.
Som noget helt andet følger derefter en Liste over Kong Valdemars
Ejendomskøb i Ditmarsken. Vi ser endvidere, at Utland efter dansk
Mønster deles i Herreder eller dog i mindre Oppebørselsdistrikter. Først nævnes Horseby (senere Viding) Herred, Bøking
Herred, Sild, vestre og østre Herred paa Før, Beltring Herred,
Vyriks Herred, Pel worm Herred og Edoms Herred,som tilsammen
giver Kongen 524 Mark Sølv. Derpaa opregnes fem Ejdersteddistrikter :
Lundebjerg Herred, Tønning Herred, Geting Herred, Holm
og Hæfræ. „Af disse 5“, hedder det, „har Kongen 50 Mark rent Sølv i
Vennegave (wingift) og 50 Mark rent Sølv i Stud, foruden 6 Nætters Gæsteri, som hører til Danevirke“. Endelig meddeles det i Jordebogens
Kongelevsliste, at „hele Skatten i Frisland tilhører Kongen“ (totus census
in Frisiapertinet ad regem), samt at Kronen ejer tre „brænnæstallær“, Hertug
dømmet een (se S. 414). Det er saa at sige alt, hvad vi af samtidige Doku
menter kan lære om Utlands Forhold paa Valdemarstiden.
Og det er ikke store Slutninger, vi kan drage deraf. At Friserne i Ut
land har skattet til Kongen, og at de i hvert Fald i Ejdersted, men sikkert
tillige i den øvrige Del af Omraadet, har maattet udrede Stud, er dog altid
noget. At hele Skatten er tilfaldet Kongen, det vil sige, at ingen Del af
den har været bortforlenet, viser os, at Utland ikke har været regnet
til Hertugdømmet; men at denne Oplysning gives os i Kongelevslisten, virker overraskende, thi Utland har i dets fulde Udstrækning al
drig været Kongelev. Som Alminding maa derimod den ubebyggede Marsk

482

„vennegaven“

FRA ejdersted. ejdergrænsen

have været Kronens. Den som bosatte sig her, bosatte sig altsaa paa
Kronens Jord, og vi ledes derved til at opfatte Bemærkningen om Kongens
Ret til hele Friserskatten som et Vidnesbyrd om, atalledeindvandrede
Frisere i sin Tid har maattet paatage sig visse faste Afgif
ter, før de fik overladt Jord. Hvad der for en Dansk kun vilde gælde ved
Bosættelse i Kronens Alminding, er for Frisernes Vedkommende udstrakt
til at gælde i Utland som Helhed betragtet. Det er vel ogsaa dette sær
lige Forhold, som gør, at de enkelte frisiske Herredssummer er uforholds
mæssigt store, sammenlignede med de sønderjydske, naar Hensyn tages
til Herredets Størrelse.
Den Meddelelse, at Friserne i Ejdersted udreder en „Vennegave“
paa 50 Mark rent Sølv til Kongen, hjælper os maaske yderligere til at
forstaa Forholdet. En „wingift“ kendes ellers ikke i den danske Middel
alder; men ving âfa, vingjçf betegnede i Norge en Gave, som den ene Part
kunde yde den anden, naar Venskab blev indgaaet — f. Eks. efter en
Retstrætte —, og i dansk (poetisk) Sprog finder vi det nogenlunde til
svarende Udtryk wenebodh (Rimkrøniken). Wingift maa have været en
Afgift, som Ejderstederne frivilligt har paataget sig at udrede for derved
at besegle en Overenskomst mellem dem og Kronen, og da Afgiften slet
ikke nævnes uden for Ejdersted, faar man en Formodning om, at denne
Overenskomst ikke hører sammen med den store frisiske Indvandring,
men at den stammer fra et senere Tidspunkt. Mon den ikke er blevet
indgaaet i det 12. Aarhundrede, da den tidligere nævnte, næppe synderlig
omfattende Indvandring af Frisere formodentlig fandt Sted? Det var jo
rimeligvis dem, som førte Kendskab til Digebygning med sig, og som
de ældste Diger i Nordfrisland udpeger Traditionen netop
Ejdersteddigerne ved Poppenbøl, Johanneskoog, Tetenbøl-Kirkekoog, Tetenbøl-Siiderosterkoog og Schochenbølkoog. De Aarstal, som
nævnes for deres Anlæg, er sikkert lige saa fantastiske som Traditionens
Aarstal for de tidligste Stormfloder; men at Digebygningskunsten er
begyndt i Ejdersted og er bragt dertil af nye Indvandrere, turde have en
ikke ringe Sandsynlighed for sig.
Ved snart sagt alle Spørgsmaal, som angaar den frisiske Befolkning
før c. 1400, er vi henvist til Gætninger og Hypoteser. Anderledes stiller
det sig med de sachsiske Kolonister, som fra og med Valdemars
tiden slog sig ned i „Landet mellem Sli og Ejder“. Om dem
hører vi dog baade et og andet allerede fra c. 1300 at regne, og Tids
punktet for selve deres Indvandring kan fastslaas med ret stor Sikkerhed.
Vi har lært Ej deren at kende som Oldtidens stærke, naturlige Skel
mellem os og vore tyske Naboer (se S. 130, sml. S. 189, 237 og 284), og
heller ikke i den ældre Middelalder ændredes dette Forhold. Endnu i
1225, da Valdemar Sejr blev frigivet mod store Landafstaaelser, blev
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Fig. 241. Kirken paa Pelworm.
Thomsen, Flensborg, fot. — Af den gamle Kirke staar kun Taarnruinen tilbage.

Ejdergrænsen fastholdt. Netop i Brevet vedrørende hans Overenskomst
med Modstanderne trak man den danske Rigsgrænse skarpt op : den fulgte
Ejderen indtil Øst for Sehested og derpaa den lille Levensaa ud til Kiel
Fjord (se S. 404). Disse to Strømme tilsammen dannede altsaa
Sønderjyllands Sydgrænse.
Men selv om det lykkedes Kong Valdemar statsretligt at hævde denne
Linie, var den dog paa hans Tid nationalt set sprængt — og sprængt i
første Række ved hans egen holstenske Politik. Man kunde fristes til at
sige, at det eneste blivende Resultat, som Erobringen af Holsten gav
os, var det sydlige Slesvigs nationale Tab. I hvert Fald begyndte under
Kong Valdemar den Indvandring af sachsiske Nybyggere, som skulde
give disse Egne et helt andet Præg end Hertugdømmets øvrige, og det
er mere end tvivlsomt, om Vejen havde været banet for dem paa saa
tidligt et Tidspunkt, hvis ikke Holstens Tilslutning til det danske Rige i en
Aarrække havde ligesom udvisket den ældgamle Grænse mellem Sachsland og os.
Et Skrift fra c. 1200 om nogle danske Stormænds Deltagelse i Kors
toget 1191—92 lader Esbern Snare nævne „den vidtstrakte Ødemark,
som ligger mellem Venden, Holsten og Danmark“ (usque ad uastam solitudinem, que coniungit Sclauiam, Holsatiam atque Daciam). Selv om Udtrykket
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ikke skal tages helt bogstaveligt,1) maa vi dog gaa ud fra, at Grænsebæl
tets almindelige Karakter af Ødemark endnu ved Aar 1200 har været
stærkt fremtrædende — ellers vilde saadanne Ord næppe være lagt Es
bern i Munden. Af Valdemars Jordebog ser vi imidlertid, at Kongen
faa Aar tier senere ejede 420 Hove mellem Slien og Ej deren (Dominus rex
habet inter Slœ et Eydœr . cccc . houœ et . xx .) — med andre Ord: i det 13.
Aarhundredes Begyndelse har den første store sachsiske Bo
sættelse fundet Sted; thi Betegnelsen Hove viser klart, at det er ty
ske Nybyggere, der er Tale om — ikke danske. Havde dette været Til
fældet, vilde man finde Ejendommene angivet som Bol (mansus).
Østligst laa den vældige Jern ved (Jarnwith), der hørte til Rigets
Kongelev (se S. 414) — en Alminding saa stor som nogen i Danmark,
bredende sig over hele Omraadet mellem Ekernførde Fjord, Kiel Fjord
og Levensaa. Maaske havde danske Rydningsmænd tidligt slaaet sig
ned i Udkanterne, hvor vi træffer Stednavne som Askov (ved Nord
kysten) eller Moskov og Haby (nær Oltidsvejen til Sehested) ; men
ud over ganske enkelte af den Art har man intet Spor af en Bosættelse,
der er ældre end Valdemarstiden, og desværre er det umuligt for dennes
Vedkommende at udpege de „Hove“, som tilhørte Kongen. Gettorf
(1259 nævnes en Sibernus de Ghetdorpe) og Slabbenhagen (nuv. Dä
nischenhagen; 1274: Helerus de Slabbenhagen) kan tænkes at have hørt
til dem. For øvrigt skal man være varsom med at fastslaa deres og an
dre Bebyggelsers Alder, og man kan ikke engang gaa ud fra, at danske
Befolkningselementer aldrig har bosat sig paa de Steder i Jernved, hvis
Navne er fuldt ud sachsiske. I Holtsee nær Haby nævnes f. Eks. 1272
en ThorkilluS) altsaa ubetinget en Mand af dansk Æt, og Tilfældet behøver
ikke at have været enestaaende. Ogsaa Kongeætten kan have skaffet
sig Privatgods hernede. 1259 bekræfter saaledes Erik Klipping de Gaver,
som hans Farbroder Abel havde tilskødet Domkirken i Slesvig netop her
(possessiones quasdam in Jarnwith) ; men det kan naturligvis have været
Ejendomme, som var yngre end Kong Valdemars Dage, thi gennem
lange, lange Tider har Kampen mod Storskoven været ført, og det er
betegnende, at hele Omraadet endnu i 1260 slet og ret kunde kaldes
„Skoven Jernved“ (nemus Jernewith), ligesom at man noget senere træffer
det nye Navn silva Danica (Tendt fra 1307), det nuværende Dänischwohld.
Paa S va nsø, hvor Kong Valdemar ejede 2673 Plovs Land, „og des
uden mange Skove“, har der vel ogsaa fundet nogen Bebyggelse Sted
i det 13. Aarhundrede. Her dækkede imidlertid udprægede VikingebygDet omtrent samtidige Brev (1187) vedrørende Tienden i Slesvig Bispedømme,
regner i hvert Fald med en Befolkning Syd for Slien (se S. 424) ; men denne kan natur
ligvis for største Delen have boet paa Svansø.
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der i Forvejen det meste af Halvøen (jvfr. Fig. 143, 145 og Bilag XVI);
men anderledes stillede Sagen sig i F ræs let, o: Landet nærmest Vest
for Svansø og Jernved, skydende sig ud til Ekernførde Fjord og omfat
tende — saa vidt vi kan forstaa — de senere Hütten, Krop, Meggerdorf
og Hohn Herreder. Inden for dette Omraade havde alle Dage Bebyg
gelsen været meget svag, ja en stor Del af Distriktets østlige Egne (Stræk
ningen fra Hütten til ned omkring Wittensee) maa nærmest have ud
gjort en Fortsættelse af selve Jernved — skovgroet og utilgængelig. Tid
ligt middelalderlige danske Stednavne findes da ikke heller i Fræslet,
maaske med Undtagelse af et Par -/or/?-Navne (^Brekendorf, 1196:
Brekentorp; Bünstorf, 1289: Bundesthorpe) foruden Nybøl, Østerby og
Nor by. Men senest i det 12. Aarhundrede er sachsiske Nybyggere
trængt ind i Egnen ved Rendsborg, hvad Fokbæk (1196: Fockabiky)
lærer os, og Hamdorf (1285: Hamaethorp) maa ligeledes anses for
sachsisk. Det samme gælder Krop (1285: Croop). Sandsynligvis har baade
de har nævnte Bebyggelser og flere andre inden for Omraadet rummet
nogle af Kong Valdemars „Hove“, skønt Tiden ikke har levnet os Bevis
derfor, og vi maa nøjes med at fastslaa den Kendsgerning, at Bebyg
gelsens sachsiske Præg har været eneraadende, saa langt tilbage Kil
derne fører os.
Det tredje middelalderlige Nybyggerland nede ved Grænsen var Sta
pelholm — et mærkeligt isoleret Omraade, der egentlig bestod af et
Par store Geestøer Erfde og Holm, det senere Stapelholm. Rundt om
laa Marsken som en grøn, skillende Bræmme, mod Syd dannede Ej deren
et endnu skarpere Skel og mægtige Skove dækkede i Oldtiden det meste
af Geesten. Endnu i det 17. og 18. Aarhundrede var der rigeligt af dem.
Paa Valdemars tiden maa vi tænke os en forholdsvis ringe Bebyggelse
hernede. I Jordebogen nævnes Stapelholm slet ikke — det sker først i et
Brev af 12. Maj 1260, ved hvilket Dronning Mechtild pantsætter „hele
vort Land mellem Slien og Ejderen, det er Svansø, Fræslet, Stapelholm,
Skoven Jernved og Rendsborg“ (totam terram nostram inter Sliam et Eidriam,
videlicet Svansio, Fretheslet, Stapeleholm, nemus Jernewith et oppidum Reino Ides
burgi) til sine Brødre, Greverne Johan og Gerhard af Holsten. Her har
vi aabenbart en saa at sige udtømmende Redegørelse for Grænselandets
forskellige Afsnit1), og naar Jordebogen hverken nævner Jernved, Rends
borg eller Stapelholm i sit Hovedstykke, skyldes det, at Jernved hørte
til Kongelevet, at Rendsborg i 1231 ikke var i Kong Valdemars BesidUdeladt er Kamp, som derimod nævnes i Jordebogen, fordi det — skønt Kron
gods — gav Kongen en yderligere Aarsindtægt paa 20 Mark. Topografisk hører det
imidlertid sammen med Fræslet. Kamp svarer til det senere Kampen Sogn, det nuv.
Hohn Sogn (omtrent lig Hohn Herred).
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delse, og — antagelig — at Oplysningerne om de kongelige Indtægter
fra Stapelholm ikke har foreligget i Kancelliet paa det Tidspunkt, da de
øvrige Indtægter fra disse Egne opnoteredes.
Thi helt mennesketomme har de to Geestøer ikke været, og Afgifter
— om end smaa — maa de derfor have svaret. Hovedsagelig var det
Ditmarskere, som befolkede dem. De var de nærmeste Naboer, og
deres Navneskik prægede langt ned i Tiden Stapelholmernes Person
navne. Endnu ved Midten af det 13. Aarhundrede var dog ikke ret
mange af dem flyttet herover; men Kirkerne i Erfde og Süderstapel
synes at høre dette Tidspunkt til, og at den ditmarkiske Indvandring
til Stapelholm skulde være begyndt langt forud for Valdemarerne, som
enkelte har hævdet, har vi ingen Grund til at tro.
Paa Valdemars tidenslettedes da for første Gang Ej derskellet
— ikke politisk, men folkeligt. Sachserne fandt Dørene aabne fra Jern
ved til Stapelholm, og de tog Bo i denne Rigets brede Forstue. Paa det
Tidspunkt kunde ingen lægge samme Betydning deri, som vi gør i vore
Dage. Tværtimod — det var nye Egne, der vaagnede, nye Bønder, som
pløjede Rigdom ind til Landets Konge. Men alligevel blev den økono
miske Vinding skæbnesvanger for al vor Fremtid — først politisk, siden
nationalt. En Bræmme af fremmede „Hove“ skød sig op imod vore æld
gamle Bygder, og hvad der saaedes i den nye Muld, kastede omsider
Frø længere nordpaa.
Endnu i Middelalderen var dog den danske Bondebefolkning
aldeles uberørt deraf. I dens Hjem taltes den samme nordiske Tunge
som i den graa Oldtid — ikke alene i Nord- og Mellemslesvig, men helt
ned til Ekernførde Fjord og Danevirke, og dette Skel, som var forank
ret i selve den oprindelige Bosættelse, holdt sig Aarhundreder igennem
fuldstændig urokket.
Netop det danske Bondeelement i Sønderjylland maa paa Valdemarstiden have faaet Tilskud af nye Kræfter, fordi ogsaa vore Bygder var i
Vækst; men som oven for bemærket er det vanskeligt at paavise dette
undtagen for det nordøstligste Hjørnes Vedkommende.
I Nord gik Hertugdømmets Grænse, hvor fra gammel Tid Varvid
og Almind Sysler mødte Barvid Syssel (Fig. 95). Ovre i Vest dannede
Skodborg Aa (nuv. Kongeaa) Skellet — uden ringeste Betydning for
Bebyggelsen, som fra begge Sider nærmede sig umiddelbart til dens
Bredder, og som i Virkeligheden udgjorde en sammenhængende Enhed
fra Tinglev-Egnen til Skern Aa (se S. I25f.). I Øst gik Sysselgrænsen
langs Kolding Aa og Seest Mølleaa, for sluttelig at følge det vældige
Skovbælte mellem Vonsild og Vamdrup, til den naaede Skodborg Aa.
med Sikkerhed kan vi ikke paastaa, at Grænselinien var fastlagt netop
saadan allerede i det 13. Aarhundrede; men vi ved, at Seest Sogn i den
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senere Middelalder — og indtil 1566 — regnedes til Hertugdømmet,
og dette har rimeligvis været Tilfældet fra gammel Tid.
Fra Vesterhavet til Kolding Fjord var der kun een eneste Strækning,
som kunde siges at danne en naturlig Spærring mellem Nørre- og
Sønderjylland. Den var dækket af den ovenfor nævnte Storskov, hvis
Midtpunkt maatte søges i det nuværende Ødis Sogn — Farris-Skoven
kaldte man den. I den fjerne Oldtid havde Landet været skovgroet
vesterpaa helt til hinsides Lintrup, og dette havde været Aarsag til, at
Hovedfærdselsvejen op gennem den jydske Halvø den Gang bøjede over
Plovstrup til Folding (se Bilag VI), inden den søgte videre mod Nord.
Sandsynligvis har dog det meste af Egnen mellem Lintrup og Skodborg
været ryddet allerede før Vikingetiden, og nu kunde man uhindret fær
des fra Jels direkte til Vejen, krydsende Aadraget ved Skodborg Bro,
hvor det 13. Aarhundrede saa det faste Slot — Skodborghus — bygget,
som paa Valdemar Atterdags Tid spillede en saa betydelig militær
Rolle.
Trods disse Rydninger var Farris-Skoven endnu i den ældre Middel
alder et virkeligt Grænseøde, der stod som en næsten uovervindelig Hin
dring for Menneskenes Trang til øget Albuerum. En Sammenligning
mellem Kortbilagene XI-XII og Kortet Fig. 143 viser, hvorledes det
først er -/or/?-Bebyggelsen, som for Alvor har taget fat i denne Egn, saa
sluttelig den gamle Løvmur blev sprængt og Bygderne Nord og Syd
for Skoven kunde række hinanden Haanden. Heroppe i disse Egne
finder vi derfor sikkert en Del af Sønderjyllands yngste Torper,
skønt ingen behøver at være saa unge som fra Valdemarstiden. Og det
maa ikke heller glemmes, at Rydningerne langtfra fik Bugt med hele
Storskoven. Som et eventyrligt Minde om fordums Herlighed levede
dens vidtstrakte Rester gennem Aarhundreder deres eget Liv — et
lukket Land for den store Færdsel, et Fristed for de Vilddyr, som Befolk
ningen ellers havde faaet udryddet, et uudtømmeligt Forraadskammer
for Bønder, som søgte Gavntømmer til deres Bulhuse. Sagnene om
„Farris-Kongen“ og „Farris-Dronningen“ fortælles den Dag i Dag, og
de sidste Skovholme suser endnu deres Sang her, hvor store Kirkebyer
aldrig naaede nær ind paa Livet af hinanden. —
Men var man ad nye Veje uden om Skovbæltet naaet ned til Immervad
Syd for Haderslev, slog man atter ind paa den ældgamle Hærvej. Den
havde set Landets Bygder gro frem. Den var banet af de Flokke, som gjorde
det første store Landnam, og den havde ledet Færdselen gennem alle
de Aarhundreder, som var rundne siden da. Himbrer og Haruder var
kommet langvejsfra og havde fulgt den, til de slap Hjemlandets Jord
og mødte Kampen og Døden i Syd. For Danerne havde den været det
faste Baand, der bandt Storbygderne sammen til et ungt og stærkt Rige,
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som skulde arve Fremtiden. Vikingernes Hærraab havde løftet sig netop
her, naar de i hed Forventning strømmede mod Slien og Ejderen. Ad
den var Kirkens Bud baaret, ad den var Varer spredt. Frankere og
Sachsere havde traadt den, naar de hærgede dansk Land, og danske
Krigere havde skumredet deres Heste i dens trælse Spor — paa Vej
mod Rendsborg, hvis Portfløje stod aabne. Alt, hvad der havde haft
Bud at føre, kendte dens Løb. Pilegrimmen havde lyttet til Klokkeklangen,
naar han drog forbi dens Kapeller, Tingalmuen havde fyldt Sindet med
dens vide Udsyn fra Urnehoved Banke, og travle Bymænd var hastede
videre — mod Fjordbundene, hvor Hjemmet ventede dem bag Køb
stadens Planker. Alle vore Høvdinge havde færdedes her, fra den havde
de set Solen synke eller Morgenen dugges over det Land, hvis Skæbne
ogsaa var deres.
Og længst i Syd skar den grønne Voldstribe sig tværs gennem Landet
til Værn for dets Bygder. Mod den stilede Hærvejen, bøjede ind under
Portens brune Tømmer og fortsatte over den aabne Hede — ned til Græn
sen. Snart laa Virket bag de farende Folk. Gennem Soldis skimtede de
oppe i Nord Teglmurens røde Flanke, stribet af Støttepillernes mørke
Skyggerids, som var en Række graa Spyd plantede foran Virket. Det
var Nordens sidste Hilsen til de fremmede. Thi bag Muren laa det gamle
jydske Jarledømme. Bag den laa Danmark.

Fig. 242. Romansk
Guldsmykke fra det
13. Aarhundrede.

F. v. Kollund, Bov
Sogn, 1806. Natio
nalmus. fot. (c. 2/3).

HENVISNINGER OG TILFØJELSER

KNUD JESSEN:

LANDETS TILBLIVELSE.
SÆRLIGE FORKORTELSER

Aarb. = Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.
D. G. U. = Danmarks geologiske Undersøgelse.

1. INDLEDNING

En samlet, fyldig Fremstilling af specielt Sønderjyllands Geologi findes
ikke, men i W. Wolff: Erdgeschichte und Bodenaufbau Schleswig-Holsteins (1922) er de
geologiske Forhold behandlet paa almenforstaaelig Maade, og i Oversigt over Dan
marks Geologi, udg. af Victor Madsen (D. G. U. V R. Nr. 4 (1928)) er Sønderjyllands
Forhold indarbejdede i den almindelige Skildring. Se ogsaa samme Forfatters Over
sigt i Trap: Danmark 4. Udg. V. (1924), 1 fF., samt IX (1929), 1 ff. og V. Nordmann:
Vestslesvigs Geologi (Tønderbogen, ßdie danske Hjemstavnskursus (1926), 15 ff.). Den
danske Prof. J. G. Forchhammers Skrift Die Bodenbildung der Herzogthümer, Schleswig, Hol
stein und Lauenburg (1847) er grundlæggende for Hertugdømmernes Geologi. Paa Forch
hammer støtter sig L. Meyn, med de to vigtige Arbejder: Geognostische Beschreibung der
Insel Sylt und ihrer Umgebung nebst einer geognostischen Karte im Massstab 1 : 100000 (Abh. z.
geolog. Spezialkarte v. Preussen, I. Heft. 4, (1876)) og Geologische Übersichtskarte von
Schleswig-Holstein mit einem Begleitwort: Die Bodenverhältnisse der Provinz Schleswig-Holstein

(smstds. III. Heft 3. (1882)). Af andre Forgængere for Wolffs Arbejde maa nævnes et
stærkt fagligt Værk af R. Struck: Übersicht d. geologischen Verhältnisse Schleswig-Holsteins
(1909). Efter Genforeningen har Danmarks geologiske Undersøgelse begyndt det geolo
giske Kortlægningsarbejde af Nordslesvig, og naar dette er afsluttet, vil man kunne for
vente en samlet fyldig Fremstilling af de geologiske Forhold i denne Del af Landet. I
nærværende Oversigt har der i det væsentlige kun kunnet tages Hensyn til det allerede
offentliggjorte Stof. En god Oversigt over Istidsdannelsernes Overfladeforhold giver
P. Woldstedt: Beiträge zur Morphologie von Nordschleswig (1913, der suppleres af samme For
fatters Studien an Rinnen und Sanderflächen in Norddeutschland (Jahrb. d. Preuss. Geol. Landes
anstalt f. 1921). H. V. Clausen har skrevet en smuk geografisk Fremstilling: Sønderjylland,
en geografisk Skitse (i Værket „Europa“, 1906). Paul Martin: Morphologie der schleswigholsteinischen Ostseeküste (Schriften d. Baltischen Kommission zu Kiel. Bd. 5, 1927) har ikke
været mig tilgængelig. løvrigt kan henvises til Georg Wegemann: Schriftenverzeichnis zur
physischen Landeskunde von Schleswig-Holstein, Kiel (1922), Selbstverlag.

2. UNDERGRUNDEN
Sml. Wolff a. A., 5 ff.
S. 6 : Saltkilder D. G. U. II R. Nr. 52 (1930), p. 75. (Johs. Andersen og Hilmar Ødum).
— Kridtryggen: D. G. U. V R. Nr. 4 (1928), 93 (Victor Madsen).
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3. ISTIDSPERIODERNE
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D. G. U. II R. Nr. 47 (1928), 45 ff., 72 (V. Nordmann). — Ferskvandsaf
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Jessen).

5. DEN ANDEN NEDISNING
S. 12: Bakkeøernes Overfladeformer: D. G. U. IV R. Nr. 12 (1921), 142 f.
(Victor Madsen).

D. G. U. II R. Nr. 48 (1928), 238 h, 305 F. (K. Jessen og V. Milthers).
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S. 14-17: Planteverdenen: D. G. U. II R. Nr. 48 (1928), 167 f., 216 f., 264.,

301 f., 334 f. (K. Jessen og V. Milthers). Meddelelser fra Dansk geol. Foren. Nr. 15 (1923),
i ff. (V. Nordmann, Knud Jessen, V. Milthers). — Eem-Havet: D. G. U. II R. Nr. 47
(1928), 60 f., 76 f. (V. Nordmann). D. G. U. II R. Nr. 17 (1908), 246 f., Tavle 17 (Victor
Madsen, V. Nordmann, N. Hartz)-

7. DEN TREDJE NEDISNING
S. 18: Isdækning af Rødding Plateau: Meddel, f. Dansk geol. Foren. Bd. 7

(1927), i7of. (H. Ødum). — Landskabsformerne: Woldstedt: Beiträge zur Morphologie
(1913), 12, 21, 23, 28, 33.
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Die Endmoränen (Mitt. Geogr. Ges. Hamburg, Bd. 13, (1897). — Stenbestrøning
Fovslet-Ødis: D. G. U. I R. Nr. 12 (1907), 34 (A. Jessen). — Dybbølstenen:
Trap: Danmark IX (1929), 1 (Victor Madsen).
9. TUNNELDALE OG AASE
Sml. Det kgl. danske Vidensk. Selsk. Forh. 1907. Nr. 4, 165 F. (N.V. Ussing) og
Woldstedt: Beiträge zur Morphologie von Nordschlesw. (1913), 35 h Wahnschaffe: Über die
Entstehung der Förden Schleswig-Holsteins. (Jahrb. kgl. Pr. Geol. Landesanstalt, XXXIII,
I. 3. (1914), 422 f.).

10. FLODSLETTERNE ELLER HEDEFLADERNE
Sml. Det kgl. danske Vidensk. Selsk. Forh. 1903. Nr. 2, 99 f. (N. V. Ussing) og Wold
stedt: Beiträge zur Morphologie von Nordschlesw. (1913), 51 ff.
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Cfr. W. Wolff: Erdgeschichte (1922), 51 f., 98. Woldstedt: Beiträge zur Morphologie von
(1913), 23. C. Gagel: Geolog. Notizen von der Insel Fehmarn und aus Wagrien.
(Jahrb. Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt XXVI (1905), 254 f.).
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12. INDLANDSISENS AFSMELTNING
S. 29: Brætunger i Fjorddalene: Woldstedt: Studien an Rinnen und Sanderflächen in

(Jahrb. d. Preuss. geolog. Landesanstalt f. 1921, 788 f.). — Hedeflade
ved Genner: Trap: Danmark V (1924), 9 (Victor Madsen). — Skamlingsbanken:
D. G. U. I R. Nr. 12 (1907), 69 f. (A. Jessen). — Lillebelt i Senglacial tiden:
Geologiska Föreningen i Stockholm Forhandl. (1926), 127 f. (Knud Jessen).
S. 30: Om de isdæmmede Søer i Flensborg Fjord har cand. mag. Sigurd Hansen
velvilligst givet mig Oplysning. — Indsande: D. G. U. I R. Nr. 15 (1925), 151 f.
Norddeutschland

(V. Milthers).

13. HØJDEFORHOLD

Grundlaget for Fremstillingen er et Højdekort i Maalestokken 1 : 25000, som Direktør,
Dr. phil. Victor Madsen velvilligst har stillet til min Disposition.
S. 32: Hovedvandskel: Trap: Danmark V (1924), 13 (Victor Madsen). — Vidaaens Nedbørsareal og Afvanding: Tønder-Bogen (1926), 96 ff. (Ulrik Petersen).
14. NIVEAUFORANDRINGER
Sml. D. G. U. V R. Nr. 4 (1928), 155 fr. (A. Jessen).
S. 34: Østersens fortidige Udbredelse: Meddel, f. Dansk geolog. Foren. Nr. 9
(1903), 45 f. og Nr. 12 (1906), 35 f. (V. Nordmann). — Boplads i Kiel Fjord: 43.
Berichte d. Museums vaterländ. Altertümer bei d. Universität Kiel 1904, 9 ff. (C. A.
Weber und J. Mestorf). Abh.Nat. Vereins Bremen (1918), 244 (H. A. Weber) . Den i disse
to Afhandlinger fremsatte Opfattelse, at Bopladsen i Kiel Fjord stammer fra Ancylustiden, er urigtig, den hører sammen med de danske ældre Køkkenmøddinger til Litorinatiden (D. G. U. II R. Nr. 27 (1916), 36 (Axel Jessen)). Die Heimat 15 (1905), 77fr.
(J. Mestorf). Mannus. Ergänzungsbd. 6 (1928), 20 ff. (v. Wichdorff). — Oldsagsfund
i Henninge Nor: J. Winther: Lindø I (1926), 7. — Sænkningen paa Vestkysten:
Cl. Reid: Submerged forests (1913), 39 f. W. Wolff: Die Entstehung der Insel Sylt (1928), 38 f.
D. G. U. II R. Nr. 27 (1916), 35 f. (A. Jessen).
15. AFSMELTNINGSTIDENS PLANTE- OG DYRELIV
S. 36 : Mammut og Moskusokse: D. G. U. III R. N. 5 (1905), 30 f., 35 f. (V. Nord
mann).

S. 37: Dyr og Planter i Allerødlag: D. G. U. II R. Nr. 11 (1902) (N. Hartz).
Meddel, f. Dansk geolog. Foren. Nr. 24 (1924), (K. Jessen). — Mennesket ved den
isdæmmede Sø ved Lybæk: Wolff a. A., 61. — Økseskafter af Renhorn: Vejlebyfundet: Aarb. 1903, 303 (G. Sarauw) ; Lyngbyfundet: Aarb. 1896, 304 ff. (Soph. Müller),
1903, 304 (G. Sarauw), 1919, 225 (K. Friis Johansen)', Odensefundet: Aarb. 1896, 307 ff.
(Soph. Müller), 1903, 305 f. (G. Sarauw); Fovcrupfundet: Archiv f. Anthropol. N. F. XX
(1923), Taf. i, Abb. 2, 20 (G. Schwantes), sml. Nordelbingen 6 (1927), 21 ff. (G. Schwan-
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Prähistor. Zeitschr. Il (1910), 42 fr. (A. W. Brögger). Mannus VIII (1917), 234 fr.
Pilespids fra Nørre Lyngby: D. G. U. II R. Nr. 29 (1915), 52 ff.
(A. Jessen og V. Nordmann); sml. Aarb. 1919, 225 (K. Friis Johansen), Nordelbingen 6
(1927), 19 ff. (G. Schwantes og Karl Holemann: Ein neues Vorkommen der Lyngbystufe in der
Mark Brandenburg (Prähist. Zeitschr. XVIII (1927), 186 ff.).
tes).

(Stimming). —

16. EFTERISTIDEN ELLER SKOVTIDEN

D. G. U. II R. Nr. 34 (1920), 186 f., især 218 f. (Knud Jessen). En kort Fremstilling
af Efteristidens Periode findes i Naturens Verden 1918, 433 fr. (Knud Jessen). Nogle
sønderjydske Moser omtales i den stærkt forældede Fischer-Benzon: Die Moore der Provinz
Schleswig-Holsteins. (1891).
S.39: Mullerupkulturen: Mullerupfundet: Aarb. 1903, 148 fr. (G. Sarauw),
Prähist. Zeitschr. 1911, 52 ff., 1914, 1 ff. (G. Sarauw), Meddel, fra Dansk geolog. Foren. 5
(1916), (Lauge Koch), Naturens Verden 1917, 148 fr. (Therkel Mathiassen). Sværdborg fundet: Aarb. 1919, 106 ff. (K. Friis Johansen), 1924, 85 ff. (H. C. Broholm), 1921, 205 ff.
(H. A. Nielsen). Holmegaardsfundet: Aarb. 1924, 1 ff. (H. C. Broholm). Duvenseefundet:
Prähist. Zeitschr. XVI (1925), 173 fr. (G. Schwantes).
S. 40: Fortidens Pattedyr: Vidensk. Meddel, fra naturhist. Foren. 1904, 193 fr.
(H. Winge), 1915, 231 (V. Nordmann). — Hornnød i Angel: Fischer-Benzon: Die Moore
der Provinz Schleswig-Holsteins. (1891), ii.
S. 41 : Bøgefund i Holsten og Sydslesvig: Abhandl. Nat. Vereins Bremen XXIX
(1918), 246 f., 260 (H. A. Weber). — Bøgen paa Als: Vaupell: De danske Skove (1863),
260 f.
S.42: Lyngheden i Oldtiden: Aarb. 1893, 69fr. (G. Sarauw).

17. MARSKEN
Sml. D. G. U. II R. Nr. 27 (1916), 1 ff. (A. Jessen). Om Marskens Plantedække,
se Eug. Warming: Dansk Plantevækst I (1906), 123 fr. Geografisk Tidsskr. (1926), 204 ff.
(Thade Petersen).

S. 45: Ødelæggelser af Kysten: En Sammenstilling af Skrifter, som behandler
de i historisk Tid foregaaede Ødelæggelser af Marsken i Sønderjylland og Holsten giver
bl. a. Johs. Steenstrup (Hist. Tidsskr. 8. R. I (1907), 160 f.), W. Wolff: Die Entstehung der
Insel Sylt (1928), 46 f., 52 f., F. Mager: Der Abbruch der Insel Sylt durch die Nordsee (Schriften
d. Balt. Kommission zu Kiel. Bd. VI (1927)). 0. Jessen: Die Verlegung der Flussmün
dungen und Gezeitentiefes an der fastländischen Nordseeküste in jungalluvialer
(1922), 125 ff.
Afhandlinger af Andreas Busch i Jahrbuch d. Nordfries. Vereins (1927), 69 ff. og (1928),
97 ff. om Landsænkning i historisk Tid ved Sønderjyllands Vestkyst er først bleven mig
bekendt efter Trykningen af mit Bidrag.

18. VESTKYSTKLITTERNE
S. 46: Dannelsen af Rømø: E. Moritz: Die Nordseeinsel Röm (1903). Sml. R. Struck:

(1909), 153. L. Meyn: Geognostische Be
(1876), 692 f.

Übersicht d. geolog. Verhältnisse Schleswig-Holsteins
schreibung der Insel Sylt und ihrer Umgebung

MARIUS KRISTENSEN:

SPROGET GENNEM TIDERNE.
SÆRLIGE FORKORTELSER

Kort = Kort over de danske Folkemaal, udgivet ved Valdemar Bennike og Marius Kristensen
(1898—1912).
Thorsen: Afh. o. B. = P. K. Thorsen: Afhandlinger og Breve, udgivne ved J. Byskov og
Marius Kristensen I—III (1927—1931).

Det danske Folkesprog i Sønderjylland har, især siden den nationale Bevidsthed
vaagnede, været Genstand for stor Opmærksomhed fra dansk Side. Om Undersøgelserne
kan henvises til Stykkerne 16—17. Om Studiet af de to andre Folkesprog kan hen
vises til Stykkerne 22, 23 og 25.
i. DE TRE SPROG
S. 52: At der skulde være en ikke-nordisk Islæt i Jydsk (Vestjydsk, Sønderjydsk)

har især C. Molbech hævdet (se Noten til S. 90 nedenfor). Allerede Rasmus Rask opponerede
(Saml. Afh. I (1834) S. 340 og S. 99), men først Lyngby paaviste i „Bidrag til en sønder
jydsk sproglære (1858), 14 fr., at der intet unordisk kunde paavises i Jydsk; paa et Punkt
er hans Argumentation berigtiget af Thorsen: Afh. o. B. II (1929), 107 ff. Sml. Ytringen:
„Men hvad der angaar en oprindelig tysk Bosættelse i Landet befinder Dahlmann sig i
en stor Vildfarelse, som ikke bliver Sandhed derved, at selv nu om Stunder Videnskabsmænd taler om den oprindelig tyske Bebyggelse af Hertugdømmet Slesvig“ (Nordelbingen V. 1 (1926), 6 (Otto Scheel)}. — Selvfølgelig kan vi for den ældste Tids Vedkom
mende lige saa lidt kalde Sproget Dansk som Tysk, da vi ikke ved, naar disse Sprog fik
selvstændigt Præg. Ældre end Folkevandringstiden er det umuligt at fastslaa Forskellene,
bl. a. fordi Stammerne i hin Tid flyttede, tit til fjerne Egne. Efter Folkevandringstiden
deler den gottonske Sprogstamme sig ret tydeligt i fire Grene: Gotisk, Tysk, Anglofrisisk
og Nordisk, men „om en egentlig Dialektspaltning indenfor det Germanske (d. v. s. det,
som her kaldes Gottonsk), som vi kan karakterisere som saadan, taler vi først efter det
3. Aarhundrede“ (Hoops: Reallexikon der German. Altertumskunde II (1913—15),
188 ff. (Fr. Kluge)}. Jfr. Haandbog i det nordslesv. Spørgsmaals Historie (1901), 33 (Wim
mer) og Deutsch-Nordische Zeitschr. I (1928), 188 f. (Helmuth de Boor).
2. SPROGFORSKEL
S. 55: Naboernes Betegnelse: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 51 og oftere; III
(1930), 15-
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3. SØNDERJYDSK
S. 55 : Omfanget af Sønderjydsk i egentlig Forstand kan der tvistes om. Maalet

paa Ærø, som jo hørte til Hertugdømmet, er ikke Jydsk, om end det har en enkelt sydøstjydsk Ejendommelighed; det hører nærmest sammen med Fynsk. Nordslesvigsk og
især Nordvestslesvigsk er Nørrejydsk. Se endvidere i Stykke 10.

4. DEN BESTEMTE ARTIKEL
S. 56: Den vestjydske Artikel: Lyngby: Bidrag til en sønderjydsk sproglære (1858), 15.

II (1929), 107 ff. — G. Schütte: Jydsk og østdansk Artikelbrug (1922).
(1927), 260 ff.
S. 57 : Gottonsk: I Almindelighed bruges Ordet germansk, men da dette Ord kan
misforstaas, ja undertiden bruges i Betydningen tysk (saaledes G. Adler i Zeitschr. f.
Schlesw.-Holst.-Lauenb. Geschichte XXI (1891), 13), bruges her det af G. Schütte foreslaaede Navn paa vor Folkestamme i dens Helhed, ligesom dette Navn ogsaa er blevet
brugt af Axel Olrik, Otto Jespersen og Otto Scheel.
S. 58: Den efterhængte Artikels Opstaaen: Se Schüttes ovennævnte Værk. —
Noreen: Altschwed. gramm. (1901), §511. — B. Delbrück: Der isl. Slussartikel (Kgl. sächs.
Gesellsch. der Wissensch. Philol.-hist. Kl. XXX (1916). 1 (1916). — Finnur Jonsson:
Det norsk-islandske Skjaldesprog (1901), 80.
— Thorsen: Afh. o. B.

— J. Byskov: Talt og skrevet

5. KØNNET I NAVNEORDENE
S. 59: Kort § 181 ff.

6. BETONINGEN
S. 61 : Nordisk og sønderjydsk Akcent: Kort § 164 ff. — Dania IV (1897),

65 ff., 165 ff. (Nik. Andersen). — Axel Kock: Die alt- und neuschwedische Accentuirung (1891),
30 f., 56. — Otto Jespersen: Fonetik (1899), § 4^5 ff-

7. NOGLE SELVLYDSFORHOLD
S. 62: Skellinier: Kort §61, 50, 49, 79 f., 1 f., 23, 31 (mærk Rettelsen S. 179),

67, 53

60.
8. ANDRE SØNDERJYDSKE EJENDOMMELIGHEDER

S. 64: hv, hj: Kort § 94 ff.
a og æ: Kort § 192. Formen a (ak) er vanskelig at forklare; sidst er det forsøgt af
Johs. Brøndum-Nielsen: Gammeldansk Grammatik I (1928) § 194.
S. 64-65: Omlyd i Nutidsformer: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 215. — Kort
§ 198. — Dahl og Linvald: Sønderjylland I (1919), 129 (Marius Kristensen). — Om
ældre Forhold i Sønderjydsk: Sønderj. Aarb. 1899, 43 (Nik. Andersen).
Bilag III: Den her meddelte Side af Flensborghaandskrifte t af Jydske Lov
indeholder Kapitlerne II, 75—76 (se Kromans og Skautrups Udgave (1926 ff.), 2762—
2803). Haandskriftet, som tidligere fandtes i Arkivet i Slesvig, er nu deponeret i
Kunstgewerbemuseum d. Stadt Flensb.
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9. DEN DANSKE MEDLYDSSVÆKKELSE
S. 66: S vækkelse af p, t, k: Johs. Brøndum Nielsen: Dialekter og Dialektforskning
(1927), 76

(med Kort). — Kort § 102 f.

S. 68: Nordvestslesvigsk: Denne Del af Landet har fra ældgammel Tid haft
stærk Samfærdsel med Vestjylland, se Fra Ribe Amt V (1920), 277 ff. (Marius Kristensen).
Sml. nærværende Værk S. 128.
S. 69: Tyrstrupmaalet: Nybyggerland fra den ældre Middelalder, se Fra Ribe
Amt V (1920), 283 h (Marius Kristensen). Om Maalet, se Danske Folkemaal I (1927),
58; III (1929), 129; IV (1930, 6. (M. Kamphøvener, N. P. Bogh, Aug. F. Schmidt og Marius
Kristensen).

Als og Egnen Syd for Flensborg: I Oldtiden næsten uden anden Forbindelsesvej
med Nordslesvig end den lange Hovedfærdselsaare gennem Landet, se Fra Ribe Amt V
(1920), (Marius Kristensen) og nærværende Værk S. 130. Se Stykke 12 og Noterne dertil.
ii.

INTETKØNSFORMERNE

S.71: F ormer med og uden -t: Kort § 189, 190. — Sønderj. Aarb. 1900, 245
(Marius Kristensen). — Thorsen: Afh.o.B.

I (1927), 217; II (1929), 66 f.; sml. I, 153 h

12. SYDSLESVIGSK
S. 72: Angelbomaalet: E. Hagerup: Det danske Sprog i Angel 2. Udg. (1867). —

Dania I (1891), 97 fr. (P.K. Thorsen).
Sydslesvigsk: Lyngby: Bidrag til sønderjydsk sproglære (1858), 104. — Udsagnsor
denes Bøjning: smstds. 112 Thorsen: Afh. o. B. I (1927), 144 fr. o. fl. Steder. — Danske
Studier 1919, 61 ff. (F. Ohrt).
S. 73: Gamle danske Ord: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 193.
S. 74: Gamle Laaneord: Danske Folkemaal III (1929), 1 ff. (Marius Kristensen).
13. ORDFORRAADET I SØNDERJYDSK
S. 74: Laaneord: De fleste findes med Etymologi i H. F. Feilberg: Bidrag til en Ordbog

I—IV (1886—1914)- — En stor, men meget ukritisk Samling, se
Die Grenzboten 1889, 48 (1889), Nr. 33 og 36 (J. P. Filskov) ; sml. Sønderj. Aarb. 1899,
116 f. (Holger Pedersen).

over jyske Almuesmaal

14. KØBSTADMAALENE
S.75: F. Fischers Gaade: Sønderj. Digte paa Folkesproget ved Marius Kristensen og
Carl S. Petersen (1920), 90. Et fælles Træk for alle Købstadmaalene er nok, at de mangler
Medlydene 1 og n.
S. 76 : Tyske Talemaader: Sønderj. Maanedskrift VI (1930), 149 ff. (M. R. Poulsen).

15. DANSKENS OMFANG
S. 76: Den ældste Sydgrænse: Johs. Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900; heri

Kort). — Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie (1901), 46 (Johs. Steen
strup; ligeledes med Kort).
Pantsættelse til Holsten: Danmarks Riges Historie II (1898—1905), 218 (Kr.
Erslev).
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S. 77 : Enkelte dansktalende Bønder: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 76.
Stapelholm o. s. v. : At den nordlige Del af Hollingsted Sogn har haft danske Ind
byggere, er rimeligt; jfr. dog Sønderj. Aarb. 1893, 288 (P. Lauridsen). I Mildsted Sogn
findes endnu Marknavne som Gammelland og enkelte paa -vang. I Ostenfeld Sogn er
der adskillige danske Vangnavne, men om dette Sogn ved vi ogsaa af andet, at der har
boet Danske, dog allerede i Middelalderen med nogen sachsisk Indvandring, se Sønderj.
Aarb. 1894, 247 (P. Lauridsen).
Flensborg: Om det officielle Sprog i Flensborg fra 1300 til 1650, se Otto Schütt: Die
Geschichte der Schriftsprache im ehemaligen Amt und in der Stadt Flensburg (1919).
En tysk Historiker: Schlesw.-Holst. Jahrbuch 1921, 76 f. (Mensing).
S. 78: Plattysk som Handelssprog: Nordelbingen V. 1 (1926), 11 (Otto Scheel)
og Schlesw.-Holst. Jahrbuch 1921, 78 (Mensing).
Angelbøndernes Fattigdom: H. N. A. Jensen: Angeln. Ziehst für die Angler
historisch beschrieben (1844), I22- — Hagerup: Det danske Sprog i Angel. 2. Udg. (1867), 174.
S. 79: Fig. 16: Det gengivne Brudstykke svarer til den trykte Udgave af Danckwerths
„Landesbeschreibung“ (1652) Pag. 54, 2. Spalte L. 7 f. n. til Pag. 55, 1. Spalte
L. 21 f. o.
S. 80: Ostenfeld: H. Hjelholt: Den danske Sprogordning og det danske Sprogstyre i Slesvig
mellem Krigene (1923), 37.
Midtangel: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 78.
Husby: Thorsen: Afh. o. B. I (1927), 167.

16. STUDIET AF DET DANSKE SPROGS GRÆNSER
S. 82: En ny demokratisk Tankegang: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 72; III

(1930), 146 f.
Danckwert: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 54.
Ulrich Petersen: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 55, 76.
S. 83: Christian VI’s Undersøgelse: Allen: Det danske Sprogs Historie i Hertug
dømmet Slesvig eller Sønderjylland I (1857), 157 fr. Sml. H. F. Rørdam: Hist. Samlinger og
Studier I (1891), 342 og Anm. 2.
Fr. Sneedorff: Johs. Lollesgaard: Sprogfilosoferen og Sprogforsken (1925), 21.
S. 83-84: L. Engelstoft: J. Byskov: Modersmaalet (1913), 17 f. — Thorsen: Afh. o. B.
III (1930), 127, 138 f.
S. 84: De tre Besvarelser: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 105 f., 168.
S. 85: Tysk Undersøgelse 1890: Zeitschr. der Gesellschaft f. Schlesw.-Holst.Lauenb. Geschichte XXI (1891), 1 ff. (G. Adler). Sml. Sønderj. Aarb. 1892, 182 ff.,
1893, 89 ff. (H. V. Clausen).
S. 86: Tysk Undersøgelse 1915*. Zeitschr. der Gesellschaft f. Schlesw.-Holst.Lauenb. Geschichte XLV (1915), 55 ff- (G. Adler).
Tysk Undersøgelse 191 1 : Zeitschr. des kgl. preuss. statistischen Landesamts 51.
Jahrg. (1911), 3 ff. (Max Broesike). Sml. Sønderj. Aarb. 1913, i ff., 1914, 65fr. (H. P.
Hanssen).

17. STUDIET AF DET DANSKE FOLKESPROG FØR LYNGBY
S. 87: Hekseprocesser: F. Ohrt: Danske Trylleformler I (1917), Nr. 13, 326, 1026,

1075, 1099. Fotografisk Gengivelse i Ohrt: Da signed Krist— (1921), PI. 1—2 (efter S. 12).

SIDE 87—IOI

499

— Et Skrift om Overtro: Everriculumfermenti veterispapistici et diabolici (1736); Over
sættelse: Erik Pontoppidans Fejekost — oversat af Jørgen Olrik (1923).
Lackmanns Optegnelser: Udtog i Dania I (1891), 97 fr. (P. K. Thorsen).
S. 90: Molbechs Udtalelse: Dansk Ordbog I (1833), XXXVI f.
Kappel: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 167F, 173.

18. FRA LYNGBY TIL VOR TID
S. 93: Nationale Partihensyn: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 110.
S. 94: Den musikalske Accent: Dania IV (1897) Høj tysk: smstds. VI (1899), 129

129 fr. (Nik. Andersen). Sproghistorie: Sønderj. Aarb. 1899, 1 ff• (Nik. Andersen).

18a. FOLKEMAALET OG DIGTNINGEN
S. 95 : Sønderjydske Digte paa Folkemaalet, udg. ved Marius Kristensen og Carl S. Petersen

(1920).
19. RIGSSPROG OG DIALEKT
S. 96 : Dialekternes Fremtidsudsigter: Danske Folkemaal IV (1930), 65 (Marius
Kristensen).

S. 97 : Rigssprogets Stilling: Dania VII (1900), 65 (Anker Jensen).

20. TYSK
S. 97 : Forskelle mellem Tysk og Dansk: Thorsen: Afh.o.B. I (1927), 194 fr.

Trods Thorsens klare Paavisning af Udviklingen af w i Jydsk (Eks. Worm, Wonsdag),
kan man endnu (Hejmdal 22.10.1929) finde den gamle Overtro, at der her er en særlig
Overensstemmelse mellem Jydsk og Tysk. I sort er v alm. i nordiske Sprog, saa dette
Ord hører slet ikke hertil.
21. PLATTYSK I SØNDERJYLLAND
S. 99: Plattyske Dialekter: Hubert Grimme: Plattdeutsche Mundarten (Sammlung

Göschen Nr. 461; 1910). Niederdeutsche Monatshefte Jg. 3 (1928), 42 ff. (T. O. Achelis).

21. UNDERSØGELSEN AF DET PLATTYSKE FOLKESPROG OG DETS BRUG
I DIGTNING
S. 100: Tidsskr. f. filologi 4. VIII (1919), 63 ff. (Hermann Møller). — Heinrich Sievers:

(1914). Jahrb. des Vereins für niederdeutsche Sprachfor
schung. 1900, 81 ff. (om Flensborg-Plattysk, H. Hansen).
Ar næs: Byen opstod først 1667 og har vel altid været tysktalende.

Die Mundart der Stapelholmer

23. HØJTYSK
S. 101: Dansk Indflydelse: Foruden Nik. Andersens ovenfor (Stykke 18) nævnte

Afhandlinger, se Danske Folkemaal IV (1930), 56 ff. (Peter Jørgensen og Marius Kristensen).
24. FRISISK
S. 101 : Strandfrisernes Herkomst: Hist. Tidsskr. 6. IV (1893), 318 ff. (P. Laurid
sen).

Jfr. Sønderj. Aarb. 1893, 117 fr. (A. D. Jørgensen). — Schlesw.-Holst. Jahrbuch
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1922, i7ff. (Volquart Pauls). — Se endvidere nærværende Værk 8.314fr. med dertil
hørende Henvisninger.
25. FRISISKENS OMRAADE
S. 103: Frisergrænsen: Om Skattebøgerne, se Hist. Tidsskr. 6. IV (1893), 339

Sammenligner man Jensens Grænseangivelse (hos Thorsen: Afh. o. B. I
(1927), 85) med Holthausens (Schlesw.-Holst. Jahrbuch 1922, 7), vil man se, at de, trods
en Afstand paa omtrent hundrede Aar, stemmer næsten Punkt for Punkt.
(P. Lauridsen).

26. DET FRISISKE SPROG
S.104: F risisk Litteratur: Udførlig Fortegnelse findes i Schlesw.-Holst. Jahrbuch

1922, 120 og for de nyeste Afhandlingers Vedkommende i Löfstedt: Die nordfries. Mundart
(1928). En Del ældre Digte o. lg. har F. Holthausen optrykt i Pauls und
Braune: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 45 (1921), 1 ff.,
48 (1924) i ff., 49 (1925), 191 ff.
S. 107: Th. B. Jessen: Nordelbingen V. 1 (1926), 564 (F. Holthausen).
des Dorfes Okholm

VILH. LA COUR:

TIDEN INDTIL 1241.
Paa Grund af Emnets Omfang og Forskelligartethed har Litteraturhenvisningerne
ikke kunnet gøres udtømmende. Der har helt igennem maattet foretages et Udvalg,
ved hvilket navnlig ældre Værker og Afhandlinger er blevet skudt ud, medens den
nyere Litteratur gennemgaaende er fyldigt repræsenteret, og der endog fra de seneste
Aar er medtaget enkelte Skrifter, som i sig selv ikke kan siges at have videnskabelig
Værdi. Endvidere er Skildringen af den ikke specielt sønderjydske, men almindelige
danske eller tyske Historie kun undtagelsesvis kommenteret, og man henvises her til de
Oversigtsværker eller større Afhandlinger, der som Regel findes anført ved hvert Ka
pitels Begyndelse. Endelig har den oprindelige Plan: at bringe en udførlig Fortegnelse
over selve Kilderne med Henvisning til de nyeste Udgaver, til Oversættelser og til den
Litteratur, som omhandler hver enkelt, af Pladshensyn maattet opgives. Interesserede
Læsere vil dog ved Hjælp af de Henvisninger, som findes overalt i den anførte Special
litteratur, med Lethed kunne finde frem til Kildestoffet. Hvor der i Teksten er anvendt
Citater paa Dansk af middelalderlige Forfattere (Adam af Bremen, Helmold, Sakse,
Arnold af Lybæk o. s. v.), er kendte og let tilgængelige Oversættelser benyttet, som
Regel uden nævneværdige Ændringer.
Det har ikke været Hensigten med Henvisningerne i egentlig Forstand at underbygge
den i nærværende Værk fremsatte Opfattelse. Paa talrige Punkter er Forskernes Bedøm
melse af de foreliggende Problemer stærkt divergerende, og Henvisningerne skal hoved
sagelig meddele Oplysninger om, hvor de enkelte Perioder eller Spørgsmaal tidligere har
været behandlede — ud fra samme Synspunkter som Værkets egne eller ud fra andre.
Forskelle i Opfattelsen er kun fremhævede, hvor særlige Omstændigheder kan have
talt derfor.
Jeg benytter denne Lejlighed til at bringe min bedste Tak til de Herrer Landsarkivar
Svend Aakjær, Museumsinspektør, Dr. phil. Johs. Brøndsted, Magister Kr. Hald, Pro
fessor ved Universitetet, Dr. phil. L. L. Hammerich og Museumsdirektør, Dr. phil.
M. Mackeprang, som dels ved Gennemlæsning af enkelte Afsnit, dels ved Oplysninger af
forskellig Art har ydet mig en værdifuld Hjælp under Arbejdet.

SÆRLIGE FORKORTELSER
Aarb. = Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.
AfnF. = Arkiv för nordisk Filologi.
Annaler = Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie.
Archiv = Archiv f. Anthropologie u. Geologie Schlesw.-Holsteins u. d. benachbarten Gebiete.
Bericht = Bericht d. Königl. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellsch. f. d. Sammlung u. Erhaltung
vaterl. Alterthümer, senere Bericht d. Schlesw.-Holst. Museums vaterl. Alterthümer bei d.
Universität Kiel.
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D. S. = Danske Studier.
Fornv. = Fornvännen.
Jahrb. = Jahrbücher f. d. Landeskunde d. Herzogtümer Schlesw., Holst, u. Lauenb.
Mitteil. = Mitteilungen d. Anthropologischen Vereins in Schlesw.-Holst.
NoB. = Namn och Bygd.
Zeitschr. = Zeitschrift d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst. Gesch.

Sønderjyllands forhist. Arkæologi: J. J. A. Worsaae: Om Slesvigs eller Sønder
(1865); J.Mestorf: Vorgeschichtl.
Altertümer aus Schlesw.-Holst. (1885); Wilh. Splieth: Ueber vorgeschicht. Altertümer Schlesw.Holst.'s (Archiv II (1897), 129 ff.); Soph. Müller: Sønderjyllands Stenalder (Aarb. 1913,
169 ff.); samme: Sønderjyllands Bronzealder (Aarb. 1914, 195 ff.); Carl Neergaard: Sønder
jyllands Jærnalder I (Aarb. 1916, 227 fr.). Desuden talrige Smaaafhandlinger af lokalt
Præg; jfr. A. Tode: Die vorgeschichtl. Besiedelung Flensburgs u. seiner nächsten Umgebung
(Flensburg, ein Heimatbuch I (1929), 25 ff.); samme: Aus d. Urgesch. Nordfrieslands (Nord
friesland. Heimatbuch f. d. Kreise Husum u. Südtondern (1929), 60 ff.); samme: Die
vorgeschichtl. Bewohner d. Kreises Flensburg (Illustr. Kreiskalender f. d. Landkreis Flensb.
1930, 84 ff. ; heri Kort til Supplering af Kortbilagene V og VI i nærværende Værk,
tegnede før Todes Afhandling forelaa). — Sønderjyllands Historie i den afslut
tende Oldtid og ældre Middelalder: Af videnskabelig Værdi foreligger hidtil ingen
samlet Fremstilling paa Dansk. Paa Tysk: Georg Waitz: Schlesw.-Holst.'s Gesch. in drei
Büchern I, 1 (1851); Theodor Lorentzen: Schlesw.-Holst. im Mittelalter (1925). Et indledende
Forsøg og i dets Hovedsynspunkter grundlæggende for nærværende Arbejde: Vilh. la
Cour: Gesch. d. schlesw. Volkes I (1923).
Desuden henvises een Gang for alle til den Fremstilling af sønderjydsk Historie, som
— spredt — findes i Danmarks Riges Historie I (1897—1904; Johs. Steens trup}} Det danske
Folks Historie I—II (1927; Vit. la Cour og Johs. Steenstrup), samt Erik Arup: Danmarks
Historie I (1925).
jyllands Oldtidsminder. En sammenlignende Undersøgelse

FØRSTE AFSNIT: LANDETS BEFOLKNING.
i. DE FØRSTE FLOKKE
S. 111-16: Rentid: Nordelbingen VI (1927), 1 ff. (Gustav Schwantes). Se desuden

Henv. til S. 37. — Mulleruptid: Aarb. 1913, 170 f. (Soph. Müller); Zeitschr. f. Ethno
logie LVIII (1926), 390 ff. (F. Wiegers) ; Kunstgewerbemus. d. Stadt Flensb. Festschr.
1928, 302 f. (A. Tode). Se desuden Henv. til S. 39. — Ertbølletid: Aarb. 1913, 172 ff.
(Soph. Müller). — Aastrupfundet: Ikke publiceret. — Gennerfundet: Tillæg til
Nationaltid. 16/12 1880 (Vilh. Boye); Archiv II (1897), 140 f. (Wilh. Splieth); Aarb. 1913,
173 (Soph. Müller); Mittheil. III (1890), 26 ff. (J.Mestorf). — Husumfundet: Archiv
IV (1903), 164 (J. Mestorf) ; Mittheil. XV (1902), 3 ff. (M. Voss og J. Mestorf); Nord
friesland. Heimatbuch (1929), 64 f. (A. Tode). — Fund ud for Husum Havn: Overs,
o. Det kgl. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1853, 51 f. (J. G. Forchhammer) ; Nord.
Universitets Tidskr. II (1856), 6 f. (J. G. Forchhammer); Verhandl, d. Berliner Gesellsch.
f. Anthropol., Ethnolog. u. Urgesch. 1881, 16 (H. Handelmann) ; Archiv II (1897), 146 f.
(W. Splieth) og IV (1903), 165 (J.Mestorf); Aarb. 1913, 175 (Soph. Müller). — For-

SIDE 116—39

503

holdene paa Vestkysten: Zeitschr. f. Ethnologie I (1869), 82 ff. (Ernst Friedel);
Nordfriesland. Heimatbuch (1929), 62 fr. (A. Tode). — Flensborgfund: Aarb. 1913,
174 (Soph. Müller); Flensburg, ein Heimatbuch I (1929), 30 ff. (A. Tode).

2. BYGDERNE VOKSER FREM
S. 116: Overgangstiden: Aarb. 1913, 178 f., 256 h (Soph. Müller).
S. 118-20: Megalittid: Grave: Aarb. 1913, 179 ff. (Soph. Müller; heri Henv. til

ældre Litt.). I nærværende Værk er for Nordslesvigs Vedkommende Nationalmuseets
Herredsundersøgelser lagt til Grund for Fremstillingen. For Vesterhavsøernes Vedkom
mende se Bibliografi i Schlesw.-Holst. Jahr. 1922, ii5f. (Volquart Pauls). Hertil kan
føjes Nordfriesland. Heimatbuch (1929), 65 fr. (A. Tode). — Bopladser: Fremstil
lingen hviler hovedsagelig paa Nationalmuseets Herredsundersøgelser. — Bundsø:
XLIV. Bericht (1907), 4 f. (J.Mestorf). — Ekernførde: Mannus. VI. Ergänzungsbd.
(1928), 20 ff. (H.Hess v. WichdorJJ). — Løjt Land: Grænsevagten VI (1923—24),
23 ff. (Hans Kjær) og VIII (1926), 123 f. (Vilh. la Cour). — Himmelmark: Archiv II
(1897), 202 ff. (W.Splieth). — Dänischwohld: Prähist. Zeitschr. IX (1917), 75 ff.
(K. H. Jacob). — Nogle Bopladser ved Vindeby Nor og paa Linien Ekernførde
Fjord-Goos See-Altenhof (Die Heimat XXXVIII (1928), 270 ff. (G. Wegemann))
gør Indtryk af hovedsagelig at høre den yngre Stenalder til.

3. NYT LANDNAM
S. 120-22: Enkeltgravskulturen: Aarb. 1913, 306 ff. (Soph. Müller). — Dolk

tid: Aarb. 1913, 313 ff. (Soph. Müller).

4. TJODLANDENE DANNES
S. 125-33: De sønderjydske Tjodlande (sml. Bilag VI): For Nordslesvigs Ved

kommende hviler Fremstillingen paa Nationalmuseets Herredsundersøgelser. M. H. t.
Sydslesvig er dels Aarb. 1914, 198 fr. (Soph. Müller; heri Hev. til ældre Litt.) benyttet,
dels det i Nationalmuseet opstillede arkæologiske Kort over Sønderjylland, dels endelig
Smaaafhandlinger af lokal Karakter. Det nordslesv. Materiale har selvfølgelig i alle
Henseender været det mest udtømmende.
S. 128: Ravhandel og Guldfund: Mittheil. XIII (1900), 15 fr. (W. Splieth);
Verhandl, d. Berliner Gesellsch. f. Anthropol., Ethnolog. u. Urgesch. 1890, 270 fr. og
1891, 286ff. (O. Olshausen).

5. KULTURPRÆGET
S. 134: Ældre Broncealder: Aarb. 1914, 274fr. (Soph. Müller);

W.Splieth:

(1900).
S. 136: Yngre Broncealder: Aarb. 1914, 301 ff. (Soph. Müller); W. Splieth: a. A.
— Guldkarrene fra Ladegaard: Aarb. 1914, 306 (Soph. Müller); C. Schuchhardt:
Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde (1914), 21 ; Mannus-Bibliothek Nr. 12 (1913),
25 f. (G. Kossinna). — Archiv V (1907), 42 fr. (J.Mestorf).
S. 137-39: Førromersk Jernalder: Aarb. 1916, 227 fr. (Carl Neergaard) ; Fried.
Knorr: Friedhöfe d. älteren Eisenzeit in Schlesw.-Holst. I (1910); J. Mestorf: Urnenfriedhöfe in
Schlesw.-Holst. (1886); Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1931, 63fr. (Carl Neergaard).

Inventar d. Bronzealtersfunde aus Schlesw.-Holst.
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S. 139-42: Romersk Jernalder: Aarb. 1916, 254 fr. (Carl Neergaard); J.Mestorf:
a. A.; Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1931, 72 fr. (Carl Neergaard).

6. DE ENKELTE TJOD
S. 143-44: Bygdernes Vækst i ældre Jernalder: Fremstillingen hviler paa

Nationalmuseets Herredsundersøgelser.
S. 144-50: Efterretningerne hos Klassikerne: Oversigt over Kildestoffet, se
Ludw. Schmidt: Gesch. d. deutsch. Stämme bis z- Ausgange d. Völkerwanderung I—II (1904—19).
Sml. Dethlefsen: Die Entdeckung d. germ. Nordens in Altertum (1904). — Blandt nyere Haandbøger fremhæves Fr. Kauffmann: Deutsche Altertumskunde I—II (1913—23); Gudm. Schütte:
Vor Folkegruppe Gottjod I (1926) ; Hoops Reallexikon d. Germ. Altertumskunde I—IV (1911—19) ;
M. Schönfeld: Wörterbuch d. altgerm. Personen- und Völkernamen (1911).
S. 146-47: A ngiernes Hjemstavn: Stærkt modstridende Opfattelser. Se navnlig
Erdmann: Über d. Heimat u. d. Namen d. Angelen (1890); Anzeiger f. deutsch. Altertum u.
deutsch. Litteratur XXII (1896), 129 fr. (H. Møller) ; Sønderj. Aarb. 1900, 1 ff. (Gudm.
Schütte); Elis Wadstein: On the Origin of the English (1927). — Den tyske Sammenstilling
af Angler med Varner (og disse med Varnæs) se bl. a. AfnF. XXXIII (1917), 47 f.
(Gudm. Schütte); sml. Göteborgs högskolas årsskr. XXIV (1918), 4. 20 (Elis Wadstein)
og NoB. XVI (1928), 105 fr. (Marius Kristensen).—Varnerne i Mecklenborg: Geogr.
Tidskr. XXIII (1915—16), 18 (Gudm. Schütte); Wadstein a. A., 18; Vierteljahrschr. f.
Social- u. Wirtschaftsgesch. IV (1906), 240 (Alexander Bugge). Ludw. Schmidts Indvending
(a. A. Il (1911), i, 24) er uden Vægt.
S. 147-48: Eudoserne, Eudusierne = Eutierne, Euthionerne: Se Hoops
Reallexikon II (1913—15), 623 (R. Much); Paul u. Braune: Beitr. XVII (1893), 208 f.
(R. Much; her Redegørelse for tidligere Teorier). Saa godt som alle Forskere sætter endv.
Eutierne, Euthionerne = Jyderne. Mod dette Wadstein: a. A., 12 ff.; hverken
hans sproglige eller reale Grunde forekommer mig beviskraftige.
S. 148-49: Sigulonerne: Göteborgs högskolas årsskr. XXV (1919), 2. 42 h og
XXXI:II (1925), 3. 190 ff. (Elis Wadstein); 0. v. Friesen: Rökstenen (1920), 70 F; Vilh.
la Cour: Gesch. d. schlesw. Volkes I (1923), 33 f., sml. D. S. 1924, 85 (Gudm. Schütte); Wad
stein: On the origin of the English (1927), 21 f.
S. 149-50: S va verne og Svavsted: Se Nordalbing. Studien I (1858), 135 (K.Müllenhoff), tiltraadt af H. Møller, R. Much o. m. a. Den af mig tidligere opstillede Formod
ning (Gesch. d. schlesw. Volkes I (1923), 109, jfr. Det danske Folks Hist. I (1927), 302 f.),
at *Svave skulde være et ældre Navn paa Trene, kan ikke opretholdes; Tjodnavnet
Svaver har dog sikkert en rent toponymisk Karakter, hentydende til de særlige lokale
Forhold: Marsken, gennemvædet af denne vandrige Aa.

ANDET AFSNIT:
PAA SKELLET MELLEM SAGN OG HISTORIE.
i. FRED OG FEJDE
S. 153: Borghøjden ved Haddeby Nor: Vilh. la Cour: Danevirke og Kampene paa
vor Sydgrænse

(1917), 93 ff. Andre Opfattelser, se Zeitschr. X (1881), 7 ff. (H. Handel-
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Nord. Fortidsminder I (1890—1903), 236 fr. og Aarb. 1900, 249F (Soph. Mül
Finskt Museum XXX (1923), 31 f. (C. A. Nordman).
S. 153-57: Ollemersdiget: Vilh. la Cour: Gesch. d. schlesw. Volkes I (1923), 55 f.;
Sami. t. jydsk Hist, og Top. 4. IV (1922—24), 448 ff. (Aug. F. Schmidt); Sønderj. Aarb.
1928, 132 fr. (H. P. Jørgensen; her Henv. til den ældre Litt.); Sønderj. Maanedsskr.
VI (1929—30), 49 fr. (Vilh. la Cour); Vor Hjemstavn II (1928), 90 ff. (H. P. Jørgensen)
og 97fr. (Aug. F. Schmidt); Hejmdal 26/9 1929 (H. P. Jørgensen); Hugo Matthiessen:
Hærvejen (1930), 142 fr., 182.
S. 157-59: Baadfundet Ira Hjortspringkobbel: Nord, arkeologmötet i Stock
holm 1922, 56 fr. (G. Rosenberg), Ebert: Reallexikon V (1926), 332 f. (G. Rosenberg);
Nationalmuseets Bog om sjældne Fund (1925), 17 ff. (J. Brøndsted) ; Acta archaeologica
I (1930), 24 h (H. Shetelig). — Holstenske Lerkar Ira Gravpladser, der gaar tilbage til
den førromerske Jernalder, viser Træk, som er nær beslægtede med Formen paa den
drejede Trædaase paa vort Bilag VIII (nederst til venstre). Denne Type — men smuk
kere udviklet — er kun een Gang Rindet paa dansk Grund : i en Brandplet ved Egebygaard, Aaker Sogn, Bornholm (Aarb. 1900, 144 fr.). — Bilag VIII: Genstande fra
Hjortspring fundet: I Midten et Skjold med Skjoldbule (c. ^7); nærmest over og
under det et Skjoldhaandtag (c. 1/4), set henholdsvis fra Siden og fra oven. Yderst t. v.
et Jernsværd uden Greb (c. 2*
/7) og t. h. en Sværdskede af Træ (c. 1/4). Øverst en flad
S.
Træskaal (c. 1/4), nederst t. v. en drejet Trædaase (c. !/4) og t. h. Laaget til en anden
(c. 1/4). Desuden 6 Spydspidser afjern og 3 af Ben (alle noget under 1/4).

mann);
ler);

2. SAGHSERNE OG DANERNE
S. 162-63: Det sachsiske Folks Tilblivelse og Ekspansion: Se Henv. til
S. 144—50. Endv. Zeitschr. d. Hist. Vereins f. Niedersachsen 1907, 117 fr. (R. Agahd)
og 1908, 103 fr. (C. Schuchhardt); Hist. Vierteljahrschr. XIV (1911), i ff. (Ludw.
Schmidt); Wörter u. Sachen I (1909), 49 fr. (Willi Pessler). Sml. sidstnævnte Forskers
Das altsächsische Bauernhaus in seiner geogr. Verbreitung (1906) og Alfr. Plettke: Ursprung u.
Ausbreitung d. Angelen u. Sachsen (1921). Plettkes arkæologisk-etnologiske Opfattelse,
der er helt afhængig af Kossinnas bebyggelseshist. Metode, er paa adskillige Punkter
meget angribelig. — Bosættelser i Gallien: Se Schmidts ovennævnte Afh. med der
anført Litt. Endv. Petermanns Mitteil. LXIV (1918), 13 fr., 63 fr. (L. Brückmann);
Revue historique GXIX (1915), 1 ff. (Ferd. Lot).
S. 163-67: Det danske Folks Tilblivelse og Ekspansion: Af den meget om
fangsrige Litt, kan fremhæves: AfnF. V (1889), 125 ff. og VI (1890), 236 f. (Soph. Bugge) ;
Adolf Noreen: Spridda Studier II (1903), 138 fr.; Soph. Bugge: Norges Indskr. med de ældre
Runer. Indledn. (1905—13), 186 ff.; NoB. V (1917), 139 f. (J. V. Svensson); Stud. tillegn.
E. Tegnér den 13. Jan. 1918, 484 fr. (0. v. Friesen), sml. hans Lister- og Listerby-stenarna
i Blekinge (1916), 63 ff. og Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvandringstiden
(1924), 48 fr.; Ivar Lindquist: Galdrar (1923), 119 fr.; Elis Wadstein: Namnet Danmark
I—II (1918—19); D. S. 1920, 17 fr. (V. Biøndal) og 169 fr. (Gudm. Schütte); Fornv.
1920, 41 f. (Adolf Noreen) og 1922, 129 fr. (Birger Nerman); AfnF. IV (1925), 213 fr.
(Lauritz Weibull); Acta Phil. Scandinavica I (1926—27), 284 fr. (R. E. zfchrisson);
Det danske Folks Hist. I (1927), 307 ff. (Vilh. la Cour) ; Elias Wessén: De nord, folkstam
marna i Beowulf (1927); D. S. 1927, 65 ff. (Gudm. Schütte); Hans Toli: Sveriges och Dan
marks äldsta hist, folkstammar (1928).
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3. EJDERGRÆNSEN
S. 167: Mønt- og Skattefund i Sønderjylland: Sture Bolin: Fynden av romerska
mynt i det fria Germanien

(1926), Bilagor, 59 fr. Her Litt.

S. 167-76: Torsbjergfundet: Conr. Engelhardt: Thorsbjerg Mosefund (1863); Overs,

o. Det kgl. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1867, 286 ff. (J. J. A. Worsaae); Aarb.
1875, 41 og 1881, 128 (Conr. Engelhardt) og 1890, 216 f. (Henry Petersen); Svenska forn
minnesföreningens tidskr. VI (1885—87), 267 fr. (Oscar Montelius) ; Soph. Müller: Vor
Oldtid (1897), 539 ff.; Stud, tillägn. Henrik Schück (1905), 112 f. og Fornv. 1906, I28ff.
samt Antikvarisk tidskr. f. Sverige XVIII (1908), 30 (Knut Stjerna); Zeitschr. LVIII
(1929), 7 ff. (Fritz Graef).
S. 176-82: Nydamfundet: Conr. Engelhardt: Nydam Mosefund 1859—1863 (1865);
Acta Archaeologica I (1930), i ff. (H. Shetelig) ; Hejmdal 14/5—16/s 1925 (H. P. Hans
sen). Se desuden Litt, til Torsbjergfundet. — Møntstokken: Sture Bolin a. A. (se Henv.
til s. 167).—Vævede Tøjer: Sml. XLII Bericht (1900), 11 ff. og XLIV (1907), 17 fr.
(J. Mestorf); Mittheil. XIX (1911), 26 ff. (R. Stettiner); Stud, tillägn. Oscar Montelius
1903, 206 (G. J:son Karlin).
S. 185: Skjoldbuleindskriften: Haandb. i det nordslesv. Spørgsmaals Hist.
(1901), 15E (Wimmer). Tolkningsforsøg er gjort bl. a. af Soph. Bugge, Magnus Olsen,
Th. v. Grienberger og F. Holthausen.
S. 186: Dupskoindskriften: Haandb. i det nordsi. Spørgsmaals Hist. (1901), 12 ff.
( Wimmer). W. læste owlpupewaR nivvangemariR, og idet han regnede med en Omstilling
af o og u) (wolpu-), gav han Tolkningen: „Ulltér, berømt i Nivang“ eller „Ulltér, Nivangs Hæder“. Grundlaget for denne formodede Omstilling af Runetegnene er dog
meget usikker, og nærmere ligger det med v. Friesen: Om runskriftens härkomst (1906), 28
at opfatte ow som u, samt regne med en derefter bortfalden Vokal (u). Om Navnet
WulpupevaR, se v. Friesen: Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvandringstiden
(1924), 105. Heller ikke Wimmers Tolkning af Indskriftens andet Ord turde være rigtig.
wajemariR(-z) har Tilknytning til got. wajamerjan = bespotte og wajamerei = slet Ry;
ni wajemariR(-z) altsaa = udadlelig (velvillig Meddelelse af Prof. L. L. Hammerich).
Efter Wimmers Opfattelse var Indskriftens Sprogpræg afgjort nordisk, og han polemi
serede lidenskabeligt imod de Forskere, der som R. Much (Zeitschr. f. deutsch. Alterthum
XXXV (1891), 207) og 0. Bremer (Pauls Grundriss d. germ. Philologie III (1900), 836)
ansaa det for vestgermansk. Sml. Aarb. 1869, 35 ff. (Konr. Gislason), 1870, 187 fr.
(Soph. Bugge) og 1871, 353 ff. (Konr. Gislason). Spørgsmaalet kan vel ikke siges at
være klaret endnu; men at Wimmers Paastande var urimelig kategoriske, kan ikke
nægtes.
S. 188-89: Offasagnet: Müllenhojf: Beovulf (1889), 72 ff.; AfnF. VIII (1892), 368 ff.
(Axel Olrik); sml. samme: Kilderne til Sakses Oldhist. II (1894), 182 ff.; samme: Folkelige
Afhandl. (1919), 70 ff.; R. W. Chambers: Widsith (1912), 84 fr., 202 ff; samme: Beowulf
(1921), 31 ff., 206 ff; Hoops Reallex. III (1915—16), 361 ff. (A. Heusler) ; P. Herrmann:
Die Heldensage d. Saxo Grammaticus (1922), 296 ff. Sml. Modern Language Notes XVII
(1902), 401 ff. (Gordon H. Gerould); Paul u. Braune: Beiträge IV (1877), 500 ff. (Herm.
Suchier), Anglia XXXV (1911), 483 fr. (Svet. Stefano vie) ; D. S. 1926, 51fr. (Albert
Jensen). — ane sweorde: se Zeitschr. f. deutsch. Altertum LXII (1925), 136 f. (R.Much).
— bî Fïfeldore = Ejderen: se R. W. Chambers: Boewulf (1921), 35. — Engle and
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Swæfe kan ikke, som af R. Much foreslaaet (Paul u. Braune: Beiträge XVII (1893), 193)
korrigeres til „Engle and Seaxan“. Forøvrigt henv. til Chambers ovenn. Udg. af Widsith.
4. UDVANDRINGEN TIL BRITANNIEN
S. 189-96: Sammenfattende Behandlinger: J. M. Kemble: The Saxons in Eng

(1848); J. R. Green: The Making of England (2. Udg. 1897); Winkelmann: Gesch. d.
(1883), Shore: Origin of the Anglo-Saxon race (1906); Hodgkin: The history of
England from the earliest times to the Norman conquest (1906); H. M. Chadwick: Origin of the
English Nation (1907) ; C. Oman: England before the Norman conquest (1908). — Dateringen:
se Englische Stud. XXII (1896), 163 ff. (R. Thurneyson); Zeitschr. f. deutsch. Philologie
XXVIII (1896), 80 ff. (R. Thurneyson) ; The Eng. historical Review XIII (1898), 667 ff.
(Henry H. Howorth) og XIV (1899), 32 ff. ( W. H. Stevenson) ; Månadsblad 1894, 23 fr.
(Bernh. Salin) ; E. Th. Leeds: The Archaeology of the Anglo-Saxon Settlements (1913); Bergens
Museums Aarbog 1906, Nr. 8 (H. Shetelig); A. Plettke a. A. (se Henv. til S. 162—63);
Nils Åberg: The Anglo-Saxons in England during the early Centuries after the Invasion (1926).
S. 190: 1 itus Saxonicum: se Pauly-Wissowa: Real-Encyclopädie d. dass. Alter
tumswissenschaften. Neue Bearb. 2. III (1921), 327 fr. (E. Haverfield); Månadsblad
1882, 44 ff. (Hans Hildebrand); The Numismatic chronicle, New series, XIX (1879),
37 ff. (F. Keary). Se endv. Henv. til S. 162—63 (Ferd. Lot).
S. 191: I ndvandrernes folkelige Herkomst: Frisernes Deltagelse betvivles som
Regel; se f. Eks. Hoops: Waldbäume u. Kulturpflanzen im germ. Altertum (1905), 567. Sml.
dog Pauls Grundriss d. germ. Philologie I (2. Udg. 1901), 928 (Fr. Kluge); Hoops
Reallex. I (1911—13), 601 (Reginald Lennard); Th. Siebs: Zur Gesch. d. englisch-friesischen
Sprache I (1889), 11 f.; Elis Wadstein: On the Origin of the English (1927), 5 ff.; The Review
of English Studies V (1929), 73 ff. (0. K. Schram; de her nævnte frisiske Stednavne i
Engl, anses dog for yngre end Folkevandringstiden).
S. 192: Kanalstationer: Johs. Hoops a. A. (se Henv. til S. 191), 566 fr. Chadwicks
Indvending (a. A. (se Henv. til S. 189—96), 117) er uden Vægt. — Sachsiske Sted
navne paa Kanalkysten: se Revue historique CXIX (1915), 1 ff. (Ferd. Lot);
Longnon: Les noms de lieu de la France (1922), 178 ff.; Petermanns Mitteil. LXIV (1918),
13 ff., 63 ff. (L. Brückmann); Zeitschr. f. Ortsnamenforsch. II (1926—27), 177 (M. Schön
land

Angelsachsen

feld).

S. 193: Kontinentale Forudsætninger: Der henvises til den tidligere nævnte
arkæologiske Litt. Sml. Archaeologia LXIII (1912), 159 fr., særlig 193 (E.Thurlow
Leeds) ; Fr. Roeder: Die sächsische Schalenfibel d. Völkerwanderungszeit als Kunstgegenstand u.
siedlungsarchäolog. Leitfossil

(1927; Brudstykke af et bebudet Værk: Gesch. u. Besiedlung

Englands durch festländische Germanen).

S. 194: I utae = Jyder: Mod dette Elis Wadstein: On the Origin of the English (1927),
12 f. — Forbindelsen mellem angelske Dialekter og Nordisk: R. Jordan:
Eigentümlichkeiten d. anglischen Wortschatzes (1906), ii2ff.

5. DAN OG ANGUL
S. 196-202: G uldhornene: Ældre Litt, se P. E. Müller: Antikvarisk Undersøgelse over
de ved Gallehuus fundne Guldhorn (1806); Annaler 1853, 141 ff. (E. C. Werlauff) ; Fr. San-
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(1888); E. Vedel: Overs. o. den danske Literatur om Nor
(1905), 33 ff. — Fundhistorien: Aarb. 1908, 1 ff. (P. Lauridsen);
Personalhist. Tidskr. 7. IV (1920), 235 fr. (F.J. West). — Tyveriet: E. C. Werlauff:
Erindringer om Guldhornstyveriet (1858). — Elfenbenskopi af det lange Horn: Aarb.
1900, 83 ff. (P. Købke). — Tolkningsforsøg: Blandt nyere Litt, kan henvises til D. S.
1918, i ff. (Axel Olrik), NoB. XIV (1926), 82 ff. (Ivar Lindquist); Zeitschr. f. deutsch.
Altertum LVIII (1921), 225 fr. (G. Neckel). — Dateringen: NoB. II (1914), 217 fr.
(0. Almgren). — Den mulige Forb. mellem sydøsteuropæiske Horn og det ældre
Guldhorn: Fr. Kaufmann: Deutsche Altertumskunde II (1923), 233. Uafhængig af Kauffmann har jeg selv for flere Aar siden været inde paa den samme Tanke. — Runeind
skriften: Haandb. i det nordslesv. Spørgsmaals Hist. (1901), 18 ff. (Wimmer); AfnF.
XLI (1925), 334 h (E. Brate) og XLIII (1927), 100 f. (Agreil). Tvivl om Indskriftens
nord. Karakter (sml. T. E. Karsten: Die Germanen (1928), 162 f.) kan næppe opretholdes.
— Dansk-angelsk-ves tgermansk: Med den tendentiøse Fremstilling iFr. Kaufmann:
Deutsch oder Dänisch? (1923), sml. Braune: Beiträge XLVIII (1924), 141 ff. (Gudm.
der: Guldhornen från Gallehus i Slesvig

dens forhist. Arkæologi

Schütte).

S. 202-04: Det yngre Nydamfund: Nord. Fortidsminder I (1890—1903), 181 ff.
(Hans Kjær);

Mitteil. VII (1894), 3 ff. (W. Splieth).

S. 205-07: Kampe i Østersøomraadet: Sture Bolin: a. A. (se Henv. til S. 167),

248 fr. — Skjoldungeriget: Af den righoldige Litt, kan fremhæves Axel Olrik: Dan
marks Heltedigtning I—II (1903—11) og Det danske Folks Hist. I (1927), 313 fr. (Vilh.
la Cour).

6. ET DANSK GRÆNSELAND
S. 207-12: Sønderjydske Stednavne: En samlet Behandling foreligger endnu
ikke, men en Udgivelse af det nordslesvigske Navnemateriale skal begynde i 1931.
Adskilligt Stof findes i Johs. Kok: Det Danske Folkesprog i Sønderjylland II (1867), 61 ff.;
Die Heimat X (1900), 53 ff, 73 ff. (Eckmann) og XIII (1903), 97 ff. (Hansen); Haandb.
i det nordsi. Spørgsmaals Hist. (1901), 60 ff. (Johs. Steenstrup). En Orientering giver
Fortid og Nutid III (1920), 1 ff. (Gunnar Knudsen). — Stednavne fra Ditmarsken
og Holsten: Zeitschr. XXXIII (1903), 113 fr. (Reimer Hansen) og XXXVIII (1908),
109 fr. (Paul Dohm). — Navnene paa -sted: Vilh. la Cour: Gesch. d. schlesw. Volkes I
(1923), 65 ff; sml. D. S. 1924, 81 ff. (Gudm. Schütte). Det tyske Materiale er ofte behand
let i Forb. med fantastiske etnologiske Hypoteser, se f. Eks. Arnold: Ansiedelungen u. Wan
derungen deutscher Stämme, zumeist nach hessischen Ortsnamen (1875). — Navnene paa -lev:
Talrige Afhandl, foreligger, indbyrdes stærkt afvigende i Opfattelsen. Det danske Mate
riale, se navnlig D. S. 1906, 54f. (Gudm. Schütte); Aarb. 1916, 136 fr. (H. V. Clausen);
Vilh. la Cour o. A. 77 ff. Det tyske Materiale, se P. Cassel: Ueber Thüringische Ortsnamen I
(1856), 163 fr.; 0. Schlüter: Die Siedelungen im nord-östl. Thüringen (1903), 174 fr. Fanta
stiske etnologiske Hypoteser knytter sig ogsaa til Studiet af denne Navnegruppe, se f. Eks.
Jahrb. d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforsch. XII (1886), 7 ff. (W. Seelmann) og
Th. Jørgensen: Materialier til Løsning af -lev-By-Problemet (1927). — Navnene paa - torp:
En systematisk Behandling af det danske Navnestof er ikke publiceret. Jeg har velvilligst
faaet Adgang til at benytte en af Magister Kr. Hald udarbejdet Monografi. I et helt
forældet Arbejde af J. S. Strodtmann: Probe einer etymolog.-hist. Untersuchung über die Bedeu
tung der Ortsnamen im Herzogthum Schlesw. (1833) findes en Del Materiale til -torp-Navnene. Sml. desuden Die Heimat XI (1901), 183 (Joh. Langfeldt).
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S. 212-13: Herredsinddelingen: Overs. o. Det Kgl. Danske Vidensk. Selsk.’s
Forhandl. 1896, 385 fr. (Johs. Steenstrup); Sven Tunberg: Stud, rörande Skandinaviens äldsta
indelning (1911; heri anført den ældre Litt.); Salmonsens Konversationsleksikon XI
(1921), 345 ff. (Poul Johs. Jørgensen); Festskr. til Kr. Erslev (1927), 1 ff. (Svend Aakjær).
S. 216-20: Sysselinddelingen: O. Nielsen: Bidrag til Oplysn. om Sysselinddelingen i
Danmark (1867); Johs- Steenstrup: Stud, over Kong Valdemars Jordebog (1874), 3ff; sml.
hermed hans a. A. (se Henv. til S. 212—13), 376 ff.; Salmonsens Konversationsleksikon
XXII (1927), 929 f. (Poul Johs. Jørgensen). —Jarl og Thul: Hejmdal 14/n 1924 (Svend
Aakjær); Sønderj. Maanedsskr. I (1924—25), 10 (Svend Aakjær).
S. 221-25: Religiøse Forestillinger: En gennemgaaende ukritisk Behandling af
de sønderj. Kultnavne, se Blandinger, udg. af Folkeskriftselsk. II (1854), 80 ff. (J. Fi
biger) og A. J. J. Michelsen: Von vorchristlichen Cultusstätten in unserer Heimat (1878). Ellers
kun meget spredte Oplysninger vedr, de enkelte Steder og deres Navne.

TREDJE AFSNIT: JARLEDØMMET.
i. DE TIDLIGSTE GRÆNSEKAMPE. GUDFREDS DANEVIRKE
S. 226-35: Karl den Stores Sachserkrige og nordelbiske Politik: O.Abel:

I—II (1866—83; II ved Simson)', Forschungen
z. deutsch. Gesch. XI (1871), 79 ff. og XII (1872), 319 ff. (W. Kentzler; behandler Tiden
til 785); H. Witzschel: Der Ausgang d. Sachsenkriege Karls d. G. 792—804 (1891); A. Hauck:
Kirchengesch. Deutschlands II (3.—4. Opi. 1912), 380 ff; Gustav Storm: Kritiske Bidr. t.
Vikingetidens Hist. (1878), 103 fr.; Mecklenb. Gesch. in Einzeldarstellungen 1. 2 (1899),
35 ff. (R. Wagner); Johs. Steenstrup: Danmarks Sydgrænse og Herredømmet o. Holsten ved den
hist. Tids Beg. (1900); Curt Thomae: Die Stellung der ersten deutsch. Herrscher z- Nord- u.
Ostsee (1910); Zeitschr. XXXIX (1909), 233 fr. (Chr. Reuter) og LVI (1926), 67fr.
(Hermann Hofmeister). — Fié* 99: Brudstykke af Einhards Krønike: Det i Facsimile gengivne Brudstykke svarer til Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829,
recogn. Fr. Kurze (1895), I25> Linie 15 f. o. til 126, Linie 23 f. o.
S. 229-34: Gudfreds Danevirke: Nord. Fortidsminder I (1890— 1903), 197 ff.
(Soph. Muller; her anført ældre Litt., sml. Correspondenzblatt d. Gesamtvereins d. deutsch.
Geschiehts-u. Altertumsvereine XXXI (1883), 68 f. (H. Handelmann)), 207 fr. (Carl
Neergaard, Vestervolden), 224 fr. (Soph. Müller, Østervolden) ; Correspondenz-Blatt d.
deutsch. Gesellsch. f. Anthropolog., Ethnolog. u. Urgesch. XXVIII (1897), 95 fr.
( W. Splieth); Mitteil. d. Geograph. Gesellsch. u. d. Naturhist. Museum in Lübeck, 2. R.
Heft 21 (1906), 43ff (R. Struck); Dansk Tidsskr. 1904, 529 fr. (Afartin Kristensen);
Illustr. Tid. XLV (1903—04), 21 f., 37 (Hans Kjær); Zeitschr. f. Ethnolog. XXXVI
(1904), 675 ff. (Meisner) ; Saga-Book of the Viking Club IV (1906), 313 ff. (Hans Kjær) ;
Hist. Tidsskr. 8. II (1909—10), 365 ff. (Vilh. la Cour); Vilh. la Cour: Danevirke og Kampene
paa vor Sydgrænse (1917), 29 fr.; Philippsen u. Sünksen: Das Dannewerk in Gesch. u. Sage
(I9°7)> Vilh. la Cour: Langs Danevirke (1929); Niels P. Larsen: Danevirke i ny Belysning
(1930); saml, hans Indl. i Militært Tidsskr. LX (1931), 189 fr. For Vestervoldens
Vedkommende staar den af Carl Neergaard fremsatte Opfattelse i Hovedsagen fuld
kommen urokket. Om Soph. Müllers Opfattelse af Østervolden som Kong Gudfreds
Anlæg kan fastholdes, er mere tvivlsomt, men Sikkerhed vil næppe kunne vindes her.
— Broforbindelsen ved Danevirke Sø: Jyllandsposten 24/12 1929 (Vilh. la Cour).
Jahrb. d. Fränkisch. Reiches unter Karl d. G.
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S. 231 : Borgpladsen ved Dåne virke Sø: Carl Neergaard ser i den et Anlæg af Otto II
i 974 eller 975 (a. A. 260 ff.). Mod dette la Cour a. A. (1917), 32 ff. — Wieglesdor:
Enkelte Forskere (f. Eks. Outzen, Lorenzen, 0. Nielsen} mente i Navnets Forled at finde et
Personnavn. I Modsætning hertil opstilledes den Hypotese (se f. Eks. A. D. Jørgensen:
Bidrag til Nordens Hist, i Middelalderen (1871), 31; Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. I
(1896), 50 f.; Aarb. 1916, 52 (H. V. Clausen)}, at Navnet var det samme som det nor
røne poetiske Udtryk Viglidsdor = Stridsmændenes, Huskarlenes Port. Hermed jævn
førtes Kahlegat, der formodedes at være et *Karlagat med samme Betydning som Viglidsdor.
Et *Karlagat er en sproglig Umulighed, et ^Viglidsdor i høj Grad en Usandsynlighed.
Johs. Steenstrup (Det danske Folks Hist. I (1927), 400) har derfor foretrukket Tolkningen
„Skanse-Troppens-Dør“, idet han tænker sig Navnet sammensat af vigi = Udenværk,
Forsvarssted, Bastion (sml. Fritzner) og lid = Skare, Flok. Medens jeg er tilbøjelig til
at tro, at første Led virkelig er et oldd. vigi = Vold, forekommer det mig utænkeligt,
at oldd. -lids- selv af en Udlænding som Tietmar skulde kunne gengives ved -les-. Jeg
antager, at hans -les- gengiver det oldd. -leids- (Vej), hvilket omkr. Aar 1000 har lydt
-leps-.

S. 237: Saxonia transalbiana: Zeitschr. LVI (1926), 159 ff. (Hermann Hofmeister).
— Der har hersket Uenighed blandt Forskerne om, hvorvidt Frankerne havde organi
seret Nordalbingen som en „Mark“ eller ej. I Waitz: Schlesw.-Holst.s Gesch. in drei Büchern
I (1851), 24 h gik Forf. ud fra, at allerede Karl den Store havde oprettet en „slavisk
Mark“ fra Zwentine til Delvenau og Elben som Værn mod Abodriterne og en „dansk
Mark“ fra Ejderen til Slien som et Værn mod os, skønt — mente han — denne
sidste Mark ikke var blevet endelig organiseret før under Henrik Fuglefænger; sml. hans
Jahrb. d. Deutschen Reiches unter König Heinrich I (1863), 166. Mod denne Fremstilling
opponerede Karl Koppmann (Jahrb. X (1869), 14 ff. ; sml. Johs. Steenstrup a. A. (se Henv.
til S. 226—35), 8 ff.). Man har nu ogsaa blandt tyske Forskere mistet Troen paa en
„dansk Mark“, der i sig selv vilde være utænkelig paa Baggrund af de ældre Karolingers
nordelbiske Politik (se navnlig Zeitschr. XLIV (1914), 39 ff. (Anna-Marie v. Liliencron)
og XLVI (1916), 38 fr. (W. Biereje)). Strækningen mellem Ejderen og Slien regnes i
Annalerne ganske utvetydigt med til Danernes Rige. Derimod har Max Lipp: Das frän
kische Grenzsystem unter Karl d. G. (1892), 29 ff. fremsat den Tanke, at en frankisk Mark
Syd for Ejderen kunde være oprettet 804 til Værn først mod Danerne, derefter mod
baade dem og Abodriterne. I Bygningen af Esesfeld 810 ser han et Tegn paa, at en saadan „nordsachsisk Mark“ har eksisteret. Det maa dog understreges, at der aldrig er
Tale om en marca Saxonica eller Transalbiana. De eneste Udtryk, som kunde tyde paa en
frankisk Forvaltningsorganisation af Omraadet (Saxonia transalbiana (817), praefecti
Saxonici limitis (819)), giver intet Holdepunkt for Markhypotesen. Men selve Tanken:
at indrette Landet Syd for Ejderen som en „Mark“ behøver ikke at have ligget fjernt.
Borgbygningerne langs Elbens nordre Bred (810—22) var et første forsigtigt Skridt til
Opnaaelse af et varigt militært Herredømme over Holsten. Er der et Grundlag for den
Formodning, at limes Saxoniae befæstedes med enkelte fremskudte Borge i Aarene efter
818 (Sirksfelde, Nütschau; se Zeitschr. LVI (1926) 133 ff. (Hermann Hofmeister)}, maa
Muligheden for Oprettelsen af en transalbingisk Mark derved være vokset. Den stigende
frankiske Indflydelse indtil 825 kan have virket i samme Retning. Imidlertid fulgte jo
siden en stadig større Svækkelse af Rigsmagten i disse Egne. Endnu i 831 er der intet,
som tyder paa Tilstedeværelsen af nogen „Mark“, og senere er det simpelt hen udelukket,
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at en saadan kan være organiseret (se ovennævnte Arb. af Johs. Steenstrup, Anna-Marie
v. Liliencron og W. Biereye).
2.

ANSGAR OG DE POLITISKE FORHOLD VED GRÆNSEN PAA HANS TID
S. 237-44: Almindelige Fremstillinger: Af den meget omfangsrige Litt, (se

F. Witt: Quellen u. Bearbeitungen d. schlesw.-holst. Kirchengesch.

(2. Opl. 1913)) fremhæves:
I—II (1874—76);

Bernh. Simson: Jahrb. d. Fränkischen Reichs unter Ludwig d. Frommen

I—II (1887); Georg Dehio: Gesch. d. Erz
I (1897), 42 ff.; A. D. Jørgensen: Den nord, kirkes grundlæggelse og
første udvikling I (1874—76), 90 ff.;
Hauck: Kirchengesch. Deutschlands II (3.—4. Opl.
1912), 689 fr.; Hans v. Schubert: Kirchengesch. Schlesw.-Hobt.s I (1907), 34 ff.; samme:
Ansgar u. d. Anfänge d. schlesw.-holst. Kirchengesch. (1901); Hans Olrik: Konge og Præste
stand I (2. Udg. 1905), 17 ff.; J. S. Schöffel: Kirchengesch. Hamburgs I (1929), 45 ff.; Zeitschr. XL (1910), 484 fr. og Hist. Zeitschr. CV (1910), 237 ff. (Chr. Reuter; med Forsøg
paa radikal Ændring i den hidtil antagne Kronologi; mod dette Hauck a. A. 698 f., sml.
Schriften f. Vereins f. schlesw.-holst. Kirchengesch. 2.V (1910—13), 465 fr. (P. Mestwerdt) og Mitteil. d. Instituts f. Österreich. Geschichtsforsch. XXXIII (1912), 201 ff.
(Herm. Joachim)) ; Kirkehist. Saml. 5. IV (1907—09), 633 f. (J. Oskar Andersen) : Schriften
d. Vereins f. schlesw.-holst. Kirchengesch. 2. VI (1914—17), 1 ff. (Aug. Sach). Nord.
Missions-Tidsskr. XXXVII (1926), 97 ff. (J. Oskar Andersen); Till ärkebiskop Söder
bloms sextioårsdag 15. i. 1926, 344 fr. og Ord och Bild XXXIX (1930), 273 fr. (Em.
Linderholm); Sune Lindqvist: Norden och Ansgar (1930).
Ernst Dümmler: Gesch. d. Ostfränkisch. Reiches
bistums Hamburg-Bremen

3. DET ÆLDSTE SLESVIG. FORBINDELSEN MED FRISERNE
S. 244-49: Slesvigs ældste Historie: Aug. Sach: Gesch. d. Stadt Schlesw. (1875);

(1924) ; samme: Alt-Schleswig. Ze^~
(1928). — Byens Handelsforbindelser: Vierteljahrschr. f.
Social- u. Wirtschaftsgesch. IV (1906), 227 ff. (Alexander Bugge) ; W. Vogel: Die Nor
mannen und das Fränkische Reich (1906), 66 f., 417 f.; Zeitschr. XXXVII (1907), 141 ff.
(A. Kiesselbach); Hansische Geschichtsblätter XIII (1907), 153 fr. (Walter Vogel);
Zeitschr. XXXVIII (1908), 403 fr. (E. Daenell) ; Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde
z. Berlin 1912, 766 ff. (Chr. Reuter); Curt Thomae a. A. (se Henv. til S. 226—35); Paul
Kletler: Nordwesteuropas Verkehr, Handel u. Gewerbe im frühen Mittelalter (1924), 160 f. —
Frisernes Handel: Jahrb. d. Gesellsch. f. bildende Kunst u. vaterl. Altertümer z.
Emden XIII (1899), 29fr. (Chr. J. Klumker); Hansische Geschichtsblätter XII (1906),
309 fr. (R. Häpke) og XIV (1908), 295 fr. (H. Wilkens); Göteborgs kgl. vetensk.- och
vitterhetssamhälles handl. 4. XXI—XXII (1918—19, udg. 1922; Elis Wadstein); Skr.
utg. av K. Humanistiska vetenskaps-Samf. i Uppsala XXI13 (1922; Elis Wadstein);
Elis Wadstein: Norden och Västeuropa i gammal tid (1925) 53 ff.; Nya dagligt Allehanda 14/7
1931 (Elis Wadstein); Hist. Meddelelser om Kbhvn. 2. II (1925), 281 ff. (H. U. Ramsing) ;
Festskr. til Hjalmar Falk (1927), 289 fr. (Elis Wadstein); Hist. Tidsskr. 9. IV (1925—
26), 378 ff. (Vilh. la Cour); Kulturhist. stud. o. uppteckningar (1929), 17 ff. (T. J. Arne;
her dog ikke Behandl, af de sydslesvigske Fund) ; Zeitschr. LX (1930), 1 ff. (Fr. Frahm).
S. 245-48: Sliesthorp: Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. II (1899), 109 f. paastaar,
at Navnet ikke kan være nordisk. Dets Dannelsesmaade er dog langt fra ukendt hos
os (jfr. Dyrup, Kærstrup, Maderup o. lg.). — Sliesthorp-Sliaswich: Finskt Museum

H. Philippsen: Alt-Schlesw. Beitr. z- Gesch. d. Stadt Schlesw.
bilder u. Denkwürdigkeiten
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XXX (1923), 30 f. (C. A. Nordman), NoB. XIII (1925), 56 f. (Elias Wessen); Fornv.
1926, 9 ff. og 245 ff. (Sune Lindqvist). I intet Tilfælde kan Stederne søges Syd for Slien;
Sml. Heimatbuch Schlesw. (1924), 26 (Fr. Knorr). — Bynavnet Sliaswich: Nord.
Tidsskr. f. Oldk. I (1832), 272 f. (C. Paulsen); Aug. Sach a. A. no; NoB. XII (1924),
128E (Elis Wadstein; sml. a. A. (1925), 54) og XIII (1925), 56 (Elias Wessén).jfr. her
med Sakses Udtryk sie oppidum (Udg. ved Olrik og Ræder (1931), 214). — Efterlig
ninger af Karl den Stores Dorestadmønter: Enkelte Forskere anser dem for
prægede i Birka, se saaledes Månadsblad 1885, 128 ff. (H. Hildebrand); Fornv. 1917,
41 ff. (L. Kjellberg) og 1926, 5 ff., 307 ff. (Sune Lindquist); de fleste henfører dem
med god Grund til Slesvig (i Polemikken som Regel urigtigt kaldet Hedeby), se Aarb.
1914, 76 ff. (P. Hauberg); Finskt Museum XXX (1923), 15 ff. (C. A. Nordman; her Litt,
indtil 1922); Nordelbingen II (1923), 277 ff. (Erwin Nöbbe); Numismatisk Forenings
Medlemsblad VII (1923—25), 164 fr. (Axel Ernst) og XII (1930), 61 ff. (G\alstef\). —
Jordfund i Slesvig: se XXII Bericht (1862), 19 ff. (Chr. J[ohansen\); sml. Aug. Sach
o. A. 45 f.
S. 249: Ansgars Kirke: At den har ligget Nord for Slien fremgaar alene deraf,
at den byggedes „in portu maritimo apud Sliaswich“. Her — paa Holmen — laa da ogsaa
Egnens eneste Mariekirke. Det er afgjort urigtigt at ville identificere den med Haddeby
Kirke (senest R. Haupt: Bau-u. Kunstdenkmäler in d. Provinz Schlesw.-Holst. V (1924), 100)
eller med Domkirken i Slesvig (saaledes Zeitschr. LVII (1928), 156 ( W. Jänecke)).
4. SVENSKE FYRSTER GRUNDLÆGGER HEDEBY. DRONNING TYRES
DANEVIRKE
S. 249-71: Se Henv. til S. 226—35 (A. Hauck, Johs. Steenstrup, Curt Thomae) og
S. 237—44 (Georg Dehio, A. D. Jørgensen, Hans v. Schubert, Hans Olrik, J. S. Schöffel).
Endv. E. Dümmler: Gesch. d. Ostfränkisch. Reiches III (2. Opi. 1888), 345 ff; Wilh. Biereye:
Beiträge z- Gesch. Nordalbingiens im 10. Jahrh. (1909); Fr. Hammerich: De Rimberto (1834);
Jahrb. X (1869), 23 fr. (K. Koppmann); Aarb. 1871, 85 fr. (A. D. Jørgensen); Zeitschr.
XLIV (1914), i ff. (Anna-Marie v. Liliencron) og XLVI (1916), 1 ff. (Biereye); Lis Ja
cobsen: Svenskevældets Fald (1929). — I de seneste Aar har forsk. Dateringsspørgsmaal
i det 10. Aarh. været stærkt debatterede, og Drøftelsen af danske Forhold har derigen
nem gentagne Gange været berørt; se navnlig Halvdan Koht: Innhogg og utsyn (1921),
34 ff.; (Norsk) Hist. Tidsskr. 5. VI (1928), 146 ff. (Halvdan Koht), 5. VII (1929), 161 ff.
(Johan Schreiner) og 425 fr. (Halvdan Koht) samt 5. VIII (1930), uoff. (Hans Toli);
(Svensk) Hist. Tidskr. XLIX (1929), 35 ff. (Per Wieselgren).
S. 249-50: D et svenske Herredømme: C. A. E. Jessen: Undersøgelser til nord. Oldhist. (1862), 41 ff.; Wimmer: Sønderjyllands hist. Runemindesmærker (1892), 28 ff., sml. hans
De danske Runemindesmærker I. 2 (1893—95), 66 ff.; Johs. Steenstrup a. A. 35 ff, sml. hans
Afh. i Hist. Tidsskr. 9. VI (1929), 361 ff; (Norsk) Hist. Tidskr. 3. III (1895), 358 fr.
(Gustav Storm); Zeitschr. XLVI (1916), 13 (Biereye); Fornv. 1926, 19 og NoB. XVII
(1929), .3 (Sune Lindqvist). Endv. Vilh. la Cour: Danevirke og Kampene paa vor Sydgrænse
(1917), 68 f. ; Curt Weibull: Sverige och dess nord, grannmakter (1921), 38 ff; Elis Wadstein:
Norden och Västeuropa i gammal tid (1925), 131 ff.; Hist. Tidsskr. 9. V (1926—27), 225 ff.
(Vilh. la Cour).

S. 250-51: Bebyggelse „ved Hederne“ før c. 900: Heimatbuch Schlesw. (1924),
29 f. (Fr. Knorr); Elis Wadstein a. A. (1925), 60; Fornv. 1926, 246 (Sune Lindqvist) og
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1927, 250 f. (Elis Wadstein), 369 f. (Sune Lindqvist); Kieler Neueste Nachr. 1/10—2/10
1930 (Gustav Schwantes); Nord. Tidskr. VI (1930), 538 ff. (Vilh. la Cour); Fornv. 1931,
242 (Erik Floderus). — Fig. 113: Brudstykke af Adam af Bremens Krønike:
De i Facsimile gengivne Linier svarer til Adam von Bremen, Hamburgische Kirschengesch.
3. Aufl., herausgg. von Bernhard Schmeidler (1917), 48®—4811, 5221—533 og 533—53®.
S. 252-62: Halvkredsvolden og Hedeby: Soph. Müller: Vor Oldtid (1897), 636 ff.;
Johs. Steenstrup a. A. (se Henv. til S. 226—35), 78 ff.; Aarb. 1900, 240 ff. og Nord. For
tidsminder I (1890—1903), 227 fr. (Soph. Müller); Zeitschr. f. Ethnologie XXXVI
(1904), 675 ff. (H. Meisner) ; Vilh. la Cour a. A. (se Henv. til S. 249—50), 86 ff; H. Philippsen: Schleswig-Haithabu (1925), 16 ff.; Fornv. 1926, 11 ff. (Sune Lindqvist). — Ud
gravningerne: Kun en ringe Brøkdel af Materialet, der findes i Kiel-Museet, er publi
ceret. Se forøvrigt Mitteil. XIV (1901), 19 ff. (J.Mestorf) og XV (1902), 25 fr. (Fr.
Knorr); Flensb. Nachr. 10/10 1911 ; Flensb. Avis 27/10 1911 ; Heimatbuch Schlesw. (1924),
27 fr. (Fr. Knorr); Kieler Neueste Nachr. Vio—2/io
(Gustav Schwantes); Nord.
Tidskr. VI (1930), 528 fr. (Vilh. la Cour); Grænsevagten XIII (1931), 1 ff- (Sigurd
Grieg); Fornv. 1931, 238 ff. (Erik Floderus). — Ydervolden: Af Soph. Müller opfattedes
den som en „Belejringsvold“ (Nord. Fortidsminder I (1890—1903), 279 fr.). Udgrav
ningerne har godtgjort Uholdbarheden af denne Teori, se Heimatbuch Schlesw. (1924),
30 (Fr. Knorr), sml. Gustav Schwantes's ovenn. Art. — Baadkammergraven: Mitteil.
XIX (1911), 68 ff. (Fr. Knorr). Graven dateres her til Slutn. af 10. Aarh., hvilket ikke
er rigtigt, se Jan Petersen: De norske Vikingesværd (1919), 110; Finskt Museum XXX
(1923), 28 (C. A. Nordman). — Forbindelsesvolden: Om dens Opførelsestid har der
raadet stor Meningsforskel; se bl. a. Nord. Fortidsminder I (1890—1903), 251 ff. (Soph.
Müller) og Hist. Tidskr. 8. II (1909—10), 365 fr. (Vilh. la Cour). Først Kiel-Museets
Udgravninger har godtgjort, at den er anlagt samtidig med Halvkredsvolden, og at den
derfor i sin Oprindelse maa antages at skyldes de svenske Herskere. Se Heimatbuch
Schlesw. (1924), 29 f. (Fr. Knorr), sml. Gustav Schwantes's ovenn. Artikel.
Ko virke (Fig. 243) er intet Sted omtalt i Teksten, fordi vi faktisk er helt ude af Stand
til at bedømme dets Alder, og det derfor er umuligt at give det Plads i en almindelig
historisk Fremstilling.
Det udgøres af en Vold med foranliggende Grav, strækkende sig omtr. fra Selk Nor
til Reideaaengene (se Bilag XIII) og med en samlet Længde af oprindelig c. 6500 m,
af hvilke dog kun c. 1650 m er helt bevarede i vore Dage. Hvor Virket staar bedst, har
det et overordentlig karakteristisk Præg: en Vold med rundet Ryg og svagt skraanende
Sider og en skarpt skaaret Grav med meget smal Bund. Højden fra Gravbunden til
Voldryggen er ca. 3 m, og ejendommelig er det hele Anlægs snorlige Retning. Omtr.
paa Midten afbrydes Kovirke af et lille Mosehul, og c. 1000 m Vest for dette er den gamle
Hærvej gaaet igennem Volden, kommende oppe fra Wieglesdor. Før Virkets Anlæg
har Vejbanen været ført lidt vestligere (se Bilag XIII). Paa Dansk betegnes Anlægget
gerne som Kovirke, men Egnens Folk siger Kograf, og en Del tyder paa, at denne sidste
Betegnelse er adskilligt ældre. Den kendes fra nordtyske Befæstningsanlæg, f. Eks. ved
Bremen og Aldenburg, men en rimelig Fortolkning af Navnet er endnu ikke givet.
Umiddelbart betragtet gør Vold og Grav et ret ungt Indtryk. Gravens Karakter
synes i Hovedsagen at svare til den, der har præget Forvoldens Grav ved Hedeby; men
de 4—5 Snit, som Kiel-Museet har lagt igennem Grav og Vold,, har ikke givet et eneste
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Fund, som paa mindste Maade har kunnet tjene til Datering, og med Hensyn til Vir
kets Historie staar vi derfor paa fuldkommen bar Bund. Som Bygmestre har man i Ti
dens Løb gættet paa Kong „Dan“, Kong Gudfred, Knud den Store, Knud Lavard,
Valdemar den Store — alt med lige svag Begrundelse. Blandt de seneste Teorier er der
kun Grund til at nævne Elis Wadsteins (Norden och Västeuropa i gammal tid (1925), 65 ff.).
Han hævder, at Kovirket er anlagt af Kong Gudfred, som — efter hans Opfattelse —
er den egentlige Grundlægger af Byen bag Halvkredsvolden. Ved frisiske Kanalgraveres
Hjælp har Kongen da til Beskyttelse af Handelsvejen Hollingsted-Hedeby ladet Ko
virket anlægge, og Graven foran Volden har delvis kunnet benyttes som en „skeppskanal“, naar Købmændene lod deres Skibe trække over Land fra Trene til Sli. Den
Forestilling, at man „nog ofta“ trak Handels- og Hærskibe over Land, hviler paa, at
en saadan Bedrift undtagelsesvis findes nævnt (se nærv. Værk S. 367), og har man over
hovedet benyttet denne Fremgangsmaade, maa det naturnødvendigt være sket i yd erst
sjældne Tilfælde. En virkelig Handelstrafik maa have været ganske uafhængig deraf,
og hvad der nu og da fortælles om Vikingerne paa deres Hærtog i det fremmede, kan
afgjort ikke uden videre overføres til at gælde normale Forhold herhjemme. Endvidere
er Wadsteins Opfattelse af Gudfred som den, der grundlægger Byen bag Halvkreds
volden, uholdbar (se Henv. til S. 250—51). At Kovirket har været bestemt til at dække
Handelsfarten tværs over Landet fra Hollingsted til Hedeby, er maaske troligt; men
Virket kan da først høre hjemme i Tiden efter c. 900. Sml. forøvrigt Kieler Neueste Nachr.
J/lo—2/10 1930 (hvor Gustav Schwantes betragter Anlægget i Forbindelse med det
hele Befæstningssystem omkr. Hedeby), og Zeitschr. LIV (1924), 460 f. (R. Haupt).
S. 263-64: Henrik Fuglefængers Tog 934: Waitz: Jahrb. d. Deutsch. Reichs unter

I (1863, 3. Opi. 1885) ; W. Thaemert: Die Kriege Heinrichs I. u. Ottos I. gegen
(1913); Hist. Tidsskr. 9. V (1927), 227 ff. (Vilh. la Cour); Aarb. 1927, 90 f.
(Soph. Larsen); NoB. XVII (1929), 13 fr. (Sune Lindqvist). — Fig. 126: Brudstykke
afWidukinds Sachserkrönike: De i Facsimile gengivne Linier svarer til Widukindi
. . . rerum gestarum Saxonicarum libri tres, recogn. K. A. Kehr (1904), 5028—513.
S. 264-66: Svenskernes Fordrivelse: Se Henv. til S. 249—50. Sune Lindqvist har
i o. Afh. villet godtgøre, at det svenske Herredømme har varet i saa at sige hele det
10. Aarh. (sml. hans Udtalelser i Fornv. 1926, 21). Bevisførelsen er overordentlig svag.
Sml. Berl. Tid. 19
S./4* 1930
* * * (Vilh.
10 * *la* Cour).
* * * *—
* Til Lis Jacobsens Vurdering af den islandske
Tradition (a. A. 58 ff.) se Hist. Tidsskr. 9. VI (1929), 465 f. (Vilh. la Cour) og Edda
XXIX (1929), 39 ff (Edv. Buil). — Adams „Hardegon“ opfattes gerne som Gorms
Fader Hardeknud (se Litt, anført i Hist. Tidsskr. 9. V (1927), 214 (Vilh. la Cour)). Imid
lertid har Lis Jacobsen a. A. 23 ff. ad palæografisk Vej sandsynliggjort, at der bag „Harde
gon“ skjuler sig et olddansk Mandsnavn Hardegunni. Den tidligere Opfattelse hævdes
dog vedvarende af Johs. Steenstrup (se Hist. Tidsskr. 9. VI (1929), 358!.). — Silfraskalli: (Norsk) Hist. Tidsskr. 3. III (1895), 375 f. (Soph. Bugge) og 5. III (1916), 545 ff.
(Halvdan Koht); AfnF. XLIII (1926), 31 (Johs. Steenstrup); Lis Jacobsen a. A. 70 ff. —
Northmannia: Curt Weibull a. A. (se Henv. til S. 249—50), 53; Lis Jacobsen a. A.
51 ff; Edda XXIX (1929), 43 f. (Edv. Bull); NoB. XVII (1929), 5 (Sune Lindqvist).
S. 265: Vedelspangstenen og Gottorpstenen: Annaler 1859, 126 ff. (C. C.
Rafn; heri Henv. til ældre Litt.) ; Korrespondenzbl. d. Gesamtvereins d. deutsch. Gesch.u. Altertumsvereine XXXV (1887), ii8f. (H. Handelmann); R. v. Liliencron: Der Runen-
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F?g. 243. Kovirke nær ved Kurborg.
Haderslev Amts Mus. fot. (1926).
(1888); Handelmann u. Splieth: Neue Mittheilungen
(1889); Wimmer: Sønderjyllands hist. Runemindesmærker
(1892), 9 ff., sml. hans De danske Runemindesmærker I. 2 (1893—95), 48 ff og IV (1903—08),
Tillæg og Rettelser; Overs. o. det Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1893, 112 ff.,
275 fr. (Wimmer), 205 fr., 370 fr. (H. Møller); Deutsche Rundschau LXXV (1893),
48 fr. (R. v. Liliencron); Anzeiger f. deutsch. Altertum u. deutsch. Litt. XIX (1893),
li ff. (H. Møller); (Norsk) Hist. Tidsskr. 3. III (1895), 354 ff. (Gustav Storm); Zeitschr.
XXVI (1896), 257 fr. (Fr. Bangert); Nord. stud, tillägn. Adolf Noreen 1904, 282 fr. og
AfnF. XL (1924), 256 ff. (Elis Wadstein) ; AfnF. XXI (1905), 236 ff. ( Wimmer) ; Fortid
og Nutid IV (1923), 192 fr. (Marius Kristensen).
S. 266-68: Tyre Danebod og Danevirke: Hist tidskr. f. Skåneland IV (1910—13),
374 fr. (Lauritz Weibull); Vilh. la Cour: Danevirke og Kampene paa vor Sydgrænse (1917),
324 f. ; Hist. Tidsskr. 9. V (1927), 189 ff. (Vilh. la Cour) ; Acta philologica Scandinavica
II (1927—28), uoff. og Dagens Nyheder 2/6 1927 (Hans Brix); Politiken 1/6 1927 (Lis
Jacobsen) og 14/6 1927 (Niels Møller); Berl. Tid. 15/6 1927 og 24/6 1927 (Vilh. la Cour);
Hans Brix, Lis Jacobsen, Niels Møller: Gorm Konge og Thyra hans Kone (1927) — indehol
dende dels deres ovenn. Afh., dels andre, som var fremgaaet af Striden, tillige S. 103 f.
en Fortegnelse over Indlæg mod den Brix’ske Nytolkning, fremkommet 1/6—30/6 1927;
Finnur Jonsson: Gorm og Thyra Danmarkar böt (1927); Politiken 6/7 1927 (Lis Jacobsen)
og 7/7 1927 (Finnur Jonsson) ; Fr. Orluf: Gisningskritiken mod Thyre Danebod (1927); Berl.
Tid. 1/10, 2/n og 11/11 1927 (Hans Ellekilde), Politiken 11/10 og 15/n 1927 (Niels Møller);
stein von Gottorp. König Sigtrygg's Stein
von den Runensteinen bei Schlesw.
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D. S. 1928, i ff. (H. Holten-Bechtolsheim); Tilskueren 1928. II, 309 ff. (Niels Møller)
og 415 ff. (H. Holten-Bechtolsheim) og 421 ff. (Niels Møller) ; AfnF. XLIV (1928), 226 ff.
(Axel Kock) ; Henrik Ussing: Sagnene om Thyre Danebod (1928); Skandia I (1928), 187 fr.
(Lauritz Weibull) ; Hist. Tidsskr. 9. VI (1928), 1 ff. (Kr. Erslev); Fornv. 1928, 257 fr.
(Sune Lindqvist); Nord. Tidskr. 1928, 212 ff. (E. Noreen); Festskr. til Finnur Jönsson
1928, 411 £ (Gudm. Schütte).
S. 266-71: Kampestensmuren: Nord. Fortidsminder I (1890—1903), 245 fr.
(Carl Neergaard) ; Hist. Tidsskr. 9. VI (1929), 414 fr. (J. S. Vanggaard).
5. DANERNE KRISTNES. DE AFSLUTTENDE GRÆNSEKAMPE
S. 271-74: Alm. Fremstillinger: se de under S. 237—44 nævnte Værker ar Georg

(104 ff.), A. D. Jørgensen (176 ff.), A. Hauck (III (3.—4. Opl. 1920), 80 ff., 99 ff.),
(51 ff.), Hans Olrik (31 ff.) og J. S. Schöffel (103 ff.). Endv. Köpke u. Dümm
ler: Kaiser Otto d. Grosse (1876); Karl Uhlirz: Jahrb. d. Deutsch. Reiches unter Otto II und
Otto III I (1902). — Unnis Missionsrejse: Lis Jacobsen: Svenskevældets Fald (1929),
44 T. Sml. Hist. Tidsskr. 9. VI (1929), 39 E (Kr. Erslev), 346 F (Johs. Steenstrup), 462 f.
(Vilh. la Cour) og Edda XXIX (1929), 45 (Edv. Bull). — Oprettelsen af de jydske
Bispedømmer: Köpke u. Dümmler a. A. 166 f.; Zeitschr. XLIV (1914), 25fr. (AnnaMarie v. Liliencron); (Norsk) Hist. Tidsskr. 5. III (1916), 415 (Halvdan Koht). — Bekrærtelsesbrevet ar2/! 948: A. D. Jørgensen a. A. II (1878), Tillæg I. 4, 7 ff.; Fr. Curschmann: Die älteren Papsturkunden d. Erbistums Hamburg (1909), 40 f., 66 ff.; W. Biereye a. A.
(se Henv. til S. 249—71), 44 fr.; sml. Zeitschr. XLVI (1916), 24 (W.Biereye). — Kong
Haralds Daab: Köpke u. Dümmler a. A. 390 f; Biereye a. A. (se Henv. til S. 249—71),
70 ff.; Lauritz Weibull: Kritiska undersökningar i Nordens hist. omkr. år 1000 (1911), 37 fr.;
Zeitschr. XLIV (1914), 29 (Anna-Marie v. Liliencron) og XLVI (1916), 28 ff. ( W. Biereye) ;
(Norsk) Hist. Tidsskr. 5. III (1916), 415 (Halvdan Koht). Sml. Johs. Steenstrups herfra
stærkt afvigende Opfattelse af Forholdet mellem Harald Blaatand og Otto I (Danmarks
Sydgrænse (1900), 49 ff.). — Kejser brevet af 26/c 965: Tvivl om dets Ægthed, se bl. a.
Forsch, z. Deutsch. Gesch. XI (1871), 570 F (Oscar Grund); Hauck a. A., 106; Johs.
Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900), 54 ff.; W. Biereye a. A. (se Henv. til S. 249—71),
40, sml. det modsatte Standpunkt i hans senere Afh. Zeitschr. XLVI (1916), 26 ff.;
Hans Olrik a. A. 33 F; Aarb. 1927, 84 ff. (Soph. Larsen). Dets Ægthed maa dog siges at
være godtgjort, se Zeitschr. XLIV (1914), 2 ff. (Anna-Marie v. Liliencron). — in marca
vel regno Danorum: Sune Lindqvist fremsætter (NoB. XVII (1929), 14 F) den Teori,
at der med dette Udtryk hentydes til to forskellige Ting: „det danske Markgrevskab“
og „det danske Rige“. Uholdbarheden heraf se Berl. Tid. 10/4 1930 (Vilh. la Cour); sml.
Johs. Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900), 56; Zeitschr. XLIV (1914), 44 (Anna-Marie
v. Liliencron) og Göteborgs högskolas årsskr. XXV (1919), 2. 29 ff. (Elis Wadstein). —
De første slesvigske Bisper: Paa flere Punkter er Bisperækken uklar, og de for
skellige Forskeres Opfattelser er derfor indbyrdes afvigende. Af særlige Undersøgelser
se Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsch. Geschichtskunde IX (1847), 395 fr. (Lappen
berg); Jahrb. II (1859), T5 ff* (E- F- M°°yer) og Fr. de Tessen-Wesierski: De tribus episcopis
Slesvicensium a sede condita primis (1895); W. Biereye a. A. (se Henv. til S. 249—71), 51 ff.
Sml. Kirkehist. Saml. 5. IV (1907—09), 634 (J. Oskar Andersen; om de første Ribebisper). — Biskop Marco: Deutsch. Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft XI (1894),
154 ff, 161 (Harry Bresslau) ; sml. Johs. Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900), 60 ff.;

Dehio

Hans v. Schubert

SIDE 274—96

Öl?

W. Biereje a. A. (se Henv. til S. 249—71), 55 ff. — Forbindelsen mellem Sydslesvig
og Østholsten: Johs. Steenstrup: Venderne og de Danske (1900), 63 f., 71.
S. 275-78: Otto II’s Hærtog og sydslesvigske Herredømme: Mittheil. d.
Instituts f. oesterreich. Geschichtsforsch. VI. Ergänzungsbd. (1885), 41 ff. (K. Uhlirz);
K. Uhlirz a. A. (se Henv. til S. 271—74), 55 F-; Johs. Steenstrup: Danmarks Sydgrænse
(1900), 62 ff.; Biereye a. A. (se Henv. til S. 249—71), 100 ff.; Zeitschr. XLIV (1914),
30 ff. (Anna-Marie v. Liliencron). — Fig. 136: Brudstykke af Biskop Thietmars
Krønike: De i Facsimile gengivne Linier svarer til Thietmari Merseburgensis episcopi
Chronicon, recogn. Fr. Kurze (1889), 50, Linie 31 f. o. til 51, Linie 7 f. o. — Borgen „in
hiis finibus“: Se Henv. til S. 231. Sml. den nyeste, meget løst underbyggede Teori:
Jahrb. 1929. Herausgg. v. Altertumsverein f. Schlesw. u. Umgegend (1929), 23 ff.

(H. Philippsen).

S. 278-79: Runestenene over Erik og Skarde: Se foruden nedennævnte Arb.
de under Henv. til S. 265 anførte af Handelmann u. Splieth (7 ff.), R. v. Liliencron (Deutsche
Rundschau LXXV (1893), 58 ff), H. Møller (Anzeiger, 12 ff.) og Fr. Bangert (288 fr.).
Tidligere opfattedes Stenene paa Grundlag af Wimmer: Sønderjyllands hist. Runemindes
mærker (1892), 36 ff., sml. hans De danske Runemindesmærker I. 2 (1893—95), 108 ff., som
Vidner om en Generobring af Hedeby c. 1000, efter at Byen havde været i den svenske
Kong Erik Sejrsæls Magt. Denne Opfattelse maa af flere Grunde opgives, se bl. a. Johs.
Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900), 71 ff.; Lauritz Weibull: Kritiska undersökningar i
Nordens hist. omkr. år 1000 (1911), 101 ff.; Festskr. til Kr. Erslev 1927, 76 ff. (Johs. Steen
strup). De af Erik Arup (Danmarks Hist. I (1925) 127) og Sune Lindqvist (NoB. XVII (1929),
20 ff.) fremsatte, indbyrdes stærkt modstridende Hypoteser er ganske usandsynlige.
S. 280-81: Kejserbrevet af 18/3 988: Hauck a. A. III (3.—4. Opi. 1920), 255;
Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900), 67 f.; Biereye a. A. (se Henv. til S. 249—71), 79 ff ;
Zeitschr. XLIV (1914), 29 (Anna-Marie v. Liliencron) og XLVI (1916), 39 F (Biereye);
(Norsk) Hist. Tidsskr. 5. III (1916), 416 (Halvdan Koht).
S. 281-82: Biskop Ezico: Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsch. Geschichtskunde
IX (1847), 403 ff. (Lappenberg) ; Festskr. til Kr. Erslev 1927, 76 ff. (Johs. Steenstrup). —
Sven Tveskægs Kirkepolitik: Curt Weibull: Sverige och dess nord, grannmakter (1921),
85 ff.
S. 284: De tyske Højhedskrav opgives 1025: Harry Bresslau: Jahrb. d. Deutsch.
Reichs unter Konrad II I (1879), 101 ff- °g H (1884), 145 ff.; Forsch, z. Deutsch. Gesch.
X (1870), 612 f. (Harry Bresslau); Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900), 90 ff.; Zeitschr.
XLIV (1914), 44 f. (Anna-Marie v. Liliencron), XLVI (1916), 37 ff. og XLVII (1917),
395 ff. (Biereye); NoB. XVII (1929), 19 (Sune Lindqvist).

6. BEBYGGELSE OG KULTURPRÆG I VIKINGETIDEN
S. 285-96: Sønderjydske Stednavne: Se Henv. til S. 207—12. — Navnene
paa -torp: Ogsaa her har jeg kunnet benytte Magister Kr. Halds Materialsamling. —
Navnene paa -by: Det sydslesvigske Navnestof se NoB. II (1914), 46 fr. (Marius
Kristensen); sml. Die Heimat XI (1901), 182 f. (Joh. Langfeldt); Det svenske: Elof Hellquist: De svenska ortnamnen på -by (1918). Det engelske: Harald Lindqvist: Middle-English
place-names of Scandinavian origin I (1912), Introduction P. LI ff. Navnegruppens Spred
ning Danmark er behandlet i et endnu ikke publiceret Arbejde af Magister Hald, til
Brug af hvilket jeg velvilligst har faaet Adgang; jfr. Bemærkningerne paa Kortbilag
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XVI. — Forbindelsen Sydslesvig-Laaland-Falster : Hellquist a. A. 127; Lol
land-Falsters hist. Samf. Aarb. 1923, 9 fr. (Marius Kristensen; jfr. 1922, 29); Danske
Folkemaal III (1929), 59 f. (Knud B. Jensen). — Schülp: Navnets nord. Oprindelse er
betvivlet af Jellinghaus (Zeitschr. XXIX (1899), 299) °g Aug. $ach (Das Herzogtum
Schlesw. III (1907), 106 f.). Den gamle Navneform med -bi (allerede hos Helmold)
synes dog særdeles vel afhjemlet. Af Schülp ved Wesselburen i Ditmarsken har man kun
relativt unge Navneformer (17. Aarh.), og Forleddet kan her tænkes at indeholde andet
end et Personnavn, jfr. ditmarkiske Marknavne som Schülpenhop ved Schaffstedt og
Schuülwe ved Windbergen. — Bar by: Den af mig givne Fremstilling er mangelfuld,
idet der fra Barbys Omegn kendes to Brumby'er, et Steckby og et Viby. Ingen af disse inde
holder imidlertid det nord. -by. I en Afh. af Reccius, som fremkom i Zeitschr. f. Orts
namenforsch. VI (1930), 222 f. paa et Tidspunkt, da nærværende Værks S. 289 var ren
trykt, godtgøres det, at Endelsen i disse Navne er et *bugi — Bøjning, Krumning, ofte
— i Formen -bü, -by — anvendt i sydhannoveranske Marknavne, knyttede til Jord eller
Eng ved et Aaløbs Bøjning. — Navnene paa -toft(e): Gruppen er ikke tidligere be
handlet. Om dens Datering se Salmonsens Konversationsleksikon XV (1923), 371
(Svend Aakjær). — Navnene paa -mark(e): Det sønderj. Navnestof, se NoB. II
(1914), 128 fr. (Johs. Steenstrup). Adskillige der givne Tolkninger maa dog anses for
uholdbare. — Navnene paa -bøl(le): Navnegruppen er ikke tidligere behandlet.
Se Bemærkningen i Die Heimat XI (1901), 203 f. (Joh. Langfeldt).
S. 296-97: Runestenene fra Arild, Hovslund og Slesvig Domkirke: Haandb.
i det nordslesv. Spørgsmaals Hist. (1901), 36 ff. og 51 ff. ( Wimmer), sml. hans De danske
Runemindesmærker I (1893—1908), CLV ff. og II (1899—1900), 3°7 ff-j Fortid og Nutid
IV (1923), 187 ff. (Marius Kristensen)
S. 298-300: Vikingetidsgravpladser paa Vesterhavsøerne: Før: Verhandl,
d. Berliner Gesellsch. f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgesch. 1890, 178 fr. (O.Olshausen); Mittheil. V (1892), 27 ff. (W. Splieth); Prähist. Zeitschr. V (1913), 468 ff. (Fr.
Behn). — Amrum: Prähist. Zeitschr. Ergänzungsbd. z. Jahrg. 1915—18 (1920), 220 ff.
(O. Olshausen). — En betydelig Vikingetidsgravplads er afdækket ved Ketting paa
Als i Foraaret 1931, se Flensborg Avis 17/5 og 20/5 1931. — En Række Enkeltfund fra
Sønderjylland og Nordtyskland er omtalt i Mannus XXI (1929), 84 fr. (Kossinna),
sml. Verhandl, d. Berliner Gesellsch. f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgesch. 1893,
527 (O. Olshausen) og Zeitschr. XVI (1886), 411 ff. (J. Mestorf). — Stensætningerne
ved Skalnask: XX. Bericht (1861), 17 f., XXII. Bericht (1862), 17 h og XXIII. Be
richt (1863), 39 ff. (Chr. J\ohanseri\) ; J. J. A. Worsaae: Om Slesvigs eller Sønderjyllands
Oldtidsminder (1865), 97 f.; Prähist. Zeitschr. Ergänzungsbd. z. Jahrg. 1915—18 (1920),
207 ff. (O. Olshausen).
S. 300-02: Tyre Danebods Skibe: Troels Arnkiel: Cimbrische Heyden-Bekehrung
(1702), VI, 340; J. J. A. Worsaae: Om Slesvigs eller Sønderjyllands Oldtidsminder (1865),
99; XXVIII Bericht (1868), 31 f.; Die Heimat XXXVIII (1928), 165; Sønderj. Maanedsskr. III (1926—27), 56 fr. (H. Hejselbjerg-Paulsen).
S. 302-04: Galsted-, Skodborg- og Skravesmykkerne: Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark 1929, 34 f. (Johs. Brøndsted). — De sønderjydske Guldbrakteater:
Aarb. 1915, 179 f. (Carl Neergaard); Bernh. Salin: De nord, guldbrakteaterna (1895); i Tabel
overs. 99ff. de sønderj. Fund; XLI. Bericht (1897), 19 ff. (J. Mestorf); Haandb. i
det nordslesv. Spørgsmaals Hist. (1901), 22 ff. (Wimmer; de sønderj. Runebrakteater).
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Fund af Runebrakteater i Nordtyskland, se Rudolf Henning: Die deutsch. Runendenkmäler
(1889), 121 ff. — Fig. 156: Skodborgbrakteaterne: Den i Billedteksten gengivne
Læsning er Wimmers (se Haandb. i det nordslesv. Spørgsmaals Hist. (1901), 24 f.), men
kan ikke anses for sikker. Sml. Aarb. 1871, 196 ff, 225 og 1905, 288 ff. (Soph. Bugge),
samt 1907, 34 f. (Magnus Olsen); Göttingische gelehrte Anzeigen CLXV (1903), 708 f.
(v. Grienberger).

S. 306-09: Ringvoldene paa Vesterhavsøerne: Schlesw.-Holst. Provinzialber.
1791. I, 251 f. (J. Boysen) ; Schlesw.-Holst.-Lauenb. Provinzialber. 1824, I, 17 f. (Peters) ;
III. Bericht (1838), 19 f.; J. G. Kohl: Die Marschen u. Inseln d. Herzogthiimer Schlesw. u.
Holst. I (1846), 244 fr.; Zeitschr. III (1873), 54 ff. (H. Handelmann).
S. 310-11: De sønderjydske Sølvfund: Archiv. I (1895), 8 ff. og II (1896), 14
(J.Mestorf); Mittheil. VIII (1895), 9 ff, IX (1896), 14 (J.Mestorf) og XVI (1903),
23 ff. (Fr. Knorr; holstensk Fund).
S. 311-12: Den vestlige Handelsvej: Hist. Zeitschr. CV (1910), 242h (Chr.
Reuter) ; P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (1900), 20 f., 26 ff;
Otto v. Friesen opstiller den Teori (Rö-stenen i Bohuslän (1924), 56 f.), at Transithandelen
i den rom. Jernalder og Folkevandringstiden fulgte Kongeaaens Vandsystem fra Ribeegnen til Lille Bælt, idet han henviser til Aarb. 1915, 191 (Carl Neergaard). Først under
Vikingetiden flyttedes Transithandelen mod Syd til Ejder-Sli-Linien, hvilket skulde
skyldes ændrede politiske Forhold (Anglernes Udvandring). Imidlertid godtgør de i
Aarb. a. St. (sml. 196 f., 204) nævnte Guldfund ikke nogen Transithandel fra Ribe til
Bæltet, og Ejder-Sli-Handelen er sikkert langt ældre end Vikingetiden, selv om først
denne har givet den en fastere Form ved Grundlæggelsen af Slesvig — ligesom nordpaa
Grundlæggelsen af Ribe har virket i tilsvarende Retning heroppe. — Fig. 161 : Brud
stykker af en karolingisk Lerkande som den afbildede er tillige fundet i Norge, Id Sogn,
Østfold (Oldsaksamlingen i Oslo, Mus. Nr. C 15871; ikke publiceret). Birkafundene
af disse Kander, se Kulturhist. stud. o. uppteckningar (1929). 18 (T.J. Arne).
S. 312-14: D en østlige Handelsvej: W. Heyd: Histoire du commerce du Levant au
moyen-âge I (1885), 63 f.; Georg Jacob: Der Nord.-balt. Handel der Araber im Mittelalter
(1887); P. Hauberg a. A. 10 ff, 22 ff. — At-Tartûschî: Georg Jacob: Ein arabischer
Berichterstatter aus dem 10. oder n.Jahrh. (1890); Museum 1892. I, 262 ff. (Hans Olrik).
7.

FRISERNES INDVANDRING

S. 314-25: Udførlige Bibliografier vedr. Nordfrisland findes i Schlesw.-Holst.

Jahrb. 1922, 113 ff. (Volquart Pauls) og Nordfriesland. Heimarbuch (1929), 701 ff. Blandt
de mange Værker om Emnet kan særlig fremhæves A. L. J. Michelsen: Nordfriesland im
Mittelalter (1828); G. Weigelt: Die nordfries. Inseln vormals u. jetzt (2. Opi. 1873);
Hansen: Chronik d. friesisch. Uthlande (2. Opi. 1877); samme: Die Friesen (2. Opi. 1876);
Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. II (1899), 134 fr.
S. 315-16: Det etnologiske Problem: Schlesw.-Holst. Provinzialber. 1793. II,
245 fr. (Kruse); Michelsen a. A. 29 h;
Schlesw.-Holst. Gesch. I (1851), 9h; A. D.
Jörgensen: Bidrag til Nordens Hist, i Middelalderen (1871), 35 ff.; V. Langhans: Ueber d. Ur
sprung d. Nordfriesen (1879); Herrn. Möller: Das altengl. Volksepos (1883), 85 ff.; Th. Siebs:
Zur Gesch. d. engl.-fries. Sprache I (1889); 23 fr., 355 fr. (Litteraturhenv.) ; Anzeiger f.
deutsch. Altertum u. deutsch. Litt. XXII (1896), 157 fr. (Herrn. Möller); Pauls Grundr.
d. germ. Philologie I (2. Udg. 1901), 1170 ff. (Th. Siebs); Hist. Tidsskr. 6. IV (1892—94),
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318 fr. (P. Lauridsen); Sønderj. Aarb. 1893, x77 ff- (A. D. Jørgensen) ; Hist. Vierteljahrschr. VI (1903), 13 f. (Ernst Devrient) ; Hoops Reallex. II (1913—15), 100 (R. Much);
Die Tat 1917, 1132 fr. (Chr. Jensen); Die Tide III (1919—20), 674 fr. (Hansen);
Schlesw.-Holst. Jahrb. 1922, 17 f. (Volquart Pauls); Nordelbingen I (1923), 229 fr.
(Ernst George) ; Volk u. Rasse I (1926), 7 ff. (Otto Lehmann); Jahrb. d. Nordfries. Vereins
f Heimatkunde u. Heimatliebe XVI (1929), 119 ff. (Karl Saller; sml. her Litteraturhenv. 139); Nordfriesland. Heimatbuch (1929), 81 ff. (L. C. Peters).
S. 316-20: Det arkæologiske Materiale fra de seneste Aars Gravninger er endnu
ikke publiceret. En Del af det findes i Kiel, en Del i Museet i Tønning. Sml. Nordfriesland. Heimatbuch (1929), 60 ff. (A.Tode). Det ældre Materiale, se Henv. til
S. 298—300. Endv. Mittheil. IX (1896), 15 ff. (W. Splieth). Til Fremstillingen i nærv.
Værk er Fundene i Kiel, Husum, Wyk og Keitum Museer gennemgaaet.
S. 320—25: De nordfrisiske Stednavne: Ved Udarbejdelsen har jeg benyttet
Materialet i Stednavneudvalgets Samlinger. Se endv. Veröffentl. (Mitteil.) d. Nordfries.
Vereins f. Heimatkunde u. Heimatliebe II (1904—05), 190 ff. og III (1905—06), 109 ff.
(H. Hansen). J. Schmidt-Petersen: Die Orts- u. Flurnamen d. Insel Föhr (1922); samme: Die
Orts- u. Flurnamen d. Insel Amrum (1924); samme: Die Orts- u. Flurnamen Nordfrieslands
(1925); Nordfriesland. Heimatbuch (1929), 121 ff. (L. C. Peters); sml. Aug. Sach: Das
Herzogtum Schlesw. II (1899), 146 fr.; Niedersachsen XXV (1919—20), 116 ff. (Johann
Esk). — Navnene paa -büttel: Se Jahrb. d. Geschichtsvereins f. d. Herzogtum
Braunschweig 1902,1 r. (P.J. Meier) ; Zeitschr. XXXIII (1904),156 ff., 179 ( Reimer Hansen).
8. DEN POLITISKE OG KIRKELIGE UDVIKLING I DET 11. AARHUNDREDE
S. 325-42: Fremstillinger, dels ar hele Perioden, dels ar væsentlige Enkeltheder,
maa søges i de al under S. 237—44 nævnte Værker ar Georg Dehio (146 ff. og II (1877),
15 fr.), A. D. Jørgensen (609 fr.), A. Hauck (III, 634 fr.), Hans Olrik (45 fr.) og Hans v.
Schubert (72 ff.), hvortil bl. a. kommer J. G. F. Rader: Danmark under Svend Estridsen og
hans Sønner (1871) ; Ernst Steindorf): Jahrb. d. Deutsch. Reichs unter Heinrich III I—II (1874—
81); G. Meyer v. Knonau: Jahrb. d. Deutsch. Reiches unter Heinrich IV u. Heinrich V I—VII
(1890—1909); Johs. Steenstrup: Venderne og de Danske før Valdemar den Stores Tid (1900);
Zeitschr. XLVII (1917), 395 fr. (W. Biereye); Bernh. Schmeidler: Hamburg-Bremen und
Nordost-Europa vom 9. bis 11. Jahrh. (1918), 288 ff. ; Curt Weibull: Sverige och dess nord,
grannmakter (1921), 149 fr.; Skandia IV (1931), 55 ff (Erik Arup; Afh. udkommet efter
Trykningen af min Fremstilling).
S. 327-28: Lyrskovslaget: Uenighed har bl. a. hersket m. H. t. Stedet, se Annaler
1838—39, 12 ff. (N. M. Petersen), 1840—41, 153 ff. og 1852, 122 ff. (J. J. A. Worsaae);
XII. Bericht (1847), 23 f.; P. A. Munch: Det norske Folks Hist. II (1855), 23 ff., sml. hans
Afh. i Nord. Universitets-Tidskr. IV. 1 (1858), 30 ff.; E. Steindorf): Jahrb. d. Deutsch.
Reichs unter Heinrich III, I (1874), 276; Johs. Steenstrup a. A. 67 fr.; Zeitschr. XLVII
(1917), 438 ff. (W. Biereye); Zeitschr. d. Vereins f. Lübeckische Gesch. X (1908), 178 ff.
(W. Ohnesorge) og XI (1909), 383 ff. (Aug. Sach); Sønderj. Maanedsskr. I (1925), 181 ff.
(Aug.F. Schmidt) og IV (1927—28), 113 ff. (H. Hejselbjerg-Paulsen); (Norsk) Hist. Tidsskr.
5. VIII (1930), 37 ff. (Johan Schreiner). — Den stærke Overdrivelse af Slagets Betydn., se navnlig P. A. Munch a. A. 30, sml. Norges Hist., fremstillet for det norske Folk
II. i (1915), 50 (Ebbe Hertzberg); mod dette A. D. Jørgensen a. A. 622 og Johs. Steen
strup a. A. 70.
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S. 329-33: Sven Estridssøns Regering: I den ovennævnte Afh. (Skandia IV
(1931)) søger Erik Arup at gennemføre en fuldstændig ny Opfattelse af Kronologien i
Sven Estridssøns Regering. Ifølge denne skal Sven i Tiden mellem 1050 og 1062 have
opholdt sig som Flygtning i Sverige, berøvet Kongemagten i Danmark af Harald Haardraade (S. 75), hans Skilsmisse fra Dronning Gunhild sættes til c. 1061 (S. 79 h), Mødet
i Slesvig mellem Kongen og Ærkebiskop Adalbert henlægges til 1065—66 (S. 100), og
den Sammenkomst mellem Sven og Henrik, som Adam omtaler umiddelbart efter
Slesvigmødet (III, 18) — i Almindelighed opfattet som Paaskesammenkomsten i Merse
burg 1053 — gøres (S. 100) til eet med Svens og Henrik IV’s Møde 1071 i Bardowik
(Lyneborg, Adam III, 40). Som nævnt i Henv. til S. 325—42 er Afhandlingen fremkom
met paa et saa sent Tidspunkt, at jeg ikke har kunnet tage Stilling til dens Indhold i
min Behandling af Perioden. At de kronologiske Problemer, som er knyttede til Kong
Svens Regering, er vanskelige at løse, er sikkert nok; men det turde være tvivlsomt, om
den Forskydning af Begivenhederne, som Erik Arup har foreslaaet, rammer det rig
tige. Det afhænger i Virkeligheden af den Fortolkning, man vil give et Par Kilde
steder hos Adam, som er ret omdisputable, og hvor de Omstændigheder, som taler
for den Arupske Kronologi, næppe kan siges at veje tungere end andre, som taler
afgjort derimod. — Fig. 167: Ærkebiskop Adalberts Underskrift: „Signum
dom [i] ni Adalberti sancte Hammenburgensis ecclesie [Adalberts Monogram] Dei gratia
archiepiscopi.“ Det hele Brev findes gengivet i Facs. i Beruh. Schmeidler: Hamburg-Bremen
u. Nordost-Europa vom 9. bis ii. Jahrh. (1918), Taf. I.
S. 334-35: Humtrupplankerne: Aarb. 1914, 97 (M. Mackeprang); Francis Beckett:
Danmarks Kunst I (1924), 25; R. Haupt: Die Bau- u. Kunstdenkmäler in d. Provinz Schlesw.Holst. V (1924), 553 f.
S. 335-36: Hedebys Ødelæggelse: Se Litt. vedr. Udgravningerne (Henv. til
S. 252—62). — Venderplyndringen 1066: Forslag til Tekstrettelse hos Adam, se
Hist. Tidsskr. 9. VI (1929), 344 b (Johs. Steenstrup). — Dobbeltnavnet SlesvigHedeby: Meget forskellige Opfattelser har her været gjort gældende, se bl. a. SlesvigLitt. (Henv. til S. 244—49; Sach, Philippsen) og Hedeby-Litt. (Henv. til S. 252—62; Soph.
Müller, Johs. Steenstrup, Vilh. la Cour, Sune Lindqvist, H. Philippsen, Fr. Knorr). Endv. Aarb.
1927, 68 ff. (Soph. Larsen).
S.337: St. Michaels Kloster: Staatsbürgeri. Magazin X (1831), 461fr. (Chr.Kuss);
Aug. Sach a. A. (se Henv. til S. 244—49), 77 ff. ; A. D. Jørgensen a. A. (se Henv. til S. 237—
44), 448; Hans Olrik: Knud Lavards Liv og Gærning (1888), 161; R. Haupt a. A. (se Henv.
til S. 334—35), 248.
S. 337-38: Den ældste stenrejste St. Peter: Zeitschr. f. Bauwesen 1897, 187 fr.
(F. Adler)', Aarb. 1898, 27fr. (Jacob Helms); R. Haupt: Der Dom St. Petri zu Schlesw.
(1921), 4 f.; samme a. A. (se Henv. til S. 334—35), 90, 93, 98; Zeitschr. f. Bauwesen 1926,
79 fr. (Wilh. Jänecke); Die Landeskirche VII (1926), 289 fr. (Wilh. Jänecke); Zeitschr.
LVII (1928), 153 ff. (Wilh. Jänecke). — Haupt vil, støttet paa Niels Helvads ganske upaalidelige Opgivelse, føre Kirkebygningen tilbage til 1018. Jänecke anser Helvads Aarstal
1018 som en „Skrivefejl“ for 1118 og daterer Kirken til Knud Lavards Tid. Afgørende
for Tiden er kun den nære Forbindelse mellem Langhussystemerne i Slesvig og Lund,
se Zeitschr. XLVI (1916), 202 ff. (R. Haupt) og Francis Beckett: Danmarks Kunst I (1924),
117 f. Se Jäneckes ganske tendentiøse Fremstilling af dette Forh., Die Landeskirche VII
(1926), 291. Haupts Forestilling om en ældre Laurentiuskirke paa Peterskirkens Plads
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savner Hjemmel.— Erik Egodes fem „hpfuökirkjur“: En uholdbar Fortolkning,
se A. D. Jørgensen a. A. (Henv. til S. 237—44), 81 if.
S. 338-39: Slesvigmønter fra det ii.Aarh.: P.Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (1900), 77 f., 198, 206, 212, 224 f. Et Møntfund fra Vesterland
paa Sild, indeholdende bl. a. Slesvigmønter og nedlagt i et af Aartierne efter 1040, se
Mitteil. XIX (1911) 78 ff. (Erwin Nöbbef samt Mitteil. d. Nordfries. Vereins f. Heimat
kunde und Heimatliebe 1906—07, 134 (C. Rothmann).
S. 340-41: F orholdet til Holsten i Slutn. af det 1 1. Aarh.: A. D. Jørgensen
a. A. (se Henv. til S. 237—44), 818, sml. Tillæg 77; Hans Olrik: Knud Lavards Liv og
G terning (1888), 27 fr., 37h, 72; Johs. Steenstrup: Danmarks Sydgrænse (1900), 100 ff.
Zeitschr. XLVII (1917), 400 ff. (W. Biereye).

FJERDE AFSNIT: DANMARKS HERTUG.
i. GRÆNSE-JARL OG RIGS-JARL. KNUD LAVARD
S. 343-58: Almindelige Fremstillinger: F. C. Dahlmann: Gesch. v. Ddnnemark
I (1840), 214 ff; Eduard Gervais: Kaiser Lothar III II (1842), 178 fr.; Ludw. Giesebrecht:
Wendische Gesch. II (1843), 183 ff.; samme: Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit III (1868), 931 ff.;
G. Waitz: Eine ungedruckte Lebensbeschreib, d. Herzogs Knud Laward von Schlesw. (1858);
Jahrb. X (1869), 203 ff. (Hermann Reich) og 252 ff. (R. Usinger), sml. Hist. Tidsskr. 4. I
(1869—70), 762 h (A. D. Jørgensen) og Zeitschr. I (1870), 32 ff. (Ludw. Giesebrecht);
Paul Bahr: Stud, z- nordalbingischen Gesch. im 12. Jahrh. (1885), 25 fr.; Hans Olrik: Knud
Lavards Liv og Gœrning (1888); Mecklenb. Gesch. in Einzeldarstellungen I. 2 (1899),
112 ff. (R. Wagner) ; Johs. Steenstrup: Venderne og de Danske før Valdemar d. Stores Tid (1900),
84 fr.; Curt Weibull: Saxo (1915), 130 ff.
S. 344: cornes, custos, praefectus, dux: Se G. Waitz: Deutsche Verfassungsgesch.
III (2. Opi. 1883), 364 fr. Sml. Hist. Tidsskr. 6. VI (1895—97)? 144 fr. (M. Mackeprang).
S. 344-48: H enrik Gudskalkssøns Plyndringer: Johs. Steenstrup: Venderne og de
Danske (1900), 84 fr.; samme: Danmarks Sydgrænse (1900), 103 f. S. fastholder Sakses Ud
tryk: „interfectam Albiae Slesvicoque provinciam cultore vacuefecit“, idet han regner med et
dansk Herredømme over Dele af Holsten, en Opfattelse, som ogsaa farver hans Fortolk
ning af Sakses Ord (nærv. Værk 347) om Friserne, Holsterne og Ditmarskerne, der plyn
drer i Slesvig.
S. 348-49: Kilderne til Knud Lavards Historie: En god Oversigt giver Curt
Weibull: Saxo (1915), 130 ff; sml. dog Bemærkningen Hist. Tidsskr. 8. VI (1915—17),
376 h (Knud Fabricius). — Fig. 174: Brudstykke af Helmolds Slavekrønike: De
i Facsimile gengivne Linier svarer til Helmoldi . . . Cronica Slavorum, recogn. Beruh. Schmeidler
(1909), 965—971gS. 351: Knud Lavards Forhold til Kirken: Hans Olrik a. A. 155 ff. Kildegrund
laget svigter næsten helt. At Knud skulde have været en ivrig Kirkebygger (bl. a. af
Tufstenskirker), ved vi intet om; men der har sikkert i hans Tid været bygget videre
paa St. Peter i Slesvig, hvis Fuldførelsesaar vi ikke kender. Om Knud hører vi kun
(Helmold I, 49), at han i Lubeke personlig deltog i Indvielsen af en Kirke, som Henrik
havde bygget; sml. Zeitschr. d. Vereins f. Lübeckische Gesch. u. Altertumsk. X. 1 (1908),
149 (Wilh. Ohnesorge).
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S. 351-54: Knud Lavard og Hétslaget: P. Hasse: Das Schleswiger Stadtrecht (1880),
113 fr.; Aarb. 1880, 31 (A. D. Jørgensen) ; Max Pappenheim: Die altdänisch. Schutzgilden
(1885), 12 f., 41, 195 f.; Hans Olrik a.. A. 182 ff. — Slesvigs Befæstning: Vi har absolut
ingen positiv Viden om, at Knud skal have befæstet Slesvig, men det antages af de fleste
Forskere; se Annaler 1859, 272 ff. (Chr. C. Lorenzen); Aarb. 1869, 221 ff. (A. D. Jør
gensen); Hans Olrik a. A. 118 ff. — Befæstning af Slisminne og Sliløbet: II. Bericht
(1837), 7; Antiquarisk Tidsskr. 1846—48, 270 fr. (H. N. A. Jensen); Annaler 1854,
196 ff. (Chr. Ewaldsen) og 1859, 76 f., 121 f. (Chr. C. Lorenzen) ; Hans Olrik a. A. 120 ff.
— Slitolden: Hans Olrik a. A. 178 fr. Sml. Henv. til S. 466—74.
S. 356-58: Knuds Titel som Knés: Jahrb. X (1869), 221 (Hermann Reich); Hans
Olrik a. A. 148 f.; Zeitschr. d. Vereins f. Lübeckische Gesch. u. Altertumsk. X. 1 (1908),
97 ff. (Ohnesorge). Sml. Ludw. Weiland: Entwickelung d. sächsischen Herzogthums unter Lothar
u. Heinrich d. Löwen I (1864), 53. — Knud Lavard og Adolf af Schauenborg:
Paul Bahr a. A. (se Henv. til S. 343—58), 29 ff; Zeitschr. LVIII (1929), 296 ff. (W.
Biereye).

2. BORGERKRIGENES TID
S. 358-72: Almindelige Fremstillinger, se Henv. til S. 343—58 (Ludw. Giesebrecht: Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit IV (1875), 69 f-, 97 f-} 105, 303 f. og Curt Weib ull, 156 ff.).
— Fig. 178: Juriansborgen. Til den gengivne Tegning af Generalmajor Zacharias
Wolff svarer en Tekst i hans Manuskript „Pracktische Kriegsbaukunst nach vieljähriger Selbst
erfahrung und daraus abgeleiteten Grundsätzen“, I, Pag. 134 (1722; opbevares i Ingeniør
korpsets Bibliotek). Hans Tegnforklaring til Kortet er flg.:
„0 Das niedrige Teihl dieser Insul, p Eine kleine Höhe, q So von diesem Wall über
höhet wirdt. r Dieser lieget etwas niedriger, s Der Keller von der alten Jürgens Burg,
alwo man noch Steine siehet, über welches 1580 noch ein gemauertes Haus gestanden;
nicht weit hievon gegen Nord Ost hatt die ehemalige Résidence der alten Hertzogen zu
Sleswig gestanden; die Stelle davon lieget mehrenteihls unter Wasser, das übrige lieget
in Gärten, wovon kein Spur mehr zu sehen, t Dass Riff gegen Süden an dem Stromm.
v Das norder Riff, w Alhie ist in alten Zeiten die Brücke gegangen nach der Stadt, wovon
man noch die Spur findet bey einen starcken anhaltenden Westwind, x Auff diesem Wall
hatt die Blusenburg gestanden, welches die pommerschen Wenden von Wollin sollen
erbaut, und alhie posto gefasset haben. Ich glaube aber das die Dänen dieser dehnen
Sachsen in Olden- und Jürgensburg entgegen gesetzet. Der Hafen, z Die Königs Wische
so der Fürstl. Herschaff zu stendig und an der ehemaligen Résidence gelegen, und von
König Abel d. Nahmen hatt.“
Om Juriansborgen se desuden Aug. Sach: Gesch. d. Stadt Schlesw. (1875), 57 ff- °S
H. Philippsen: Alt-Schleswig (1924), 58 fr.; Schl. Holst. Bl. VIII (1839), 51 (Schleep).
S. 363: Erik Emunes Drabssted: A. D. Jørgensen argumenterede for Urnehoved
(Danske Saml. 2. I (1871—72), 378 ff. og 2. IV (1874—76), 324 ff)- Mod dette J. Kinch
(smstds. 2. IV (1874—76), 126 ff.; sml. 2. II (1872—73), 228 ff., særlig 241 (Johs. Steen
strup) ).

S. 363-66: Biskop Herman: Kirkehist. Saml. VI (1867—68), 599 ff. (A.D. Jør

(1874), 33> A. D. Jørgensen
a. A. (se Henv. til S. 237—44), 896 fr.; Danske Magazin 4. II (1873), 335 ff (P. G.
Thorsen); Aarb. 1899, 80 ff. (Soph. Larsen). — Fig. 181: Biskop Hermans Gravsten:

gensen) ; Johs. Steenstrup: Stud, over Kong Valdemars Jordebog
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Indskriften, se ovenn. Afh. af P. G. Thorsen (345 f.) og Soph. Larsen (114 fr.); sml. Dan
marks Riges Hist. I (1897—1904), 557 (Johs. Steenstrup) ; Ewert Wrangel: Konstverk i
Lunds domkyrka (1923), 46 f. — Som Regel har man opfattet Herman som Lunds, Okke
som Hamborgs Tilhænger (se Velschoiv: Nota uberiores (1858), 330; Helveg: Den danske
Kirkes Hist. I (1862), 341; v. Schubert: Kirchengesch. Schlesw.-Holsteins I (1907), 124 fr.).
Mod dette opponerede allerede A. D. Jørgensen (Kirkehist. Saml. VI (1867—68), 606 ff.) ;
sml. Curt Weibull: Saxo (1915), 238. — Adolf II og Knud Magnusson: Wilh. Bernhardi: Konrad III II (1883), 824 fr.
S. 367: Jordvirket ved Mildeaa: Det Sted, hvor Virket skal søges, er stærkt om
stridt. Se A. J. L. Michelsen: Nordfriesland im Mittelalter (1828), 66 ff.; Veröffentlichung,
d. Nordfriesisch. Vereins f. Heimatkunde u. Heimatliebe II (1904—05), 1 ff. (J. Kruse)
og Jahrb. d. Nordfriesisch. Vereins f. Heimatkunde u. Heimatliebe XVI (1929), 50 ff.
(A. Busch); Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. II (1899), 319 h og III (1907), 141.
S. 368-70: Sven Grade og Henrik Løve: Henry Simonsfeld: Jahrb. d. Deutsch.
Reiches unter Friederich 11 (1908), 490 f.; Martin Philippson: Heinrich d. Löwe (1918), 183 ff.
— Et Brev, som Sven Grade skal have udstedt faa Dage efter Byens Erobring i 1155,
og ved hvilket han overdrager Bymændene Kongs-Engen Vest for Altstadt til Erstat
ning for den voldte Ødelæggelse (P. G. Thorsen: De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter
(1855), 23 f.) er uægte, se P. Hasse: Das Schlesw. Stadtrecht (1880), 1 ff. Alligevel godtgør
den ældre slesvigske Stadsret, at denne Eng virkelig har været skænket til Byen af Kong
Sven — vi ved ikke naar (se nærv. Værk 468).
3. DE POLITISKE FORHOLD UNDER VALDEMAR DEN STORE
S. 372-88: Almindelige Fremstillinger: Fr. Hammerich: Danmark i Valdemarernes

(1847—48) 5 Ludw. Giescbrecht: a. A. (se Henv. til S. 358—72) V. 2 (1888), 449 ff.
og Martin Philippson a. A. (se Henv. til S. 368—70); Dansk Tidsskr.
1899, 129 ff. (Hans Olrik); Hans Olrik: Absalon I—II (1908—of)', Hermann Pelzer: Frie
drichs I. von Hohenstaufen Politik gegenüber Dänemark, Polen u. Ungarn (1906).
S. 374: Mødet i Dôle: Hans Olrik a. A. n6ff.; Hermann Pelzer a. A., 26 ff.; Hugo
Reichel: Die Ereignisse an d. Saône im Aug. u. Septbr. d. Jahres 1162 (1908), 15 f.; Curt
Weibull: Saxo (1915), 249 ff. — Venderplyndingen af Als: Die Heimat XXIV
(1914), 241 ff. {Paul Bronisch; værdiløs).
S. 376-81: Valdemarsmuren: Nord. Fortidsm. I (1890—1903), 283 fr. (Carl
Neergaard) ; Vilh. la Cour: Danevirke og Kampene paa vor Sydgrænse (1917), 208 ff; Zeitschr.
XIII (1883), 21 ff. (H. Handelmann). — Fig. 187: Blypladen fra Valdemar den
Stores Grav: Aarb. 1921, 129 fr. (M. CI. Gertz).
S. 381-83: Det ældste Guderup (Gottorp) : Aug. Sach: Aeltere Gesch. d. Schlosses
Gottorp (1865), i ff.; Hist. Archiv 1870, II, 86 ff. (Chr. C. Lorenzen); Chr. C. Lorenzen:
Hist.-top. Meddelelser om Gottorp Slot (1875), 1 ffS. 384-85: Valdemars Gavebrev til Slesvig Bispestol: Aarb. 1908, 145h
(Francis Beckett) ; P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntningen i Danmark indtil 1146 (1900),
62. — Fig. 195: Tympanonrelieffet: Baade dets Datering og Fortolkning (ikke
mindst Læsningen af den stærkt forvitrede Indskrift paa Skriftrullen) har været meget
omstridt, se Danske Mag. 4. II (1873), 351 ff. (Jacob Helms); J. B. Løffler: Udsigt over
Danmarks Kirkebygninger fra den tidl. Middelalder (1885), 200; Aarb. 1908, 117 ff. (Francis
Beckett); Zeitschr. XLVI (1916), 207 og XLVII (1917), 2 ff. (R. Haupt); Aarb. 1918,
Tid I—II

Henry Simonsfeld
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294 fr. (A. Helgesson) ; Zeitschr. XLVIII (1918), 382 og LUI (1923), 324 fr. (R. Haupt);
I (1924), 208 f, 303.

Francis, Beckett: Danmarks Kunst

4. DE POLITISKE FORHOLD UNDER KNUD VI OG VALDEMAR SEJR
S. 388-406: Almindelige Fremstillinger: Ludw. Giesebrecht a. A. (se Henv. til
S. 358—72), VI (1895), 37ff.; U. R. Usinger: Deutsch-dänische Gesch. 1189—1227 (1863);
Hist. Zeitschr. XII (1864), 1 ff. (v. Syhl) ; Theodor Toeche: Kaiser Heinrich VI (1867);
Eduard Winkelmann: Philipp von Schwaben u. Otto IV von Braunschweig I—II (1873—78) ;
samme: Kaiser Friedrich II. I—II (1889—97) ; Herman Pelzer a. A. (se Henv. til S. 372—88),
42 ff.
S. 388-89: Urnehoved: III. Bericht (1838), 22 og XII. Bericht (1847), 33 fr.;
Antiquarisk Tidsskr. 1849—51, 47 fr. (J. N. Schmidt) ; Sønderj. Maanedsskr. I (1924—
25), 12 og 59 (Svend Aakjœr), VI (1929—30), 129 fr. (Vilh. la Cour), 134 fr. (Hugo Matthiessen) og 142 fr. (ældre Litt.); Hejmdal 10/9 1926 (Vilh. Marstrand), 3/fl, 28/0 og 29/o
1926 (H. P. Jørgensen) ; Hugo Matthiessen: Harvejen (1930), 138 f.
S. 389-93: Biskop Valdemar: A. Crone: Valdemar Knudsen (1848); Georg Dehio a. A.
(se Henv. til S. 237—44) II (1877), 109 ff. og Hist. Zeitschr. XXX (1873), 222 ff;
Zeitschr. XXI (1891), 137 fr. (Chr. Godt); Aarb. 1892, 342 fr. (Hans Olrik).
S. 400-01: G rev Albert af Orlamünde: Vidensk. Selsk.’s Skr. 5. R., hist, og
philos. Afd. IV (1869), 96 ff. (C. Paludan-Müller) ; F. Bojsen: Jakob Sunesön af Møn (1902),
26 ff.; Zeitschr. LVII (1928), 1 ff. (W. Biereye); Nordelbingen VI (1927), 371 ff.
(W. Biereye).

S. 402: F rederiks Afstaaelsesbrev 1214: Neues Kiel. Mag. I (1786), 113 fr.

II
(1878), 386 ff. — Valdemars Fangenskab: Vidensk. Selsk. Skr. 5. R., hist, og philosoph. Afd. IV (1869), 93 fr. (C. Paludan-Müller). — Kong Valdemars sidste Aar:
W. Wiederhold: Untersuch, z- Staats- u. Verfassungsgesch. d. nordalbingischen Territorien 1234—
1261 (1897), i ff.
S. 405: Slaget ved Bornhøved: Zeitschr. VII (1877), 1 ff• (P-Hasse); Aarb.
1888, 219 fr. (W. Mollerup); Eduard Winkelmann: Kaiser Friederich IL I (1889), 418 fr.,
503 fr.; Die Heimat XXXVII (1927), 145 fr. (Ludw. Andresen); Zeitschr. d. Vereins
f. Lübeckische Gesch. u. Altertumsk. XXIV (1928), 281 ff. (Fritz Rörig).
(A. G. Carstens); Eduard Winkelmann: Philipp v. Schwaben u. Otto IV v. Braunschweig

FEMTE AFSNIT: VALDEMARERNES SØNDERJYLLAND
i. KONGEN OG HERTUGEN
S. 407-16: De danske Fyrstelen: Johs. Steenstrup: Studier over Kong Valdemars

(1874), 29 ff-j C- Godt: Untersuchung, über die Anfänge d. Herzogt. Schlesw. I (1891),
Pag. II f., XVIII; Hist. Tidsskr. 6. VI (1895—97), 139 fr. (M. Mackeprang); Ludvig
Holberg: Kirke og Len under Valdemarerne (1899); Hist. Tidsskr. 7. II (1899—1900), 247 ff.
(Kr. Erslev). Sml. Mikael H. Lie: Lensprincipet i Norden (1907), 43 fr.
S. 408: ducatus noster et hereditas patris nostri. Fortsættelsen: redderetur,
cuius ipse ad tempus fuerat procurator viser, at ducatus noster og hereditas patris nostri maa være
et og det samme. Sml. Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. I (1896), 33.
Fig. 206 : I et gammelt Papirshaandskrift, som ejes af Uppsala Universitetsbibliotek,
og som gerne gaar under Navn af „Odensebogen“, findes Afskrifter af en Række mid-
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delalderlige Breve, ofte forsynede med fyldige Oplysninger om vedkommende Originalers
Segl. I det 15. Aarh. er der taget en — nu forsvundet — Renskrift af Odensebogen, og
vistnok paa Grundlag af den har Corn. Hamsfort gjort en Række Uddrag, der findes
paa Det kgl. Bibliotek (Kali 668, 8°). Her har han skitseret en Del Segl i Overensstem
melse med Odensebogens Seglbeskrivelser. Af disse er i Fig. 206 gengivet Valdemar den
Stores og Valdemar Sejrs Segl (øverste Række; de paagældende Breve er fra 1180
og ca. 1203 (se Repertorium I, Nr. 34 og Udat. Nr. 79). Der foreligger næppe Grund til
at tro, at begge Seglene skulde have været Valdemar den Stores (P. Hasse: Schlesw.Holst.-Lauenb. Regesten u. Urkunden I (1886), Nr. 137). I anden Række gengives Hams
forts Tegning af Erik Plovpennings og Hertug Abels Segl (Breve fra henholdsv.
c. 1241 og c. 1242; se Repertorium I, Udat. Nr. 93 og 89). Nederst ses Knud Prizlavssøns Segl (Brev fra 1183, Repertorium I, Nr. 42). Knud var en Søstersøn af Valdemar
den Store og arvede efter sin Fader betydeligt Jordegods paa baade Fyn og Als. Ved
et Brev af 20. Novbr. 1183 (derfra Seglet) gav han Knudsklosteret i Odense alle sine
Ejendomme paa Als mod at Munkene til Gengæld lod Sjælemesser læse for ham som for
en af deres egne.
S. 411: Kong Valdemars Jordebog: 0. Nielsen: Liber census Daniæ (1873); Svend
Aakjær: Kong Valdemars Jordebog (1926 ff.). — Af den meget omfattende kritiske Litte
ratur, der indlededes med C. Paludan-Müllers Afh. (Vidensk. Selsk. Skr. 5. R. hist, og
philos. Afd. IV (1871), 161 ff.) skal nævnes: 0. Nielsens Indledning til hans Udgave af
1873; J°hs. Steenstrup: Studier over Kong Valdemars Jordebog (1874); C. Paludan-Müller :
Kong Valdemars Jordebog. Et Stridsskrift (1874); Johs. Steenstrup: Professor, Dr. C. PaludanMüller og Kong Valdemars Jordebog (1874); Hist. Tidsskr. 4. V (1875—77), 56 ff. (Kr. Erslev) ; Danske Saml. 2. IV (1874—7^), 136 ff- (Kr. Erslev) ; L. Holberg: Kong Valdemars
Lov (1886), 205 ff.; Kr. Erslev: Valdemarernes Storhedstid (1898); Lauritz Weibull: Kung
Valdemars Jordebok (1916); Hist. Tidsskr. 8. VI (1915—17), 215 fr. (Kr. Erslev og Lau
ritz Weibull) ; Festskr. til Kr. Erslev 1927, 171 ff. (Victor Hermansen) ; Scandia II (1929),
161 ff. (Sture Bolin). — Kun enkelte Forskere har gjort Jordebogens specielt sønder
jydske Stof til Genstand for en selvstændig Behandling, se C. Godt: Untersuch, über d.
Anfänge d. Herzogtums Schlesw. II (1892), Pag. I ff.; Zeitschr. XLVI (1916), 53 ff. (Wege
mann). Der foreligger hos den sidstnævnte en meget grundig Undersøgelse, som dog
lider af adskillige Mangler baade m. H. t. Opfattelsen af Tekstens Enkeltheder, og hvad
de gennemførte Beregninger angaar, saa det opnaaede Resultat maa siges at være paa
væsentlige Punkter forfejlet.
S. 412-14: Kongens Indtægter af Hertugdømmet: Ved den i Teksten foretagne
Omregning er 1 Mark Sølv (MS) sat = 3 Mark Penninge (MP), idet vel Kursen
paa Valdemarstiden laa mellem 2 og 3 MP, men tenderede stærkest mod 3 (sml. Ers
lev: Valdemarernes Storhedstid (1898), 19; anden Opfattelse (1 MS = 2 MP se Skandia II
(1929), 176 f. (Sture Bolin)). Endv. er 1 Mark Korn (MK) sat = 2 MS (Erslev a. A.
19; anden Opfattelse (1 MK = 5 MS) se Sture Bolin a. A. 193 f.). Dernæst er 1 MK
sat = i Mark Havre (MH). Erslev gaar ud fra det samme. Havren var ganske vist
billigere end Kornet, men til Gengæld gik der flere Havreskæpper paa Havremarken
end Kornskæpper paa Kornmarken (a. A. 11). Sture Bolin finder for Hallands Vedkom
mende en Pris af 2 MS for 1 MH (a. A. 184 f.) — Havremarken var altsaa efter hans
Beregning ikke halvt saa meget værd som Kornmarken. Hans Indvending mod den
Erslevske Teori, at den „vilar huvudsakligen på konstruktion från vad vi veta om en
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mycket yngre tids mätning av spannmål“ (193 f.), overfører et kildekritisk Resonnement,
der er indlysende rigtigt, hvor det drejer sig om almindelige Beretninger, paa et Mate
riale af en ganske anden Art, ikke underkastet de samme Love for Omdannelse, som
præger det meste af vort øvrige Kildestof. I min Omregning er yderligere 1 MK sat =
36 Tdr. Byg. Landsarkivar Svend Aakjar, hvem jeg skylder megen Tak for værdifuld
Hjælp under Arbejdet med Jordebogen, meddeler: „I en Række Lovhaandskrifter,
hvorfra det er gaaet over til Arent Berntsen [: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlig
hed (1656)], siges, at 1 Ørtug Korn er 12 Skæpper, 1 Øre Korn 36 Skæpper. Følgelig
maa Marken, som var 8 Øre, være 36 Tdr. Det ses, at naar man i Begyndelsen af det
16. Aarh. talte om 1 Læst Hartkorn, mente man 36 Tdr. Korn. Dette er Størrelsen af
i Læst Byg i Aabo-Maal, det Maal, som igennem hele det 16. Aarh. brugtes i alle Kro
nens Mageskifter. Lige saa sikkert er det, at 1 Mark Land i Skyldvurderingen paa Sjæl
land var 48 Tdr. Land, og 48 Tdr. Byg var ogsaa 1 Læst paa Sjælland. Men for Jylland
gjaldt Aabo-Maalet aabenbart som Norm“ (Brev af 2/6 1931). — Sluttelig har jeg — som
nævnt i Teksten — for at opnaa Tilknytning til vore Dages Værdiforhold omregnet
i Td. Byg til Kr. 17,15, □: den gennemsnitlige Kapitelstakst for Bygget i Tidsrummet
1921—30.
De S. 412, andet Stykke, sammenregnede Indtægter fra Hertugdømmet er flg. :
Herredssummer:
MP
MS
Haderslev Herred........................ . 20
Frøs Herred................................... • 50
Gram Herred.................................. . 40
Rangstrup Herred........................ • 45
Hviding Herred...........................
210

Lovtrup Herred...........................
Klip lev Herred..............................
Kær Herred....................................
Vis og Husby Herreder..............
S lis Herred......................................
Strukstrup Herred.......................
Ugle Herred...................................
Nørre Gøs Herred........................

.
•

.

MK
20

10

12

8

4

228

36

(desuden Told)

(desuden Honning og
Korn)
(6 Mark Rug og 6 Mark
Havre)

20
50
60
20
(4 Mark Havre)

. 20
. 100

Ialt. . • 425

Herredssummer mangler ved Lø Herred (Afgiften sættes til 3 Foder Honning), Ny
Herred, Sønder Gøs Herred (mon ikke de 100 MS, der staar opført under Nørre Gøs
Herred udredes af begge Gøs Herreder tilsammen?) og Ar ns Herred (se i det flg.).
Til ovennævnte Summer kommer endvidere fra Tyrs trup Herred 20 Mark, fra Rise
Herred 60 Mark og fra Højer Herred 120 Mark. Det kan altsaa ikke ses, om der her
er Tale om MS eller MP. Sandsynligvis skal Afgifterne fra Tyrstrup og Rise Her
reder opfattes som MS, Afgiften fra Højer Herred som MP. I saa Fald bliver de
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samlede Herredssummer, som opregnes i Jordebogen, ialt 693 MS =
3461/2 MK = 12474 Tdr. = 213929,10 Kr.
Vedrørende Rise Herred bemærkes flg.: Jordebogens Tekst lyder: „Risæheret. .lx.
mr. vel .x. mr. siliginis .iiiior. auene. .xxiiiior. mr. denariorum exceptis theloneo et exactione.“ Jeg
opfatter dette, som de 60 MS er den samlede Herredssum — de 10 Mark Rug, 4 Mark
Havre og 24 MP (tilsammen = 36 MS) derimod Afgiften „exceptis theloneo et exactione“.
Told og Fogedafgiften skulde da skønsmæssig være sat til 24 MS.
Indtægt af Ribe:
Ialt 300 MP og 660 M. De sidstnævnte maa utvivlsomt opfattes som MP, hvorved den
samlede Sum fra Byen bliver 960 MP. I en Indtægtsliste, som ligeledes findes i Jorde
bogen, og som vel stammer fra c. 1240, opgives Indtægten af Ribe til 900 MP. 960 MP
= 320 MS = 160 MK = 5760 Tdr. = 98784 Kr. Der gøres opmærksom paa, at Byens
Hestetold kalkuleres til 350 M „og mere“. Tallet er altsaa ikke absolut — og kan i
Følge Sagens Natur ikke være det.
Indtægt af Landboer i Søderup:
2 MS = i MK = 36 Tdr. = 617,40 Kr.
Indtægt af Varnæs og Sundeved:
Jordebogens Tekst lyder: „Sundwith. mr. jrumenti .x. mr. auene et .xxiiiior. mr. denariorum
................. Hoc est debitum regis de Warnas, v. mr. annone et dim. et iii. mr. denarium. de arngiald . et stuth . et garcætegiald . et molendino et transita maris . viii. sol. argenti et .ii. mr. et de

Sundwith .vii. mr. annone et .xxii. mr. denariorum.“ Ifølge dette har Kongen altsaa af Var
næs haft 5x/2 MK og 3 MP = 6 MK = 216 Tdr. = 3704,40 Kr., medens samtidig Møl
len og Færgen har givet ham 2 M og 8 Ørtug = 2x/3 M. Dette er antagelig MS, altsaa
= ix/6 MK = 42 Tdr. = 720,30 Kr. Hvorledes de to indbyrdes modstridende Op
givelser for Sundevedafgiften skal förstaas, vover jeg ikke at afgøre. Den ene (Sunde
ved A) lyder paa 1 MK, 10 MH og 24 MP = 15 MK = 540 Tdr. = 9261 Kr. Den
anden (Sundeved B) angiver 7 MK og 22 MP = io2/3 MK = 384 Tdr. = 6585,60 Kr.
Indtægt af Slisminne:
20 MS = 10 MK = 360 Tdr. = 6174 Kr.
Indtægt af Gelting:
30 MS = 15 MK = 540 Tdr. = 9261 Kr. — Gelting har vist udgjort et eget Birk,
og ifølge Jordebogen har dette omfattet Røst, Grouæ (Graamark?), Fornæs (?), Mynnæsby
(ved Slisminne), Rackæthorp (Svakketorp?), Tolægarhd(?), Fughælsnæs (?), Gyæltyng
(Gelting) og Wakærbol (Vakkerballe), d. v. s. det meste af de nuv. Gelting og
Kappel Sogne.
Indtægt af Danevirke, Ejdersted og Lundebjerg Herred:
120 MS = 60 MK = 2160 Tdr. = 37044 Kr. — Da senere Ejdersted med Lunde
bjerg Herred opføres med en Afgift paa ialt 100 MS, maa de overskydende 20 MS vel
falde paa „Danevirke“ og disse kunde tænkes at udgøre Herredssummen for Arns Herred,
fordi Danevirke ligger i dette Herred, og der ingen Herredssum er opført bag dets Navn
(se ovenf.). Denne af Oluf Nielsen fremsatte Tanke (Liber census Daniæ (1873), I05) er
dog ikke den eneste mulige. Sml. C. Godt a. A. (se Henv. til S. 411), Pag. II.
Indtægt af Fræslet og Ikernborg:
100 MS = 50 MK = 1800 Tdr. = 30870 Kr.
Indtægt af Svansø:
10 MS = 5 MK = 180 Tdr. = 3087 Kr.
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Indtægt af Kamp:
20 MS = 10 MK = 360 Tdr. = 6174 Kr.
Indtægt af Utland:
Regnes de 100 MS, som svares af Ejdersted og Lundebjerg Herred, fra, fordi de vist
nok allerede er indgaaet i de 120 MS fra „Danevirke, Ejdersted og Lundebjerg Herred“
(se ovenf.), bliver den samlede Indtægt af Utland 534 MS = 267 MK = 9612 Tdr. =
164845,80 Kr.
Sammenregnes alle de ovennævnte Afgifter faas som Hovedresultat:

Herredssummer................
Ribe..................................
Søderup............................
Varnæs..............................
Mølle, Færge..................
Sundeved (A)..................
Slisminne..........................
Gelting............................
Danevirke m. m...............
Fræslet, Ikernborg..........
Svansø..............................
Kamp..............................
Utland..............................
Ialt...

MS
693
320
2
12
2V3
30
20
30
120
100
10
20
534
I893V3

MK
346V2
160
1
6
i1/«
15
10
15
60
50
5
10
267

Tdr.
12474
5760
36
216
42
540
360
540
2160
1800
180
360
9612

Kr.
213929,20
98784,00
617,40
3704,40
720,30
9261,00
6174,00
9261,00
37044,00
30870,00
3087,00
6174,00
164845,80

9462/3

34080

584472,00

Tdr.
33924

Kr.
581796,60

Tages Hensyn til Sundeved B, bliver Tallene henholdsvis:
MS
MK
884^/3
942V3

S. 414-15: P atrimonium regis: En anden Opfattelse af Patrimoniets Betydning
end den i Teksten givne („den godsmasse, der var opsamlet som ejendom for den danske
konge i Jylland“), se Skandia IV (1931), 87 (Erik Arup). — Ved en Omregning af Jordebogens Vurderingssummer skal 1 Mark Guld (MG) sættes = 8 Mark Sølv (MS).
Ejendommene i de sønderjydske Herreder er flg. :
Haderslev Herred: En Jord sammesteds 71/2 MG, Vilstrup 1 MG, Kærstrup 6 MS,
Fredsted 10 MG, Bramdrup 2 MG og Rosted 5 MG — tilsammen 261/4 MG. — Tyr
strup Herred: Kobbersted 5 MG, Vejstrup 1 MG, og Hejis 13 MS — ialt 75/8 MG. —
Frøs Herred: Agtrup 1 MG1). — Gram Herred: Gram 10 MG, det halve af en
Mølle i Endrup[skov], Holm 2 MG, Jels 3 MG og Modbøl 3 MS — ialt 153/8 MG. —
Rangstrup Herreder: Rangstrup 12 MG. — Hviding Herred: intet. — Lø Her
red: Svanstrup 16 MG og Part i Kummerlev 15 MG — ialt 31 MG. — Højer Herred:
intet. — Rise Herred: Hejsel (forsv.) og Aarslev tilsammen 6T/2 MG, Opnør (se S. 456)
21/2 MG og Part i Barsmark 1 MG — ialt 10 MG. — Lov trup Herred: intet. —
Kliplev Herred: Vilsbæk i3/4 MG, Hostrup 1^/2 MS og Ensted 2 MGV2 MS —

x) Agtrup maa være indføjet paa fejlagtig Plads. Det hører hjemme under Tyrstrup
Herred.
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ialt 5x/2 MG. — Kær Herred: Læk 12 MG. — Sundeved: Varnæs 96 MG og Bovrup
i MG — ialt 97 MG. — Vis og Husby Herreder: intet. — Ny Herred: Vippetorp
36 MG, Runtoft 6 MG — ialt 42 MG. — Siis Herred: Skørdrup 37 MG, Tøstrup
c. 22 MG, Ravnkær i41/2 MG, en Fjerdedel af Fovlløk, Grødesby, Part i Dollerød
4x/2 MG, Skæggerød 5 MS, Bøl 5 MG, Tyarnes (?) 6 MG, Part i Sønder Brarup 7 MG,
Part i Notfeld 2x/2 MG -J- 16 Ørtug S og Part i Bredbøl 6 MS — ialt c. 100 MG. —
Strukstrup Herred: Grumby og Tved (forsv.) tilsammen 7x/2 MG. — Ugle Herred:
Bistoft m. m. 40 MG. — Nørre Gøs Herred: Part i Bredsted med Tilliggende 18 MG.
— Sønder Gøs Herred: Hatsted 30 MG.
Sammenregnet giver dette 4551/4 MG = 3642 MS = 1124285,40 Kr. — Om Patrimoniets Reduktion efter 1223—27> se Vidensk. Selsk. Skr., 5. R., hist, og philosoph.
Afd. IV (1871), 261 ff. (C. Paludan-Müller).

2. BISPEDØMMERNE
S. 416-22: Almindelige Fremstillinger: Ludv. Helveg: Den danske Kirkes Hist,

II (1870), 44 ff. ; F. Wedel: Den sønderj. Kirkes Hist. I (1863), 84 fr.;
(u. A. L. J. Michelsen): Schlesw.-Holst. Kirchengesch. I (1873), 209 ff.,
II (1874), i ff.; Hans v. Schubert: Kirchengesch. Schlesw.-Holst.'’s I (1907), 233 ff.; R. Hansen
u. W. Jessen: Quellen z- Gesch. d. Bistums Schlesw. (1904).
S. 416: Domkapitlerne: Ludv. Helveg: De danske Domkapitler (1855); Ny kirkehist.
Saml. I (1857—59), 336 ff. (J. Kinch; om Domkapitlet i Ribe); Nyt theolog. Tidsskr.
XII (1861), 151 ff. (C. Paludan-Müller); Klaus Harms: Das Domkapitel z- Schlesw. von
seinen Anfängen bis z- Jahre 1542 (1914).
S. 417-19: Bispens Stilling til Kronen: Johs. Steenstrup: Stud, over Kong Valdemars
Jordebog (1874), 92 ff.; C. Godt a. A. (se Henv. til S. 411), Pag. XIII ff.; Hist. Tidsskr.
6. VI (1895—97)5 196 ff- (M. Mackeprang); Ludv. Holberg: Kirke og Len under Valdemarerne (1899). — Privilegiebrevet af 20/n 1187: Aarb. 1892, 349 (Hans Olrik).
— Mindske Bispens Skipen: Johs. Steenstrup a. A. 108. — Fig. 208: Brudstykke
af et Pavebrev, dateret 3. Juni 1216: De i Facsimile gengivne Linier svarer
til P. Hasse: Schlesw.-Holst.-Lauenb. Regesten u. Urkunden I (1886), Nr. 322, forfra til
L. 13.
S. 420-22: Bispedømmets Inddeling: Annaler 1849, 332 ff- (H- N. A. Jensen).
— Hærvejen og Bispedømmet: Hugo Matthiessen: Hærvejen (1930), 136.
til Reformationen

H. N. A. Jensen

3. KIRKERNE
S. 422-40: Almindelige Fremstillinger: R. Haupt: Die Bau- u. Kunstdenkmäler
in d. Provinz Schlesw.-Holst. V (1924; Haupts Dateringer er i flere Tilfælde meget angribe
lige); Aarb. 1914, 95 ff. (M. Mackeprang; ved den her foretagne Optælling af de kirke
lige Mindesmærker er der — i Modsætning til Fremgangsmaaden ved nærværende
Værk — ikke taget Hensyn til de Dele af Sønderjylland, der laa Nord for Grænsen af
1864).
S. 422-32: Sognetallets Størrelse: Hist. Tidsskr. 6. V (1894—95), 183 fr. (P. Lau
ridsen); Zeitschr. XVIV (1894), 352 ff- (R- Hansen). — Tiendepligten: Ludv. Helveg:
Den danske Kirkes Hist, til Reformationen I (1862), 457 f. ; v. Stemann: Gesch. d. öffentl. u.
Privat-Rechts d. Herzogthum Schlesw. I (1866), 57; Skandia I (1928), 266 f. (Erik
Arup). — Kirkebygningerne: Vor hjemlige Kirkebygningskunst findes oversigts-
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mæssigt behandlet i L. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygninger fra den tidl.
Middelalder (1883), P-Købke: De danske Kirkebygninger (2. Udg. 1908) og M. Macke
prang: Vore Landsbykirker (1920). Sml. Francis Beckett: Danmarks Kunst I (1924). — Starup
Kirke: Aarb. 1914, 101 f. (M. Mackeprang); Schlesw.-Holst. Kunstkalender 1918—19,
38ff. (Heinr. Petersen); Francis Beckett a. A., 57; Trap: Danmark, 4. Udg. IX (1929),
iogff. — Paavirkninger fra Ribe Domkirke: Aarb. 1914, 105 fr. (M. Macke
prang); Francis Beckett a. A. 97 ff. — Paavirkninger fra Slesvig Domkirke:
Aarb. 1914, 112 ff. (M. Mackeprang); Francis Beckett a. A. 117 fr. — Sørup Kirke:
Danske Mindesmærker I (1866), 31 ff. (J. J. A. Worsaae) ; Francis Beckett a. A. 119 f. —
Fritstaaende Klokketaarne: Aarb. 1914, 97 ff- (M. Mackeprang). Døbefonte:
Ernst Sauermann: Die mittelalterl. Taufsteine d. Provinz Schlesw.-Holst. (1904), sml. Sønderj.
Aarb. 1905, 294 fr. (M. Mackeprang) ; Aarb. 1914, 107 fr. (M. Mackeprang) ; Francis
Beckett a. A. 236 fr., 248. — Tufstenskirkerne: Ny kirkehist. Saml. I (1857—59),
584 fr. (Jac. Helms); Jac. Helms: Danske Tufstenskirker (1894); Aarb. 1898, 19 fr. (Jac.
Helms) og 1914, 108, 121 (M. Mackeprang); Francis Beckett a. A. 42, 101 ff. — St. Mi
chaels Kirke: Trap: Hertugdømmet Slesvig (1864), 555 fr.; Jac. Helms a. A., 58 fr.;
Architekten VII (1904—05), 276 fr. (Jac. Helms); Frölén: Nordens befäst, rundkyrkor II
(1910), 5 ff; Francis Beckett a. A. 167 ff, 300. — Hollingsted Kirke: Schlesw.-Holst.Lauenb. Kirchen- u. Schulbl. 1888, 25 ff, 29 ff. (Petersen) ; Jac. Helms a. A. 65 f. —
Teglstenskirker: Aarb. 1914, 122 ff. (M. Mackeprang). — Runde Vesttaarne: Aarb.
1895, 53 fr. (Otto Blom); Zeitschr. XXXII (1902), 253 fr. (R. Haupt); Aarb. 1914.
133 (M. Mackeprang).
S. 436-40: Mosaikvinduet fra Roager: Jac. Helms a. A,. 80 f.; Trap: Danmark,
4. Udg. IX (1929), 291. —Bjerningplanken: Kunstmus. Aarsskr. 1921—23, 139 fr.
(M. Mackeprang). — Passionsreliefferne i Hyrup og Nørre Haksted Kirker:
Aarb. 1901, 1 ff. (Ivar Hertzsprung); A. Matthaei: Werke d. Holzplastik in Schlesw.-Holst.
bis z-Jahre 1530 (1901), 44 fr.; sml. Sønderj. Aarb. 1902, 123 fr. (Francis Beckett). —
Anden romansk Træskærerkunst: Kunstgewerbemus. d. Stadt Flensb. Festschr.
1928, 17 fr. (Fritz Fuglsang). — Antemensalet fra Kværn: Mitteil. aus d. Germ.
Nationalmus. 1896, 121 ff. (Gustav Brandt) ; Francis Beckett a. A. 223; Poul Nørlund: Gyldne
Altre (1926). — Relikvieskrinet fra Frøslev Mose: Hugo Matthiessen: Hærvejen
(■930), 152 f.
4. KLOSTRENE
S. 440-52: Almindelige Fremstillinger: J. B. Daugaard: Om de danske Klostre i

(1830); H. N. A. Jensen (u. A. L. J. Michelsen): Schlesw.-Holst. Kirchengesch.
II (1874), 61 ff; Ludv. Helveg: Den Danske Kirkes Hist, til Reformationen I (1862), 305 ff.,
352 ff. og 527 ff.; Hans v. Schubert: Kirchengesch. Schlesw.-Holst.'s I (1907), 261 ff; Hist.
Tidsskr. 7. V (1904—05), 299 ff. (Ivar Hertzsprung}. — Vedrørende de enkelte Klostre
kan der yderligere henvises til Staatsbürgeri. Magazin VII (1827), 547 ff. {Chr. Kuss ;
Sortebrødre- og Graabrødreklostre), IX (1830), 600 ff. {Chr. Kuss ; St. Johannes Kloster)
og X (1831), 459 fr. {Chr. Kuss; Cistercienserklostre) ; Annaler 1859, 319 fr. (C. C. Lo
renzen; Guldholm); Zeitschr. XXI (1891), 137fr. {Chr. Godt; Guldholm); Slesv. Provinsialefterretn. III (1862), 145 fr. {v. Stemann; Rydkloster); Jac. Helms: Danske Tuf
stenskirker (1894), 63F (St. Johannes Klosterkirke); Johs. Lindbæk: De danske Francis
kanerklostre (1914); Vilh. Lorenzen: De danske Franciskanerklostres Bygningshist. (1914);
samme: De danske Dominikanerklostres Bygningshist. (1920). Se endv. Trap: Danmark 4.
Middelalderen
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Udg. VIII (1928; Klostre i Ribe) og IX (1929; Klostre i Nordslesvig), Trap: Hertug
dømmet Slesvig (1864; Klostre i Sydslesvig), samt vedr. Klostrene i Slesvig Aug. Sach:
Gesch. d. Stadt Schlesw. (1875), 77 ff.; H. Philippsen: Alt-Schleswig. Beitr. z- Gesch. d. Stadt
Schlesw. (1924), 84 fr.; samme: Alt-Schlesw. Ze^bHder u. Denkwürdigkeiten (1928), 12 ff. ;
Thomsen: Von Klöstern u. Mönchen im Angellande (1927).
S. 445-48: Løgum Klosterkirke: Trap: Danmark, 4. Udg. IX (1929), 272 ff.
(C. M. Schmidt); C. M. Schmidt: Cistercienser-Kirken i Løgum (1931).
S. 450: Dronning Mechtilds Brev af 1269: Dets Ægthed har været betvivlet
(se Zeitschr. VII (1877), 296 ff. (G. v. Buchwald), men næppe med Grund; jfr. Reper
torium I, Nr. 386.
5. BØNDER OG BYMÆND
S. 454: Ketil Urnes Gravsten: Wimmer: De danske Runemindesmærker IV (1903—08),

26 ff.
S. 454-56: Ubbe Tordssøns Strid med Løgum Kloster: Jfr. Sønderj. Maanedsskr. VII (1930—31), 52 f. (Cl. Eskildsen).
S. 456-77: Forskellige Forhold vedr. vore Købstæder, se bl. a. Johs. Steenstrup:
Stud. o. Kong Valdemars Jordebog (1874), 1T5 ff-i diari Hegel: Städte u. Gilden d. germ. Völker im
Mittelalter I (1891), 121 ff; Museum 1891. II, 22 ff. (Vilh. Bang) ; Hugo Matthiessen: Torv
og Hærstræde (1922); samme: Middelalderlige Byer (1927).
S. 456-57: Aabenraa: A. W. Neuber: Der Name Apenrade (1840); Christian Paulsens
saml, mindre Skrifter I (1857), 256 ff; P. G. Thorsen: De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter (1855), 50 ff; A. D. Jørgensen: Hist. Afhandl. IV (1899), 271 ff; Aug. Sach: Das
Herzogtum Schlesw. III (1907), 259 fr.; Unsere Heimat Nordschlesw., herausgg. von
A. J. Lorenzen (1912), 233 fr. (Thomas Ries) ; Sønderj. Aarb. 1923, 237 fr. (Thomas
Ries) ; Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde (1922), 38, 66; samme: Haderslev og Aabenraa
(1925), 49 fr.; Trap: Danmark 4. Udg. IX (1929), 415 fr. (F. Gribsvad).
S. 457-58: Haderslev: P. G. Thorsen a. A. (se Henv. til S. 456—57), 63 fr.; Aug.
Sach: Der Ursprung d. Stadt Hadersleben u. d. Verleihung d. Stadtrecht durch Herzog Waldemar IV

(1892); samme: Das Herzogtum Schlesw. III (1907), 281 ff.; Hugo Matthiessen: Torv og
(1922), 62 f.; samme: Haderslev og Aabenraa (1925), 7 ff.; samme: Middelalderlige
Byer (1927), in; T. 0. Achelis: Haderslev i gamle Dage (1926); Trap: Danmark 4. Udg.
IX (1929), 54fr. (Thade Petersen).
Den gængse Opfattelse, at Haderslev Købstad er ældre end Valdemarstiden (opr.
fremsat af Falck), hviler udelukkende paa Ordlyden af Stadsrettens § 8: „Engi Mand

Hærstræde

rna bryte Hellecht med nogerhande gierning uthen den Dag, Viti og Modesti, ther Kuning wand

Har man i Haderslev helligholdt St. Vitus Dag til Minde om Rygens Erobring
1169 — saaledes lyder Ræsonnementet — maa Byen selv være ældre end dette Tidspunkt.
Denne Slutning holder imidlertid ikke Stik. Helligholdelsen af St. Vitus Dag har ikke
været noget for Haderslev ejendommeligt. Ogsaa andre Steder i Østslesvig fejredes den
15. Juni som en Helg, der ganske vist ikke havde kirkelig Rang, hvorfor man — som i
Haderslev — havde Lov til at „bryde“ den ved Arbejde. Eksempler se H. F. Feilberg:
Bidr. til en Ordb. o. jyske Almuesmaal III (1904—11), 1076 og IV (1910—14), 321. Jeg
skylder Dr. phil. Marius Kristensen Tak for at være gjort opmærksom paa dette Forhold.
Naar Vitushelgen ikke har noget specielt med Haderslev at gøre, bortfalder enhver
Grund til at lægge Byens Oprindelse saa langt tilbage i Tiden som til det 12. Aarhundredes Midte. Valdemars Jordebog godtgør utvivlsomt, at den endnu c. 1230 kun var

Røe“.
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et betydningsfuldt Toldsted, der gav Kongen Indtægter, men at den ikke var udskilt
fra Herredet som egen Retskreds — det egentlige Tegn paa Købstadsværdighed. Dette
kan først være sket omkr. 1240—50, samtidig med at Aabenraa, Flensborg og Tønder
maa have faaet dette Privilegium.
S. 458-60: Tønder: Nordalbing. Studien V (1850), 103fr. (C. Erich Carstens);
C. Erich Carstens: Die Stadt Tondern (1861); Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. III (1907),
307 fr.; Hugo Matthiessen: Middelalderlige Byer (1927), 117; Trap: Danmark 4. Udg.
IX (1929), 251 ff. (Cl. Eskildsen) ; Ludw. Andresen: Tondern um 1500 (1930).
S. 460-62: Flensborg: Sammlung d. wichtigsten Abhandl. z. Erläuterung d. vaterl.
Gesch. III (1824), 135 fr. (Optryk efter Schlesw.-Holst. Anzeigen 1764); Neues Staats
bürger!. Magazin II (1834), 786 ff. (H. N. A. Jensen); P. G. Thorsen a. A. (se Henv.
til S. 454—57), 37 ff.; A. D. Jørgensen: Hist. Afhandl. IV (1899), 191 f., 261 ff.; A. C. C
Holdt: Flensburg früher u. jetzt (1884); Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. III (1907),
234 fr.; W. Mohr: Flensburgs Ursprung (1909); Chr. Voigt: Flensburg keine Gründung (1910);
Hugo Matthiessen: Middelalderlige Byer (1927), 149; Flensburg, ein Heimatbuch, herausgg. von
Chr. Voigt I (1929), 83 ff.
S. 462: Ekern fø rde: Staatsbürgeri. Magazin VII (1827), 703 ff. (A. L. J. Michehen).
S. 463-74: Slesvig: Sml. Henv. til S. 244—29. — Handelsforbindelser i det
12. og 13. Aarh.: Jahrb. V (1862), 289 fr. (K. W. Nitzsch) ; Hansische Geschichtsbl.
1908, 295fr. (Hans Wilkens); H. Bächtold: Der norddeutsch. Handel im 12. u. beginn. 13.
Jahrh. (1910); Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde z. Berlin 1912, 766 fr. (Chr. Reuter) ;
Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1912, 210 ff. (G. A. Kiesselbach) ; Hansische
Geschichtsbl. 1913, 163 fr. (R. Häpke) ; W. Stein: Handels- u. Verkehrsgesch. d. deutsch.
Kaiserzeit (1922), 130 fr., 138 fr.; Studien z. Gesch. d. Wirtschaft u. Geisteskultur I
(1926), 4 ff. (H. J. Seeger) ; Hugo Matthiessen: Middelalderlige Byer (1927), 17 ff; Zeitschr.
LIX (1930), 302 f. (William Anderson). — Slesvigs Topografi: Se navnlig Arbejderne
af Aug. Sach og H. Philippsen (Henv. til S. 244—29) samt Chr. C. Lorenzens og A. D. Jür
gensens Afh. (Henv. til S. 351—54; Slesvigs Befæstning).
S. 466-74: Slesvigs ældre Stadsret: Paa Grund af Stadsrettens store Betydning
har den meget ofte været Genstand for Studier. En fortrinlig sammenfattende Oversigt
giver Poul Johs. Jørgensen: Udsigt o. den danske Retshist. I (3. Udg. 1926), 117 fr.; her
fyldige Litteraturhenv. S. 137 f. og 140 f. — Lagkøb: Opfattelserne har været stærkt
indbyrdes modstridende. Se navnlig Aarb. 1872, 298 fr. (A. D. Jørgensen) ; Johs. Steen
strup: Stud. 0. Kong Valdemars Jordebog (1874), 36 ff.; Aarb. 1880, 28 ff. (A. D. Jørgensen).
— Seniores quatuor de civitate: Aarb. 1872, 295 f. (A. D. Jørgensen) ; Johs. Steen
strup a. A. 230; M. Mackeprang: Dansk Købstadstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV (1900),
37. — Rækninger: Dyrlund (AfnF. XI (1895), 51 ff.) afleder Ordet af rekja „i betyd
ning strække sig (i rummet)“. Stadsrettens „cives in illo rækning manentes“ betyder altsaa
„Bymænd, bosiddende i vedkommende Kvarter (Fjerding)“. — Om Udviklingen af
det kommunale Selvstyre i vore Købstæder, se navnlig M. Mackeprang a. A. 33 fr.
— Haandværkerlav: Sml. Hist. Tidsskr. 5. VI (1886—87), 480 (Johs. Steenstrup).
— Toldreglerne: Se Henv. til S. 351—54 (Hans Olrik). Sml. Aarb. 1868, 180 f. (A. D.
Jørgensen) ; Johs. Steenstrup a. A. 261; Zeitschr. XXXVII (1907), 156 f. (G. A. Kiessel
bach) og XXXVIII (1908), 409 (E. Daenell) ; Erik Arup: Danmarks Hist. I (1925), 202 f.
Den af A. D. Jørgensen og Erik Arup fremsatte Opfattelse, at de i § 30 fastsatte Vare
toldafgifter har særligt Henblik paa Indførsel af vendisk Kvæg, kan jeg ikke slutte mig
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til. — Det nordfrisiske Saltsyderi: Mitteil. d. Nordfries. Vereins f. Heimatkunde
u. Heimatliebe 1908—09, 46 f. (Martin Lensch). — Søretlige Regler: Aarb. 1880,
38 ff. (A. D. Jørgensen). — Hétslaget, summum conuiuium, maius conuiuium,
Knudsgildet: Aarb. 1872, 305fr. og 1880, 31 ff. (A. D. Jørgensen); P. Hasse: Das
Schleswiger Stadtrecht (1880), 80 ff.; Max Pappenheim: Die altdänisch. Schutzgilden (1885),
119 ff.; Hist. Tidsskr. 5. VI (1886—87), 833 fr. (Johs. Steenstrup). — Det slesvigske
Knudsgildes Segl: Aarb. 1885, 21 f. (Henry Petersen)', Zeitschr. III (1873), 410fr.
(Aug. Sach) og XV (1885), 319 ff. (H. Handelmann)', Tidskr. f. Kunstindustri 1899, 1 ff«
(C. Nyrop) ; Knud Pedersen Kannik: Set. Knudsgilde (1928). — Fié* 238. Side af Horsensmanuskriptet ar den ældre slesvigske Stadsret: Det i Facsimile gengivne
svarer til P. G. Thorsen'. De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter (1855) S. 918—io18.
S. 474-75: Den flensborgske Knudsgildeskraa: C. Nyrop: Danmarks Gilde- og
Lavsskraaer I (1899—1900), 6 ff. ; Sml. Poul Johs. Jørgensen: Udsigt o. den danske Retshist.
I (3. Udg. 1926) 145b; P. G. Thorsen: De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter (1855),
71 ff; F. Wedel: Gilder og Laug i Flensborg (1873), 8 ff; Max Pappenheim: Die altdänisch.
Schutzgilden (1885), 143 fr.; Flensburg, ein Heimatbuch, herausgg. von Chr. Voigt I (1929),
87 fr. — Fig. 239: Begyndelsen af Flensborg Knudsgildeskraa: De i Facsi
mile gengivne Linier svarer til C. Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer I (1899—
1900), I11—21 •
S. 476-77: Ribe: J. Kinch: Ribe Bys Hist, og Beskrivelse I (1869); Hugo Matthiessen:
Middelalderlige Byer (1927), 74 ff.
S. 477: Lybsk Ret i Tønder og Ribe: Poul Johs. Jørgensen: Udsigt o. den danske
Retshist. I (3. Udg. 1926), 122 ff., 138 og 141. Til den her anførte Litt, kan føjes Werner
Böttcher: Gesch. d. Verbreitung d. lüb. Rechts (1913).
6. LANDET OG BEFOLKNINGEN
S. 479-82: Den hollandsk-frisiske Indvandring til Holsten: Hist. Tidsskr.
6. IV (1892—94), 357 ff (P. Lauridsen). — Utlands statsretlige Stilling: A. L. J.
Michelsen: Nordfriesland im Mittelalter (1828), 47 ff.; A. D. Jørgensen: Bidr. til Nordens Hist.
i Middelalderen (1871), 35 ff; Hist. Tidsskr. 6. IV (1892—94), 346 fr. (P. Lauridsen)',
Sønderj. Aarb. 1892, 184 fr. (A. D. Jørgensen).
S. 482-86: Landet mellem Sli og Ejder: Neues Staatsbürgeri. Magazin III
(IÖ35)> 657 ff (Chr. Kuss)', Sønderj. Aarb. 1892, 106 ff. (P. Lauridsen) ; Aug. Sach: Das
Herzogtum Schlesw. I (1896), 40 ff. og III (1907), 1 ff.; Daniel Bruun: Danmark. Land
og Folk II (1919), 4. Bog 46 fr. (P. Lauridsen).
S. 486-87: Hertugdømmets Nordgrænse: Aug. Sach: Das Herzogtum Schlesw. I
(1896), 35 ff; Zeitschr. XLV (1915), 252 ff. ( Wegemann) ; P. Eliassen: Kongeaaen (1925),
ii ff. — Farris-Skoven: Hugo Matthiessen: Hærvejen (1930), 116 ff.

TRYKFEJL OG RETTELSER
L. 20 f. o.: Tevning, læs Tevring (Denne Fejl gaar igen paa Kortet Bilag VI).
L. 15 f. o.: Tjord, læs Tjod.
L. 9—8 f. n. : c. 22,88 m, læs 22,84m og 3,30 m, læs 3,26 m.
L. 5 f. o.: luti, læs lutae.
L. 3 f. o.: Søn, læs Sønnesøn.
L. 4 f. n.: Randrup, læs Randerup (Denne Fejl gaar igen paa Kortene
Bilag XII og Fig. 143).
S. 345 L. 31—33 f. o. skal lyde: [Med] Kruto som Høvding dræbte Venderne Sven
Estridssøns Dattersøn Butue Gudskalkssøn, der søgte at sætte sig fast i
det wagriske Plune (Plön), støttet af Ordulfs Søn og Efterfølger Magnus (1071
—1106).
S. 442 L. 3 f. n.: Æbeltoft, læs Æbelholt.
S. 128
S. 134
S. 177
S. 194
S. 245
S. 286

