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h e d  i  H e r t u g d o m m e t  S l e s v i g  e l l e r  

S o n d e r j y l l a u d .

Af

C. F. Allen.

I.

§^ct er ferst i den nyeste T id , at Bevidstheden ret er bleven 
vakt om Betydningen af det Eiendommeltge og Scrregne, som 
findeS hoS ethvert virkeligt Folk. Dette Eiendommelige har 
sin Grund deels i der Proeg, som Folket fra sin ferste Begyn- 
delse har modtaget af Skaberen, deels i den Rcrkke af Paa- 
virkninger, som Folket under sin historisie Udvikling har vcrret 
Gjenstand for enten fra den udvortes Natur, under hvilken 
det er opvoret, eller fra de almindeligc Verdensbegivenheder, 
der have gjort deres Jndflyvelse gjcrldende paa det. Begge i 
dereS Samvirken danne hvad man kalder Folkets N a t i ona -  
litet. Denne aabenbarer sig i alle de forstjellige Maader, 
hvorpaa Folkelivet yttrcr sig: i Soeder og Skikke, huuSligeLiv, 
Love og offenlige Jndrctninger, Litteratur og Sprog, og stär

kest i det sivste, som det noermeste og meest umiddclbare Udtryk 

af Folkeaanden. Disse Egenheder give i dereö Heelhed Folket 

en vis Charakteer, hvorved det adstiller sig fra alle andre 
Folkefoerd.
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Bevidsthed om Nationalitet staaer i nar Forbindelse med 

den politifle Frihed, hvad enten denne allerede udvorteS er ind- 
traadt, eller kun er tilstade i Attraaen efter den og Moden
heden for den. Cr et Folk endnu ikke vaagnet til nogen Fo- 
lelse sor Selvstandighed i det politifle Liv, vil det Heller ikke 
synderligt bekymre sig om sin Nationalitet. Det vil kun som 
af Vane hange fast ved de fadrene Skikke og Jndretninger 
og sit Sprog, men ikke finde det scrrdeieö krankende, om der 
sieer nogen Ulampe mod dem, naar kun ikke Forurettelscn er 
altfor voldsom og tillige medforer Ulellighcder i det borgerlige 

LivS Gang. Men naar Borger«« larer at betragt« sig ikke 
längere som et villielost Redflab i Statsmaflinen, men som et 
selvstandigt virkeyde Medlem af Statssamfundet: da vil Hans 
Folks Sprog, detS nationale Egenhcder og de af dets historifle 
Udvikling udspringende saregne Forhold og Jndretninger blive 
Ham vlgtige og dyrebare, fordi Han erkjender, at de höre med 
til Hans og Hans Folks Vasen og ere den rette Grund, hvori 
den politifle Frihcdö Jnstitutioner maae faste Rod, om de skulle 
vinde Varighed og blive til Velsignelse —  og llgesom Han nu 

selv agier dem hellige, vil Han ogsaa hoS andre fordre Agtelse 
for dem.

Det er derfor, at Bevi'dstheden om Nationalitet saa seent 
er indtraadt i Livet. Den er kommen efter eller med Fri- 
heden og derfor kun t de Lande, der enten allerede have op- 
naaet Frlhedrn eller ere paa Veien til den. Den forste franste 
Revolution bragte en betydelig Deel af Europa Friheden, men paa 

de fleste Steder blev Nydelsen deraf indflranket til den dannede 

Middelstand og de mere velhavende SamfundSdele. Men diSse 

tilhore mere den almindelige europaifle Dannelse, og denne er 

netop paa Grund af sin Almindelighed i flere Henseender sna- 
rere fjendlig end günstig for Nationaliteterne. Det var derfor 

ikke at vente, at de Samfnndöklaöser, der narmrst vandt ved



3

vcn forste franste Revolution, stulde bryde sig synderligt om 
Nationaliteten. De gjorde det Heller ikke. Det rette Folkelige 

maa söge sin Grund hoS Folket selv. Ved den anden franste 
Revolution gjordeS et videre Skridt fremad, og ved den tredie 
vandt Folkefriheden sin afgjorte Seir, idet alle Dele af Folket, 

der besade borgerlig Selvstcrndighed, ogsaa erkjendtes ber̂ ttigede 
til Deeltagelse i Ledningen af Borgersamfundetö Anliggender. Det 
er imellem den anden og tredie franste Revolution, at Natio- 
nalitetösporgsmaalet har udviklet sig til sin ncrrvcerende Vig- 

tighed. Nationalitetens Betydning, der hidtil ved Betragtnin- 
gerne over VerdenS Fremtid laae aldeles udenfor Beregningen, 
er bleven en Verdensmagt, en af de störe Krafter, der scrtte 
Folkene i Bevcegelse og fore dem frem i deres Udvikling. Den 

har viist sig merglig baade til at lose og binde. Den har kä
stet en Kloft imellem de flaviste og tydste Stammer, som Intet 
let vil vcrre istand til at udfylde, og den har sammenknyttet de 
standinaviste Nationer til et Folkebroderflab, der forjcetter Nor
den en lyS Fremtid.

SporgSmaalet stillede sig imidlertid forstjelligt efter Fol- 
keneS forstjellige Vilkaar. HoS de Folk, f. Er. det franste, 
der ikke havde nogen Fare at frygte for dereS Nationalitet af 
en indtrcengt overmcrgtig Stamme, yttrede Deeltagelsen for Na- 
tionaliteten sig iscrr i en ivrig SySlen med FolketS Sprog og 
Historie, i Omhu for nationale Minders og Bngningerö Be- 
varing og Fremdragelse fra Glemsel, i en Strceben efter at 
rense Sproget fra nyere indkomue Bestanddele og Anvendelse af 

en Mangde Ord af den gamle Sprogmalm, i Ägtelse for 
gamle nationale Skikke og Scrder og deres Fremstilling gjen- 
nrm Skrift og Billede, i Udgivelsen af en Mangde af den 
gamle Litteraturs Skatte osv. Paa mange andre Punkter 

af Europa, hvor Nationaliteten befandt sig under Trykket af en 

fremmed Stamme, der raadede t Landet, afgav dette SporgS-
i*
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maal et af de vigtigste GjoeringSstoffer for TidenS urolige Be- 
vcrgelser. SaaledeS hoS Behmerne og Polakkerne og de mange 

andre flaviffe Stammer, der ere indlemmede i Tydstland og 
Ungarn, hoö Magyarerne, HoS Flamlcrndingerne, hoö SleSvi- 
gerne. Ogsaa her sogte man ligesom paa hine Steder at 
voekke Kg ncere den nationale Stemning ved litteroer og knnst- 
nerifl Virksomhed, ved at holde Sproget og den nationale Lit
eratur i Wre og virke for denö Udbredelse blandt Folket. 
Men det gjaldt her tillige om noget Mere. Det gjaldt om 
at opreise en nedvoerdiget Nationalitet og befrie de» fra det 
Tryk, hvormed et fremmed Folk Haanligen og voldeligen gjen- 
nem Aarhundreder havde betynget den. Her blev Sagen al- 
vorligere og gik dybere ned: Folkene rorteS i dercS Anderste, 
og Kämpen stk det Alvorens Prcrg, som altid ledsager en 
Striv, hvor hele Folkefoerd reise sig for at hcrvde en heilig 
Ret imod langvarig Undertrykkelse.

Det er Umagen v«rd lidt ncermere at betragte den Stil- 
ling, som Tydstland har indtaget til de nationale Bevcegelser, 

der ere foregaaede indenfor dets Grcendser eller i Nabolandene. 
Den har voeret ganste besynderlig. Jhvor sondersplittet Tydst
land end altid har voeret i sit Andre, og hvor ringe Jndvirkning 
det end har yttret paa Verdensbegkvcnhcdernes Gang, naar 
denne flulde bestemmeS ved Gjerning og udvortes Jndgriben 

—  thi heri er Tydstland som ostest kommet til kort og 
standset paa Halvveien —  saa har det dog udviklet en moeg- 
tig Jndflydelse paa den almindelige Verdenskultur ved moerk- 

vcrrdige Opfindelser og ved at gaae i Spidsen for Udviklin- 
gen paa Religionens og vigtige Grene af den strcengere Vi- 
denstabelighcds Omraade. Det har tillige aabenbaret en moerk- 

voerdig Udvidelseskraft ved at udbrede sine Soeder og sit 
Sprog vidt ud over sine nationale Grcendser. Det har ingen 

Kolonirr i dette OrdS almindelige Betydning, men det har
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störe Sprogkolonier i de andre VerdenSdele. En saare bety- 
delig Deel af Tydflland srlv beboeS af flavifle Stammer: Ost« 
siden af Holsteen, hele Meklenborg, Pommern, Vst- og Vest- 
Preussen, Brandenborg, en betydelig Deel af Sachsen, hele 
Böhmen, Mahren, Schlesien, Lausitz, Kcernthen, Kram, Steier
mark og Istrien bave en oprindelig flavifkBefolkning. M e  disse 

Folkestammer ere, ofte ved Bold og blodig Undertrykkelse, i de 
mange Aarhundreder, de have staaet under tydfle Herflere, 
blevne berovcde deres Sprog, dereS Love, deres nationale Bek
lagter , Server og Skikke. Hos nogle ere de nationale Ele- 
menter blevne aldeleS udryddede, hos andre er Nationalisten 

blot bleven nedtrykt, ikke undertrykt, ligesom levende begraven, 
indtil OpstandelsenS og Gjengjaldelsens Dag kom, der viste 

det forbausede Tydflland, at hvad det troede for lange siden 

dodt og flriinlagt, var lyslevende og paakaldte Nemesis. —  
Udover sine egne Grandser gik Tydflland, nedtradende den op- 
rindelige Befolknings Sprog og Nationalitet i Kurland, Est
land og Lifland. Ogsaa i D a n m a r k  trangte Tydflerne 
ind og gjorde Erobringer, hvilke dog, naar Forholdene frem« 

stilles saadan som de i Sandhed ere, og ikke som de ved kün
ftige Fordreielser og ved en beregnet Forverling af Folkesprog 
eller Modersmaal og et tillart Skolesprog oste vanflabes, i 
Omfang vare langt mindre end man flulde vcnte af Nabofla- 
bet af et Folk, der allevegne har viist sig som Odelagger af 
Sprog og Nationalitet hos de sremmcde Stammer, det kom i 
Berorelse med. Og dog understottedes det her i sin Germa- 
niseringsstraben af ualmindelig günstige udvortes Forhold, 
men modte tillige en Stamme, der viste en Seighed i Mod- 
standen, som aldelcs havde manglet hos de flavifle Folk, og i 

hvis Charakteer netop udholdende Standhaftighed og kjarlig 

Vedhangcn ved det fra Fadrene Overleverede er et haderligt 
Trak.
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Historien kan ikke opvise noget andet Folk, der i den 
Grad har vcrret sprogodelceggende som det tydste: ledet af ett 
vis aristokratifl Opfattelse af Sprogenes ulige Vcrrd, der lceg- 
ger sig for Dagen i Bencrvnelsen Hoitydst og Plattydfl, og 
ligesom for i Sprogene at tilveiebringe den Folke - Enhed, man 

savnede i de politiste Forhold, har Tydstland forgrebet fig 
paa sit eget Kjod og Blöd. Det Plattydste var et aldeleS 
selvstomdigt Sprog ved Eiden af det Hoitydste, med en bety- 
delig og vcrrdifuld Litteratur, udviklet i en Mcengde Dialekter 
og Forgreninger, udbredt blandt en Befolkning af mange M il- 

lioner, der brugte det baade i det daglige og offenlige Liv, i 
Tale og Skrift, og som diplomatist Sprog gaaende vidt ud 
over Tydstlands Grcendser. Dette plattydste Sprog, der som 

Bogsprog tiltaler ved sin Naturlighed og stjonne Simpelhed —  

den lige modsat Hoitydsten —  er for lange siden fordreven 
fra Litteraturen og Skolen, og fortrcrngeS mere og mere fra 
Livet af det Hoitydste, som ikke taaler noget ved Eiden af sig 
uden det, der er det selv.

D a  de nationale Bevcegelser hoö de flaviste Stammer be- 
gyndte at rore sig med storre Kraft og Dag for Dag vandt i 
Betydning, iagttog Tydfiland et ganfle eget Forhold. Forst 
lod man, som om man ikke crndsede dem, som om det Hele 
ingen videre Betydning havde, men snart vilde falde hen af 
sig selv. Siden, da der opstod en heel flavist Litteratur, da 
ndmcerkede Lcerde bcarbeidede Böhmens og andre flaviste Landes 
Sprog og Historie i omfattende og grundige Vcerker, da vig- 

tige littercere MindeSmcerker fra den gamle flaviste Litteratur 
paany drogeS for Lyset, da der viste sig en helvig Straben 

efter at forene fiere af de adflilte flaviste Taledialekter til eet 
Sprog: da toge Tydfierne det fra den littercere og lcrrde Eide: 
det var et interessant littercert Phcenomen, en ny og stör 

Mark, der aabnedcS for Graiistniugen; de diSpntrrede tillige om



Et og Andet, advarede Slaverne lemf«ldigt om ikke at fvrfalve 
til nogen Ensidighed og endelig vel Vogte sig for at overfor« 

det, der indenfor LitteraturenS og GranfiningenS Omraade 
künde have sin Berettigelse, paa Livet og de virkelige Forhold. 
Men de flaviste Forfattere gik videre: de takte ikke blot med 

Stolthed om de flaviste StammerS gamle Herlighed, men 

ogsaa med Bitterhed om dereS nuveerende Fortrykthed, om 
SprogetS og NationalitttenS Nedverrdtgelse, om den Aarhundreder 
gamle Uret, som Slaverne havde maattet lide af Tydsterne, ja 

man vovede at tale om en flavist Folke-Enhed i Modsirtning 
til en tydfl Folke-Enhed, og en Fremtid for Slaverne, der af- 
maledeö med Farver, som stet ikke behagede Tydsterne. Diöse 
svarede nu med Haan: Slaverne havde aldrkg spiüet nogen 

Rolle i Historien, aldri'g udrettet noget Stört, og vilde Heller 
aldrig komme til det; Slaverne vare en aandelig gold Stamme, 
en ufrugtbar Mark, der kun ved at befrugteS af den rige 
tydste Aand künde blive til Noget; den tydste DagSpreSse 
overoste Lederne af den flaviste Bevcegelse med Forhaanelser, 
ransagede dereS private og offcnlige Liv, gjorde dem mistoenke- 
lige for Regjeringerne som farlige Mennestcr, og viste over- 
hoved den samme Letfcrrdighed, Raahed og Mangel paaSand- 
druhed, som den siden i fuldt Maal har lagt for Dagen ved 
Behandlingen af Danmarks og Nordens Anliggender. Knu
den strammedeS mere og mere, og i de sidste Dage er Baan- 
det brüstet. Tydsterne droge Svcrrdet mod Polakkerne i 
Posen, og en blodig Kamp udbrod, som endnu ikke er endt. 
Bohmerne, Mochrerne og flere flaviste Stammer erkloerede, at 

de ikke vilde vide noget af Enhed med Tydstland, de vilde 
have en Enhed for sig selv, et flavist Rige. Tydsterne 

svare: flavist Nationalitet indenfor TydstlandS Grcendser er en 
Uting, Böhmen, Mcehren, Schlesien, Lausitz ere gamle tydste 
Lande, Böhmen- Herster har endog varct tydst Kurfyrste; det
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tr desuden ikke muligt for Tydflland at erkjende SlaverneS 

Fordringer, thi hvad flulde der blive af det störe og enige 

Tydflland, naar Nationalitet saaledeS fluide seetteS som det 
Forste og Hoieste, naar alle flavifle Stammer i Tydflland 
fluide faae dereö Nationalitet og Selvstcendighed tilbage? Tyd- 
flerne lcrgge Haanden paa Svardet; men de have betcenkt fig 
paa at drage det; thi Slaverne ere talrige og mcegtige, og 
Kämpen vilde blive frygtelig. *)

Medens Tydflerne saaleheS stet ikke ville vide Noget af 
den flavifle Nationalitet, have de lagt megen Sympathi for 

Dagen for FlamloendingerneS Bestreebelser for at hcrvde dereS 
Nationalitet mod den herflende franfl-wallonfle Stamme i Bel
gien. O g dette ikke uden Grund; thi Flamlcrndingerne ere en 
virkelig og oprindelig tydfl Stamme, der med Moie vcerger sig 
mod den Undcrgang af sin Nationalitet, hvormed den trueS 
af Belgiens franste Befolkning, hviS Sprog er det herflende k 
StatSstyrelsen og alle Livetö offenlige Forhold. . Tydflerne 
have her öftere talt et Ord med, og stundom med Varme, 
men Rosten er dog bleven alt mere og mere dccmpet, som man 

hiev opmcrrksom paa, at det med Hensyn til de mislige For
hold i Rhinprovindsen og Stillingen til Frankrig var af Vig- 
tighed, at bevare et godt og venflabeligt Forhold til Belgien. 
Om E l s a s  —  som dog var et vardigt Maal for det störe 
Tydflland, baade fordi det her har en joevnstor Magt at 
stride med, og fordi det her ikke vilde gjcrldr om at gjore nye 

Erobringer, men kun at gjenvinde, hvad man har tabt —  er 
der af og til Hort et lille, et ganfle ltlle Kny. Men det er 
snart forstummet, og Gründen er ikke vanfielig at gjcrtte. Om 

Kurland, Lifland og Estland-chcir man stnndom talt lidt mere 
hoirostet og besvceret fig over den Undertrykkelse, som den tydske

'1 Sidea dette er flrevet, have Bohmcrne ferst draget Svierdet; de« 
forste Kamp var uheldig —  me» Enden er ikke eiidda.
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Befolkning stal live i disse saakaldte tydste Lande. Forholdene 
her ere kun bekjendte af tydste Skildringer, og man er vel 
ikke altfor dristig, naar man antager, at der er lidt Overdri- 
velse t dem. Saa meget er vist, at Tydsterne her ikke ere 
oprindelige Beboere, men have trcengt sig ind og med Bold og 

blodig Undertrykkelse underkuet Landet og derefter t flere Aar- 
hundreder fort et Haardt Regiment«. De have derfor kun Ret 
til at beflytteS indenfor de nu engang erhvervede Grandser, 
men intet gyldigt Krav paa fremdeleS at vcere Eneherstere over 
en underkuet Befolkning.

Men holest og lydeligst har Tydsternes Raab varet imod 
Danmark, som underkuer det gamle tydste Land SleSvig med 
sin gammeltydste Befolkning. Ingen Ord i det paa starke 

Ord saa rige tydste Sprog have varet starke nok for at ud-- 
trykke den Smerte og Forbittrelse, som Tydflland foler over, 
at det lille Danmark har vovet at trade op mod den störe 
tydste Nationalitet og ved mange baade Kunstgreb og Bold« 
somheder forsogt at fortrange det Tydste fra en af sine gamle 
„Gauen". Tusinder og atter Tusinder af Blade og Flyve- 
flrister have regnet ned i Tydflland fra den ene Ende til den 
anden med det bedovende Skrig am den Uret og Haan, som 
SleSvigS tydste Nationalitet led af fanatiste Danste. Man  

har paakaldt Vaabnene for at frelse det mishandlede Slesvig 
fra sine danste Undertrykkere og ved endelig at indlemme det i 
Tydflland (som det for lange siden og af mange Grunde med 
Nette Hörer til) sikkre det for flig Uret i Fremtiden. Kalbet 
til Vaaben er blevet adlydt: en preussist Har og vabnede 

Skarer fra Tydstlands fjerneste Egne have brudt ind over 
Danmarks Grandser. —  Man har stukket Nationalitetens Fane 

op, og det er en overmaade god og brugelig Fane; thi Na
tionalitet er et magtigt Ord i vore Dage, det sinder allevegne 

Liren. Der er kun den betankelige Omstandighed, at Tydst-
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land ved denne Leilighed kommer i en saa stcerk Modsigelse nied 
sig selv. Vende de sig mod List, da sige de, Nationalitet er 
et Uversen, der stak kues med Magt; vende de sig mod Nord, 
sige de, Nationalitet er en heilig Ret, der stal opretholdeS 

med Vaaben. Mod List falbe de Dajonetterne mod Nationali- 
teten, mod Nord strlde de dem for Nationaliteten. Dette syneS 
at vcrre en Modsigelse. Men maastee er der mere KonsekvenS 
i TydflerneS FremgangSmaade, end de selv ville vedgaae. 
Maastee forholder det sig ikke rigtigt med Sleövigö tydste Na
tionalitet, maaflee er den NationalitetSfane, Tydstcrne stikke 

op mod Nord, en falst Fane, tjenlig til at stjule et andet 
Liiemed, f. Er. det at vinde et godt Land, med fortrcrffelige 
Havne og en soerdeleS beqvem Beliggenhed for TydfllandS 
Tragten efter at komme til at spille en Rolle blandt Europas 
Semagter. Dersom det nu ved neermere Undersogelse stulde 

vife sig, at Slesvig har i Hovedsagen ikke en tydst, men en 
danst, stjondt af Tydflerne meget fortrykt Nationalitet, saa 

vilde der for TydsterneS Vedkommende blandt andet veere 
vundet det, at de ikke blot ved ncervcrrende Leilighed handle 

albeleS konsekvent baade i List og i Nord, men tillige handle 

og have handlet aldeles i KonsekvenS med det Grundtreek, 
som gaaer igjennem dereS Historie, overalt hvor de kunne 

det, at undertrykke fremined Sprog og fremmed Nationalitet. 
Dette ville vi i det Folgende ncrrmere undersoge.

II.

Saasnart det begynder at dageS i Historien, og denneS 
Forhold og Begivenheber vinde en bestemtere Skikkelse, i Dan- 

markS og Nordens Historie tidligst i Slutningen af det ottende 
Aarhnndrede, finde vi DanmarkS RigSgrcrndse ved Eideren.



11

Fra Egnen omkring denne Flod begyndte de Danske  dereS 
ferste alvorlige Kamp.mod Tydsterne, da Karl den Store 
under sine Hoertog mod Sarerne drog frem i det nordlige 
Tydstland og tilsidst gik over Elben. De underkuede SarerS 
Erempel leerte de Danske, hvad de havde at vente, om de ikke 
i Tide satte sig til Modvcrrge imod den fremtrcrngende Er- 
obrer. De jydste Konger S i g f r e d  og Hans djcrrve Broder 
Godf red  havde Die for Faren. Sigfred gav den flygtende 
sariske Hovding Widekind Bestyttelse hoS sig og understottede 
Ham i Hans kjoekke, men uheldige Modstand mod Frankerne. 
Godfred drog selv ud med en mcrgtig Hcer og Flaade. Han 
trcrngte seirrig frem ved Rhinen og Elben, indtog den af 
Keiseren anlagte Fcrstning ved Elben, undertvang Friisland og 
havde en saadan Fremgang, at Han tcenkte paa at gjoeste Karl 

den Store t Hans Residensstad Aachen. Keiseren befriede-
imidlertid fra denne virksomme og farlige Fjende, da Godfred 
snigmyrdedes ved en af sine egne Krigömomd. HanS mindre 
krigerfke Efterfolger Hemming indgik paa et Mode, der holdteS 
ved Eideren, Fred med Keiseren (811). Eideren fastsatteS

herved som DanmarkS Nigsgrcendse mod Tydstland.
Inden sin Dod havde imidlertid Godfred foretaget et Ar- 

beide, der ligesaa meget som HanS krigerste Bedrister gjor Ham 
voerdig til at kaldeS den danske Grcrndses forste kräftige Vogter 
mod Tydsterne. Dette var det nurrkelige Kurv i r ke  eller 
K u r g r a v e n  (af kure Vogte), en hoi Forsvarsvold med en 
eneste Jndkjorsel, foran derkket ved en Grav, som Han under 
Karl den Stores truende Fremstridt i Holsteen Aar 808 lod 

opkaste i en Strcekning fra den sndvestligste Bugt af Slien, 
kaldet Selker-Noor, til henimod Trenefloden eller dens Arme.

*) ^6run. tiist. voel. scriptor. l-erm. vol. VU., p. 2VL
ttemminx. . . .  mox p«eem oum impvisdorv Irrcivus, Lxöoism 
tluvinm «ecepit iv^ni tviminmn.
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Denn« Bold var i over hundrede Aar et Vsern sor Danflernc 
imod Angreb fra Sonden, indtil Thyre Dannebod sikkrede 
Grcendsen ved en endnu fastere og stärkere befeestet Forsvarö- 
vold, det beromte Dannev i rke,  der begyndte ved Slien- 
vestligste Ende lidt Norden sor Godfredö Bold og lob omtrent 
i samme Retning som denne, men lcrngere mod Best, til de 
Sumper, som omgive Trenenö ostlige Bredder. For at fuld- 
stirndiggjore Forsvarövcrrkerne mod Syd behevedeS endnu en 
Bold til at derkke Halvoen S v a n s o .  En saadan fandteS, 
uden Tvivl endnu «lvre end Godfredö, under Navn af Ga m
mel v olden eller Bstervolden, der mod Vst begyndte ikke 
langt fra den inderste Bugt af Egernfjord, som kaldes Vinde- 
by-Noor, og t vrstlig Netning gik henimod Dsterboekken, hvilken 

Aa med fit Flodleie i en dyb Dal, omgivcn af bratte Skrcrn- 
ter, dannede et tilstrcekkeligt Vcern for det ovrige Stykke indtil 
den Bugt af Slien, som hedder Store-Noor.^)

Ved samtlige disse Befcestninger var Danmark ligesom 
lukket mod Anfald fra sin landfaste Fjende t Syd og künde med 

Rette lignes med „en Hegnet Have". Bilde Fjenden gaae uden- 
om Voldene, paa hvilke LandetS Born, stundom i Forening 
med dereö norfke Stamfceller, vcrrnede for Jndgangen, modte 
Han uoverstigclige Hindringcr, fork mod Dst den brede Egern
fjord, derefter Best for Gammelvolde», Slien, som her ogsaa 
havde en betydelig Brede, og endelig Best for Kurvirke og 
Dannevirke udbredte sig ufremkommelige Moradser paa begge 
Sider af Trene indtil over i de tappre Frisers Land. DeS- 

uden var i hiin Tid hele Stroget mellem Trene og Eider ode 

og ubebyggct, fyldt deels med umaadelige Skove, som ostlig

Danckwerth Newe Landesbeschreibung S. 113, 130. vr. C. Manicu- 
L Annaler for Nord. Oldkynd. 1838—39 S . 377 flg. Endnu i det 
femtende Aarhundrede havde den nu meget forfaldne Gammelvold 
militcer Vigtighed (Jahn Danmarks Hist, under NnionSkongerne S .  64).



IS

DSnischwald, vestligere Jernved, deelS med Moradser og «ade- 
lose Heder, saa at en fjendlig Hoer, naar den gik over Eide- 
ren, havde saare betydelige Vanfleligheder at overvinde, endnu 
inden den kom til selve Forsvarsvcrrkerne.

Men diöse Befcestninger ere ikke blot mcerkelige som For- 
svarsvarker, men endnu mere fordi de i Forbindelse med Egern
fjord og Slien tillige dannede den na t i o na l e  Groendse, 
Groendsen mod Syd for det danske Folk og det danske Sprog: 
Norden for denne Groendse var alt Dansk, Sonden for den 
alt Tybsk, eller blev Tydsk, efterhaanden som de sydfor liggcnde 

ode Egne bebyggedes fra Holsteen. Denne nationale Groendse 
siriver sig iovrigt ikke forst fra Godfreds Tid; den lader sig 
beviiSli'gen fore endnu et Par Aarhundreder tilbage. D a  
nemlig Anglern«, som boede i disse Egne og havde dereS 
Hovedsoede omkring Slien, i Midten af det 5te Aarhundrede 
begyndte deres Udvandring til England, droge de nordligere 
boende Danske ind i de forladte Egne og blandede sig med de 
tilbageblevne Angler. DiSse tvende Stammer, om hvis noere 
Sloegtstab det gamle Sagn vidner, der gjor deres Stamfoedre 
D a n  og A n g u l  til Brodre,')  smeltede let sammen, og lige- 
saa deres Sprog, saa at der kun bleve faa Egenheder tilbage 
af det, der oprindelig adstilte dem.

Mod Best havde de Danske til Naboer Fri ferne.  
Denne engang saa kräftige og mcegtige, men nu, i det Mindste

De ferste Ord afSareS Voerk ere: vsn ixitur et ̂ n§ul, nquibusvsno- 
rum coepit orißso, pstre üumtrlo proereati, non solum eonditores xen- 
tis nostrro, verum etinm rectore5 suere. — Om AnglerneS Slcegtsiab med 
Skandinaverne kan efterseeS vr. Davidson (Pseudonym): Die Angeln in 
Cimbrien und England, Flensburg 1846. Saamegettsr i det Mindste 
paastaaes, at om Anglerne end tildeels vare en tydsi Stamme, saa havde 
de et stoerkt flandinavkfl Element i sig som Overgangsled mellem 
Skandinaver og Tydsiere.
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i national Henseende, hensygnende Stamme boede längs Vester- 
havets Kyster, mod Syd fra Eideren, mod Nord til Hoier, 
og t aldre Tider udentvivl endnu lomgere nordpaa, mod Vst 
gik dereS Gromdser llgeledeS videre end nu, og mod Nest har 
Havet frataget dem maastee det Halve eller endnu mere af 

dereS oprindelige Besiddelser.

Gaae vi lidt längere frem i Tiden til Slutningen af det 
niende Aarhundrede, mode vi et nyt Vidne om den danste 
Folkegroendse. Dette er Nordmanden O t t a r ,  som til hiin 

Tid foretog tvende Reiser i de nordlige Lande og afgav Be- 
retning dcrom til Kong Alfred i England. Heri siger Han 
om SleSvig, eller som den kaldteS paa Danfk, Hedeby:  
„Den Havn, som man kalder Hedeby (ret llDöum), den ligger 
imellem Venderne (Vagrerne) Sarerne og Angclcn, og Hörer 

under  de Danske" . ' )

Nogle Aar senere (omtrent 934) led den danste Rigs- 
grcrndse, men ikke Folkegroendsen, for en Tid en Jndstrankning, 
idet Henrik Fuglefcrnger trcrngte ovcr Eider og efter en hcldig 
Krig med Gortn den Gamle tvang Ham til at afstaae de ode 
Stroekninger mellem Slien og Eider, hvilke lagdeö til det tid- 
ligere bestaaende sariste Grcrndsegrevstab i det nordlige Holsteen. 
Adam af Bremen, som levede omtrent hundrede Aar efter Be- 
givenheden, tilfoier efter mundlig Beretning ^), at Keiseren ind- 
satte en Markgreve i selve Byen SleSvig og lod en tydfl Ko- 
loni hidflytte dertil. Men denne Efterretning, der aldeles ikke 

lader sig forenc med hvad vi vide om DannevirkeS Opforelse 
og Beliggenhed, og hvad vi ellerS kjende til disse Egneö senere

' )  Raff- Udgave af Ottar- og Hissten- Reiseberrtninger t Skand. Litt.
Selff. Skr. IS IS , S .  S2 -S3 .

*) l'erlrii scrixtor. Lerw. tonr Vit, p. 301.
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Historie, er omsider bleven opglven af de tydfle Historikere'),  
der lange have forfagtet den imod de danfle. Dannevirke ved- 
blev nu som for at vare Folkegrandse, og det varede ikke hun
drede Aar, inden Hunt Landstrog mellem Slien og Eideren atter 
forenedeS med Riget, idet Keiser Konrad den Anden (1027) 
igjcn afstod det til Knud den Store*). Eideren blev saale- 
deS atter DanmarkS RigSgrandse, og saaledes er det siden ved-> 
blrvet.

Endnu kan anforeS den nySnavnte Adam af Bremen, 
der talende som samtidigt Vidne satter det danske Folks Syd- 
grandse mod Tydflland ved Slien. Hans Ord ere: »Narmest 
imod öS (de Tydfle) boe de Danfle, som man kalder Jyder, 
lige til Slien"*). Saavel af selve Ordene, som fordi Han et 
andet Sted noget forud *) scetter Eideren som RigetS Grandse, 
er det indlysende, at Han ved Slien betegner Folke- og Sprog- 
grandsen.

Af det Anforte vil det vare klart, at de Danfle fra den 
fjarne Oldtid have dort mod Syd indtil Slien og Egernfjord, 
og at Eideren i meer end tusinde Aar med en kort Afbrydelse 
har varet RigetS Grandse mod Tydflland.

' )  Selv Dahlmann, Geschichte von Dänemark 1 B. S .  70, Inbrommer, 
at Adam af Bremens Beretning om et sarlsk Grevssabs Oprettelse 
med Byen SleSvig til Ende ikke lader Kg holde. Allerede Adligere 
havde N. M . Petersen, DanmarkS Hist, i Hedenold 2 B. S .  36— 38.47» 
paany fremsat grnndede Tvivl mod Rigtigheden af Adam af Bre
mens Beretning og antydet, med hvilken Jndsirakning den rettest 
maalte forstaaeS.

-) Detail, Urei». Irrst. «cd. kertrii soriptor. Lerm. toor. V II.  
p. 3LS.
ibiet p. 373. lts^ue priori.... liakitaot verso» ovs Harri, <pro» 
luettla» »ppeUarrt, ns^oo »et 8Ii»o» laeuor.

*) ilrist. p»A. 367. 8»oo »otem Vaoraor » oostris dtorelaUrroxi» 
tlorrrer» Dxstoro «lirimit.
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Men der giveS et anbei VidneSbyrd, lige saa vigtigt som 
de anforte iovrigt uomstodelige historifle Beviser, et VidneSbyrd, 
som hiin Ttvs Mennesker selv aflcegge sor öS og hvori de tale 
ligesom med dereö egen Rost til öS, dereS sildige Efterkommere. 
Dette er Runestenene med dereS gammelnordiske Jndstrister. 
Af flige findeö der flere t Sonderjylland, navnlig Stenen ved 
HaverSlev i HaderSlev Amt, Stenen t Biolderup KirkegaardS- 
muur i Aabenraa Amt, en Runeindstrift med Jernsom paa Aa- 
pittelödoren i Slesvig >). Mcrrkeligst og vkgtigst for vort For
maal err imidlertid de tvende saakalbte fleövigste Runestene. 
De bleve fundne i Aarcne 1796— 98 paa den meest historiste 
Jordbund, som Danmark vel eier, imellem Thyreö Dannevirke 

og GodfredS Kurvirke tcet ved Selker-Noor 1 Narheden af 
Floekken Wedelspang.

Den storre Jndskrift lyder:
s>urlk riss»! stin honsi liimsn'§i 8vins ektir Lrik kelsxa 

sin ios vsrs» cisupr s»o 6reN»r (äronßjsr) sstu um Uaihsdu, 
isa liim vss sturimsör, 6ri§r (eirenxr) ksräa Av6r.

Det er i NutidenS Sprog:

„Thorlef reiste denne Steen, SvendS Hjembo, ester sin 
Stalbroder Erik, som dode, da Hellene sade om (beleirede) He- 
deby, en saare god Helt".

Paa den anden Nunesteen er Jndstristen kortere:
Oskriör xeröi kumbl okt Lutrik sua sin.....

Det er:

„Osfrid gjorde Hoi ester Sutrik sin Son"*).

Werlauff, Prlisstrlft om det banste Sprog t Hertugd. SleSvlg S .  41.
2) Jndstrifterne ere meddeelte ester S .  Thorlacil Forklaring i Antiq. 

Annaler 2 B. 1 Hafte; den starr« med N. M . Petersen« Forbe- 
drlng i Danmark- Hist, t Hedenold 3 B., S .  371— 72. Slutnln- 
gen af den mlndre er udeladt, da den rr tviolsom og rlmrligvtt- 
«rlgtlgen last af Thorlacin«.
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DiSse tvende Runeindflrifter, der vel kunne henforeS til 
det 10de Aarhundrede, stemme i Sprogformen overeenS med drt 
gammelnordiste Sprog, som talteS over alle Nordens Lande, 
og Jndholdrt har samme eiendommelige körte og fyndige Ud- 
trykSmaade, der udmcrrker Runemindesmeerkerne. DiSse Jnd- 

flrifter blive derfor uforkastelige VidneSbyrd om, at det samme 

Tungemaal, som lod overalt i Norden, ogsaa har lydt ved SlienS 
Bredder, og at de folkelige Skikke og Forestillinger og det strr- 
egne Udtryk for dem, som herstede hos Nordboerne i det Hele, 
ogsaa vare hjemlige her.

For nogle Aar siden fandtes en Runesteen ved Landsbyen 
Ar r i l d  i det sydostlige Angeln (Gottorp Amt) en MülS Bei 
fra Slien; men denS Jndskrift er, saavidt videS, endnu ikke un- 
dersogt af nogen nordist Oldkyndig, hvilket den dog paa Grund 

af Findestedet har strrdeleS Krav paa').

NI.

Gaae vi fra Oldtiden over til de folgende Aarhundreder, 
da mode vi i dem sor et langt TidSrum kun en Fortsattrlse af 
hiin, vi finde fremdeleS i Sonder- som i Norrejylland et dansk 
Folk, dansk Sprog, danske Sieder, Love, Forfatning og Jnd- 
retninger.

Den celdgamle danffe Jnddeling i S y S l e r  ogHerreder  
fandteS allerede fra Oldtiden af i Sonderjvlland. D a  Norden 
i Aaret 1104 ved Oprettelsen af Wrkescrd et i L u n d  lo- 
stes fra sin tidligere Afhoengighed af den hamborgfle Wrkestol, 
kom SleövigS eller HedebyeS Bisp, som naturligt, til at lyde 
under SErkebispen af Lund, ligesom Bisperne i Odense og Ribe,

' )  Jensen, Beschreibung von Angeln 1844. S .  45. Annurrkn.

2
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der havde viSse Dele af Sonderjylland under dereS Bestyrelse, 
og de fra Lunds Wrkebisp udgaaende almindelige Forordninger 
havde ogsaa Gyldighed i Sonderjylland. Landbovcesen, 
Jorddelkng og Skyldscrtning vare de samme i Sonderjylland 
som det ovrige Danmark. Kjobsteederne med dereS Raad- 
mcend, Borgemester, Bything, Byfred, Byfoged og soeregne 
Skattevcrsen havde Forfatning fcelledS med de andre danste 
Kjobstcrder. Om G i l de r n e  og dereS S k ra a e r  eller Love, 
der spillede en saa vigtig Nolle i Kjobstcrderneö Udvikling, gjcel- 
der det Samme. R e t s f o r f a t n i n g  og RetSpleie var 
Heller ikke i Sonderjylland forfljellig fra Norrejylland cller Ri- 
grts andre Provindser. Sägern« afgjordeS her som der paa 
HerredSthing og Landsthing (Urnehoved) af Rcevnlnger og 
Sandemcend, under Forscrde af OmbudSmanden eller Fogeden, 
og Beviserne fortes ved Vidner eller Mededsmcrnd, i en oeldre 
Tid tillige ved Jernprove. Vare de Tvistende ikke tilfredse 
med Afgjorelsen paa Herredsthing og Landsthing, künde de 
henstyde sig under det a lmindel i ge Dannehof .  Med 
Krigsvcesenet  forholder det sig paa samme Maade som 
med de ovrige offenlige Jndretninger: hvad der gjaldt i Norre
jylland, Sjcelland og Skaane, gjaldt ogsaa i Sonderjylland. 
Hcrrmoendene vare forpligtede til stadig KrigStjeneste til Hest 
og node derfor dereS Frihed for Jnne, Stod og Leding. For 
LedingShcerenS Skyld var Sonderjylland inddeelt i Havne, 
Havnelag og Skipcrn med dereS Styrismomd, ligesom i det 
ovrige Danmark, Jndvaanerne havde de samme Forpligtclser 
her som hist. SlesvigS Stift stal ved LedingSudbud have 
M e t 130 Skibe»).

I  alt dette mode vi reent danske Elementer og intet 
Tydst.

)  Lax» e»p. 82.
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Til de vigtigste Mindesmcrrker om et Folks Nationalitet 
Here detö Love, baade ved dereS Jndhold og Sprog. Devise, 
hvilke Scrder og offenlige Jndretninger Folket har havt, og hvil- 
ket Sprog det har brugt i det daglige og offenlige Liv *).

Den «rldste af de sonderjydske Love er den celdre sles- 

vigske Kjob st «drei ,  givcn »den Tvivl Aar 1201, som 
ikke blot gjaldt t Byen SleSvig, men ogsaa blev lagt til
Grund for StadSretterne i Sonderborg, FlenSborg og Egern
fjord; blandt de norrejydske Kjobstcrder var den en Tidlangan- 
tagcn i Horsens og Wbeltoft, og formodenlig flere Steder. 
Det aldste Haandskrift, vi have, er paa Latin, men en Mcengde 
danske Ord, der uforandrede ere blevne staaende i den latinske 
Tert, vidne om FolketS Sprog. Maaskee har der ogsaa vceret 
en oprindelig danfl Tert )̂.

Den nceste er den mcrrkelige jydske Lov, nedstrevenpaa 
Danst, og vedtagen af Folket under Kong Baldemar Srir paa 
et almindeligt Dannehof i Vordingborg i Marts Maaned 1211. 

Den var gjcrldende for Nerre- og Sonderjylland og Fyen med 
tilliggende Der').

Den f lenöborgske S t a d s r e t ,  vedtagenafBorgerne, 
rimeligviis mellem 1284 og 1295, og bekrcrftet af Hertug Val- 
demar den 4de. Den er skreven paa Dansk *).

' )  I  vor« Dage, da en betydelig Deel af danfle Borger« lige til den 
nyeste Tid har v«ret regieret med tydste Love og Forordninger, kvnd« 
man riglignvk ikke gjore en saadan Slntning, men i Middelalderen 
gik det ikke saaledeS til.
Kofod AncherS samlede jur. Skr. 2 B. S .  636 ffg. 645. Ro- 
senvinge, Saml. af gl. danfle Lov« 5 B. X X X X I I I  og 31t ffg. 
Staatsbürg. Mag. V. 59.
Rosenvlnge« Ret-Hist. 2den Udg. § 21» Larsen, jnr. TidSffr 
X U I.  2 H. S .  231 ffg.
Rosenvinge» Retshist. 2den Udg. 1 B. S .  50— 51. Saml. af 
gl. danfle Lov«. 5 Bd. X X X X V  og 385— 66.

2



20

Den haderölevske S ta dS r e t ,  givmafHertilg Wal
demar den 4de 1292 og samtykt af Borgenie; ligeledeö paa 
Danft

Til den flensborgste StadSret findeS tvende Tilloeg, for- 
fattede paa Dansk, det ene fra Aar 1295, det andet fra 1321 *).

Endelig haveS endnn Naben raa Sk r aa ,  given af Her
tug Valdemar den 5te, Aar 1335. Den er paa Lalin, og til- 
lige haves en plattydst Tert; men de mange danste Ord, som 
ere tndflettede i den latinske Tert, vidne tilstr«kkeligt om Folke- 
sprogrt og syneö at forudsoette en danjk Grundiert

Af danste Love findes ingen yngre i Sonderjylland end 
den sidst anforte, med minder det fiulde voere en Gildestraa 
for St. KnudS Gilde t FlenSborg, der med Rimelighed kan 
henforeS i sin ncrrvcrrende Form til Begyndelsen af 15de Aar
hundrede. Derimod findes der en Deel danste Dokument«» og 

Breve strevne i Sonderjylland i den forste Deel af 15de Aar
hundrede )̂.

V i stulle af de anferte Love frrmscette nogle Pover paa 

den Tids Danst, som kun adstiller sig fra Nutidens derved, 

at den staaer Oldtidens noermere.
Af Fortalen til jydste Lov fra 1241°):
Logh scal w«r« «rlic, r«t, tholic, oefter landen» 

wan«, quemlich oc thyrft«lic oc openbar, sua at all« 

men mugh« rvit« oc Unverstand« huat logh«n strgher; 
oc wer« ei gsrth eth scriuen for ennens nianz s«rlic 
wild, num öfter oll« men; thirft, ther i land bor. 2Lngi

' )  RosenvlngeS RetShlst. 2 M g. 1 B . S .  51. Samt, af gl. dfi. 
Love. 5 Nv. 470.

2)  Rosenvlnge, Saml. af gl. dff. Love. 5 Bd. X X X X V  og 432. 434» 
») Smst. X X X V I I I  og 436. Smlgn. Werlauff ans. Gt. D . 50-51. 
" )  Werlauff auf. St. S .  60-61.

Rosenvingr, Saml, af gl. dff. Love. 3 B>. 4.
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man fcal dsni« gern then logh ther kunung giuer oc land 
taker with, nun» efter then logh scal land dsmes oc r«t- 
tes. Lhen logh ther kunung giuer oc olt land taker rvith, 
den ma Han ei eftertak« «ller skift« Uten lanzens rvili, 
eller oc hun wäre openbare gen guth, oc tho matt« Han 
«y tha gen landsen« wili« »).

Af samme Lovö Iste Bog 36 Kap ').
Svenbarn ma ei s«le sin iorth oc ei andre lunde af- 

hende, fyrr« en Han worther attan winter gainel. 2kn 
nisbsrn »na aldrigh sin iorth sel«, Uten hun worther sua 
fatec, at hun sel for lifs fsthe, tha skal seles Niet nest« 
frender raath, tho ei n»er« en for half niark silsf um aar. 
Enki ma sin iorth »net nest« frender raath both« sel oc 
skift«.

Af FlenSborg Kjobstcrdret mellem 1284— 95 Kap. 60^).
Hwo sum ufrithlik f«r i ann«n man; hus, Han bst« 

h«rscop fyrtiygh mark, by oc so myk«t, oc husbond, th«r 
hus aa, oc so myk«t. <l>c th«r yu«r scal Han b«t«r oll 
skath«, th«r Han i thet h»is gisrth, hwor myk«t then 
skath« wor, oc hwilk lund Han war gsrth. En  faan» 
g«r Han saar th«r« inn« eld«r hug, Han fang«r ei boor 
th«rfor. En  worth«r Han dr«p«n i thet hus, oc krau«r 
nok«r »nan boot for Han», Han bst« hcrrscup fyrtiugh 
mark*»).

Af HaderSlev Kjobstcrdret fra 1292 Kap. 16»).
Giffver Herskop noker Byman Sack, tha skal Han

') rhyrft«lic d. ». som gjere« Behov, nodvendig; ech r. eller;
rnnen d. e. «»gen; num d. e. men; rhirsr s- Tarv.

' )  Roseavi'nge, Samt, af gl. dfl. Love. 3 Bd. 74.
*) Rosenvlnge, Saml. af gl. dsi. Love. 5 Bd« 406.
»») ^«rscop, Herssab s: Fyrsten, Landsherreu; aa d. e. eier, nok«r 

d. r. nogen.
Rosenvi'ng«, Saml. af gl. dfl. Lovc. 5 Bd. 474.



neu» Dag forlegges, fritelig til Svar» at ku»»»e, og saa 
fra. En  ey muge Men engen Byman steffne ut afhane 
B y  til Svars at kumme, uthen af ^erskop sialf rvil 
kalte noker M an til syk for nokerhande Syssel eller Sagh ; 
og ey maa Biskop Helder steffne noker Byman uthen 
Byefrith *).

Af Tillcegget fra Aar 1321 til Flensborqö Kjobstcedrct >).
Tharnn« skra, thcer h«r naethoen «r scriucen, gaf 

hoertog Erik, haertogh Waldemar sun, oc bsth at scriuaes 
til therce annaen st'ra i Flensborgh, thet aar fra wäre 
hoerr« aar thusind wintaer och thry hundreth wintcer oc 
en wintaer och tiugh, sanct« Pauls dagh oeftaer iul.

tz 2. cvlloe the lyus til altoer offeroes, thaem skal 
kirki pr«ft Hause; hwa thaem burtfor, baetaer sum fyrrae 

aer sauth, och fsr« tho the sam« lyue igeen**).
Af Flensborg Gilbeskraa, rimeligviis fra Begyndelsen af 

15de Aarhnndrede 2): '

A f noghaer brother worthaer ylle borth ogh «y k«r 
thit for Olderman og ey for brsthaer, Han schal gialde i 
sente Rnuts gilde soex niark thaer for, ogh Olderman sen 
mark, ogh sithaen schula brsthaer hiaelp hanym at fang« 
r«t for sine schathe ***).

' )  A f  «ller of d. e. om.
' )  Roseavinge ans. St. S .  134.

Sau th  for sagt.
*) Werlausf ans. St. S .  61.

Borth  d. e. flage», Pryglet, af det J-l. k»r«r, af Gjerning-- 
ordet at deri«.
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Under Striden, som Erik af Pommern forte med de hol- 
steenske Grever i den forste Deel af det 15de Aarhundrede, 
om Besiddelsen af Slesvig, fremkom der vigtige Oplysninger 
om dette Lands Nationalitet. Thi Köngen sogte netop at un- 
derstotte sin Ret ved at godtgjore, at der mellem Sonderjyl- 
land og det ovrige Danmark hcrstede og altid havde herflet 
Fcclledstab i Nationalitet, Sprog, Love og Retspleie. Han 
lod i det Liemed optage ThingSvidner ved RigetS forstjellige 
Landsthing, blandt andre i Ribe 1421. Her modte en an- 
scelig Forsamling baade fra Norre- og Sonderjylland, baade 
Verdslige og Geistlige, Adelige og Borgerlige. Blandt de 
Modende vare Bistopperne af Slesvig og Ribe med dereS Ka- 
pitler, Abbederne af Lygumkloster i Nordfleövig og Ryekloster 
i Angel, Borgemestre og Raad i Ribe, Haderslev, Aabenraa 
og FlenSborg. De afgave paa Thinget den Erklcrring, at 

Slesvig horte til Danmark, „Huilket der aff er at beuise, at 
de vdi Sonder Judland bruge Danfl Ret oc haffue den hol- 
det, siden Losen gjordiS. For det andet, at alle gamle Pri- 
uilegier, som Capitele oc GudS Hus haffue til Slesuig, Ribe, 
Hadersloff, dem haffuer Rigens Konger vdgiffuet. For det 
Tredie, da veed mand huor Grentzerne ere, at Danmark oc 
Holsten flillieS adt, til met, da er jo deriS Sprock vdt Son
der Judland Danste paa denne D a g " ').

Faa Aar feuere (1424), da Tvisten henstjodes tilKeifer S ig is
munds Afgjorelse, sendtes den keiserlige Raad Doktor Ludvig 
de Cataneis fra Verona til Flensborg for at optage Vidne- 
forher i Sagen. Disse under Eed aflagte Vidneerklcrringer 
gaae alle ud paa, at Sonderjylland havde og fra umin- 
delige Tiber havde havt Sprog og Love og Forfatning strlledS 

med Norrejylland og det ovrige Danmark.

- )  HvitfeldI Qv. Ndg. 4 B. S .  302-4. (Icl.-Udg. 1. E . )



21

SaaledeS erklcerede SErkebisp Peder Lykke af Lund, at 
de samme Love, Bedingter og Anordninger, som DanmarkS 
Riges Jndbyggere havde fastsat for sig, ogsaa vare gjccldende 
i Sonderjylland, paa samme Viis som i Norrejylland; saale- 
deS havde Han seet alle sine Levedage, og navnlig de sidste 50 
Aar, som Han godt Hustede.»)

Bistop Ha nS J e r n s k j c r g  af Roeskilde bevidnedc, at 
Sonderjylland horte til Danmark, fordi hele Landet havde et 
og samme Sprog og brugte de samme Love som Norrejylland 
og det ovrige Danmark, og Domstolene anvendte baade i Ar- 
vesager og t alle andre Tilfcelde de samme Forordninger og 
Vedtcrgter som overalt i Danmark'»).

Bist» Lage G l o b  i Viborg yttrede sig ligeledeS om 
OvereenSstemmelsen i Sprog og Love og tilfoiede, at naar 
man i Sonderjylland ved en Retstvisi ikke var tilfreds med 

den givne Kjendelse, henstjod man Sagen til Viborg Lands
thing eller til KongenS Retterthing ').

Mor ten  Hansen,  Hovidsmand i FlenSborg, afgav 

den Erklcrring, at alle Kjobstceder og Landstaber i Sonderjyl-

r) 8. n. V. V II.  400 tzniL rexnnm V»vie Imdet 8UL jur» et 
eonsnetnäines et eonstitneiones per ipsos rexnievliis faet» et 
Lrictas, ^nilrus ineole et Irsliitantes «liete terre 8unäeijutlk»nä 
utuntnr et seennäum ^ue^Ne rexunt, sicnt in ^Vorjntlnnri; 
et sie vläit servsri toto tempore vite sue et maxime » ^uin- 
qna^intL annis eitrs, äe ^nidns kene reeoräatur.

*) 8. k  v .  V II.  404. Omnes terre contente in ^ncir» ^nstr»Ii 
et i» insula ^ Ise et 8ilua Vanica Iialrnit unnm et iäem 
^6)oms, vtnntnr iisilein lexidns, ^no et ^nidns vtitnr dore- 
»lis ^neis et relirzu» psrs Daeie, et pl^eita eis«1em st.itn- 
tis et jnrldus mnnieipslibns vtuntnr trim in plicatis Hnam 
Irereäitatidns et stÄtueionibus se in omnibns «liis.

2) 8eript. K  v . V II.  402 . . . .  appellritur »6 plrieitum §ene- 
»iile >ViIreij;en8e, est in «luei» boresli, nel sppellstnr 
tnl pliieltum IleAis Viuwrum.
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land bnigte samme Love og retlige Bestemmelser som Norre- 
jylland; ogsaa havde Jndbyggerne samme Tungemaal, med 

Undtagelse af Friserne, hvis Sprog og Love afvige fra de 

Voriges').
O l a v u S ,  Abbed til Ryekloster i Angel, bevidnede, at 

Sonderjylland horte til Danmark, og at Gottorp Slot, som 
Ordsproget lod, var DanmarkS Riges Laas og Lukke. Videre 
erlloerede Han, at Sonderjylland havde samme Sprog og samme 
Love og Forfatning som det ovn'ge Danmark. D a  man 

spurgte Ham, hvoraf Han vidste det, svarede Han, at Han 

havde vceret tilstcede ved Retsforhandlinger i Sonderjylland 
og seet, at man her udovede og iagttog de samme Love og 
RetSvedtcrgter som i Norrejylland *).

IV.

V i have i det Foregaaende gjennemgaaet de vigtigste Punk- 
ter af Slesvigö Historie, som have Betydning for detS Natio- 
nalitet, og fundet det endnu ind i det löde Aarhundrede i 
alt Vcrsenligt som et danfl Land, detS Nationalitet endnu i 
del Hele taget uforvanflet og ukrcenket med Hensyn til Sprog, 
Love, Sader og Forfatning. Der vare imidlertid allerede en

8erixt. Her. V»n. VH. 414.

r) 8er. k . V. VH. 417— 18. 8ez»HiL8 auäiuit 6iei xrouerbialiter, 
ea8truv» 6ottorp elau<lit re^nuu» Vaeie et c8t 8er» 

vaeie, et äixit eei»m, ynoä tot» »lueiL su8tr»Ii8 Irslret iäen» 
Iisbet reliqiniin re§ni O se ie. et ei8äen» lexi- 

dt»8 et eo»8titueio»iIru8 utitur, ^uZdu8 ^uei» dore»It8. In -  
terroß»tu8, ^noivoäo et ^u»1iter 8eit xreäiet», 6 n it ,  
iQterluit i» xl»eiti8 ii» äieta ^ueia et riä it pratiesri et 8e r 
n»rL in i'psr» ^ueia jur» et le^es, r/ue serusuitur in ^uci« 
bvrcsU.
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Tidlang indtraadte Forandringer i Landets offenlige Stilling, 
der havde sordcrrvelige Folger for Sproget og Nationaliteten, 
og hvis Virkninger i den folgende Tid blive alt mere og mere 

synlige.
Hovedpunktet heri, og det hvorom alt det Vorige samler 

sig, oar S o nd e r j y l l a n d s  Ove r dr agc l se  som Lehn 
ti l  G r ev  G er har d  af  Hol steen 1386.

Vcl havde allerede Valdemar Seir Aar 1232 forlehnet 
sin So» Abel  mcd Sonderjylland, og dennes Efterkommere 
styrede Landet som danfle Vasaller indtil 1375, da Slcegten 

uddode. Men skjondt dette blev en Kild«! til uendelige Stridig- 
heder og blodige og odelceggende Krige, ligesom det ogsaa 
forst gav de holsteenfle Grever Anledning til at indblande sig 
i Sonderjyllands Anliggcnder —  Abel selv gav ved at crgte 
Mechtilde af det Danmark fjendsie holstcenste Grevehuuö sine 
Efterkommere Anviisning paa den Politik, de havde at folge 
—  saa blev det dog uden synderlig Jndflydelse paa Nationa
liteten. Disse danfle Hertuger regjerede Landet paa Danfl, 
de Anordninger, der udstcrdtes nnder dem, og de Kjobstcrdlove, 

de enten gave, eller efterat Borgerne selv havde vedtaget dem, 
bekrceftede, vare affattede i det danfle Sprog. Almindelige 
Landslovc havde de ikke Net til at give, RigetS almindelige 
Lovgivning var ogsaa gjceldende for Sonderjylland, og 
Retöforbindelsen vedligeholdtes under dem og lange eftcr ved 
de for hele Riget foelleds Ovcrdomstole, Köngens Retterthing 

og Dannehoffet. Hertugerne vare desuden Medlemmer af 
Köngens Raad, og det var dereS Ret som deres Pligt at 
give Mode paa det almindelige Dannehof. Gjentagne Gange 
bleve ogsaa Hertugerne, naar de glemte deres Skyldighed, viste 

tilbage indenfor de Skranker, som Lehnsforholdet medforte, og 
tvungne til at erkjende deres Underordning under Köngen, deres 

Herre, og deres Pligter som Rigets Vasaller.
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Heelt anderledes blev imidlertid Forholdet, da Dronning 
Margrete, sysselsat med Tanken om de nordiske Nigers For- 
ening, truet med Angreb fra Meklcnborg og Kong Albrecht af 
Sverrig, og ikke sikker paa Hansestcrderne, befluttede sig til at 
give Sonderjylland i Lehn til den holsteenske Grev Gerhard 

1386. Udcn Tvivl var det kun hendeS Hensigt at give ester 
for Meblikkets Tvang, for siden ved günstig Leilighed med sik
ker Haand at tage tilbage, hvad Omstcrndighederne havde nodt 
hende at afstaae, hcri folgende HendeS kloge Faders, Valdcmar 
Attcrdags stadige Politik. Hun gjorde ogsaa cn god Begyn- 
delse hcrtil, mcdens hun levede, men HendeS Livötraad blev for 
tidlig afstaaren for at gjennemfore Planen, og HendeS Efter- 
folgcr Erik af Pommern var ikke istand dertil. Nu kom Son
derjylland i Hcenderne paa frcmmcde, tydske Fyrster, de schauen- 
borgste Grever i Holstecn, hvis hcle Fortid gjorde dem til 
Danmarks erkloerede Fjendcr. P l a t t y d sk  blev nu Hof- og 
RegjeringSsprog, og efterhaanden ogsaa i en betydelig Deel af 
Landet EmbedSmcrndenes Sprog, af hvilke mange indkom fra 

Holsteen. Nye Love og Forordninger gavcS paa Plattydsk, 
de gamle danske Love, baade Landsloven og Kjobstadloveue, 
oversattes efterhaanden paa Plattydsk. Det var netop paa 

den Tid, at man i Danmark begyndte at afskaffe det latinske 
Sprog i offenlige Breve og Aktstykker, hvor det hidtil havde 
vcrret det vanlige, og lade Modersmaalet trade i dets Sted. 
En lignende Forandring foregik samtidigt eller lidt tidligere i 
Nordtydflland: her traadte Plattydsken i LatinenS Sted og 
blev t en vid Kreds det herskende diplomatiske Sprog. Nnder 

de stedfindcnde Forhold trcengte det naturligviis fra Holsteen 
ind i Sonderjylland. Paa samme Tid altsaa som Moders
maalet vandt Grund igjen i det ovrige Danmark, fortrcrngteS 

det fra det offenlige Liv i Sonderjylland. Selv Landet fik 

ikke Lov at beholde sit Navn: den forste holsteenste Greve,
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Gerhard, var ogsaa den forste, der sirev sig Hering t i lSles-  

vig>) ;  de tidligere Hertnger havde alle kaldet sig Hertuger 
til J y l l a n d  ellcr S o n d er jy l l a nd .

Bel forekommer der i den folgende Tid ogsaa danfkeKonge- 
breve, som fra Kong Hans og Christkcrn den Anden; men 

kun enkeltviiS; og af Retsdokumenter, Skjoder og Thingsvid- 
ner findes der ikke faa paa Dansk selv til Slutningcn af 16de 
Aarhundrede, faa at Dansk i det mindste i den nordlige Deel 
af Landet ikke har vcrret udelnkket fra Domftolcne; men paa 

samme Tid og Steder forekomme tillige plattydske Dokumen- 
ter 2). FolketS Sprog vedblev at vcrre dansk.

Om Christiiern den Forstes Balg 1460 og de ved den 
Leilighed givne Privilegier er det ikke her Stedet at tale ud- 
forligere. Det er nok at bemcrrke, at Akten fra sin forste
Grund af for SleSvigs Bekommende manglede versenlige 

Betingelser for Lovgyldighed, og at denS folgende Historie er 
en stadig Beretning om denS Jkkeoverholdelse, indtil den omsi- 
der aldeleS traadte nd af Livet og i mange Tider laae glemt i 
Diplomfluffen. Forst i den nycste Tid tog man den frem 
og hcrngte den op som en tjenlig Fane for Oproret. Men i 
sin forste Tid blev denne Akt ved den politiste Forbindelse, den 
tilveiebragte mellem Holsteen og Slesvig, et virksomt Middel 
til at drage dette til Hunt, og ved de stedse tiltagende Bero- 
ringer at stemme Sprogforvanskningen og indbringe tydske Sce- 
der og Love. Bel fastsatte Akten, at SleSvig og Holsteen 

siulde hvert have sin sirregne Forfatning, egne Landdage paa 

Urnehoved og Bornhoved o. s. v., men for Balget af Fyrsten

Hansen, vollständigere Staatsbeschr. des Hertz. Schl. S . 7. Smlgn. 
Falck i N. Staatsb. Mgg. II.  891.

2) Werlauff ans St. S .  63. I  RhodeS Samt, til HaderSlevS Amis 
Besir. S .  I I  meddeleS et dansk ThingSvidne fra 1541 og S .  364—  
LS tvende fra 1570.
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besternte den en feelleds Landdag, og dette blev et sortrceffeligt 
Udgangspunkt for videre Fcelledflab. Allerede 1469 fluttede 
den holsteenfle og slesvigffe Adel under Paaflud af de herflende 

Uroligheder i Landet et Forbund til feelleds Forsvar og fast
satte at holde en Sammenkomst hvert Halvaar; men Christiern 

den Iste fandt med Rette dette Forbund saa truende, at Han 
nogle Aar ester oploste det.') Men lerngere hen i Tiden lyk- 
kedeS det Adrlen dog under günstige Forhold at naae sit 

Maal.
Af alle de Onder, der fnlgte for Slesvig af Holstenernes 

Herredomme, var der imidlertid nceppe noget, der i hoiere Grad 

virkrde uheldigt paa Nationaliteten end den holsteenske 
Ade l s  Jndtrcrngen og Boserttelse i Landet. De eneste virke- 
lige og varige Erobringer, som Plattydflen har fravundet det 
Danfle paa Landet (i Kjobstcrderne virkede andre Forhold med), 
stylveS den holstecnste Adels Jndvandring. Danmark og til- 
deelS Sverrig, ligesom ogsaa Norge gjennem Danmark, ere 
blevne overstrommede af tydfl Adel; saameget mindre künde 
man vente, at Grcendselandet Slesvig flulde gaae fri derfor. 
Gjennemgaaer man de adelige Slcrgter, som nu ere bosatte i 
Slesvig, har man ondt ved at finde nogen, som ikke rnten 
umiddrlbart er kommen fra Holsteen, eller fra det vorige Tydfl- 
land gjennem Holsteen. Og den Fortydskning, som disse Jnd- 
vandrere bragte med sig, blev ret grundig; thi de kom ikke 
alene, men medforte en Mcengde af dereS Undergivne og Tje- 
nere til at forestaae Landvcrsenet og opdyrke Landet. I  den 

Egn, hvor disse holsteenfie Herremcrnd ncdsatte sig, forstum- 
mede eftcrhaanden den danfle Tale, og de danfle Bonder bleve 

livegne. Thi Livegenflabet, som ellerS var ukjendt saavel i

' )  Christian! Gesch. der Herz. Schl. u. Helft, unter dem Old. Hause 
1 Th. SS. 10».
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Ssnderjylland soin i det vorige Danmark, var ogsaa en af de 
Velsignelser, der fulgte i den holsteenske Adels Spor, og holdt 
stg i de Egne, hvor Adelen nedsatte stg »kiaSseviis, indtll det i 
Begyndelsen af dette Aarhundrede lykkedeS den danske Regjering 

at faae det afskaffet. De Egne, som her ncermest er Tale 

om, er Strvget mellem Dannevirke og Eider, samt Dänischwald, 
SvanSo (Svansen) og det sydestlige Angel, og forsaavidt Na- 
tionaliteten kommer i Betragtning, fornemmelig de tvende sidst- 
ncrvnte; thi de andre kunne antages til hi'i'n Tid for storste 

Delen at have ligget »de og forst at vcrre blevne opdyrkede af 

Tydsterne. Ved tidlige og oste gjentagne Pantscettelser af disse 
Landstrog til de holsteenske Grever, endnu inden de bleve Her- 
tnger i SleSvig, var Tydskhedens Jndtrcengen her bleven 
forberedt.')

Denne den holsteensie Adels Fremrykken mod Nord og 

den danske eller fleövigste Adels deraf folgende Fortromgen la
der stg noie paavise. Blandt Wmnerne for de idelige Tvi- 
stigheder mellem de danske Hertugrr t Sonderjylland og Kon

zerne af Danmark, var Sporgsmaalet om Besibdelsen afKron-

' )  Allerede 126» pantsatte Koog Abel- Enke Mechtlld« dl-se Egne til 
de holsteenske Grever: Aleclitiläs , Lricu8 äox ^utise et
^bel ?r»ter ej»8 (IomitjIiu8 Ilo isatiL  totam terrsm 8u«m in- 
1er 81iam et Liärism, vi6. 8v»n8i'o, kretlinlet, 8tape1eIioIm, 
nemr»8 ^erne^itlr et oppiäum Keiooläe8dur§ pro oeto m illi- 
1»u8 marearom p^rri sr^eoti io majori poi»6ere oppißfoorsot. 
Dansie Atlas V II.  679. (kretl»8let er den nnvcerende Krvphede, 
i»emu8 ^eroe^vitlL den Skovstrcrkning, hvoraf Dänischwald nu ud- 
gjor en Deel, 8vso8io Svansen eller SvanSo). Aar 1288 overlod 
Mechtilde disse Besiddelser til sin Vroderson Grev Gerhard af Hol
steen. Suhm X I.  49. Aar 1325 siete en ny Pantscettelse. Danske 
Atl. V II. 723. Ligesaa 1332 og 134V. Jensen, Kirchl. Statist, von 
Schlesw. S .  1045— 46 Noten.

* )  Velschow, Om det flesvigsie Riddersiabs Oprindelse i Nyt Hist. 
TidSsir. 2 B . 1 H. S . 259 flg.
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godset og det kugelige Familiegods, hvoraf en saare betydelig 
Mcengde netop laae i de omtalte Egne, et af de vigtigste. 
Hertil knyttede fig Striden om Antagelsen af Hoermcend, der 
for deres Forpligtelse til KrigStjeneste paa egen Bekostning 
node Frihed for Skatter. Hertugerne klagede nemlig over, at 
Konzerne benyttede sig af deres Ret til overalt i Hertugdom- 
met at antage Hcermomd paa en Maade, der saavel forringede 
HertugerneS Magt som deres Jndtoegter. Ved tvende Forlig ordne- 
des denne Sag, idet Erik Menved 1313 afftvd Hertug Erik 
alt det Gods, som tilhorte Kronen i Sonderjylland, og 1317 

forpligtede sig til ikke at antage flere Hoermcend i Hertugdom- 
met rnd dem, Han allerede havde, ligesom Hertugen lovede ikke 
at antage nogen af KongenS Mcrnd i sin Tjeneste. Den na- 
turlige Folge, som inan skulve have ventet af disse Forlig, var, 
at den fleövigste Hcrrmandsstand eller Adel (thi disse Begreber 
begyndte nu alt mere og mere at falde sammen) vilde voere 
bleven lost sra sin Forbindelse med den danske, og at der havde 
uddannet sig en selvstcrndig og talrig s l esv i g sk  Adel, idet 
Krongodset, som Hertugen havde erhvervet, gav Midler nok 

til at udstyre dem med Lehn og betydeligen foroge dereS Tal.') 
Men det gik i sidste Henseende ganfie andrrledeS.

Ved Hertug Eriks snart paafulgte Dod kom nemlig hanS 
umyndige Son Valdemar til Rcgjeringen; men de Holsteenste 
Grcver, forst Grev Geert, senere Hans Sonner, beherstede deels 
ved Magt deels ved Panteerhvervelser ganste Landet, indtil de 
omsider, nogen Tid efter at Abels Stamme var uddod (1375), 
erholdt det til Lehn. T il dereS Planer passede stet ikke Ud- 
dannelsen af en selvstcendig slesvigsk Adel, en holsteensk 
var den derimod overmaade beqvem. Den indfodte sleövigste 
Adel blev derfor nu mere og mere fortromgt. Medens for

' )  B»lsch»w ans. S t. S .  260-65.
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1325 fleSvigfle AdelsmandS Navne i Forbindelse med danfle 

stadigen forekomme i Dokumenterne, forsvinde de ester den Tid 

beständig mere og afloseS af holsteenfle. Til Forlehninger for 
disse Adelsmcrnd havde de holsteenfle Grever rigelige Midier i 
det 1313 afstaaede KrongodS. De Godser, som danne de nu- 
varende adelige Distrikter i Slesvig, ere ncesten alle oprettede i 
Tidörummet fra 1313 til 1459, og som dereö Eiere forekomme 
ikke andre end holsteenfle Abelsslcrgter. Forudrn Livegenflab 
medbragte disse Adelsmcend fra deres Hjem ogsaa privat Dom- 
merret over dereS Bonder og Tjenere eller Birkeret, som den 

Gang neppe var kjendt hoS den fleSvigfle eller danfle 

Adel.')
At de Jndfodte med Uvillie saae de mange holsteenfle 

Adelsmcrnd, som indtrcengte sig i Landet, er naturligt, og Hel
ler ikke sattes historifle Vidnesbyrd herom. Saaledeö beretter 

en tydfl Forfatter^), at en holsteenfl AdelSmand, som i hiin 
Tid ved Gistermaal havde erhvrrvet sig Besiddelser t SleSvig, 
lange maatte doie meget af de DanfleS Had og Foragt, indtil 
Han endelig ester sin HustrueS Raad lod hente saa mange af 
sine Tjenere til sig fra Holsteen, at Han herefter künde vare i 

Sikkerhed.
/  Naar man erindrer, at det sornemmelig var Adelen, som 

satte Foreningen af 1460 igjennem, og at det saakaldte fleS
vigfle Ridderflab ikke var andet end holsteenfl Adel: saa seer 
man, hvad Lod og Deel Sleövig selv havde i hiin Akt. Jdet 
Hvitfeldt omtaler Hertug Frederiks (siden Kong Frederikden Isteö) 
Beflutning, at lade Hertugdommerne forholde sig neutralei 
DanmarkS Krig med Lybek 1509, kalder Han Adelen i Sleövig

>) Dtlschow ans. St. 266 flg.

Xlb. R rsu rii 8»roui» lib» kX. eax. 25.
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og Holstern „den Holster Adel",') en Benoevnelse, som aldeleS 

rigtig og traeffende udtrykker det virkelige Forhold.
Det er indlysende, at den indtrcengte Holsteenste Adel som 

GodSeicre, som Kirkepatroner, som Dommere og som de, der 
beklcedte Landet- porige vigttgste Embeder, i mangfoldige For
hold og paa utallige Maader maatte virke fordcerveligt paa 

Landet- dansie Nationalitet. At den ogsaa har voeret en vig- 
tig medvirkrnve Aarsag til, at Lovene oversatteS paa Plattydst, 
fremgaaer af et ret maerkelkgt Sted i Fortalen til en af Ildga- 
verne af den plattydste Overscrttelse af Jydste Lov (1603), hvor 
Oversoetteren udtrykkelig stger, at en af hans Bevceggrunde til 
at foretage dette Arbeide var, at Han dermed pnstede at tjene 
„den yennen vam Adel de dtzd Denschen Sprake vnkün- 

dich, dennoch wegen erer Erssgüdere ein sünderlyck interesse 
hebben, wat de Denschen Rechte vormögen vnd in sick holden, 
Wethen möchten. 2)

Noest efter de Holsteenste GreverS Herredsmme og den hol- 
steenfle Adel- Jndtromgen t Sonderjylland har Intet virket 
stadeligere paa Landet- Nationalitet end de nordtydste Hanse- 
stcrderS vidtudbredte Jndflydelse. Det er bekjendt, hvorledes 
Hansekjpbmandene fra det 14de tll det 16de Aarhundrede alde
leS bem«gtigede sig Norden- Handel, baade Jndforsel og ŝ d- 
fprsel, hvorledes de nedsatte sig i Kjpbstcrderne i Danmark, 

Norge og Sverrig, hvor al Virksomhed gik over t de fremmede 

HandelssvendeS Hcrnder, og selv Kjpbstoedsembederne paa flere 
Steder fortrinSviis bekloedteS af Tydsterr; og hvorledes de 

for längere Ttd erhvervede sig Besiddelser i Landene og her- 
stede over Jndvaanerne. Overalt efterlode de langsomt ud-

' )  Hvitfeldt, Kong Hanfes Krenike Ov. Ndg. S .  265 (t'otio Udg. 
S .  1073).

Wrrlanff anf. St. G. 79.
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slettelige Spor af dereS Narvcrrelse i Sprog, Love og Znd- 
retninger. Naar dette var Tilfcrldet paa fjcernere og mere afsi- 

des liggende Egne af Norden, som Bergen, Gulland, Born
holm, kan man bcgribe, at Vlrkningen ikke var mindre i det 
narliggcnde Slesvig, hvor Fvrbindelsen med Holstern desnden 
lcttede Jndgangen. Hertil kommer endnu den störe Skare af 
tydfle Haandvcrrkere, der den Gang som feuere strommcde ind over 
Nordens Lande og her sogte Sysselscettelse og Levebred. Ligc- 
som Avelcn fornemmeli'g virkcde paa Landet, i Svanso og Syd- 
angcl, saaledeö kjendtcs Hansestcederncs og de tydste Haand- 

vcerkereS Jndflydelse meest i Kjobstoederne: dem maa Egcrn- 
fjordS og SleSvigS og, sijondt mindre fuldstcendigt, Flens- 
borgS Fortydflelse i Hovedsagen tilflriveS.

Hertug Frederik, som danfl Konge kaldet Frederik den I stc, 
var det forbeholdê  at ovlose et vigtigt Baand, der fra celd- 
gammel Tid knyttede Sonderjylland til det ovrige Danmark, 
og som bestod deri, at Jndbyggerne i Sonderjylland künde 
lade deres Retstvister afgjore ved en hoiere Domstol i 
Danmark, tidligere Dannehoffet, feuere det danste Rigöraad. 
Dette Retöstrlledstab var tillige et vigtigt Middel til Bevarelseir 
af Sprogscrlledstabet. Men efterat Frederik den Ferste ved et 

heHngt Opror havde styrtet sin Broderson Christiern den Anden 
fra Thronen i Danmark og selv besieget den ved Lybckkernes 
og den oprorske Adels Hjcrlp, ophavede Han paa-en Forsam- 
ling i Kiel 1524 Appellationen fra Domstolene i SleSvig til 

det danste Rigsraad; tillige bestemte Han, at den aarlige Land- 
dag ikke langer stulde holdes paa Urnehoved, men i FlenSborg. 
Dette havde til Folge, at den sonderjydfle Bondestand mistcde 
Udovelsen af sin Ret til at mode paa Landdagen; thi paa 
Raadhuset i FlenSborg, hvor Landdagen Herester holdtes og det 
indcn lukte Dore, künde Bondestanden allerede paa Grund af 

Mangel paa Plads ikke tilstcedeö Adgang. Denne Ndelukkelse
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af den danfl-flesvigfl« Bondestand var et nyt Fremflridt for 
den tydfle Adclsvcelde

Men netop paa denn« Tid, da Tydflheden saa magtigt 
brod frem, afgav den flesvigfle Bonde- og Borgerstand et 
Vidnesbyrd om sit danske Sind og fin Vedhcengen ved Dan- 
mark. Medens Proelater og Ridderflab hyldede Frederik den 

Forste som Landöherre, tog Borger- og Bondestanden Parti 
for den danste og folkelige Christiern mod den tydfle og adelig- 
sindede Frederik. Bondenie viive ikke vide noget af Hertug 
Frederik, de samlede og vabnede sig sor Christiern den Anden, 

og droge frem til Urnehoved Landsthing. Her forsogte Herreds- 
foged N iS  Henriksen forgjaves at bevage Bonderne til at 
falde ttlfoie for den nye Herfler: Han freiste kun med Moke 
Livet for de forfolgende Bonders Pileflnd. Bondest»nden künde 

imidlertid intet udrette, da de af Fredcrik>dxn Forste indkalvte 

tydfle ^ropper vare for starke. Ikke heldigere vare Borgern« 
i Kjobstaderne, blandt hvilke navnligen Aabenraa Haardt 
maatte Kode for sin Hengtvenhed for sin retmaSsige Konge. 
Staden blcv indtagen af FrederikS Krigsfolk, plyndret, og 
Mand og Ovinder flammeligen mishandlede.

V.

Ikke lange efter indtraf Reformationen. Denn« Begiven- 

hed, saa velgjorende den i andre Henseender var, havde dog flade-

Christian! Gesch. der Herz. Schl. u. Holst, unter dem Old. Hause 
1 Th. 364— 65. Wimpfen, Gesch. Schleswigs S .  208— 9.

2) Danffe AtlaS, V II. 305. Ilelvackerus eliro». iuari8balt.
2ter Th. S . 70. Baade Lackmann, Einl. zur Schl. Holst. Hist. Istcr 
Th. 266 og endnu mere Christian!, ans. St. S .  367— 68 har til 
Fordert for Frederik den Iste paa en besyndcrlig Maade fcrdrcict 
disse Begivenheder, tvertimod Jndholdet af de Kilder, de selv paabe- 
raabe. .

3*
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lige Folger for SlesvigS Sprog og Nationalitet. Medens Re

formationen andre Steder bragte ModerSmaalet til sin Ret og 

Vcrrdighed ved at udvise det latinske Sprog fra Kirken og 
GudStjenesten: saa afloste i SleSvig kun den ene Urei og 
Urimelighed den anden, istedenfor Latin blcv i en stör Deel af 
SleSvig efterhaanden Plattydfl og siden Hoitydsk det religiöse 
Opbyggelsessprog, og fik tillige langt storre Raaderum end det 
latinske havde havt, idet det ogsaa udstrakteS til Skale- 
undervUsningen. Den religiöse Bevcrgelse udgik fra Tydsk- 
land, den nye Leere forkyndteS og indforteö i SleSvig ved 

lütter Tydskere, ved Tydstlands Universiteter fik Hertugdommets 
Leerere baade i Kirke og Skole deres theologifle og videnskabe- 
lige Dannelse. Herman Taf t ,  Bugenhagen,  J o h a n  

W a n d a l ,  Eberhard Weidensee,  Gerhard S lee-  
ward, som Hertug Frederik og Christian betjente fig af ved 
Reformationens Udbredelse og KirkevcrsenetS Ordning 5 Slcs- 
vig, vare samtlige tydsttalende og tydflfodte. Selv Johan 

Wandal, som efter at have vcrret Lektor ved HaderSlev Kapit- 

tel, blev Bisp i R i be,  forstod saa lidet Dansk. at Han paa 

sine Visitationsreiser aktiv maatte have en dansk Prcest med 
sig, der künde tjene som Tolk >). Paa lignende Maade gik 
det med Weidensee. For at bode paa sin Mangel paa Jnd- 
sigt i det danske Sprog, udncrvnte Han i ethvert Herred en 
Prcest, der ander Navn af Herredsprovst paa Hans Vegne 
skulde eftersee Kirke-Regnskaberne*). At den plattyfle Oversirt- 

telse af Christian den Tredies Kirkeordinans, bestemteö til 

Brug for SleSvig ligesom for Holsteen, stemmer godt med det 
Dvrige. Dog er der Grund til at antage, at den danske 
Oversirttelse blev beholdt i NordsleSvig >).

*) kontoxp. ^nnr»Ie8 eeel. Da». I I I .  138.
*) Rhodes Saml. til HaderSlev Amts Befir. S . 145— 146.
»j Wimpfen ans. St. S .  213.
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Ligesom det Aarhundrede, i hvilket de holsteenste Grever 
satte fig fast i Herredommet over SleSvig, betegnedeS ved «u 
Forandrkng i Skriftsproget, der faldt ud til Skade sor det 
danfle Tungemaal i Slesvig, idet Latinen i offenlige Akter 
og Dokumenter aflofteS af de fremmede Herrers Plattybfl og 

ikke af det danfle Folkesprog: saaledes understyttedes ogsaa paa 

Reformationstiven TydflenS Fremgang ved en steregen Om- 
stcendighed, der var til Uheld for det danfle Sprog. Dette be- 
fandt stg nemli'g den Gang netop i sin Overgang fra en celvre 
til en nyere Sprogform. Den OploSning og Gjaring af 

Sprogets Elementer, den Vaklen og Svceven mellem det Gamle 
og Nye, som ledsager en saadan Forandring, maatte naturlig- 
viis svcrkke det DanfleS Modstandskraft og lette det TydfleS 
Fremtroengen.

I  dercS Jver for det tydfle Sprogs Udbredclse, lode de 
Magthavende det stundom Heller ikke mangle paa voldsomme 
Midler. Saaledes forekommer der i det Mindste ect Eremprl 
paa, at en Prcrst er bleven afsat, fordi Han ikke vilde prcrdike 
Tydfl i en aldeleS danfl By. Det berettcs nemlig, at Henr ik  
Mikkelsen, som 1635 udnervntes til Provst t HaderSlev, 4 

Aar ester mistede sit Embede, fordi Han afflaffede det tydfle 
Sprog og forrettede hele Gudstjenesten paa Danfl').

Superintendentcrne i Slesvig i det 16de og 17de Aar

hundrede havde ved deres Embedsmyndighed en ikke ringe Lei- 
lighed til at virke for Udbrcdelsen af det tydfle Sprog, og, 
som de alle vare dannede ved tydfle Universiteter, og, paa et 
Par Undtagelser ncer, alle tydfl fodte*), undlode de sjcrldeu at 
benytte Leiligheden. En af dem, S tephan  Clotz, en Veft- 

faler af Fodsel, der var General-Superintendent i den lange

')  Rhode Samt, til Haderst. Amt. S. 163— 64.

2) ^unalcri cccl. Dan. 111 133 flg. IV. 119 slg
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Tid af 32 Aar (1636— 1668) er isrrr bkeven navnkundig for 
sin tydste Patriotisme og Jver for at udrydde det danfle Sprog. 
Om denne Clotz og i Almindelighed om den Virksomhed, den 

tydste Geistlighed ester Reformationenö Jndforelse viste for at 
fortrmige Folkesproget, yttrer P o n t op p i da n  Folgende:') 

^Den Gang lod man mange tydste Studenter forstrive 
fra Magdeborg og Vittenberg, foruden at fee saa noie paa 

Sproget. Dog blev endnu Kirketjencsten paa de fleste Steder 
i lang Tid danst. Men Tid ester anden have Prasterne, 

som alcne studerede i Tydstland og fandt Besvcrrlighed ved det 
Danfle, for deres MagelighedS Skyld sogt at tndfore tydfl 
Pradiken paa Landet, endogsaa i de Egne, hvor Almum knap 
engang forstaaer en samlet?erioänm. Paa nogle Steder begyndte 

man forsi at gjore hver fjerde, siden hver anden og omsider 
alle Pradikener paa Tydfl. Saadant künde ikke stee, hvis ei 
Provsterne og sirrdeleö General - Superintrndenterne, saasom 
Tydste af Fodsel, havde samme krinoipium som Prasternr. 
Thi da de paa Visitationer udi Menigheden oste Intet künde 

ndrette, onflede de at indfore det, som er dem bedst bekjendt, 

stjondt Menigheden ncrsten fremmed. I  denne Henseende holder 
jeg for, at General-Superintendenten voct. S tepha n  Clotz  
har handlet meget uforsvarlig, da Han midt i forrige Seoul« 

reent afflaffede det Danfle og indforte, til Almuenö störe Sorg 
og Grcemmelse, stjondt Prcestestabet til Behag, tydfl Sprog i 

alle Angelfle Kirker, det flensborgfle Amt og Provsti tilhorende, 

hvor Danst taleS i hver Bondes HnuS, men aldrtg hores en 

danst Pradiken").

-)  Kjob. Vidst. Seist. Skr. I. 72.

O»i samme Clotz yitrer Pontoppidan sig i sine ^n». cool. Dan. IV .  
j2 l paa folgende Maade: „Eine Sache von sehr wichtigen Folgen 
unternahm I>. ClotzinS, die seineui hiesigem Amt so wenig Ehre als
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Snart lod man sig ikke lcrnger noie med at indtrernge 
det plattydste Sprog. FraSlutmngen afdet 16de og forste Deel 
afdet 17de Aarhundrede lagde man ligesaa ivrigen Vind paa at gjore 
Hoitydsten gjcrldende forst i den verdslize Bestyrelse siden ogsaa 

i Kirken og Skalen, som man tidligere havde arbeidet for at

denen anvertrauten Seelen Nutzen bringen konnte, da er als ein 
Mann, der ex xratia majorum fast in allen Dingen freie Hand 
hatte, im Amte Flensburg theils die dänische theils die platteutsche 
Sprache beym Kirchendienst abschaffie, und an deren Statt die Hoch
deutsche denen armen Bauern aufdrang, welches, so lange die Kirche 
s:ehet, die Erbauung eine unüberwindliche Hinderniß wird setzen". 
Outzen (i sit Priissirift S .  SS) indvender tmod PoutoppidanS Be- 
retning, at det plattydfle Sprog maa antages tidligere end Midten 
af I7de Aarh. at have vceret indfort i Amterne „Flensborg og Got- 
torp". Men Pontoppidan taler udtrykkeligen kun om Nordangel, om 
den Deel, som horte til „Flensborg Amt". Herved falber ogsaa den 
anden Jndvending bort, at Stephan Elotz som kongelig dansi EmbedS- 
mand ingen Jndflydelse künde udove i Amtet Gottorp, som tilhorte 
Hertugen af Gottorp. En tredie Jndvending har Falck fremsat i 
Kieler Blätter 115, nemlig at just Jndforelsen af Hsitvdst 
som Kirkesprog forudscrtter, at Tydsi den Gang har vceret temmelig 
udbredt blanhj Folket. Denne Jndvending künde gjcelde, dersom Talen 
var om hvilketsomhelst andet Land i Verden end netop S l e S v i g .  
Thi her findes endnu den Dag i Dag —  som vitterligt er og fiden 
ncermere sial vifes —  mange Segne, hvor Folket blot taler Dansi 
men Kirke- og Skolesproget ikke desmindre er Hoitydsi. Ogsaa Zeusen 
(Beschr.v. Angeln S . 144) paastaaer Plattydsi tidligere har vceret Kirke
sprog i Angel. Men af de Segne, Han anforer, lkgger kun eet, 
nemlig Grumtest, i Nordangel, som her ene er Tale om. Men 
Grumtost bestaaer ncesten blot af adeligt Gods; der findes ikke mindre 
end tre adelige Godser: LundSgaard, Uenewatt og Freyenwill, hörende 
under det forste angelste Godsdistrikt. At Adelen fra Holsteen forte 
Tydsi med sig, overalt hvor den kom hen, er en bekjendt Sag. 
Pontoppidan bor derfor staae til Troende; om Folkesproget taler Han 
tillige som samtidigt Bidne, idet Han siger: „hvor dansi t a l e s  i 
bver BondeS HuuS, men aldrig hores  en dansi Prcediken" Og 
dette stemmer ogsaa gansie med andre Efterretninger.
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udbrede Plattydfken. Heller ikke var man mere noieregnende i 
Midlerne for at fremtvinge Brugen af det hoitydske Sprog med 

Udelukkelse af det plattydste, end man for rn Tid siden havde 
vceret for at flaffe det sidste Jndgang paa det danfkes Bekost- 
ning. SaaledeS befafede Hertuginde Elisabeth Maria Prcesten 

J n g v a r  Pet re i  i Ostenfeld der endnu i sidste Deel af 
det 17de Aarhundrede prcrdikede Plattyfl, under Tab af fit 
Embede at prcrdike Ho i tydsk ;  sin Hofpmst Vo lkhard  
Paysen  forsatte hun til et andet Embede, fordi Han ikke 
künde pradike Hoitydsk; Klokkeren H  a n s Lammert  i Osten

feld blev i Aaret 1678 assat af Superintendenten, fordi Han 
blot künde eller vilde synge Plattyfl. *) Denne de MagthavendeS 
Bestrcrbelse for at udbrede det hoitydfke Sprog var iovrigt i en 

vis Henseende en heldig Omstandighed for det danske Tunge- 
maalS Bevarelse. Thi forst at fordrive det Danfke ved det 

Plattydsie, og siden det Plattydske ved det Hoitydfke, var et dob- 
belt Arbeide og tog dobbelt Tid. Det er endnu ikke lykkedeS 
at gjore det Hoitydfke til Folkesprog i nogen Egn af Slesvig, 

hverken i Syd eller Nord.
De hyppige Delingcr af Hertugdommet i disse Tider 

kastede Danfk og Tydfl imellem Hinanden, og, da Tydfl var 
Hof- og Regjeringssprog, künde det danske Tungemaal ikke 

andet end komme tilkort ved dfsse Delinger og de» dermed 
forbundne Fcelledsregjering. Hader s l ev ,  hvor Hertug HanS 

den SEldre havde sit. Scede, og hvor Han stistede en tydfk lcerd 
Skole for Stadens og OmcgnenS danfle Jndvaanere, Nord-

»1 Ostenfeld ligger ned imvd Treue i et forhen frififl, nu plattyst D i
strikt , eg er saalede» ikke nogen oprindelig danfl By. Jfslge Sagnet 
fkal det vcere en senere indvandret hollandfi, eller som nogle mene, 
vendist Koloni. Zndvaanerne udmcerke sig ved en gansie sieregen 
Dragt. Dansie Atlas V II. 79«— 92.

") Jcnsen, Kirchl. Statistik ve» Schlesw. S. SS— 2«.



4L

borg,  S o n d e r b o r g ,  A ug us tenbor g ,  Glücksborg,  

eller, som Jndbyggerne kalde det, Lyksborg ,  bleve lige saa 

mange UdgangSpunkter sor tydfle Sceder og tydft Sprog 

midt i en danfl Befolkniug, kun Folkets Kjoerlighed til sit Mo- 
dersmaal kan man tilskrive, at Virkningen af disse Tydflhedens 

Plantefloler blev langt mindre, end man knnde have formodet.
Nagtet alle de ugunstige Vilkaar, under hvilke det dansie 

Tungemaal t Slesvig nu i flere Aarhundreder fortsatte sin 
Tilvcerelse, uagtet de mange sjendlige Beftrcebelser sor at for- 

trcenge det fra sit gamle Omraade, nagtet de tydfle Hersiaber, 
de tydfle verdslige Embedsmcrnd og i en betydelig Deel af 
Landet tillige tydfle Prcester og tydfle Skolemestre: saa lod det 
danfle Folkesprog stg dog ikkc rokke fra sine gamle Grcrndser. 

Endnu ved Midten af det 17de Aarhundrede var den danfle 
Sprog- og Folkegrcrndse mod Tydflland den sammesom i Oldtiden, 

maaflee med Undtagelse af Landflabet Svanso Syden for Slien, 
hvor Plattydfl alt havde vundet Fodsirste ved Eiden af det 
Danfle'). Som Vidne skulle vi anfore en Forfatier, der 
flrev 1652, og hvem ogsaa Tydflerne pleie at agte som en god 
Hjemmelsmaud. Det er C a s p a r  Danckwerth,  der i sin 

Newe Landesbeschreibung von Schleswich und Holstein yttrer 
Folgende om Folke- og Sproggrcrndserne paa Hans T id:*)

„Zu diesen unfern Zeiten wohnen in diesem Hertzogtuhme 

D ä n e n  oder Jüthen,  Sachsen und Friesen. Die 
Jüthen besitzen den grössesten Tcihl daran, sintemal alles 

von Eoldingen biß an den Schliestrohm und die Stadt Schleß- 
wich, Jütisch ist oder Dänische Völcker, so sich der Dänischen 
Sprache gebrauchen, etwa die Stadt Flenßburg ausgenommen, 

so von Dänen und Deutschen untermenget. Die Stadt Schleß-

' )  Danckwerth, Newe Landesbeschreibuug S .  130. 
Smst. S. S4-55.
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wich und was ferner von der Schley an bis an die Eyder 

und Levens Aw belegen, wird mehrcnteihls von Sachsen  

bewohnet, die gebrauchen sich der Niedersächsischen Sprache, 
wie dann auch die Einwohner der Insul Femcrn an der West- 
(Ost-) Seekante. Von der Grentze oder Schodtburgischen Aw 
an biß an Tondern wohnen abermahl lauter Jüchen, hernach 
aber kommen die N o r d - F r i e s en ,  welche nicht allein die 
Marschländer von Tündern an biß an die Eyder inne haben, 
sondern auch einen Tcihl aufs der Geest oder dem Hohenlande 
besitzen, so bei den Alten die Friesische Borgtest gcnennet ward, 

und begreift in sich diese Harden: Karrharde*), Rießmohr in 
Bökenharde, ein Teihl von- Tonderharde, Norgoeßharde und 
Südergoeßharde. Diese Einwohner reden zwar heut zu Tage 

gemcinlich Teutsch oder Nicdcrsächsisch; die nach dem Norden bele- 
gene wissen anch ihreDänische und daneben ihrcAltfriesische Sprache 

zu reden, also daß selbige Leute lrilinZuss dreyzüngig seyn."

VI.
De forskjcllige Fyrster, som de danske Konger overlode 

Dele af Sleövig til Lehn, og navnlig de vigtigste blandt diöse, 

de gottorpske Hertnger, viste knn liden Taknemmelighed mod 
Danmarks Krone, som de skyldte deres Besiddelser. De viste 

sig i afgjorende Dieblikke altid upaalidelige og gik omsider over 
til afgjort Fjendskab mod Danmark. D a  Wallenstein 1627 

under Christian den Fjerdes Deeltagelse i Trcdtveaarökrigen 
faldt ind paa Halvoen, siuttede Hertug Freden! den Tredie af 

Gottorp scerflilt Forlig med Ham og indtog Bescrtning af 

keiserlige Tropper i sine Slottte og Stceder. Hans Under- 

saatter, navnlig Friserne og Angelboerne, viste dog storre Tro-

") d. e. Kia-rhened.
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stab mod Danmark end deres Landöherre og ydede Christian 
den Fjerde kräftig Bistand mod Rigcts Fjender. Det er vcrrd 

at lcegge Mcerke til disse gjenkommende Uttringer af FolketS 
Hengivenhed for Danmark i Modscetning til Landsherrernes 
ganfle forfljellige Opforsel.') I  den folgende Krig, som ud- 
brod med Sverrig 1643 bar Hertug Fredertk den Tredie sig 
ad paa samme Maade, og ved Fredsbruddet 1657 tog Han 

aabenbart Parti for Sverrig. Ved det Held, som ledsagede 
Hans Svigcrson Karl den Tiendes Vaaben, lykkedeS det Ham 
i Freden til Roeskilde 1658 at faae sig tilstaaet Souvercenitet 
over sin Deel af Slesvig, det vil sige, Ophcrvelse af Lehns- 
forholdet til Danmark, dog kun for sig og sin mandlige Stamme. 
Det fjendlige Forhold, hvori de gottorpske Hertuger havde 

stillet sig til Riget, og som i den folgende Tid uddannedeö til 
et bestemt politifk System, idet de fluttede Forbund med og 

beständig sogte Stotte og Tilhold hoS Rigets Fjender, künde 
hos den danske Regjering ikke andet end ftemkalde en ligesaa 
bestemt og urokkelig Strecken efter at kncrkke en M agt, som 
ved fremmede Vaaben havde reist sig inden for Rigetö Grcrnd- 

ser. En nocsten uafbrudt Roekke af hocftige Tvistigheder og 
blodige Krige var Folgen heraf. Herved kom det til »t gaae 
ud over Jndbyggerneö danste Sprog og Nationalitet, idet Her-

' )  Ogsaa i nyere Tider, i de mcrrkvsrdige Aar 1601 og 1807 viste 
SleSvigS Beboere en lesende Deeltagclse og Begeistring for Dan, 
marke Sag. Den danste Skuespiller Knudsen reiste omkring i Sles
vig »g gav Forestillinger t Stcederne, blandt andre i Flensborg, til 
Bedste for de Saarede og Fangne t Slaget 1801, hvorved rige B i-  
drag indkom. Under Beglvenhederne 1807 var Pvsthuset i Flens- 
borg ligesom beleiret af en umaadklig Masse, der ventede paa Ester, 
retninger sra Sjcrlland. Et frivilligt JcegerkorpS dannede sig for 
at medvirke til Landete Forsvar. Foedrelandste Digte og Sange 
vare udbredte i Slesvig ligesom i det pvrige Danmark. (C. Panl- 
sen i Danncvirke Nr. 33. 1839.)
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»»gerne kastede deres Brede paa diese og i dereö Undertrykkelse 

saae et Middel til end fuldstcendigcre at lese Landet fra Dan- 
mark. Hertug Frederik den Fjerde, der bar et ret grundigt 
Had til Danmark, lagde ikke Dolgsmaal herpaa. Paa hanö 

Befaling maatte det gamle nationale Flag Da nne br o g  
(1696) vige for et nyt af Ham selv sammcnsat.')  Han lod 
sig ogsaa oste forlyde med, at det var Hans fulde Agt nicd 
Rod at udrydde det danske Sprog af alle sine Kirkcr i Aa- 
benraa Amt, Lygnmkloster og Tonder Amt.^) Doden paa 

Valpladsen i Polen hindrede Ham i at »dfore dette Forscrt, 
men at der dog er fleet Forsog i den Retning, i det Mindste 

i Aabenraa Amt, sees af en i Midien af det 18de Aar« 

hnndrede trykt Katechismus „zum Gebrauch derer Apenradischen 
Kirchen"»).

Af og til hcevcde sig midt nnder Stridslarmen en og 

anden Stemme om det Vrange og Urimelige i de bestaaende 
Sprogforhold og ModerSmaalets uforsvarlige Undertrykkelse i 
Slesvig. Saaledes siger Slesvigeren Raupach i et 1704 

udgivet Skrist: „ I  mit Fcedreland er D a n s k  Folkesprog, 
men Prcedikenerne og Katechisationcrne blive for det Meste 

holdte paa Hoitydfl. Hvilke Frugter ere deraf at vente, hvilken 

Opbyggelse at haabe? Kan Underviiöningens Diemed naaes,

Falck, Handbuch des schl. holst. Privatrechts 2 Theil S .  194.
«) Pontoppidan L Kbhvnff. Bidff, Selfi. Skrifter I. 72. „M i det störe 

Tonder Amt saa og i Amtet Bronlund eller Aabenraa, hvor Tydsi 
er endnu langt mindre bckjendt end 1 Angel, havde selvsamme dum- 
dristige Forscet (det danske Sprogs Udryddelse) denne Time vceret 
udfort, hvlS den syrstelige gottorpffe Regjerkng var bleven ved 
Magt;  thi dermed lod sig afgangne Provst Koch ofte forlyde, 
figende det var Hertug Frederik, som endte fit Lob i den polste Krig, 
Haus fulde Agt, at, hvis Han var kommen hjem til rolig Regjeriug, 
vilde Han med Nod udrydde det danske Sprog af alle sine Kirker." 

j Werlauff ans. St. S . 104. Smlgn. om Lygumlloster S . 107.
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riaar Bornene leere Katechismus udenad i det hoitydfle Sprog, 
hvoraf de for nccppe have Hort et O rd ? Dette maa meget 

betvivles."')  Men flige eenlige Röster hendode upaaagtede t 
Tider, der bcveegedeS af ganste andre Jnteresser end Agtelse 
for Modersmaal og Folke-Eiendommclighcd.

Omsider lykkedeS det Kong Frederik den Fjerde efter en 

hcldig Krig med Hertugen as Gottorp 1720 at tilbagevinde 
den hertugelige Deel af Slesvig. Denne forenedeS i det fol
gende Aar med den kongclige Deel, og hele Hertugdommet 
iiidlcmmedes i Danmarks Krone samt underkastcdcs efter aflagt 

Ed af Landets davccrcnde Reprcrsentanter, Ridderstabet og 
Proelaten, samme Arvcfolge som Kongeriget. Man fluide nu 
have ventet, at Frederik den Fjerde vilde have fuldendt sit Veerk 
ved at drage alvorlig Omsorg for Bevarelsen af danfl Tunge. 
maal og Folke-Eiendommclighed t Slesvig. Havde Han strar 
indfort danfl Underviisning i Skolen, og esterhaanden ogsaa 
i Kirken overalt, hvor det danfle Sprog enduu var levende 
hoS Folket, og ligeledeS i LandetS verdslige Bestyrelse efterhaan- 
den ladet de tydfle EmbedSmcend aflose af danfle: da flulde, 
naar Hans Efterfolgcre paa Thronen havde arbeidet i samme 

Retning, det danfle Tungemaal nu have lydt ligesaa reent og 
ublandet i det sydlige Slesvig til Slien, som det lyder i det 
nordlige, og Nutidens Forviklinger havde vcrret undgaaede. 
Men Intet flete. Det er ikke det Mindste, som Danmark har 
at klage over sine tydflsindede og tildeelS tydfltalende Konger, 
at de i saa hoi Grad vanrogtede deres Kald at hcevde og 

veerne om danfl Sprog og Folke-Eiendommelighed i Slesvig. 
Det tor ikke glemmeS, at Fortydflelsen havde sin frie Gang 

ikke blot i det hertugelige Slesvig, men ogsaa i den kongelige 

Deel, at det var i denne Deel, at Generalsuperintendent Clotz

' )  W«rla»ff anf. St. S .  90 Note
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under Kong Frederik den Tredie lomtrent 1650) uhindret 

ud forte sit Ddeloeggelsesvcrrk; at tydste Amtmcrnd, Fogeder og 
Dommere regjerede ligesacifuldt i den kongelige Deel som i den 
hertugelige. Skulde nogen Undstyldning kunne gjores gjcrldcndc 
for hine Danmarks Kongcr, da maatte det voere, at Moders- 

maal og Folke-Eiendommelighed den Tid vare tomme Ord, til 
hvilke der ikke knyttede sig noget Begreb i Tanken, og som ikke 
vakte nogen Folelse i Hjertet. Men dog have vi seet, at 
Gottorpö Hertug Frederik den Fjcrde mod Slutningen af det 
17de Aarhundrede mcget godt forftod dereS Betydning under 

Kämpen med Danmark. —  Gaae vi noget längere tilbage i 
Tiden, da er det indlyscnde, at Tydfihedens Fremgang i Svn- 
derjylland moegtigen maatte fremmeS ved de tydste Konger, 
der den ene efter den anden bestege Danmarks Throne, som 
Erik af Pommern, Kristoffcr af Bayern, Christiern den Forste—  

tre tydste Konger i Lobet af et halvt Aarhundrede; derester 
Frederik den Forste og Christian den Tredie, som end ikke for
stode Danst; endelig Frederik den Tredie og Christian den 

Femte, ved hvis Hof tydfl Sprog og Tone herstcde, og 
hviS Andlinge og Fortrolige vare Tydsterc. Det er derfor 

ikke alene over de gottorpfle Hertuger man stal klage.
Det saae imidlertid ud, som om Christian den Sjette 

vilde, saavidt muligt, gjore sin FaderS og dcnnes ForgjcrngereS 
Feit god igjen. Det kan ikke have vcrret nogen scrrdeleS 
sproglig eller national Interesse, der herved ledede Köngen, 
thi hanS scrdvanlige Tale var tydst, og Han flrev aldrig 

Noget paa Danst, men Meget paa Tydst, og hele Hans Om- 
givelse var tydst. Snarere er Hans Retfoerdighedöfolelse kommen 

i Bevcegelse ved at erfare den Nedvcrrdigelse og Undertrykkelse, 

hvorunder det danste Sprog led i Slesvig; men meest var det 
dog den religiöse Interesse, der drev Ham. Som en from og 

christelig Mand amgstedes Han over, at saa mange Sjoele
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maaskee tabteS, fordi Guds Ord forkyndtes dem i et Sprog, 

som de ikke forstode, og Christendommens Leere saaledeS proe- 
dikedeS som for Dove. Han folte sig trykket i sin Samvittighed 

over, at Sligt skulde finde Stcd under Hans Rcgjering, og 
befluttede at see det afhjulpet. De Forhandlingcr, der ved den 

Leilighed fortcs,') cre ikke saa mcerkelige ved de Frugtcr, de 
bare —  thi disse bleve saare ubetydelige og ncrppe til at spore 

i-den folgende Tid —  som dervcd, at de vise KongenS Sin- 
delag og Hensigter og give ikke uintereSsante Bidrag til Da- 
tidciis Sprogforhold.

Köngen paalagde ved Befaling af lOde Juli 1739 Hcr- 
tugdommets geistlige og verdslige Dvrigheder at afgive Jnd- 
beretning om Forholdet mellen» Kirke- og Skolesproget og Fol- 
kets Tungemaal i de forskjellige Egne af Slesvig. Disse Jnd- 
beretningcr, som efterhaande» indkom, vare samtlige affattede 
paa Tydff. Fra Amtet Haderslev var Bcretningen tilfredS- 
stillende; Kirke- og Folkesproget var her det samme, nemlig 
danfl; t Kjobstaden Haderslev holdtes den Gang tre danske 

Prcrdikencr om Ugcn »nod to tydffe. Til Jndberetningcn foie 
de imidlertid det Vink, at det ikke var utjenligt, om Jndvaa- 
nerne paa Landet (ligesom i Kjobstaden) tillige fik UnderviiS- 
ning t Tydfl, »for at de med Tiden bedre künde forstaae de 
i det tydffe Sprog affattede LanvSlove, Konstitutioneö og For- 
ordninger og hvad der ellers blivcr erpedcret i dette Sprog/-' 
Det er denne vrange Beviisforelse, der har anrettet saa wegen 
Ulykke i Slesvig; man sluttede: det danffe Folk bor lcrre Tydff, 
fordi Love og Forordninger ere tydffe, istedenfor det naturligen 

burde hedde: Love og Forordninger bor vcere danffe, fordi 
Folket er danff.

' )  Meddeelte af Werlauff ans. St. S .  100— 124.



46

Bereitungen fra Aabenraa og Lygomkloster Amt er meest 
mcrrkelig, fordi heri den verdslige Dvrighed, Amtmanden, og 

den kirkelige, Provstcn, traadte op imod Hinanden; den forste 

forsvarende det Tydste, den anden vcrrnende om det Danste. 
Provstcn bemcrrkede, at paa Landet var Kirke- og Skolespro- 
get i begge Ämter overalt danst, men i Flakkcn Lygomkloster, 
fljondtJndvaanerne blot takte Danst, og noeppe en ZOte Decl for- 
stod Tydfl, var dog 1681, da Stedet stod under hertugelig 
gottorpst Regjering, Tydsk blcven indfort til at prcedikeS hver- 
anden Gang imod Danst, hvilket dog siden paa Grund af 
detS Unytte var bleven forandret dertil, at Tydst prcedikedeS 

hver tredie Gang. Han foreflog, at Beugen af tydfl Prcedi- 
ken indflrcenkedeS, eller som langt mere stadelig end gavnlig, 
aldeleö afflaffedes, eller at i det Mindste den Ustik hcevedes, at 
man ved den danste Gudstjeneste sang tydste Psalmer og Vel- 
stgnelsen sagdes paa Tydst! AnderledeS meente Amtmanden: 
hanS Jndstilling gik ud paa, at Alt burde blive ved det Gamle; 
thi 1) man var nu engang vant dertil, 2) Jndvaanerne for
stode Tydst godt nok (der teutschen Sprache sattsam kundig), 
3) og de hamborgste Kniplingskrcemmere, som kom til Stedet, 
vilde blive meget misfornoiede og maaflee plage Köngen med 
deres „Qvernleren", hvilket man undgik, naar man lod Alt 

blive som det var. —  Dissc Amtinandenö Grunde bleve fundne 
gyldige af Köngen, som befalede, at det stulde have sit For- 
blivende ved det, som engang var brugeligt; dog stulde tydfl 
Sang og Nelsignelse afstaffes ved den danste Prcediken.

I  Jndberetningen fra Tonder Amt opregneS de frisifle 

Sogne, hvor Jndvaanerne tale Fristfl, men Kirke- og Skole- 
sproget var tydfl, derncest de danste Menigheder, hvor Kirke- 
og Skolesproget er danfl, men endelig tilfoies Sognene Uberg, 

Lygom, Humtrup, Braderup, Karlum, Ladelund og Middelby, 
hvor Folkesproget er danfl, men hvor, som det hedder, forhen
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er prcrdiket mere Thdsk end Dansk og Skoleundewiisningeu 
ncrstcn beständig meddcelt paa Tydsk. Dog stges der, at man 
allerede for en Tid siden paa flere Stedcr har begyndt at 
drive det Danffe mere, og i et af Sogncne, Uberg, truffet 
Forberedelse til baust Prcedikcn og Examina. Hvorledes det 
i den folgende Tid er gaaet med disse beklagelsesvoerdige Me« 
nigheder, flulle vi siden noermere omtale. Om Sognet H s t  er 
bemcrrkeS, at Proediken vel er banst, men man har hidtil 
sungetTydst; dog vil der nu blive dragen Omsorg for, at der 
altid brugeö danste Psalmcr. Köngens Resolution gik ud 

paa, at der vcd Bescettelsen af Prcrstc- og Skolelcrrerembederne 

i hele Amtet i Fremtiden siulde sorgeö for, at de Udncevnte 
forstode begge Sprogene.

I  den fra Gottorp Amt indkomne Beretning bemcrrkeS, 

at ifolge de Erklcrringer, der vare indhcntede fra alle Sogne 
i Angel, som horte under Gottorp Amt, talte Jndvaanerne vel 
Danft indbyrdeS^), men forstode tillige faa godt Tydst, at

' )  Hoier turde veere et af de saa Punkter, hvor Christian den Sjette» 
Birksomhed for det danffe Sprog har efterladt sig varige Spor. 
I  en Jndberetuing fra Sogneprcesten afAar >754, meddeelt i Danffe 
Atta« VH . 2S0. hedder det nemlig: „1738 (rlmeligvlls Skriv« 
«ller Trykfeil for 173g) ist Gottlob In dem Hause Gotte» eine 
höchst erwünschte Veränderung vorgenommen worden, in dem die 
Gemeine Dom. I Advent»» zum ersten Mahl Dänisch gesungen, 
welche» zuvor in der tentschcn Sprach« geschehen, ungeachtet alle» 
sonsten in der Dänischen Sprache verrichtet worden, wie denn all« 
Eingepfarret« die Dänische, gar wenige aber di« Tentsche Sprache 
»erstehen." Dog bliver undertiden, tilfoier Udgiveren af Dffe. All., 
paa en enkelt Festdag af en Student holdt en tydff Preediken.

2) De tvende tydffe EmbedSnxrnd, som afgave Beretningcn, Amtmand 
Geheimeraad von Munch og Generalsnperintendenten Conrad!, en 
scdt Liflander (kontoxz,. eecl. van. IV . 110) kalde den
danffe Almue» Sprog t Syd-Angel „eine verworrene dänische 
Sprache." Men disse tvende Mund, der i det H-ieste tjendt« det

». 4



so

Nnderviisning i Kirke og Skole udcnSkadr for deresOpbyg- 
gelse og Fremgang künde mcddeles dem paa dette Sprog. Og  
deSuden fandteö der i hele Amtet Gottorp, med to eller tre 
Nndtagelser, ikke en eneste Prcrst eller Skolemester, som var 
jstand til at fore sit Embede paa Dansk.

I  KongenS Resolution forekommer den mcrrkelige Attring, 
atvet var bans Henfigt, „kidt efter ltdt igjen at indfore det 
dansie Sprog t Hcrtugdommet Slesvig, hvor det var kommet i 
temmelig Forfald^. Han erklarede det derfor for sin Vlllie, at 
Prceste- og Skolelcrrerembederne for Fremtiden fkulde besoettes 

med Personer, der sorstode baade Tydsk og Dansk og künde for- 
rette deres Embeder t begge Sprog.

Beretningen fra Flensborg Amt, som senest indkom, inde- 
holdt interessante Oplysninger om Sprogforholdene. I  hele 
"Flensborg Provsti, besiaaende af Flensborg Amt og Landflabet 
Bredsted, var Hoitydfl Kirke- og Skolesprog. Om det ftisisie 
Landsiab Bredsted bemcerkes, at Jndvaanerne bruge det tydske 
(plattydsie) Sprog ved Siden af det gamle frisifle Tungemaal, 
-med Undtagclse maasiee af Sognene Fiolde og Joldelund, hvor 
Dansk har udbredt sig ved Siden af det plattydsie, nagtet

, dansie Skriftsprog —  om de kjendte det —  künde ncrppe scelde en 
gyldig Dom herom. Dersom de siulde have afgtvet en Brretning 

: om Almuens Sprog f. Er. paa Vestkanten afNorrejyltand, vildede fikkert
^  ogsaa have erkläret dette for ,,eine verworrene Dänische Sprache".
- De tilfoie,atSyd-Anglernevllde enten siet ikke, eller dog ikke tilfulde 

sorstaae det rene dansie Sprog, saaledeS som det taleS i Kjebenhavn. 
Om dette er rigtigt, da künde det kun tilstriveö den Omstcendighed, 
at Folket, bersvet dansk Underviisning i Skolen, er blevet holdt 
fremmed for Sproget L sin Form som Skrift- og crdlere Talesprog. 
Lignende vilde indtrcrffe, hvis Almuen i Norrejylland eller Fyen for 

' lcrngere Tid kom til at savne dansk Skoleunderviksning, ligesom med 
Tydsi i Westfalen, Schwaben, Tyrol, hvis ikke Folkeffolen gav Under
viisning i Hoitydsi. Jmod hine tvende tydske Dommere over dansk 
Sprog, kunne vi satte PontoppidanS Erklcering, ser Aar senere, at 
Dansk taleö i hver BondeS HuuS i Angel.
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Kirke- og Skolesproget er hoichdfl. I  samtllge 4 Herreder *), 
der udgjore Flensborg Amt,nemlig Husbyherred,Nyherred,Ugelher» 
red og Viesherred, (d. e. Nord-Angel og den mellemste Deel af 
Slesvig) er Kirke- og Skolesproget hoitydsk, men Jndvaanerne- 
Sprog dansk, og i intet af disse Hekreder ville Beboerne 

voere istand til at udtrykke sig fuldkomment (durchgängig) paa 

Tydsk, uden maafkee i Nyherred, der ligger Gottorp Amt 
narmest.») Det vilde derfor ikke voere unyttigt, om Prcesterne 
ved Eiden af Tydsk ogsaa forstode Dansk, saaledeö som det 
her talcö. Men dertil er ogsaa de fleste Pmster istand, da 
de cre fodte her i Landet.

I  Husbyherred findes Sognene Adelby, Rylffov, Husby, 
Hyrnp og Grumtoft. Her er det Dansie langt mere gjcengs end 

i Nyherred, og i Scerdeleshed blandt Qvinderne findes der faa, 
som kunne tale Tydst. Men i de tre forstncevnte Sogne ere 

Prcesterne ogsaa Jndfodte; hvorimod de to sidste have fodte Tydflere 

til Proester, der ikke kunne komme til Rette med det Dauske.
Af de fem Sogne, som Nyherred indbefatter, ere der ind- 

fodte Proester i de to, som til Nod (nothdurftig) kunne tale 

Danst med dereS Sognefolk. De vorige ere fodte Tydstere, 
som intet Danfl forstaae, men det flader ikke synderligt Op- 

byggelfen, da Beboerne i dette Herred ikke ere aldeles frem-

Det fenlte, Munkebrarups Herred eller det forrige glücksborgste Dt- 
strikt kom fsrst senere til ved den glücksborgste LinieS Uddoen 1779.

2) Der tilfsies, at Sognefolkene alligevel overalt have erkläret „daß 
sie.die teutschen weit besser vorstehen können, als sie in der rechten 
Seelandisch-Dänischen Sprache eine Predigt hören." Men, da Sog
nefolkene aldrig havde Hort en danst Prcediken, mindst en sjcrllaadst- 
davst, saa svneS denne Erklcering at vcere noget, som dereS tydste 
Prcester havde sat i dem. I  alt Fald, om det forholdt sig saaledes 
som der paastaaes, saa vilde det kun vcere den naturlige nySomtalte 
Folge af Mangel paa danst Skoleunderviisning, hvllken vilde hcrveS, 
saasnart UnderviiSniug i Danst inds-rtes 1 Skolen. ^

4*
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mede for det tydste Sprog (der teutschen Sprache nicht so 
gantz unkundig).

I  Uggel- og Viesherred tales der Danst i alle Sogne, 
men Praestcrne cre ogjaa Jndfodte, der nodtorftigen (zur Noth- 
durft) kunne udtrykke sig i dereS Sognefolks Sprog.

Hvad Degne og Skolelcrrere angaaer, da ere de samtlige 
Jndfodte, og kunne som saadanne nok komme til Rette med 
det danske Sprog, saaledeS som det brugeö her t Egnen.

I  Anledning af denne Jndberetning bcfalede Köngen, at 
der ved Bescrttelse af Prcrfte- og Skolclcrrerembcdcr i Frem- 

tiden fortrinsviis stulde indstilleö saadanne Personer, der for

stode baade Tydst og Danst, og det sidste navnligen i den 
Dialekt, som paa ethvert Sted var brugelig.

Christian den Sjettes Foranstaltninger til det danste 
TungemaalS Bevarelse i Slesvig bare ingen Frugt, og det 

seeö let hvorfor. Skal et Folkesprog frelseS fra den Under- 
gang, hvormed det trueö formedelst lange TiderS Vanrogt og 

et fremmed SprogS tvungne Jndforelse, og igjen hcrveS til sin 

tabte Bcerdighed og Agtelse, da er det ikke nok, at Folkets Lcerere tale 
til det i den scrdvanlige stjodeslose Almuedialekt; men de flulle 

hceve og rense denne ved at bruge Sproget t sin rcneste og 
cedleste Skikkelse, saaledes som det forekommcr i det dannede 
Talesprog og i et godt og naturligt Skriftsprog. Deöudcn 
paalagdeS det ikke engang Prcrsterne at prcrdike Danst for 
dereö danste Menigheder, men kun at forstaae Almuesproget, 

for at kunne tale med dem af deres Sognefolk, som ikke paa 

anden Maade künde gjore sig forstaaelige for dem. Der findeS 
siet intet Spor til, at Prcedikesproget nogenstedS er blevet for- 
andret til Danst, hvor Tydst engang var indfort. Lerntest 

—  og det er Noget af det Vigtigste og Vcesenligste —  Skole- 
underviisningen vedblev fremdeleS at vcere tydsk for de danst- 

talende Born; thi Köngen befalede ikke at danst Skoleunder-
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viisning stulde aflose den tydste, men kun at Skoleloererne 

ligesom Prcesterne skulde forstaae begge Sprog. Fortydstelsen 

maatte derfor nu som for gribe mcre og mere om sig og gaae 
sin sikkre odelceggende Gang mod Nord, hvis ikke andre hel- 
dige Omstomdigheder hindrede dens Fremsiridt. Ikke engang 

den tarvelige Fordring, at Kirkens'og SkolenS Lcrrere stulde 
forstaae Almuesproget, blev nogensinde gjennemfort. Christian 
den SfetteS mange Resolutioner forte saaledeS til Intet; men 
det var Heller ikke at vente, at Hans tydstc Omgivelser stulde 

understotte Hans gode Villie ved noget sundt og praktist Raad 

til det danste SprogS Bevarelse.

VII.
Hvad der af den danste Regjering i den normest fol

gende Tid gjordes for Bevarelsen af det danste Sprog i 
SleSvig, indflrcenker sig til et Patent af Iste April 1743, 
hvorved flesvigste (og Holsteenste) Studerende opmuntredes til 
at besoge Kjobenhavns Universttet, med Loste om, at deres 

Ophold her stulde komme i Betragtning ved Befordringen, 
ligesom de ogsaa (ved Tilloegöpatent af 22de Juni) fritoges 
for t fligt Tilfcrlde at underkaste sig Adgangseramen til Kjo- 
benhavnS Universttet.')  Men da der hertil ikke knyttede sig 
nogen Foranstaltning ved Universitetet til at imodekomme de 
fleSvigste StuderendeS Trang til en Underviisning, der tog 

Hensyn til dereS FodeegnS sceregne Forhold, navnlig ved Fo- 
relcesninger over fleövigst Ret og Administration: saa maatte 

det blive uden synderli'g Frugt. Sagen var desuden i sin 

Heelhed stjcevt opfattet, idet Patentet ogsaa udstrakteS til de 

tydste Studerende i Holsteen. Af anforte Grund havde Heller

-) Dänische Bibliothek V II. 4 A - r» .
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ikke den iovrigt fomuftige og rigttge kongelige Bestemmelfe 

(20de Oktober 1758) til det theologiste Fakultet, „at de ind- 
fedte SlesvicenseS ikke mindre end andre danste ellcr norste 
Studenter siulle antages til at nyde Kosten paa Klostret, saa- 

som Undersaatterne i Slesvig ikke bor ansees for andet end 
hvad de virkelkgen ere, nemlig rette Danste og fodte inden 
Danmarks RigeS Grandser", nogen seerdeleS mcerkelig Folge'). 
En besynderlig Modscetning til den Hensigt, der maa aniageS 
at have ligget til Grund for hine wende kongelige Tilkjende- 
givelser, danner den 10 Aar senere (1768) ndgivne Forord- 

ning, hvorved det gjordeS de slesvigste Studerende til Pligt i 
wende Aar at opholde sig ved Kiels Universitet >).

Af det guldbergste Ministerium, som ellers, og det ikke 
uden Grund, roseS for fit danste Sindelag, künde man med 

Foie have ventet en storre og virksommcre Omsorg for det 
undertrykte danste Sprog i Slesvig, end den, som y strebe 
fig i Anscrttelse af en Leerer i Danfl for de Studerende ved 

Kiels Universitet (1781) *). Det maatte blive uden Betyd- 
ning, saalcenge de Studerende, danncde ved de leerde Skoler i 
Slesvig, der samtlige vare tydste, ikke medbragte nogen Kund-

' )  Fogtmans Restr. V. 2. 24S. 2  Forbindclse med det Anforte kan
erindres, at Frederik I I I  ved Restript af 29de Dec. I«6S henlagde 
fiesvigste Säger under danste Kancelli, men Hans Esterfolger paa 
Thronen ophcrvede dette allerede saa Maaneder «ster ved Jnstrnrr» 
for tydste Kancelli af 26de Juli 1670, ifolge hvilke» de fieste fles- 
vigste Säger henlagdeS under dette. FogtmanS Restr. I. 24«. I I.  6.

' )  Hansen, Vollst. Staatsbeschr. S . 267.

2) Paulfen über Volksthumlichkeit und Staatsrecht des Herz. Schl. S .  
42. Hertil kau maastee endnu foics Bestemmelsen i §. 2 af Fundat- 
sen for Soro Akademi af 2Sde Jan. 1782, at de, der havde under« 
kästet fig juridist Eramen ved Soro Akademi stulde nyde samme Adgang 
til Forfremmelse som de. der vare eraminerede ved Univerfikterne i 
Kjobenhavn el l cr Kie l .
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Mb til danfl Sprog eller Kjendflab til danfl Litteratur. Fre
den! den Sjette, der besad om end ikke wegen Statsklogsiab, 

saa dog et folkeligt Sind og wegen Retfcerdighedsfolelse, künde 
ikke ligegyldigen see det Tryk og den Um , som hvilede paa 
den danfle Befolkning i Sleövig. Han tilkjendegav ved flere 
Kongebud sin Villie, at see en Forandring tilveiebragt heri.. 

Saaledeö paalagdeS det 1807 alle de kongelige Kollegier at 
behendtgssre de kongelige Forordninger baade paa Danfl og 
Tydfl. Ved flere Bestemmelser i Aaret 1811 og folgende Aar 
tilh'endegaves det, at der ved alle Embedsanscettelser vilve under 

ellers lige Omstcendigheder tages fortrinligt Hensyn til de Kan- 

didater, der besqde Kundflab i danfl Sprog, og det paalag- 
des at vedlcegge Vidnesbyrd herom ved Ansogning om Em- 
beder. Vigtkgt og meget lösende var det iscer, at det ved et 
Reskript fra den gottorpfle Overrer (19de Jan. 1811) til alle 

Dvrigheder i Hertugdommet, erklceredeS for Köngens Villie, 
esterhaanden at indfore det danfle Sprog ved Gudstjenesten, 
Skoleunderviisningen, Rettergangen og alle offenlige Anlig- 
gcnder i de Egne, hvor det taltes. Hertil knyttcde sig Forord- 
ningen af 5te November 1811, der gav de theologifle Kandi- 
dater, der havde bestaaet Examen ved Kjobenhavns Univerfi- 
tet, Ret til Anscettelse i Hertugdommet. Endelig indfortes ved 
Skoleforordningen af 1814 det danfle Sprog som Underviis- 

nl'ngsgjenstand t de lcerde Skoler>). —  Men den Svaghed 
og Vaklen hos den danfle Regjering,- som vi öftere have havt 
Anledning til at beklage, maae vi ogsaa her anke over. Rig-

>) Paulsen, ans. St. S .  SS— 42. Aagaard, Torninglehn S» 62. Smlgn. 
Falck t Kieler Blatter II.  U S — 27, 131, der har meget at indvende 
mod de ffeste af diese Bestcmmelser. (Refiriptet fra Overretten i 
Gvttorp af ISde Jan. 1811 var foranlediget ved en kvngelig Reso
lution til det flesvi'gholsteensie Kaneelli af ISde Dec. 1810).
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tignok bleve de Forordninger, som udgtk fra de kongelige Kol
legin, bekjcndtgjorte baade paa Danfl og Tydfl, men de fles- 
vigfle DvrighedcrS Bekjcndtgjorclscr og Bcfalinger vedbleve 
fremdeles at udstcrdcS blot paa Tydfl. Rigtignok blev Dansk 
gjort til UnderviisningSgjenstand i de lcrrde Skoler, men hvor- 
ledes det har vcrret fat med den Undcrviisning, saacö klarligen 
sor nogle Aar siden, da nordfleövigfle juridifle Embedsmcrnd, 
en heel Menneflealder efter den nye SkoleanordningS Jndfo- 
relse i de lcrrde Skoler, erklcercde, at de ikke rigtig forstode 
Danfl! Det Vigtigste og Varste var imidlcrtid, at den konge- 

lige Hensigt at ville indfore det danfle Sprog i det offenlige 

Liv der, hvor det herskede i det daglige Liv, aldrig blev til 

Virkclighed.
Et af de Tryk, der hvilede Haardt paa SlesvigS dansie 

Befolkning som en Folge af TydskhcdcnS Overmagt var, at 
tydfl Rettergangösprog havde gjort sig gjcrldende ovcr det hcle 

Land lige til Koogeaaen. Ikke blot i de Egne, hvor Kirke- 
og Skolesproget var tydfl, om end Folkesproget var danfl, 

men sclv i de Ämter, hvor baade Folkesprog og Kirke- og 
Skolesprog var danfl, paa AZro og Als, i Tonder, Aabcn- 
raa, Lygomkloster og Haderslev Ämter, gjaldt ved Eiden af 
den endnu ikke aldeleö udryddede danske Ret ogsaa tydfl Lov 

og Ret og tydfl Rettergangssprog: lige udenfor KoldingS 

Porte saae man tydste Plakater med Retsedikter, Bckjendtgjo- 
relscr og Proklamata opflagne. For tydfle Domstole maatte 

den danfle Borger og Bonde söge sin Ret, paa Tydfl bleve de 

i Hans Modersmaal afgivne edelige Vidnesbyrd og Forkla- 
ringer oversatte, tydfle Advokatcr forte Sagcrne og tydfle 
Dommere paadomte dem. Fordarvelige Miöforstaaclscr, RetS- 
forvildclscr og uendcli'ge Proceöser vare den uundgaaclige Folge 

deraf. Flere af hine tydfle Jurister erklcrrede siden, at de ikke 

rigtig forstode Danfl! Den mangcartede tydfle Lovgivning
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som indtrorngte sig mcllem den danste, frembragte en saa cha
otist Forvirring i Lov og Ret, at det nccsten ikke var muligt 
for nogcn Mand at vide, hvad der var jnridist Ret «ller Uret. 
Nog le  og tredive forstjel l ige L o v g i v n i n g e r  gjoeld« 
i Hertugdommerne cndnu den Dag i Dag foruden ntallige 

Forordningcr og Restripter, og t Slesvig alene bestode og 
bestaae vel endnu 157 forstjellige Rctsdi f tr ikterUnder  
faadanne Forhold trives og blomstre Advokaternc, af hvilke 

der findcö en umaadctig Mcriigde i dette lille Land; under 
faadanne Forhold har ProccSsygcn rigelig Narring, hvorfor 

den ogsaa begynder at blive en Folkelyde hoö Landets sra 
KarakterenS Eide ellerS saa agtvcrrdige Jndvaanere. Christian 

den Ottende betegnede sit forste Regjeringsaar ved en Retferr- 
dighedShandling, der gik ud paa at hceve en vigtig Deel af 
dette Onde, idet Han ved Restript af I4de M ai 1840 befa- 
lede, at det danste Sprog hcrefter ffulde indforeö i RegjeringS- 
og Rettergangssagcr i de Egne, hvor det var Kirke- og Skole- 
sprog. Hans Krav paa taknemmelig Paastjonnelse stulde vcrre 
blevet mere udeclt, hviS Han havde besiddet ligesaa mcgen 

Kraft til at gjore Loven gjceldende, som Folclse for Ret og 

Billighcd ved at beflutte den. Men der reiste sig en frygtelig 
Modstand fra hele Harren af de tydste Jurister, og denne 
blev voldsommcre, da Bondcrne nu ogsaa cfter danst NUS 

begyndte at indfore For l i ge l seskommi s s i oner  imellem 
sig; thi dette var at gaae Advokatcrne alt for narr. Christian 

den Ottende formaaede ikke at overvindc Gjenstridighcden, 
Han maatte give sit retfaerdige Bud flere Lcrmpelser, og Loven 
blev, som Jndvaanerne klagede, idelig omgaaet og tilsidesat )̂.

>) C. Hinrichsen, kort Udsigt over dt separatistifle Partibev»gclftr, An- 
det Oplag 1847, S .  17.

>) Advokatcrne- Forblttrelse over Ncsirlptet af 14. Mai 1840 har uden 
Tvivl virret e« vigtig medvirkende Aarsag til, at vi see saa mang« af 
dem som Leder« af Oproret «ller ivrig« Deeltager« i  det.
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Ellerö. pleier et Folk hoS sine Repräsentant«' at kunne 

finde Beflyttelse og Vcrrn imod Uret. Det danfle Folk i Sles
vig har ikke vceret saa lykkeligt. En af Aarsagerne er den 

«folkelige Besiaffenhed af Balgloven, hvilken har gjort, at 
Folketö Tarv og Meninger ikke have knnnet komme ret til 
Orde i Stcenderforsamlingen; det stärkt reprasentcrcde flesvigfle 
Aristokrat! er aldeleS tydfl i Sind og Tale. E» ande» 

Aarsag er, at Bureaukratiet, der ligclebes er aldeles tydfl og 
som et Net omspcender hcle Slesvig, ved sin Jndflydelse paa 
mange Steder har knnnet indvirke paa Valget af selve Rc- 
proesentanterne. Byen Slesvigs Advokatcr og Jurister ud- 
gjorde omtrent sjette Delen af Stcenderforsamlingen. Til no
gen scerlig Omsorg for den danfle Befolknings nationale Tarv, 

hvilket Forholdene dog saa bydende krcevede, er der intet Spor 
i Stcendcranordningen.')

I  dm forste Tid viste Stcenderforsamlingen sig dog ret 
billig; den indgav endog 1838 et Andragende lsom rigtignok 
knn var blevet antaget efter hcrftig Modstand og blot mcd cn 

Fleerhcd af 5 Stemmer), om at det danfle Sprog maatte blive 
indfort i alle Regjerings- og Retssager i de Egnc af Hcrtng- 
dommet, hvor Kirke og Skolesproget er danfl, samt at Embe- 
derne i det danfltalende Slesvig maatte bescetteS med Mcrnd, 
som vare det danfle Sprog fuldkommcn nicrĝ ge. Men det 
var ogsaa knn en Fciltagclse; Forsamlingen kom snart efter 
til Besindelse og bedre Erkjendelse. Allerede ved nceste Sam- 
menkomst i Aaret 1840 erklcrrede den undfiyldende, at den ved 

hiint Andragende „havde ladet sig lede af en vis Humanitets- 
folelse", den erkjendte „sin Vildfarelse", og androg nu med

Hinrtchsen, ans St. S .  55— 5?. Smlg». Estrup i Dst. Ugcskr. 2dcn 
R. 2det B. S .  170.



m stör Flecrheed (33 mod 9) paa, at Restriptet af 14de Mai- 
1840, der var fremkaldt ved dens egen Begjcering, maarte 

blive ophcevct, eller indtil vivere udsat, forsaavidt angik Jnd- 
forelse af danfl Rets- og Forretningssprog!*) -

Men Forsamlingen overgik sig selv ved Sammenkomstcn 
i Aarct 1842. I  Slutningen af dette Aar holdteö de beryg- 
tede Meder, i hvilke Forsamlingens Präsident ncrgtede den 
danste Deputerede Peder  H j o r t  Lorcnzen at holde Fore- 
drag i sit danske Modersmaal, medcnö Forsamlingens Med- 
lemmcr larmede og udstodte Forhaanelser undcr Hans Tale, og 
endelig Präsidenten fluttede det sidste af disse forargclige M e
der mrd den Erklcering, at Han mcd Magt vilde formene Pe- 
dcr Hjort Lorenzen Abgang til Sälen, hvis Han ikke lod sin 

danske Tale fare. Köngen af DanmarkS Repräsentant i For- 
samlingen, Revent lov  C r i m i n i l ,  President i det slesvig- 
holsteenste Kancclli^), forblev stum under disse Optrin, fljondt 
Hans Hjcelp paakaldtes; ligesom Han ved tidligere Forhand- 
linger, naar forhaanende Udtryk beugtes mod Danmark, 
havde viist sig tunghor. Sekretariatet erklcerede ikke at vcere 
istand til at overtage Protokolfering i det danste Sprog (hvil- 
ket det dog öftere havde gjort t Aarene 1838 ög 1840) og 
Peder Hjort Lorenzens Foredrag angaves i 'den tydste og 
danste Ndgave af Stomderlidenden med de Ord „Peder Hjort 

Lorenzen redete Dänisch" —  og —  „Peder Hjort Lorenzen 

fortfuhr Dänisch zu reden;" Peder Hjort Lorenzen talede 
Danfl —  og —  Peder Hjort Lorenzen vedblev at tale Danst. 
—  Disse Ord ere fidcn i al dereS Korthcd blevne en ind- 
holdsrig Lovtale ovcr denne nu afvode Mand, til hvem den

' )  SleSvIgfie Stantertidende for 1S4» (tydsi Udg.) S . 676. M a g  
S. 70».

r) N« i Ledtog med Opr-rerne.
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daiiske Ration staaer i en stör TaknemmelighedSgjcrld for 
hanS mandige og standhaftige Fcrrd i en retfcerdig Sag.')

Det Sorgeligste vcd den hele Sag  var imidlcrtid denAf- 
gjorelse, den stk af Danmarks Konge, som hervcd svigtcde sit 
eget Folk i dets Kamp for sit Modcrsmaal, og svigtcde sig 
selv; thi Christian den Ottende havde dog öftere givet Prover 
paa et danst Sind, og Heller ikke ved Sagens forste Afgjorelse 
forncrgtet dette, idet Han i Reskript af 2den Dec. 1842 stcerkt 
miSbilligede ForsamlingenS Frcmgangsmaade og betegncde den 
som »en Krcrnkelse af de dansktaiende Deputcredes natur l i ge  

Rett i gheder" .  Man skulde da have ventet, at den danfle 
Konge vilde have hcrvdet det, som Han selv erklcrrede for en 
naturlig Ret; hele Folket ventcde en Afgjorclse i Samklang 
med denne Erklcering. Men tydste Raadgivere vare incrgtige 

i den danste Konges Sal. Patentet af 29de Marts 1844 

indskrcenkede Brugen af det danste Tungcmaal til dem, »der 
ikke tiltroe stg at voere det tpdste Sprog tilstrcrkkelig mcegtige, 
for at kunne betjene sig deraf ved dercS Forcdrag i Forsam- 

lingen". Altsaa naar man ikke künde tale rigtig Tvdst, da

' )  EltSvigske St«nderti'dc»de IS42 tdanfleMg.) 22de M»de, Nte Nvv. 
Paa P. H. Lorenzens danste Tiltale til den kongelige Kommissar, 
erklcrrede denne (Grev Neventlov (Zriminil) S .  7 1 8 , "at hvis den 
Deputerede onstede et besternt Sva r, maatte Han anmode Ham om at 
udtrykke fig i det tydste Sprog, da Han ikke var det danfle aldeleS mcrgtig." 
linder de tumultuariste Optrin i de folgende Moder forblev den kon- 
gclige Kommissarius aldeleS uvirksom. I  det 23de Mode l^de Nov. 
fcrtsatteS Forhandlingerne, idet P. H. Lorenzen "vedblcv at tale 
Danst". ForsamlingenS President (EtatSraad Falck) vedblev at ncegte 
Ham sin Ret dertil, og ForsamlingenS Medlemmer afiode ikke at lärme 
og strige, hver Gang Han tog til Orde. I  Slutningen af det 
24de Mode den I6de Nov. erklcrrede Prcrsidenten (S. 771) "at Han 
vilde vide at trcrffe passende Forholdsregler for at forhindre, at den 
Deputerede for Sonderborg atter betrcrder denne Sal".
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ferst fik man Lov til at bruge sit uvcerdige Modersmaal. 
Dette var Hcevdelsen af de „uaturlige Rettigheder"! Enhver 

danst Mand folte det Slag, der var tilfoiet det danste SprogS 

Vcrrdighed, Enhver solle sig krcrnket i sin nationale SEre ved 
denne Afgjerelse af Sagen. En Petition med indtrcrngende 

Forestillinger mod Patentet af 29de MartS sattes i Gang og 

overgaveS til Köngen, bedcekket med 20,000 Understrister; lige- 
lldes indgav den fleövigste Forening, bestaaende af nordfleS- 
vigfte Bonder, en Adresse til Köngen, hvori en bitter Folelse 
af krcrnket Rct stankt udtalede sig, og flere af de nordsiesvigste 
Teputcrcde afgave Erkloering om ikke at ville mode i de til- 
kommende Stoenderforsamlinger, saalcrnge Patentet af 29de 
MartS stod ved Magt'). Men alt uden Virkning. Saa  
mcrtgkge vare tydste Raadgivere i den danste Kongeö Sa l 
endnu i disse sidste Tider.

I  den Skik forblcv Sprogsagen, indtil det augusten- 

borgfle Opror udbrod.

VIII.

V i have seet, at det, som Regjeringen gjorde for Beva- 

relsen af danst Tungemaal og Folke-Eiendommelighed i SleS- 
var saare lidet; at den enten var medstyldig eller ligegyldig, 
eller, naar den handlede, svag og vaklende, saa at den enten 

ikke formaarde eller snart sorglemte at staffe de Love og For- 
ordninger, som den selv gav, Kraft og Gyldighed. Men 

hvad gjorde da Folket, naar Regjeringen vanrogtede sit 
Kald?

Under en EnevoldSregjering, som DanmarkS, er Folket 

blot lidende fester Omsteendighederne Godt eller Ondt); Regje-

) Dannrvlrke Sie Aargang Nr. VS.
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ringen er den ene Handlende. I  udvortes Handling künde 

Folket derfor i hiin Tiid knn giere Lidet. Men aldrig saa- 
snart havde den uindskrcenkede Forfatning modtaget en om ikke 
i Formen, saa dog i Vcesenet, betydclig Wndring ved Jndfo- 
rclsen af Stcenderindretningen, forend det vakte Folkcliv ogsaa 
kräftigen rorte sig hos SleSvigerne. Hidtil havde de lidt og 
sukket i Stilhed: nu begvndte de at handle, og som de, hvem 
dct ncrrmest paalaae, selv at vcerne om dereS Ret og deres 
Modcrsmaal. Dct var en siesvigsk Bonde, N iö  Lorenzen 

fra Lilholdt, som, da Stcenderne forste Gang samledeS i Aarct 

1836, indbragte hiint nys omtalte Andragende om Brugen af 
danfk Sprog i alle offenlige Forhandlinger i de Egne, hvor 
-dct var Kirke og Skolcsprog. Den Gang künde Stcenderne 

imidlertid ikke finde Tid til at behandle dette Andragende; men 

gjentaget i Aarct 1838 og understottet med mange Petitioner, 
Hvoriblandt en Deel fra Haderslev Amt med 1500 Underskrif- 
tcr, gik det, fkjondt efter hastig Mod stand, igjennem. Hvorle- 
dcs Stcenderne paa den folgende Forsamling 1840 sogte at 
omstyrte dereS eget Vcrrk, vg Peder  H jo r t  Lorenzens  
mandige Kamp for det danske Ord i Aarct 1842, have vi 
'ovenfor fortalt. Af stör Betydning for Danfkheden i Slesvig 
var den Forening, som i Aaret 1839 dannedeS af indfodt« 
-Slesvigere, blandt hvilke Studenten og .Bondesonnen N i s  
H a n s e n  iscrr var virksom, for Udbredelsen af danfk Lcesning 
4 Slesvig. Til de Onder, der fulgte af de bestaaende una- 
tnrlige Forhold, horte ogsaa det, at SleSvigerne tidligere nce- 

-sten- vare ndclukkede fra den danfle Litkeraturs Frembringelser. 

Hvor levende Trykket heraf var blevcn folt, viste sig ved den 

-Begjcrrlighed, hvormed Foreningens Formaal blev imodekommet 
'vg understottet af LandetS Beboere. Lcrseselflaber dannede fig 

rundt omkring, og mange Tusinder af danfte Boger udbrev- 
teS. Hertil knyttede sig passeiide Udgivelsen af et danst Bläd,



63

M i under Navn af D a n n e v i rk e  1838 begyndtes af P. C. 

Koch, der med megen Dygtighed har bestyret det ttl dcnite 
Tid. Blcidet, der har vundet en vid Udbredelse, har fta sin 
forste Tid indeholdt ncrsten lütter Original-Artikler af indfodte 
Sleövigcre. Hertil kom siden et andet danfl Blad i Aaben- 

raa, ndgivct af Fischer. Modstandernes Utroettelighed og 
Haardnakkethed lcrrte omsider den danfle Befolkning, at den 
for at virke Noget maatte flntte sig sammen og handle som 

Enhed. Frugten af denne Erh'endelse var Stiftelsen af den 
sleövigske Foren ing ,  hvortil Opfordring ndglk (1843) 
fra 25 Bonder. Den har ndholdt mangen haard Dyst, og i 
den folgende Tid voeret Middelpunktet for ncesten alle Bestrcr- 
belser, der havde til Formaal at vcerne om Modersmaalet og 
Nationakiteten og FolketS Ret. Under Kämpen folte man le
vende Savnet af den Dannelse, som hoiere Skvler og Under- 

viisningsanstalter bnrde give Landets Born, men som er nieg- 
tet den danfle Slesviger, naar Han tkke vil give sit Moders- 
maal i Betaling som Skolepenge. For at raade Bod herpaa 
udstcedte 4 Prcrster og 10 Bonder en Opfordring til at stifte 

en hoiere Skole for Bonder. Denne Opfordring fandt Gjen- 
klang, og Skalen i R o d d tn g  har nu i flrre Aar virket hel- 
digen til at ndbrede danfl Aand og Dannelse blandt Sles- 
vigs Landbefolkning.') Ved Moder og offenlige Sammen- 
komster har man sogt at styrke hverandre og oplive Modet og 
Aanden under Kämpen. Af disse ere iscer Folkemoderne Pakt 
Skamlingsbanken blevne beromte ovek Norden. Her have 
Bonden "KauridS S k a u  og den unge R a a n  med veltalenöe 

Rost viist, at man ikke blot taler Danfl i SleSvig, men taler 
godt Danfl.

' )  At alle disse Slcövigernes Bestrabelftr faudt kräftig Uaderststtelse t 
Danmark, forstaaer sig af sig selv; thi ellers var Darmark iike 
danff. - ' -
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Men selv i hiin Tid, da Folket var udelukket fra det 
offenlige Liv og ikke turde yttre sig i udvortes Handling, 

gjorde det danske Folk i Slesvig dog Mcget: thi det v a r  

udholdende, det opgav ikke sit Moderömaa l .  Turde 
det end ikke lyde paa Dommerscedet, niaattc Folket cnd ikke 
höre det i Gudö Huus, blev der end i Skolcn undcr Tvang 
indprcrntet Bornene et andet Sprog, ja under SkolemestercilS 
Straffetrusel paalagt dem endogsaa udenfor Skoletiden at ove 
sig i at snakke Plat- eller Hoi-Tydst, ligesom Skolcpogene i 
Middelaldcren ovede sig i Lakin: saa formaaede dog Alt dctte 

ikke at udrydde den indgroede Kjcrrlighed til Moderömaalet. 
M an glemle det ikke derfor: i den huuslige Kredö', mellem 
Familiens Medlemmer, under de daglige SySlcr, i Samqvcm 

med Nabocr og Bynrcrnd, lod det nu som for, stnndum opfti- 
flet og noeret ved en gammel Kronike om FcrdreneS Bedrifter, 
der i en nyere Tid havde forvilvet sig hen til diöse Eg ne, 
ekler var levnet fra celdre og bedre Tider. Der er en vidun- 
derlig Kraft i det Tungemaal, der lod ved BarnetS Vugge, 
klang sor hanS Aren under Hans Opvcrrt til Ungling og 
Mand under Livets Glieder og Sorger, störe og smaae Be- 
givenheder; en Seighed og Modstandöstyrke, som ncestcn In 
tet formaacr at overvinde. Moderömaalet er knyttet til et 
Folks inderste Marv og Nod; det har et Slags Udodelighed, 
thi det lever saalcenge Folket ikke selv doer, lcgemlig eller aan- 

delig.
Denne ModersmaaletS eget Liv og denne trofaste Vcd- 

homgen ved det fra Fcrdrene Modtagne flyldes det, i 
Forbindelse med adskillige tilfaldige günstige ydre Omstcen- 
digheder, som siden ncrrmere skulle beroreS, at det danfle 
Tungemaal i Sleövig endnu ester alle Trcrngfler har mistet 
saa forholdSviiS Lidet af sine gamle Enemcerker. Skjondt ester 
den lange Kamp bedakket med Ar og Skrammer og blodende
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af friste Saar, har den danste SleSviger endnu i vore Dage 
den storste Deel af det Sprogomraade i sin Besiddelse, som fra 
gammcl Tid har tilhort Ham.

Dette stulle vi ikke henscrtte »den at bestyrke det ved ufor- 
kastclige Didnesbyrd. V i stulle her, ligesom vi jcevnligcn have 

gjort i det Foregaacnde, og ville gjore i det Folgende, fornem- 
melig stotte os paa tydfle HjemmelSmcrnd, tydfl fisdtc cller tydfl 
strivende Forfattere. Bcraabte vi öS paa Danste, vilde vore 
Modstandere naturligviiS ikke undlade at gjore dem miötcrnkte 
som partiste og villige Vidner. De tilhore Slutningen af for- 
rige og Begyndelsen af dette Aarhundrede og have saaledeS den 
Fordeel, at de paa den ene Eide staae saa langt fra vor Tiv, 
at denö hoeftige Kamp ikke har kunnet scette deres Lidenstaber 
i Bevcrgelse og forvilde deres Dom; paa den anden Sibe ere 
den saa ncrr, at deres Udsagn ogsaa kan finde Anvendelse paa 

Nutidenö Forhold for at betegne deres omtrentlige Bestaffenhed. 
Tydsteren L. A. G e b h a rd i  flriver 1770:
„Man findet (in der Stadt) Schlesvig selbst und ferner 

in grader Linie bis Hnsum, daß daselbst (gegen Süden) die 
dänische Sprache völlig unbekannt und ungewöhnlich, allein 
gleich in dem nächsten anglischen Dorfe redet der genreine 
M ann  blos die dänische Sprache."*)

I .  F. Hansen,  Forfatter til et anseet Vcerk over Her- 
tugdommet SleSvig, yttrer sig 1770 t folgende Udtryk om 

Sprogforholdene:
„ Im  Amte Gottorp, so weit es nordwärts der Schley 

liegt, und im Amte Flensburg wird von den Bauern gcmeinig-

' )  L. A. Gebhard, Geschichte der Königreiche Däunemark und Norwegen. 
Halle I7W. Istcr The». S . 89».
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lich Dänisch geredet, obgleich der Gottesdienst bloß in hoch
deutscher Sprache gehalten wird."')

Ditmarsteren I .  A. B o l t e n  bestemmer 1777 Sprog- 
grcrudseil paa folgende Maade:

„Noch heutiges Tages ist eS auch an der Sprache merk
lich, wie weit vormals die Dänen und Sachsen gewöhnet; 
indem nach Norden der Schley alles, wenigstens auf dein 

Lande, dänisch redet, nach Süden aber nichts als deutsch ge
höret wird." 2)

H. O. Scheel, en fod RendSborger, yttrer r et Vcrrk, 
fom Han forfattede paa Tydsk, og som siden blev oversat paa 
Dansk, i Aaret 1785 Folgende:

At Jylland (Norre- og Sonderjylland) altid har vceret en 
gammel cimbrifl og altsaa danst Provinö, beviser ei alcne der 
dans?e Sprog, som bliver talt lige til Slien og ovenanforte 

s-nderjydfle Gromdser, men ogsaa Anlagget af Volden Dan- 
uevirke."

En unavngiven, men med Forholdene sterdeleS noie bekjendt 
tydst Forfatter striver 1799:

„Ich will nun noch die Gränze zwischen beiden Völker
schaften angeben. Diese macht die Schlei und der Weg 

von Schleswig nach Husum. Angeln an der Schlei ist 
durchaus dänisch, und alle Einwohner an der nördlichen 
Seite des Weges zwischen den beiden genannten Städten 
und die welche daran wohnen, sind es gleichfalls. Die
jenigen welche zunächst auf der südlichen Seite dieses Weges

' )  3- F. Hansen, Vollständigere Staatsbeschreibung de» Herzogthums 
Schleswig. Flensburg 1770 S .  40.

')  I .  A. Bolten Beschreibung und Nachrichten von der Landschaft S ta 
pelholm. Wöhrden 1777 S .  IIS .

' )  O. H. Scheel, KrlgenS Skueplad- I 7SS. S. SIS.
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wohnen, sind nicht alle Deutsche, sondern meisten- eine Vermi
schung aus beiden Nationen."')

K. A a g a a r d ,  Sogneprcrst i Agerskov i SleSvig, en 
kyndig og med de stedlige Forhold vel bekjendt Mand, der 
har flrevet et ! agtet Arbeide over Torninglehn, omtaler 
Sproggrcrndsen og Sprogforboldene i Aaret 1815 i folgende 

Udtryk:
„AntageS Hertugdommets Lcengde fra Kongeaaen til Ei- 

deren for 17 Mike, saa strakker sig det dansie Sprog i daglig 
Tale igjennem de 14, det plattydsie igjennem de tre Mile. 

En Linie imellem Dansitalende og Plattydsitalende maatte 
t«nkeS dragen tvers over Landet, omtrent fra Husum livet 
norden forbi SleSvig til Slien, hvilken Fjord gjor Skillelinien 
ud imod Ostersoen. Paa Bestkanten, naar Friserne undtageS, 
taleS det Dansie indtil Husum, f. Er. i Svesing, men i Hu
sum, Mildsted, Ostenfeld og Hollingsted det Tydsie. Paa  
Astkanten taleö det Dansie i Angel ncrsten til SleSvig, f. Er. 
i Helbcrk paa Grcendsen af Gottorp Amt I^ M iil fra SleSvig; 
i Jdstced den nerrmeste By sondenfor begynder det Tydste. 
Sonden for Sliefjorden i Svansen tales det Tydste. Natur- 
ligviis er det dansie Sprog i Angel og i de til tydsie grcrnd- 
sende Egne ikke reent danst, men noget blandet, hvortil det 
mcget bidrager, at al UndervüSning meddeleö ikke i danfl, men 
i tydst Sprog, og at Ingen leerer at l«se i en dansi Bog."

Friseren Outzen, Sogneprcrst i Brecklum ved Bredsted, yt- 

trer stg 1819 saaledeS:

>) Schleswig-Holsteinische Blätter für Polizei und Kultur. Jahrgang 
1799. Achte« Stück. Altona und Kiel. S .  193— 94. Han be-
markcr dog S . 189, at Plattydst udbreder fig meget i Angel.

>) K. Aagaard Beffrivelse over Torninglehn, Kbhvn. 18IS. S . 47— 48. 
(Originalen- Angivelse af Helbcek« Afstand fra SleSvig til l l M ü l 
er e» Trykfeil for > f Mül.)

ü *
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„Nach Süden ist noch immer, überhaupt zu sagen, die 
uralte Gränze, nemlich von Osten herein bis Schleswig 
die Schley, von da gleichsam eine gerade Linie nach Hu
sum gezogen, was auf der Südseite liegt deutsch, nach 

Norden, nemlich bis an die Friesen hin, alles Dänisch." 
Hertil knytter Forfatteren imidlertid den Bemcerkiling, at lige- 
som tibligere soiiden for Slien Svanso er blevct sortydsket, 
saaledeS troenger nu det Plattvdste mere og mere ind i dct syd- 
lige Angel, „als wenn die alte Sprache ihrer Vorfahren ihnen 

nicht länger gut genug, als wenn gerade die doch eben so 

platte holsteinische viel zierlicher und vornehmer wäre."')
Til disse noget oeldre Hjemmelsmamd skulle vi feie et 

VidneSbyrd taget fra det mrrvoerende Dieblik. Det er den 
bekjendte tydske Reisende I .  G. Kohl, som har bereist og op- 
holdt sig i diSse Egne sor at gjore stg bckjendt med de sprog- 
lige og nationale Forhold. Han flriver i Aaret 1847:

„ES ist möglig, daß für die Zukunft die dänische Sprache 

in den benachbarten Gegenden schneller und völliger als bisher 
unterliegen wird. Ich sage, cs ist möglich; aber vorläufig 
steht erst noch das Faktum fest, daß die deutsche Sprache seit 
ihrem ersten Zusammenstößen mit der dänischen in der Gegend 
der Schlei, während ihres jetzt beinahe tausendjährigen Kam
pfes mit ihr, sie nur in einem kleinen Distrikte von kaum 9 
Qvadrat-Meilen völlig vernichtet hat."

„Trotz aller Einwanderung deutscher Ritter, deutscher Pre
diger, trotz aller Einführung und Geltendmachung deutscher 
Rechtsgewohnheiten, deutscher Gesetze, deutscher Familiensitte», 
ist doch erst auf dem achtzehnten Theil deS Areals des ganze»' 
HerzogthumS Schleswig (165 Qv. Meilen) die deutsche Sprache 
ganz verbreitet und die dänische völlig ausgerottet."

») Oiltzen Preisschrist über die dänische Sprache i», Schle-Wigschea. 
IS IS . S .  I I S — 2».
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„Bedenkt man, daß ganz Jütland mit dem Herzogthum 

Schleswig ungefähr 600 Qv. Meilen hat, und daß mithin 
jenes innerhalb eines Jahrtausends völlig eroberte Stück unge
fähr den siebenzigsten Theil von ganz Jütland beträgt, so kann 
man darnach ungefähr berechnen, wie lange Zeit diejenigen 

Deutschen, welche so viel von dem Erblühen und Zweigtreiben 
des Lanzenschaftes, den Kaiser Otto einst am Limfiord in den 
jütischen Boden steckte, reden, und die etwas Herrliches darin 
finden, daß die dänische Sprache einmal ganz von der deutschen 
verdrängt werden und bis zum Vorgebirge Skagen herrschen 

möchte, noch warten müssen, biö sie ihren Wunsch in Erfüllung 
gehen sehen." *)

V i have opfort en Rcrkke af Vidner fra 1770 til 1847, 
og det Vidner, som selv den ivrigste Tydster ikke ret vel flal 
kunne forkaste. Det turde «folge dem staae som sikkert, at det 
danste Tungemaalö Oinraade under den lange Sprogkamp kun 
er blevet saare lidet tilbagetrcrngt fra sin gamle Gromdse, paa 
Vstsiden omtrent to Mile mod Nord; at det foruden Svanso 
kun har mistet en Strimmel af Angel längs Slien; og at 

Plattydsten ikke engang her sidder synderlig fast, skulle vi snart 
anfore Grunde for. V i Danfie beklage öS derfor Heller ikke 
saa meget over det Tab, vi have lidt (sijondt det altid falder 
Haardt at miste noget af de Eneunrrker, hvilke Fcrdrene som 

en hellig Arvelod have betroet Efterkommerne fra Slcegt til 
Sleegt, at de flulde Vogte og bevare dem uformindflede til de 
sildigste Tider), som over den Haan, Nedvcrrdigelse og Under- 

trykkklse, hvorunder det danste Sprog i SleSvig har lidt og li
der, og over de Farer, hvormed Fremtiden truer, dersom der 
ikke scrtteS en Bom mod den nu stärkere end for fremtrcrngende 

Tydsthed. '

' )  I .  G  Kohl, Die Deutsche mid dänische Nationalitct i» Schleswig.
«817. S . « S S -137.
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B i skulle nu ncrrmere see, hvorledeS det staaer til inden- 
for den gamle Folke- og Sproggrandse, og tage de enkelte 

Egne t Diesyn.

Det Strog, som begrcendseS mod Nord as Husum- 
aaen, Trene, Dannevirke, Slien, Levningerne af Dstervol- 
den og Egernfjord, og mod Syd af Eidcrstrommen og den 
gamle LevenSaa, som nu udgjor en Deel af Eiderkana len, lig
ger udenfor Betragtningen, ligesaavel som Den Fcmern, der 
har deelS en slavist, deels cn senere indvandret tydsk Befolk- 
ning. Hiint Strog, der, som bemcrrket, i Oldtiden laae ode, 

undtagen mod Best, hvor Friserne boede, er efterhaanden ble- 
vet opdyrket og besät af Tydskerc og har aldrig vcrret danst. Af 
samme Grund tage vi Heller ikke Hensyn til den fleSvigste By 
RendSborg, der ligger i det oprindclig tydste Landstrog. Med 
Fr iserne have vi Heller ikke egenlig noget at gjore, dersom 

det ikke var sor at gjore opmcrrksom paa den mcrrkvcerdige 
Kjendsgjerning, at det danske Sprog paa denne Kant vinder 
i Omraade, og det a lde les fredel igt  og utvungent.  

Sognene Aventoft, K l i r b o l ,  Lcrk, Joldelu nd, Fjolde, 
O lder  up, S v e s i n g  vare oprindclig fristste og friststlalendc; 
men efterhaanden har det danske Sprog udbredt sig i dem. At 
dette er en aldelcS sredcllg Dinding, sijonncS bcdst deraf, at 
paa samme Tid, som det danske Sprog har vundet Fodfcrste 
her, baade har veeret og er Ho i tpd sk  K irke -  og 

S k o le s p r o g '). At Eidcrstedt og overhovcd hcle Landstro- 
get mellem Eider, Hcverstrommen og Trene, som oprindclig 

var fristsk, har antaget plattydsk Sprog, kan man mindre undre

' )  Outzen PreiSschrist. S .  98— 89. Det eae Sog» Fjolde er dog 
rimeligst en indvandret danlk Koloni. Smlgn. Jenscn Kirchl. Etat. 
S . 29. Gudme i sin Statistik von Schleswig-Holstein t B. Kiel 
t833. S .  83 ffger: „Da« Dänische ist die allgemeine Familiensprach« 
. . . .  selbst in den südlichen Ueiiitern und Distrikten von Husum bis 
a« dar Kirchspiel Schwefing vorherrschend."
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sig over, da tydfi Kirke- og Skolesprog har vcrret indfort her 

lige siden Reformationens Tiv. Men Friserne, engang et 
stcrrkt og mandigt Folkefcrrd ere nu overhoved en hensygnende 
og hendoende Stamme, der uden at udvikle noge» Modstands- 
krast mod vet, der udenfra trcenger stg ind paa den, soger at 

sikkre sig ved at drage sig tilbage i sig selv. Dette har den 
ogsaa viist i det ncervcerende Opror, hvor den har villet ved- 
ligeholde et SlagS NeutralitetStilstand, uden at tage virksom 
Deel i Oproret, men paa den anden Side Heller ikke under- 
stottende sin retmaöstge Fyrste.

De srisifle Stcrder Tönning, Garding, Husum, der have 

antaget plattydfl Sprog, og Frederiksstadt, der er en hollandfl 
Koloni, vedkomme oö ikke her.

Det forste Landflab vi mode ovenfor den betegnede Grcrndse, 
er Halvoen S v  an so mellem Egernfjord og Slien, et gam
melt danfl Land, saa danfl som noget andet. Alle celdre LandS- 
byers og Gaardeö Navne ere danfle, saasom: Flcekkeby, Vin- 
deby og Kjobstaden Egernfjord, Eflilsmark, Ornum, Nordby, 
Sonderby, Gammelby, Borreby, Stubbe, Krisby, Sisby, 
Stavn, Nindemark, Svansborg, Espencrö, Nonces, Ulpences, 
BogenceS, Bogaa, Nyby, Skovby, Tumby, Soby, Kohoved, 

Kobcrk, Egholt, Eghoved, Barkelsby, Brodcrsby »). Den 

gamle danfle Herredöinddcling var brugelig her, Jndvaanerne 
vare frie Bonder, danfle og danfltalende?). Men allerede i 
Midten af det 17de Aarhundrede var det kommet dertil, at, 
man künde sige: „Jndvaanerne betjene sig af sachsifl (plaitydfl) 
og danfl Sp rog"). I  Slutningen af det l8de Aarhundrede

Dahlmann (Gesch. von Dänemark. 1 B . S .  71. Anm.) siger 
at Svanso „wahrscheinlich" ikke horte til det tydsie Markgrevstab. 
Han künde gjerne ndtrykt sig ganske bestemt derom.

-) N. A. Jensen Kirchl. Statistik von SchleSW. S .  1372. 1394.
Smlgn. Lutzen ans. St. S .  67.

2) Danckwerth (1652) ans. St. S .  130.
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hedder det: „Her taleS i Almindelighed tydfl (Plattydft) ndcn 

i Byerne ved Slien, hvor der taleS fordarvet Angcl-Danst"'). 

Og endelig i vore Dage sigcs der: „Endnu i Mandsminde 
Hortes der Dansk i nogle Landsbyer ved Slien" ̂ ). Nuhver- 
ken horeö eller taleS der Danst. Svanso er tabt sor dansk 
Sprog og Nationalitet. Saa  grundig har Fortydstclsen vcrrct, 
at endog den tydste Bygningömaade paa mange og vel de 
fleste Steder har fortrcengt den danste. Sporger man om 
Aarsagen, da liggerSvaret ikke langt borte, naar det erindreS, 
hvad ovcnfor er sagt om den holstccnste Adels Jndtangcn r 

diSse Egne. Dette kille Land paa 4^ Qvadratmiil med 10,OM  
Jndvaanere tcrller 27 adelige Godser, paa hvilke Jnvbyggeme 
ere fordeelte. Besoldungen var tillige indtil 1806 Adelenö 

livcgne Trcrlle.
I  Ange l ,  dette skjonne og frugtbare Land mellem 

Slien og Flensborgfjord, med en Befolkning af 50,000 Men- 
nesker paa 14  ̂ Qvadratmiil, har Kämpen ister v«ret hcrstig 
og Undertrykkelsen stör. Ogsaa her trcengte den Holsteenste 
Adel ind til de indbydende Egne ved Slien og Ostersoen. 
Her findes 26 adelige Godser med en Befolkning af omtrent 
15,000 Mennefler '). Ogsaa her bleve de danste Bonder den 
Holsteenste Adels Livcgne; men det gik langsammcre med Spro- 
gets Udryddelse her end i det kille afstaarnc SvanSo, hvor 
deöudcn hele Befolkningen kom under Adelcn, nicdcnS dette i 
Angel dm var Tilfcrldet med mindre end en Trcdicdeel, der 
saaledes i Landets ovrige Befolkning havde en Stotte sor sit

») Danffe Atlas (1781) S . 7S0.
-) Zeusen (1842) auf. St. S .  1384.
2) I  hele Hertugdemmet Elesvig findes ikke mindre end 124 adelige 

Godser med en Befolkning af omtrent 63,000 Mennefier eller en 
Sjettedeel af hcle EleSvigS Folketal. Af disse Godser ligge 20 L 
Angel, 27 i Svanso, 35 i Dänischwald, tilsammen 66 med en Bc- 
f-.'krung af 36,000 Mennefier.
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Sprog. Dette holdt sig derfor, som vi have seet, lige til Ud- 
gangcn af forrige Aarhundrede som almindeligt Folkesprog over 
hele Landet lige til Slien. Heller ikke fandt Angclbocrne sig 
altid roligen i, at dcreö holsteenske Herrer gav dem tydffe Prcr- 
stcr. SaaledeS gsorde navnligcn Bondcrne paa dct adelige 

Gods G e l t in g  i det 16de Aarhundrcde Jndstgelse imod An- 

scettelse af en Prcest, fordi Han ikke forstod Danff >). Hvorle- 
des Vestfalercn Clotz i det 17ve Aarhundrede benyttede sin Em- 
bedSstilling til Tydskens Udbredclse, have vi ovcnfor omtalt. 
Han fandt en vcrrdig Efterfolger i det 18de Aarhundrcde 
(1750) i en Prcest i Hyrup, som iblandt andet udlod sig saa- 

ledes til sin Mcnighed: »Habe ich euch Teufe lsgesinde  
und Hö l lenbrände  nicht Deutsch reden lehren  
w o l le n ?  W a S  h i l f t  eS aber? D ie se s  Tenfe lS -  

gesinde bleibt bey ihrer tollen dänischen S p r ä 
che im H ause  unter  sich und a l lentha lben."  Me- 
nighedcn lagde Sag  an imod Ham, som ogsaa havde Hans 
Afscrttelse til Folge, da Hans Mringer bevisteS ved Vidner?). 
Om Tilstandcn i trende angelske Sogne G e l t in g ,  S te ru p  

og E s k r i i S  i Slutningcn af forrige og Begyndelsen af dette 
Aarhundrede bereiter en gyldig Hjemmelsmand folgende: »Ka
techismen gjaldt som Hovedsag og selv gamle Folk bleve pro- 
vede, »aar de gik til Skrifte, om de knnde deres Katechismus; 
men, naar der blev spnrgt om Meningen, da var det en van- 
flelig Sag for Folkcne at udtrykke sig; thi Forraadet af tydffe 

Ord og Talemaader indffrcenkede sig til det, de havde lcrrt

C. Paulscn, det dauffe Sprog i Herlugd. SleSvig S .  15. 
r) C. Paulsen ans. St. S .  20. Prcrstens Rava angiveS ikke. I  Jnd- 

beretniageu til Christian den 6te af 173S nirvneS imidlertid en F i- 
scher som Priest i Hhrnp, og det bemcerke» om Ham, at Han var 
en fedt Tydffer, der ikke knnde komme til Rette nied Daast. M aa
stee var dct Ham.
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ildenad, og de Gamle bleve derfor meget tilfredse mcd Pastor 
Kiesby (fra 1782 til 1797 Priest t G e l t in g ) ,  sordi Han, 
der fra sin Fccdreneby Tender havde lige Lethed ved at ud- 
trykke sig paa Danfl og Tydfl, ogsaa tog imod danste Svar, 
ja, naar Han ikke paa anden Maade künde gjore sig forstaae- 
lig, spurgte paa Danfl.—  Pastor Bielefeld i S t e r u p  (1758 
til 1799) udmoerkede de Bern, som vare istand til at svare 
med deres egne Ord, og opmuntrede dertil; men der vare kun 
faa, som vovede det; thi det Tydfle vilde ikke flyde, naar det 
ikke var udenad leerte Scetninger. —  Pastor Rinze i WgruS 
<d. e. E s k r i i S )  fra 1776 til 1804, „Bornevennen", som 

Han endnu oste kaldes, tog sig meget af Nngdommen og bragte 
Bernene med Speg og Alvor til at tale. Strar ved hanS 
Ankomst blev ogsaa Stokken aflagt i Skalen, «den hviS Hjalp 
man den Gang troede ikke at künne bestyrc nogcn Skole. At 
Proester og Skoleloerere i hiin Tid gjorde sig Umage for a) 
bringe Bernene til at tale Tydfl, ja at der gaves dem, som 
straffede Bernene, naar de talcde Danfl indbyrdeS, er i vore 

Dage under Striden om Danfl og Tydfl i nogle Begcr ble- 
vet meget dadlet; men man betoenke, at dette var notwendig«, 

naar man vilde komme ud over en blot tankeleö UdenadS- 
lceren"').

») N. A. Jeasen Beschreibung von Angeln. 1844. 146— 47. Zin
sen var selv indtil for nylig Prsest l Gelting. At lcgemlig Rcv- 
selse ogsaa i den senere Tid er blcven anvendt imod Bern, som ta- 
lede Dansi, derpaa anferer C. Panlsen et VidneSbyrd, Dannevirke 
Nr. 29. 1839. S . 115. Smlgn. Hinrichsen ans. St. S .  8. Jov- 
rigt der Jensen, hvi« VidneSbyrd vi deels öftere have anfert, deels 
fremdeleS ville faae Anledning til at beraabe öS paa, ikke bedommeS 
ester sin sidste «venaaferte DHring. Han vifer sig allevcgne som 
e» sandhedskjarlig og i mange Tilfcrlde som en billigteenkcnde Mand, 
sri for SlcsvigholsienerneS FanatiSme» Men mcd alt dette ere Hans 
Sympathler tydsie. Dette viser sig derl, at Han ikke alene ikke vll,
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Ester siere Aarhundreders Kamp og Modstand trcettedeö 
endclig cn Deel af Angelboerne og gave ester for dereS Proe- 
stcrs, SkolemestereS, Dvrigheders og adelige GodseiereS fort
satte Anstroengclser: de opgave fra Begyndclsen af dette Aar
hundrede deres lange forsvarede danske Modersmaal og bleve 

plattydsttalcnde. Dog blev dette kun Tilfceldet med et forholvs- 

viis ringe Antal, nemlig Beboerne af en Strimmel Land, som 
omtrent t en M ills Bredde eller noget over, strcekkcr sig fra 
Omegnen af Byen Slesvig og folger Slien til denS Ndlob i 
en Lerngde af 5 Miil. Det kan udgjore omtrent en 6 til 7 
Qvadratmiil. Paa dette Strog tales Plattydst; kommcr man 
Norden for dette bruges Danst og Plattydst jcrvnsidcS, og na- 
turligviis jo lcengre man kommer mod Nord, desto mere over- 
veicnde er det Danske. Forholdet mcllem begge Sprog er her 
i Almindclighed det, at den angclske Bonde taler Plattydst til 
Prcesten og Skolelcrreren og sin verdslige Dvrighed, samt til 
fremmcde kjobstadklcrdte Folk; i sin Familie og med sine Jcevn- 
lige taler Han Danst. Da Han feer dette ringeagtet af alle 
de Forncmmere, med hvem Han kommer i Berorclse, faaer den 
Frcmmede scedvanlig forst det tillarte Plattydst at höre, men 

naar den Reisende vedbliver at tale Danst, kommer Bonden 
snart frem med sit naturlige Maal. —  Da Fortydstelsen selv 
i den Landstrimmei, vi have betcgnet som plattydsttalende, ikke

at de Egne, hvor Danst og, paa Grund af SkoleunderviiSninge», 
Plattpdst tale- jcevnstdcs, vcd danst SkoleundervüSnlng stulle gjcn- 
vindes for det danste Sprog, men selv itke, at ModerSmaalet i de 
Landstrog, hvor Beboerne, uagtet det tydste .Kirke- og Skolesvrog, 
udelukkende tale Danst, og hvor B-rnene, som Han selv stger, Ikke 
kunne et Ord Tydst, naar de komme i Skole, gjenindsattcS l fin 
naturlige Ret. (See Kirchl. Statistik S .  3V— 31). Di-se SporgS- 
maale ere Pr-vestenen, hvorpaa man kjender den danffstndcde og tydfl- 
stndede Mand. K o h l  har endnu stärkere tydste Sympathier cnd 
Jcnsen, stj-ndt Han af og til ogsaa har Anstod af ko-mopolitist 
Uvartisthed. DeSuden bestdder hau ikke saa noie Kundstab til For- 
holdene som Zeusen, og feiler de.for oste.
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har vundet Overhaand forcnd fra Beghndelsen af dctte Aar
hundrede, er det forklarligt nok, at man der paa mange Sie
der endnu forstaaer Dansk. Dette bestyrkcs ogsaa ved paali- 
delige Vidncöbyrd fra den nyeste T id ').

Den for an forte tydske Reisende Kohl fandt selv hos  
de Ange lboer ,  der ere blevne fortydskcdc, enpaa- 

faldende Overecnöstemmclse i Versen og Tcrukemaade med de 
egenlige Inder og en starpt fremtrerdcnde Forfljcllighed fra den 
tydske Befolkning Sonden for Slicn. Naar den Reisende f. Er. 
sporger om Vei, da giver Ncdersareren den Fremmede Beskcd 

kort og godt, og lader Ham dermcd fare. Anderledes naar 
man kommcr over Slien til Angelboen. Han besvarer ikke 
forst den Fremmedes Sporgsmaal, men begyndcr med en ven- 

lig Mine at udfritte den Reisende, hvor Han kommcr fra. hvor 
Han skal hen, hvad hanS Reises Maal er, hvorledcs Serdcn 

staaer andensteds —  aldeleö som Jydcn —  og da forst be- 
gynder Han med stör Udforlighed og godmodig Snaksomhed at 
forterlle den Fremmede, at Han kan komme til det Sted, Han 

agter sig hen, baade ad den Bei og den Vei. Hcrtil knyttcr 

Kohl en Bemerrkning, der giver et »ersten rorende Vidneöbprd 

om Angelboens vedvarende Kjcrrlighcd til sit danfle Fcrdreland,

>) SaaledeS bevldner C. Paulsen fDanncvlike Nr. 30. 1839) at for 
et Par Aar fiden Haas danste Tiltale forstodeS af unge Mennester 
i T o l k  og U r m a r k  (Ohrfeld), der ligge indenfor den angivne 
Grandse for Platlydstens Hcrredomme, og paa Krimlnallistcrae for 
den forste Halvdeel af Aaret 1832 anforeS Forbrydere fra R a v n -  
kjeer og Godset O  (ligeledeS Indenfor den plaltydfle Sproggrandse 
og tat ved Ellen) som Tydsk og D a n s k  talende. Smlgii. 
samme Forfatter Ueber VolkSthümlichkeit im Hcrzogth. Schleswig. 
S .  8. Not. 2, hvor Han omtaler, at Han har fort Samtaler paa 
Dan st med Bonder sra et Par Segne (Slgerstcd og Sprich), der 
ligge lldt nordllgere.
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og tilli'ge indcholdcr en mcrrkelig Oplysning om Sprogforhol- 
dene. Hanö Ord cre:

Auch in vielen andern Dingen soll sich noch jetzt die alte 
Sage, daß Dan, der Urvater der Dänen, und Angel, der Ur
vater der Angeln, Brüder waren, bestätigen. So  z. B. soll 
sich selbst in den deutschredenden D is t r ik ten  noch 

eine besondere Borliebe für alte skandinavische Traditionen und 
für die Lectnre der alten dänischen Geschichtschreiber kund ge
ben. Es sollen hier und da um einen alten Mann des Dor
fes, der noch dänisch versteht und die alten Sagen-Düchcr vor- 
lescn kann, sich gern die Leute versammeln, um ihm zuzu- 

horen" i).

Kohl tilfoicr nu rigtignok, at kun faa ganske forstaae 
Forelascren, Nogle gjore sig Umagc for at opfriske dercs Dansi, 

Andre yttre deres Sorg over, at de have glemt det. Men det 
indlyscr af sig sclv, at naar man samler sig om en Mand 
for at höre Ham läse Noget for, da forstaaer man dct Sprog, 
hvori Han lcrser. Forfljellen mcllem Ham og Tilhorerne kan 
kun vcere den, at Han kan lcrse Dansk ,  hvilket de andre 

ikke kunne.

De anforte Dttringer af Kohl finde en mcerkvcerdig Be- 
styrkelse og Forklaring i den KjcndSgjerni'iig, som kom frem 
nnder vor HcrrS Fremrykken nu sidst i Angel. Bore jydsie og 
sjeellandsie Soldater, hvem dog Tydfkcrne endnu ikke have til- 
kjcndt det tydste Sprog som noget, hvoraf de alleredc ffulle 
vcere i Bcsiddelse, men knn lovet dem som en Fremtidenö Gave, 
fandt ovcralt, hvor de droge frem i Angel, ingcn Banftelighed 
ved at tale mcd Angelboerne, de forstode dem og forstodcS af 
dem. Lyder, Sjcellcrndere og Angelboer samtalede som Born

' )  I .  G. Kehl, Reisen in Dänemark. 1 B. 1846. S .  133— 34.
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af samme Folk paa godt Danfl. Det var som om den tydfle 

FerniS, der har lagt sig over det Danfle i Angel, losteS og 

lod det Danfle igjcn komme tilsyne i sin naturlige Farve og 
Skikkelse. Soldatcrne viste Bonderne Köngens Proklamation 

til Sleövigcrnc. M e n  läse D a n s k  künde de ikke. 
Soldaterne laste den op for dem. N u  forstode de den 

godt.
De til Svanso og Angel hörende Kjobstader Egernfjord 

og Slesvig ere for lange siden, endnu tidligere end det om- 
liggcnde Land, blevne fortydflede. Folkcsprogct i dem er Ptat- 

tydst. '
Staden F lenSborg  har bedre vidst at bevare sine danfle 

Sympathier, end sit danfle Sprog. Det er en gammcl Skade, 
hvis Grund maa soges dcelS i de almindelige Aarsager, som 

virkede til Tydflcnö Ndbredclse i Slesvig, deels sarligen i denne 
Handelsbyes stadige og udbredte Forbindelse med tydfle S ta 
der. Allerede i den forste Deel af 16de Aarhundrede talteS 
Danfl og Plattydfl javnsides'). Dog er det Danfle endnu 
levende hos den menige Mand, og i dette Sprog holdes Pra- 
diken hver Sondag i Heilig Geist Kirke; Barer udraabes og 
falbydes paa Gaderne paa Danfl, og i Havnen lyde danfle 
Somandssange^).

>) Christkern Pedersen figer i Fcrtale» til fin Oversattelse af det Nye 
Testamente, sein udkom i Antwerpen 1529: „Hvad ffulle vi gj«re 
med bisse Bcger, v! forstaae dem ikke. det er FlenSborgis Danste 
(thi man taler der Danste og Tydste tilhobe)". Danste Mag. I. 
43. I  det 17de Aarhundrede var omtrent det samme Forhold, see 
Danckwerth ans. St. S .  105.

») C. Paulsen i Dannevirke 1639. Nr. 33. Jensen Kirchl. Etat. 
S .  23. 887 sig. Danste Atlas V I I .  370.
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IX.

Norden for Angel komme vi endeli'g til Egne, hvor det 
danske Tungcmaal ikke blot lyder blandt Folket, men ogsaa i 
Kirkcn og Skolcn. Det er Durfte Dclen af Tender Amt, hcle 

Aabenraci, Lygomkloster og Haderslev Ämter med Torninglehn, 
Derne Als og Wro Skjendt Sprogct her har vceret ganfle 
andcrledeö besiyttet end i Angel og SvanSo, har det dog vcr- 
ret mangfoldigen fonilcrmpet saavcl af den gcistlige Dvn'ghed 
med Gcncralsiiperiiiteiidciiten i Spidscn') ,  af Prcester, som 
stulde proedikc Danfl, men ikke forstode eller brode sig om at 
gjsre det ordenlig , som af den verdölige baade den dem- 
mende og bestyrende, der var tydsk. Selv til det afsides Wre 
udstrakte disse Misbrng sig. Man klagede i den sidste Deel 
af forrige Aarhundrede over, .at Jndbyggerne stedse i Alt bleve 
behandlede paa tydsk Fod, ved tydske Betjente; alle OrdreS, 
Anordninger, Dekreter meddeleS dem i det tydfle Sprog *)."

Torninglehn tllligemed 11 sydligere Sogne ere dog at undtage, da 
de i kirkelige Säger staae under Danffe Kancelll og Ribe Blspestol.

2) De mange komiffe og tildeels skurrile Trcrk af MiSforstaaelser og 
Sprogforvanffning under Prcrdiken og anden Klrketjeneste, foranle- 
digede ved de af den tydffe Kirkeovrighed udncrvnte PrcesterS Man
gel paa tilftrcrkkelig Fcrrdighed i Danff, ansee vi det for passende 
her at forbigaae, ffjondt dereS Sandhed kun altfor meget bestyrkeS 
ved ForholdeneS egen Beffasfcnhed.

2) Danske Atlas V II.  445. Mcrrkvcrrdigt er det, at netop da Den, 
som lidligere havde vcrret uddeelt til forskjellige Linier af det son- 
derborgske HuuS, esterhaanden kom tilbage under Kronen igjeu, blev 
tydff-flesvigfl Ret, efter Forestilling af de tydffe EmbedSmcend, ind- 
fsrt her ved Forordninger af 1731 og 1750, saa at f. Er. Karl 
den 5tes Kriminallov, die Karolina, er gjcrldende t dette danffe Land. 
Hübertz Beffrivelse over LEro 1834. S .  115— 17. Om de mkS- 
lige Folger af LandetS Udstykning til de sonderborgffe Linier see 
smst. S .  48.
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Paa enkelte Pnnkter listede sig entzog tydst GudStjeneste 
intz midt imcllem den danste Befolkning og de runtzt omkring 
liggende danske Kirker. Det var ligesom Forpostcr, Tydsterne 
utzsendte motz Nord, for at prove sig for, om her var Grund 
at vinde. Saaledes i Nordborg, Sonderborg, Augustenborg 
paa Als, Gravenstcen (Graasteen) i Sundevid. Als og Sun- 
devid tilligemed Amtet GlückSburg (Lyksborg) i Nordangcl 
bleve nemlig udstykkede til Prindser af den sonderborgfle Linie, 
der ikke undlode at udbrede Tydst saavidt de künde. I  de 5 
Kirker, som de glücksburgsie Prindser havde i Sundevid, blev 
tydsk Prcrdiken indfort flisteviis med dansk, og SkoleunderviiS- 
ningen forandredes til tydsk! Det hcendte sig endogsaa, at man 
engang beskikkede en Prcrst uden at sporge, om Han forstod no- 
get af Folkets Sprog, og, da det viste sig at Han blot künde 
Tydsk, maatte Han i Hast sendes til Kjobenhavn for at lcrre 
lidt Dansk, inden Han tiltraadte sit Embede. Ester den 
glücksborgske LinieS Uddoen 1779 er dog Dansk igjen bleven 

Kirke- og Skolesprog *). Men i GravensteenS (GraasteenS) 
Kirke, som tilhorer Hertugen af Augustenborg, prcrdikes cndnu 
hver tredie Sondag Tydst ̂ ). I  hcle Amtet GlückSburg i Nord
angel proedikedes Tydst for de dansttalende Bonder og Skolc- 
underviisningen var tydsk, saalcrnge Prindserne af GlückSburg 
ciede Amtet, og heri forctoges ingen Forandring, da det 1779 
kom under Kronen"). I  Slotskirken paa Augustenborg prcr
dikes Tydsk, og i Nordborg er hver fjerde Sondag tydsk Prcr

diken *). Ikke blot Fyrster, men selv en enkelt tydst Adels-

>) Gude Bericht von der Halbinsel Sundewitt. 1778. S .  36. C. Paul- 
sen, Det danste Sprog i Sleövig. S .  15. Outzen ans. St. S .  125. 

*) Aagaard ans. S t. S .  51.
Gude ans. St. S .  96.

*) Aagaard auf. St. S .  51. Werlauff anf. St. S .  124. I  Nord
borg var det i det Mindste saaledes 1811.
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mand, der vovede sig saa nordlig op »SleSvig, künde ikke 
undlade at drage Tydsien med sig. SaaledeS er tydsi Prcr- 
diken indfort hver tredie Sondag t Kirken K l i p l e v  mellen» 
Aabenraa og Flensborg ved den holsteenfle Adelssicrgt, som 

har eiet Godset Sogaard, under hvilket Kirken Hörer
Stcrderne i denne Deel af SleSvig, W r o e s k jo b in g ,  

So n d e r b o rg ,  A ab en raa ,  H a d e r s le v ,  Tond er  og 

Floekken Lygumkloster ,  ere alle dansie. Hver Mand for- 
staaer Dansi, og taler det ogsaa, undtagen en Deel af Em- 
bedsstanden og adsiillige Andre, som af flesvigholsteensi 
Fanatisme have sat sig for ikke at tale andet end Tydsi, som de 

have lcrrt i Skolen. Sproget i Skolen og tüdeels i Kirken 
svarer nemlig (med Undtagelse af Wroeskjobing) ikke til FolketS 
Sprog. I  Haderskev, hvor der eildnu paa Christian den 
Sjetteö Tid var tre Gange om Ugen dansi Prcrdiken mod to 
Gange tydsi, er det Dansie fiden 1806 bleven henviist til 
Hospitalskirken, hvor der om Sondag Morgen Klokken 7 
holdes en dansi Prcrdiken. )̂ I  Aabenraa prcrdikes Tydsi til 
HoimeSse af Sogneprcrsten, om Estermiddagen (eller om Som- 
meren om Morgenen) prcediker Kapellanen Dansi; til den 

dansie Prcrdiken lyder tydsi Psalmesang!')  I  Sonderborg er 
det som i Aabenraa: Sogneprcrsten prcrdiker Tydsi til Hoi- 
messe, Kapellanen Dansi til Aftensang.*) I  alle tre Stcrder 
er Skoleunderviisningen tydsi, sijondt Bornene, naar de komme 

i Skolen, i Almindelighed ikke forstaae et Ord Tydsi.

' )  Jensen, Kirchl. Statist. S .  24. 1442. Dansie Atlas V N . S61.
^) Zense» anf. St. S .  146— 47. Aagaard ans. St. S .  50. Rhades 

Samt, til HaderSl. A. Bestr. S .  96.
*) Jensen anf. St. S .  246. Aagaard anf. St. S .  50— 51.
*) Jensen anf. St. S .  320.
5) Om der dog ikke fiudeS en lavere Skole i Haderslev, hvor Darrst 

brugeS, er Forfattere» ikke vis paa.

8. 6
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I  Tender var der tidligere t det Mindste Froprcediken 

hver Sendag, og i Slutningen af forrige Aarhundrede 

fandteS en dansk Skole; men i Aaret 1830 blev Froprcediken 

afflaffet for Vinteren, og halv Erstatning givet ved Estermid- 
dagsprcediken hver anden Sondag. I  1835 blev Froprcediken 

ogsaa afflaffet om Sommere», og erstattet paa samme Maade, 
saa at der nu kun hver anden Sendageftermiddag hsreö danfl 
Prcediken. Skoleunderviisningen er nu tillige bleven udeluk- 

kende tydfl. )̂
Lygumklosterflcrkke er den sidste Forpost, som Tydflerne 

have fludt frem mod Nordvest midt i danfle Omgivelser. Her 
har man ogsaa vceret noiet med en befleden Begyndelse: kun 
eengang om Maaneden prcedikes Tydfl, og Skoleunderviis
ningen er danfl, og i det Tydfle gives der kun nogle Timers 
UnderviiSning om Ugen.^) Dette giver et Fingerpeg om, hvorledes 
man paa de andre Steder er gaaet frem fra det Mindre til det 
Stsrre, indtil endelig Herredommet var vundct.

Med alt dette er dog som sagt Sproget i denne Deel af 

Slesvig bedre betrygget end andensteds; med Undtagelse af de 
enkelte Pletter, hvor det Tydfle har sat sig fast som en Snylte- 
plante, giver det danfle Kirke- og Skolesprog Befolkningcn 

Sikkerhed for fit Modersmaal. Anderledes bliver det imidlertid, 
naar vi atter vende os mod Syd og bctragte det flesvigfle 
Midtland fra den sydlige Deel af Tonder Amt og ned til 
Dannevirke, mod Best begrcendset af FriserneS Land, mod Vst 
af Angel. Her gjentager sig den gamle Historie, om muligt 
i en endnu vcrrre Skikkelse. En betydclig Landstrcrkning moder

-)  Dsie Atlas V I I .  276. Jensen ans. S t. G. 369. Sid, 363 sigcr 
Jensen: „Die dänische Sprache ist im täglichen. Leben vorherrschend, 
»-gleich der Schulunterricht deutsch." 

r) Jensen ans. St. S .  299— 300.
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öS forst, omtrent 23 Qvadrat M iil i Omfang, med cn Bc- 

folkning af nu 35,060 Menneffcr, fordeelte paa nogle og 
tredive Sogne.^) Hele denne B e s o l k n in g  tciler blot 
D ansk ;  ikke deSmindre er Skolesproget udelukkende tydff og 
med enkelte Undtagelser ogsaa Kirkesprogct tydff. Diöse Und- 

tagelser indffrcenke sig dertil, at Prcesterne i nogle enkelte af de 
nordligste Sogne, naar de have Evne og Villie dertil, en 
Gang om Maaneden eller saa holde en dansk Prcrdiken mcd 
tydff Sang. Sondenfor kommer et Strog, hvor Folket talcr 
Danff og Plattydff scevnsides, indtil det sidste nedimod Danne- 

virke faaer Overhaand. Kirke- og Skolesproget er her lige- 
ledes Hoitydff.

Den Nedvcrrdigelse og Undertrykkelse, som det danffe Tun- 
gemaal har lidt og lider i hiint betydelige Landstrog, hvor 
Folkesproget er danff og intet andet end danff, er dct For- 
smcrdeligste i hele den flesvigffe Sprogjammerö Historie. Her 
er et saadant Topmaal af Uret og Ufornuft, en saadan For- 
syndelse mod et Folks naturligste og heiligste Rettighedcr, at man 
künde frutes til at holde det for en Umulighcd, hvis Sagen 

ikke var kun altfor vis. Det er ffeet igjennem Aarhundreder 
og fleer den Dag t Dag, at danffe Born t et Land, som 

staaer under en danff Regiering, sendeS fra deres ForcrldrcS 
Hjem hen i Skolen, for i et Sprog, de aldrig for kjendte, at 
modtage Underviisning i Guds Ord og al den Dannelsc, de 

faae. Tidligere modtoge de mangen Paamindclse, mangen 
Belcering om Livets mangfoldige Tjng i Forcrldres og So- 
ffendes Kreds, leerte barnlige Bonner af en from Moder, 
hvilket alt gik let til Hjertet, fordi det lod i ModersmaalctS 

Toner. Men disse Spirer skulle kncrkkeS, hele denne Udvikling 
standses som med et Ryk, og Alt begyndes forfra, og nu i et

' )  C. Pautsen, Det danffe Sprog i Stesvig S .  24.

6»
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Sprog, som lyder koldt og fremmed, og som de forst skulle 
lcrre at fvrstaae. De ere som Planier, der borttageö fra dereS 
naturlige Jvrdbund og henfores til en fremmed, hvor de ikke 
lcrnger nceres af Himleiiö Voede og friste Luft, men ved künftig 
Vanding og Varme. De stullc ombytte LivetS Rigdom paa 
Vcrkkelse og Belcering med Skolens Fattigdom, og det en Skole, 
som er dobbelt fattig, fordi den maa anvende sin meste Tid paa at 
bibringe Borncne Kundstab i det ubekjendte Sprog, og, da 

den Fcrrdighcd, som i Skoletidcn heri kan erhvcrves, alkid 
maa blive holst tarvelig, saa bliver allerede af denne Grund, 
hele den religiöse Underviisning og Alt hvad der iovrigt leeres, 
noget Udvortes, noget der ikke trcenger til Hjerlet, eller som 
Tydsterne sclv udtrykke det, „etwas auswend ig  Erlerntes".  

Det er Middelalderens Barbari, som gaacr igjen i disse fene 
Tider, kun at Plat- og Hoi-Tydst trceder istedetfor Munkelatin. 
Folgerne heraf fordolge sig Heller ikke. Enhver, som har reist 
i disse Egne, vil ikke have kunnet undgaae at blive flaaet af 
den Slovhed, Dorsthed og Jndcfluttethed, som findeS hos disse 

Egnes Beboere sammenlignet med Nordsleövigerne, der i Al- 
mindelighed ere livlige og opvakte.')

For at betrygge os mod Beflpldning for Overdrivelse, 

skulle vi anfore, hvad en upartisk tydststrivende Forfatter, Pastor 
Jensen, yttrcr om adstillige af disse Sogne.

Om Sognet Uberg siger Han:

„Die Volkssprache ist dänisch; Kirchen- und Schulsprache 

aber deutsch. Mitunter wird indessen auch wohl dänisch ge

predigt."
Om Sonderlygom:
„Die Sprache des täglichen Lebens ist dänisch; Kirchen *)

*) See ForfatterenS Bemcrrknlnger gjorte paa en Reise i det EIe»vig,7e 
(Danfi Folkeblad S Aarg Nr. 88.) Sml. Danff Ngeskr. 2 R-ekfe 
Nr. 62. S .  S6-57.
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und Schulsprache deutsch; doch wird herkömmlich jeden 4ten 
Sonntag Dänisch gepredigt, auch fallen viele AmtSverrichtunge» 

in dieser Sprache vor/-'
Om Ladelund:
»Die Bewohner des Kirchspiels sind Dänen, und die Kin

der verstehen kein Deutsch, wenn sie zur Schule kommen, wo 

Deutsch gelehrt werden soll, wie auch in der Kirche Deutsch 
gesungen und meistens Deutsch gepredigt wird, doch jeden 4ten 
Sonntag Dänisch, so wie in dieser Sprache auch je zuweilen 

sonstige Amtsgeschäfte vorgenommen werden."
Om Karlum:
»Der Schulunterricht ist deutsch, wiewohl die Kinder alle 

Dänisch sprechen. So  auch die Ktrchensprache in der Regel 

deutsch, wenn nicht der Prediger etwa je zuweilen eine dänische 
Predigt halten will."

Om Humptrup:
»Die meisten Kinder verstehen kein deutsches Wort, wenn 

sie zur Schule kommen."
Om Braderup:
»Die Kinder verstehen kein deutsches Wort, wenn sie zur 

Schule kommen, wo Deutsch gelehrt wird, wie auch in der 
Kirche Deutsch gepredigt."

Om Klirböl:

»Kirchen- und Schulsprache deutsch. Volkssprache meist 
dänisch."

Om Middelby:
»Die Umgangssprache ist dänisch. Die Kinder verstehen 

kein Deutsch, ehe sie zur Schule kommen. Bisweilen wird auch 

Dänisch gepredigt."
Om Lcek:
»TheilS Friesen, theilS Dänen... .Dänisch in den Dörfern 

Stadum, Achterup, Sandacker, Sprakebnll und auf den rin-
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zelnen Stellen, wo daS Deutsche den Kindern meistens ganz 

unbekannt, bis sie zur Schule kommen....Kirchen-und Schul
sprache hochdeutsch."

Om Valsbol:
„Volkssprache meistens dänisch (Kirchen-und Schulsprache 

deutsch.)"
Om Joldelund:
„Die Kinder können, wenn sie zur Schule kommen, nur 

Dänisch?)

Det her Fremsatte vil blive anskueligere ved nogke statistiffe 
Oplysninger. En statistifl Fremstilling af Forholdene forsogte 
ferst Outzen, som lagde Sognetallet til Grund derfor?) 
Jfolge Ham findes der paa Landet, uden Hensyn til Kjobstced- 
Kirkerne, hcnimod 40 Sogne, i hvilke Fristsk taleS, og rigclig 

40 tydfle, i hvilke Tydft baade tales og bruges i Kirke og 

Skole; 118 Sogne, hvor Dansk baade er Tale-, Kirke- og 
Skolesprog,og omtrent 60Sogne,hvorDansk er Folkesprog.menTydsk 

Kirke- og Skolesprog. Overvcrgten er altsaa afgjort paa dansk Eide; 
men skjondt Sognetallet er rigtigt, saa vilde denne Beregning 
dog ikke give noget reent Billede af de virkclige Forhold, estersom 
de tydste sydligere Sogne ere bedre befolkede end de nordligere 
danske. V i ville derfor, fljondt det ikke ber overseeö, at der
F laderum af Landet, over hvilket det danffe Sprog er ud-

' )  Sensen. Kirchl. Statistik von Schleswig S .  378. 471. 468. 480. 
475. 477. 482. 464. 488. SI2. 749. Smlgn. Dfie Atta« V II.  292.
314. 316. 321. 323— 326. Et andet Sted S .  29 figer Sensen om
denne Strrkning: „Es find 16 bis 2V Kirchspiele zwischen Tendern, 
Bredftedt «nd Flensburg mit einer Bevölkerung von 15 bis 17060. 
wo die Kinder, wenn fie zur Schule kommen, erst anfangen müssen 
eine fremde Sprache zu lernen; wie hinderlich dieß sey, und welch 

' ein Uebclstand, springt in di« Augen." Men baade Folke- og Sogne
tallet er i Virkeligheden langt stprre. See vvenfor.

') Outzen ans. St. S .  121. 124.
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bredt, ogsaa har sin Betydning ved Bedommelsen af Sprog« 

forholdene, holde os til Folketallet og folge Prof. Paulsen i 
Hans Fremstilling.i)

Ester Folketallingen i Aaret 1835 havde Slesvig paa sit 
Fladerum af 163 Qvadrat Mile en Befolkning af 338,192 

Mennester. De Dele af Landet, i hvilk« Danfl ganste eller 

tilderlö er Folkesprog, lade sig henfore til folgende Ire Afdelin- 
ger:

Forste Afdeling-

hvor baade Folkesprog og Skole- og Mrkefprog er dansk:

HaderS lev  A m t . . . . ....................
Menneffer
43,226

Aabenraa  Amt (med Godserne Hoke-
berg og Gaarden Gronnebcrk) . . .. 8,703

Lygumkloster A m t .................... 4,193

Af Tonder  Amt: ,
Tonder Herred........................ 2,533
Hoier Herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,069
Flcekken Hoier....................... .. 907

Slur Herred..................... . 5,824

Lundtoft Herred............... . 2,059
Haistrup Gaard....................... 32

So n d e r b o rg  Amt:

i Sundevid............................ 4,151
paa Al4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,636

74,333

C. Paulsen, Det banste Sprog i Hert. Slesvig S . 21 flg. Her er 
blot afveget fra Paulsen sorsaavidt Tender er henfert til andeit 
Asbeliug istedeufor tredi«.
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Transport. . . .

Nordborg  Amt:

paa A ls ..................  7,413
-  W r o ..............  7,728

Kjobstadm WroeSkjobing.. 1,439

-------------- 16,58»

Hertugelige Augustenborgfie Godser:

paaLAls...............  8,936

—  Fastlandet......... 4,499
--------------  13,435

Godser i det 2det saakaldte angelske
adelige Godödistrikt:

Aretost..........   74

Ballegaard......... 451

Bogeskov..........   530
Blansgaard............  332
Gram . . . . . . . . . . . . .  2,428
Grongrkst................ 316

Laigaard......... . 874
Nybol . . . . . . . . . . . . .  308

Skovbolgaard........... 322
Sogaard...............  1,796

Stoltelund.............   294
Grevfiabet Reventlov.. 1,183

------------------ 8,908

Paa omtrent 70 Qvadrat Mile i 116 

Sogne................................—

Mennester
74,3V

38,923

113,256
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Menuefler
Transport.... 113,256

Anden Afdettngr
hvor Lolkesproget er dansk, men Birke- og 

Skolesproget for det Mefte tydsk:
Kjobstoeder:
A a b e n r a a . . . . . . . . . . . . . . .  3,788
H a d e r S l e v . . . . . . . . . . . . . .  5,745
S o n d e r b o r g . . . . . . . . . . . . .  3,250

T o n d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,789
---------  15,572

ö. Landet:
F le n sb o r g  A m t . . . ......... 22,179
Hospitalets Landboer.. . . . . . . .  2,359
As Tonder  Amt mrsten hele 

K j ce r Herred, omtrent.. . . .  7,000

Af det 2det angelfle Gods-Distrikt:
Boversted........ . 141
Vraagaard (Kjcrr Herred).. 244
Klirbol . . . . . . . . . . . . . . . . .  329
Lütjenhorn.............   426

---------  32,678
Paa omtrent 23 Qvadrat Mile i 37 Sogne---------  48,250

Tredie Afdeling r

hvor Folket for det Mefte forstaaer og

tildeels endnu taler Dansk.

Kjobstaden F l e n s b o r g .. 13,552
Landet:
I  Gottorp Amt omtrent... 14,000

I  Bredsted Amt omtrent... 2,000

29,522 161,506
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Menneffer Menueffet

Transport.... 29,522 161,506

I  Husum A m t......... 1,000
Avstillige adelige» Godser t det

Iste angelsteDistrikt,omtrent 3,000

33,552

Paa omtrent 100 Qvadrat M ile .... '...... . 195,058
Resten af SleSvigS Jndvaanere ere deelS fristst-, 

deels tydsttalende:

Frisist tale ....................................... 26,815
Tydfl tale............................ . 116,319

i A lt... 338,192

Ved Folketcellingen 1835 var Folkemoengden i Hertugdom- 
»uet Slesvig 338,192; i de folgende fem Aar steg den til 

348,526, t Aaret 1845 var den omtrent 363,000. I  de 
mellemliggende 10 Aar har Folkemcengden altsaa faaet en Til- 

vcrrt af omtrent 25,000 Mennestcr. D a  der tkke er nogen 

Grund til af antage andet, end at de forstjellige Sprogafde- 
linger i den Tid ere vorede i et omtrent ligeligt Forhold, 
kunne vi uden Fare for nogen Feil af Betydenhed fordele hiin 
Tilvcrrt forholdsviis paa de forstjellige Afdeltnger. Derved 

udkomme folgende Talstorrelser, som ville komme de virkelige 
Forhold i det ncervserende Dieblik meget noer:
Forste Afdel ing Wed danfl Sprog og samme Kirke- og 

Skolesprog paa et Fladerum af 70 Qvadrat Mile i 116
Sogne....................... . 121,500

Anden A fd e l in g  med danst Folke- < 

sprog, men tydfl Kirke- og Skole-

r) See Talangivelserne »nder Kochs Sprogkaart, hvilke liAtledc» ere ns 
Prof. Paulsen.
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Mennesitr

Transport. . . .  121,500
sprog paa et Fladerum af omtrent 
23 Qvadrat Mile i 37 Sogne.. 51,700

Paa omtrent 93 Qvadrat Mile i «

153 Sogne..........................  473,200
Tred ie  A fde l ing,  hvor Folket for 

det Meste forstaacr og tildeels 
endnu taler Danst.. . . . . . . . . . . .  36,OM

Paa omtrent IM  Qvadrat M ile... --------------  209,200
Fristst talende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,8M
Tydst talende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125,OM

tilsammen... 363,OM

Altsaa er der i Slesvig 173,000 Mennefler, paa 93 
Qvadrat Mile af 163, for hvem Danfk er Modersmaal reent 
vg ublandet, medenS kun 125,000 tale Plat- eller Hoitydfk. 

End günstigere bliver Forholdct, naar man hertil regnerden 
tredie danfke Afdeling, hvilket man er berettiget til, da Danst 

her er det oprindelige og naturlige Sprog, som forstaaeS og 
tildeels taleS af de Fleste, og holdes oppe ved stg selv, medenS 
Plattydst er det indtrcengte, som kun holdes i Beiret ved den 
tydste Skoleunderviisniug. Forholdet blev da 209,MO Danfke 

mod 125,000 Tydste. Bilde man regne Friserne til de Tydfle 

thvilket man er langt mindre berettiget til, da Frisifl i Ord- 
forraadet er noesten linesaa forstjelligt fra Tydst, som Danst 
sra Tydst): da blev Foicholdet 209,000 Danfke mod 154,000 

Tydste, altsaa Overvcegten endnu betydelig paa danst Eide. 
Bilde man endelig udelukke den tredie danfke Afdeling, men 

fremdeles regne Friserne til de tydfltalende, da udkommer det 

Forhold: 173,000 Danfke mod 154,OM Tydste. Lader man 

baade den tredie danfke Afdeling og Friserne ude af Betragt-
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ning: da faaer man det forst angivne Forhold af 173,000 ta

lende ublandet Danfl mod 125,000 Plat- eller Heitydsktalende. 
Altsaa i hvorledes man end tager det, have de Danfle en af- 
gjort Overvcrgt over de Tydfle baade med Hensyn til Folketal 
og det Omraade af Landet, som de beboe.

At det efter de mange Gjenvordigheder, det danfle Folke- 
sprog i Slesvig har gjennemgaaet, dog har kunnet komme til 
et saa gunstigt Resultat: dertil have adflillige udvortes og 
tilfoeldige Omstcendigheder bidraget, hvilke for nogen Deel 
have dannet en Modvcegt mod de mange Tromgsler. Hertil 

der forst regneS Landets geografifle Stilling mod Tydflland. 
Den Berorelseslinie, som Slesvig har i Syden med Tydflland, 
ved Dannevirke mellem Treue og Slien, er saare kort i For
hold til Landets Storrelse. Havde Landet, istedenfor at frem- 
byde denne körte Samqvemslinie, strakt stg efter sin hele Lcrngde 

längs Tydflland, vilde Forholdet have vcrret langt ugunstigere 
og Tydflen vanfleligere at holde ude. Dgsaa er Egnen ncer- 
mest Norden for hiin Linie meget tyndt befolket. De mange 

Fjorde, som fra Asten fljcere sig ind i Landet og banne ligesaa 
mange Halvoer, vare ligeledes en vcrsenlig Hindring for det 

fremmede Sprogö Jndtromgen. Rigtignok gik den holsteenfle 
Adel over Egernfjord og besaite Svanso, og siden over Slien 

ind i det sydlige Angel: men at bette geografifle Forhold ikke 
har vceret »den Betydning, synes at sremgaae deraf, at det 
forst er fra bette Aarhundrede, at det Plattydfle har faaet Bugt 

med det Danfie i Sliegnen. Endnu mere afstaarne og sikkrede 
ved dereS Beliggenhed vare Derne Als og Wro. En saare 
heldig Omstcendighed var det derncest, at et betydeligt Antal 
Sogne, omtrent 60, have staaet og fremdeleö staae i kirkelig 

Henseende under danfle Kancelli og bestyres af danfle Bisper. 

Under Bispen af Ribe Hörer nemlig Geistligheden i 1) Torning- 
lehn (vestlige Deel af HaderSlev Amt), soin indbefattrr
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29 Kirker med 25 Prafter. 2) Loherred brstaaende af 
8 Sogne. 3) Mogeltonder og Hoier Herred med 3 
Sogne. De sibste 11 Sogne stcicie tillige i verdölig Hen- 
seende for storsie Delen under Ribe Amt. Regnes hertil Man» 
og de to Kirker i Ribe, saa ere der 43 Sogne indenfor Her- 

tugdommets Grcrndser, som höre under Ribe Bispestol. Derne 

Als og 8Ero horte tidligere under Fyens Stift, men udgjore t 
den srnere Tid et Bispedomme for sig, hvis 18 Kirker med 
20 Praster staae under danske Kancelli paa tvende Kirker ncer, 
der höre uiider Gencral-Snperintendenten.At dette For- 

hold har udovet en saare bctydelig Jndflydelse paa det danfle 

Sprogs Bevarelse og Handelst i disse Egne, indlyscr af sig 
selv. —  TydfkerneS Straben efter at drive alt til Fulbkommen- 

hedens Spidse, har varet dem til Hinder for Fulvforelsen af 
dereS egne Planer. De vare, som bemarket, ikke tilfredse med 
at bringe den danske Befolkning til at tale Plattyfk, de vilde 

—  fornemmelig i den nyere Tid —  drive det til Hoitydsk. 
Dette gjorde DdelaggelseSvarket langsommere, da Fremelskningen 
af tvende Sprog efter hinande», kostede dobbelt Arbeide og Tid, 

og, saa tarveligt det end falber, at skulle regne dette til de hel- 
dige Omstandigheder, maa det dog henforeS dertil. At det 
Tydske, uagtet der i Aarbundreder er arbeidet derpaa, ingen 

Grund har kunnet vinde i det störe dansktalende Strog mellem 

FriiSland og Angel, maa nasten ene tilskrives den Omstandig- 

hed, at Skolegangen her er langt mere forsomt end andenstedS 
i SleSvig. Markerne ere nemlig i disse Egne siet ikke indheg- 
nede, og Bornene brngeS derfor en betydelig Deel af Aaret til 

at vogte Qvaget, og forsomme saalebes Skolen. Unatur-

')  Aagaard ans. St. S .  34.

r) Hmrichsen, Udsigt over de siesvigholsteensse Partibevirgelser i den danste 
Etat. Andet Oplag. S .  S. Jense», Kirchl. Statist. S .  22.
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lige Forhold frembringe unaturlige Virkninger. Hvad under 
andre Forhold overalt i Verden maatte beklageS som en Ulykke, 
maa her regneS for en Lykke. V i Danske maae onske, at den 
tydske Skoleundcrviisning i disse Egne vedbliver at vccre saa 

siet som mulig, at Skolen forsommeö ret meget, indtil naturlige 
Forhold indtrcede ved dansi Skoleunderviiönings Jndforclse.

Men forst og sivst var det dog, som alt sagt, den danske 
BefolkningS trofaste og uovervindelige Kjcerlighed til sit Mo- 
dersmaal og dettcs eget uudtommeligc Liv og Modstandskrast, 
som satte en Dcrmning imod den fremtrcengende Tydffhed.

At det danske Sprog i Slesvig har en sund og frisk og 
kräftig Livsrod, og hvor det er fortrcengt, kun er fortrcengt ved 
Bold: derom maae selv SleSvigholstenismens Partifprere aflcrgge 

Vidneöbyrd. Da saaledes den siesvigste Deputcrede Dröhse i 
Stcenderforsamlingcii 1838 kom frem med den Paastand, at 

SleSvig var et tydsk Land, gjendreveS Han af Eiatsraad 
Falck, som ved samme Leilighed imodegik adflillige Uttringer i 
lignende Aand og derved bemcrrkede:

»Jeg maa modsige, at det tydske Sprog inden kort Tiv 

vil blive det almindelige i Slesvig, derlil er der ingcn Udsigt 
t de Distrikter, hvor det Danske er Kirke- og Skolesprog. 
D er kan endnu hengaae Aa r tu s i nde r  dermed. 
I  de sydostlige Dele af Hcrtugdommet er det danske 

S p r o g  blevet fortrcengt ved voldsomme For- 
holdöregler".  >)

V i lcegge Vcegt paa dette VidneSbyrd, ikke saa meget for 

Sagen selv (thi den er vis nok uden det), som fordi det hid- 
rorer fra en Mand, der er en af Slesvigholstenismens crlvste 

og utrcrlteligste Stridsmcrnd, en fovt Slesviger, anscet som en 

kyndig Historiker og Lcerer i Statsret ved Kiels Universitet.

')  Gle«»igflk St-endertidende r«»S. Tfl. «dg. S. SS7. 608.
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Det turde maaflee tjene til at aabne Dine og Dren paa nogle 

af de Tydstere, som blinde og dove af Fanatismr, ikke ville 

troe de „eensidige" danfle Paastande.

X.

Men til at fuldende Billedet af den Elendighed, hviS 

Tryk i langsommelige Tider har hvilet og endnu hviler paa 
det danske Sprog i Slesvig, Here endnu nogle Track, som gjore 
det forstaaeligt, hvorledeS de Tydste har kunnet finde Jndgang 

hoS de fornemmere Klasser i Kjobstcrderne og udbrede sig i 
enkelte Strog af Landet. Hertil Hörer forst den Omstcrndighed, at 
samtlige Dannelsesanstaltcr i det hele Hertugdomine ere tydste 
og bestyrede af tydste Lcrrere. Der findes i hele Slesvig ikke 
en lcrrd Skole, ikke en Realstole, ja ncrppe en lavere Borger
stole, som er danst; Bondestolerne i en Deel af Landet ere de 
eneste danste; men selv disse ere udsatte for Tydsthcdenö Jnd- 
flydelse, da der' ingen danst DannelfeSanstalt findeS for Skole- 

lcerere; Landets eneste Seminarium er tydst og anlagt i en 
tydstsindet By Tonder. Naar de Studerende udgaae fra de 
tydste loerde Skoler, ere de «folge Forordningen af 1768 forplig- 
tede til at opholde sig i det Mindste tvende Aar ved det tydste 

Univerfitet i Kiel. Altsaa alle de Anstalter, hvorfra hoiere 
mennestelig Dannelse udgaaer, hvor den nationale Litteratur 
flulde dyrkes og Sproget pleieS, ere tydste, nagtet Landet har 
en danst Bcfolkning, der i Antal langt overveier den tydste. 
Forst i de sidste Aar er det ved folkelige Anstrcrngelser lykkedes 
at faae oprettet en hoiere Dannelsesanstalt i Rodding for Bon
der, og faa Dage for Oproret udbrod, gav Regjeringen, efter 

i mange Aar at vcrre manet og mindet baade ved Petitioner 
og gjennem Pressen om dog at gjore Noget for at Howe et
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saa unaturligt Forhold og afhjcelpe de danste SlesvigereS saa 

billige Klage, Befaling til at omdanne HaderSlev tydste lcrrde 

Skole til en danst. Virkningen af, at hele den offenlige Un- 
derviiSning var givet Tydflen i Bold, har viist stg i den sivste 
Tid under Sprogkampen, idet saa forholdSviis faa indfodte 

SleSvigere, der ved deres vivenstabelige Dannelse vare kaldede 
til at forsvare dereS Modersmaal, som var stcedt i Nod, have 
opfyldt denne Pligt, medens mange have haanet det, fornoegtet 
det og traadt det under Fodder. Ringeagt for Modersmaalet 

künde ikke andet eud udvikle sig under de givne Forhold. Lod 

der end blot danske Toner ved Barnets Vugge og horte Han 

end under sin Opvcert til dagligdagS kun Dansk af sine For- 
celdre, saa behovede der dog blot at melde sig en Fremmed, 
ker var lidt hoiere paa Straa end Forceldrene, saa tog man 

strar det tydste Sondagssprog frem og kluddrede derpaa, om det saa 

gik aldrig saa usselt. *) Kom Drengen derefter i Skole, saa

») Nogle Prover paa siigt fornemt Heitydst i Slesvig siulle vianfere ester 
K o h l  (Nationalitet und Sprache im Herz. Schl. S .  212 flg.): 
„O in den Hiusehende steht der Ackerbau in Fün auf einem sehr hohen 
trin". —  „Ich blieb außenvor " .  —  „Ich möchte im V o r we g e  
bemerken". —  „Ein Paar rasche Mädchen". —  „Das mag der 
P o k e r  wissen" (Pokker). —  „Das sol l  ich Wohl thun". —  „Ich 
kann Sie unt er  Z e i t e n  nicht verstehen". —  „Du kannst schlecht 
n ich ts machen". —  „Unsere hierseienden Mitbrüder". —  „Das 
sol l  ich noch thun" (det sial jeg nok gjere). —  „Das ist nicht 
Werth und fangen an". (Som Sonderjyden figer: „De er int 
vcerd aa begynn"). —  Et Par andre Prover meddeler C. Paulsen- 
Ueber Volkstümlichkeit im Schl. S .  37. Note 2.: „Komm ein; 
lauf aus; geh mit ihr durch und bring sie dann um". —  Om de 
fortydstede SlesvigereS Sprog siger Kohl ans. St. S .  215: Uebri- 
genS muß ich gestehen, daß sie von allen Niederdeutschen diejenigen 
sind, welche das am wenigsten angenehme Deutsch reden". —  Som  
Prove paa Plattydff kan anforeS (Iensen, Angeln S . 147): „WL 
hem sonst Dänst wesen, men nu siin wi Düdff bläwen".
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fik Han tydfie Leerere og hörte kun Tydfi omkring sig. Hcm 

gjorde nu snart den rimelige Slutning, at Danst maatte vcrre 
et overmaade ringe og uvcrrdigt Sprog i Sammenligning med 

Tydfl, ubrugeligt undtagen i de simpleste Forhold. Hvad Sko- 
len havde givet, befcrstedes og fortsattes ved Kiels tydffe Uni- 
versitet, hvilket Han endelig forlod som en aldeleS fortydstet 

Slesviger. SaaledeS har den dannede Slesviger leert at ringe- 

agte fit Modersmaal, og hvad man ikke agier, falder det tungt 
at elfte.

Selv längere end til Embedsstanden og den höiere Bor
gerstand i Kjöbstoederne strakte diSse Virkninger fig; de udbredte 

sig ogsaa til Bondestanden. Bonden holdt vel i Almindelig- 
hed fast ved fit Modersmaal; men, naar Han hörte Proesten, 

Skolemesteren, Dommeren, HerredSfogeden og den fornemme 

Kjobsteedborger tale dereS Tydft, künde dog ikke andet end den

Som et Drempel fremfor Alle kan EtatSr. Falck tjene. Man ffulde 
troe, at denne Mand, der er fodt i en danfftalende Egn i Tsnder 
Amti Byen Emmerlev (Schröder og LübkerForf.-Ler. 1.1S2), hvis Kirke 
endog Hörer nnder Ribe Stift! baade ved fin Fsdsel og Stilling 
vilde betragte fig som fit undertrykkedeModerSmaals fodte og besiikkede 
Vcerge og omfatte det med inderlig Kjcerlighed. Men langtfra. 
Han kan vel som Historiker ikke undlade at bevidne TilvcerUsen af 
uomflodelige KjendSgjerninger; men Han har ingen Godhed, intet 
Hjerte for det dansie Sprog. Dette har Han blandt andet viist ved 
bestemt at trcede op imod dem, som meente, det var rigtigst, at tydst 
Kirke- og Skolesprog afiosteS af dansi i de Egne, hvor Folket taler 
Danst (Kieler Blätter II.  131— 33.) For ti Aar fiden yttrede Han 
fig som ovenanfort; om Han nu vilde gjore det efter den stedse mere 
fjendlige Stilling, Han fiden har indtaget, er tvivlsomt, og ikke 
umuligt var det, at Han har stiftet Mening Heroin ligesom om Arve
folgen i Slesvig, hvilken Han engang antog for at vcrre den samme 
som i Danmark. (Senere har Han vel s-gt at bringe Samklang 
mrllcm fin crldre og nyere Mening, men ikke med Held. Archiv für 
Geschichte und Statistik IV. 804.)

8. 7
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Mening let befcestes hos^ham, at Tydsk maatte voere et for- 

nemmere Sprog og at det var godt, om man künde tale dette 

ved Eiden af Dansk. Vcrrre virkede imidlertid i denne Kreds 

den Vanrogt og suldkomne Mangel paa Pleie i Kirke og 
Skole, hvori det danske Sprog befandt sig. Et Folkesprog, der 

saaledeS er overladt til sig selv, staaer den storsie Fare for clt 
forvanstes og udarte. Ligesom Bogsproget, sor at bevare sin Friff- 

hed og Naturlighed, behover at befrugtes af FolkesprogetS le
vende Stromme, saaledeS maa dette atter holdes iAveafBog-  
sprogetS strcrngere Regel og Tugt, hvis det ikke flal nedbrydeö 

ved SkjodesloShed, Slovhed og Uvidenhed. Det er s»m ved et 
Viduuder, at Folkesproget i diöse Egne har holdtsig faa 

lange under flige Vilkaar, uden at tage storre Skade end det 
har. -

Om adskillige af disse Forhold yttrede en flesvi'gst Prcest 

sig i Slutningen af forrige Aarhundrede paa folgende Maade: 
„Der kan Intet toenkes saa unaturligt og for en Dansk 

faa anstedeligt, som det Herredomme, det tydske Sprog har 
faaet i en virkelig dansk Provins, hvor hele Almuen ncrppe 

sorstaaer en tydsk Periode i Sammenhceng. Ved de Domftole, 
hvor endnu den gode gamle Kong Valdemars jydfle Lov siulde 

gjcrlde, der ageres alle Säger paa Tydsk. MinHcrre forestil- 

ler sig lettelig den Urimelighed, at otte danske Bonder som 

Stokkemcend sial höre paa, hvad to tydsie Rabnlistcr mnnd- 

hugges om paa Thinget. Hvor sorgeligt vilde det vcrre for 

Dem, min Herre, cller mig, at höre vor Sag ageret og paa- 

domt i det ruSsisie Sprog. Forestil Dem engang, jeg beder 
Dem, Rysgjcrrrighed og Taabelighed afmalet i mine Ttlhore- 

res Ansigter, naar jeg fra Prcrdikestolcn maa lcrse en tydfl 

Forordning, Plakat eller Ordre, hvis stilus curise i sine op- 

struede og lange Meninger er mig selv saa uforstaaelig, at 

eg i Forveien maa opscrtte et kort Jndholv deraf paa Danfl,
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og, esterat Originalen er oplcrst, sige min Menighed i dort 

Modersmaal, hvad det er. Her kommer aldrig den mindste 

Befaling fra Amtmanden, Amtssorvalteren eller Ridefoge- 

den, uden den jo er paa Tydfl. M an maatte nndre, hvor 
det kan vcrre, da dog de fleste Amtmcrnd, som komme til det 

Slesvigske, ere danfle, men Aarsagen er let at begrtbe: en 

danfl Hosmand, som fordum desto vcerre ved Hoffet horte 

mere Tydfl end Danfl, kommer herud at boe altid i en Kjob- 
stad . . . her Hörer Han Kjobmcendene og RettenSbetjentene 

alle at tale Tydfl, saadant som det er; thi elendigt er dereS 

dagligdagS Sprog; hcraf fluttcr Han, at hele Amtet er tydfl, 

da dog, om Han talede med tustnde Bonder i hanS Amt, tkke 
ti deras knnde svare Ham paa Tydfl. Derncrst kommer saa- 

dan en danfl Hosmand i et Embede og ind i Säger, som ere 

Ham nbckjeiidte, hay kan for Formalitetens Skyld tkke cngang 
brnge stn gode danfle Fornust. Forstgtig gaaer Han Fod for 

Fod ester gammel Stiil i sine Resolutioner, en vant og ovet 
Fuldmcrgtig maa antagcs; denne, som sorstaaer ikke at flrive 

en Linie Danfl, udsteder Alting ester crldgamle Formularer 

paa Tydfl, altid i lige Tilfcrlde ligelydende; derved forbltver 
og gaaer Alting i sin jcevne tydfle Tone iblandt danfle Un- 

dersaatter. Men de Ulcrmper, som deras fiyde, ere storre end 

der tcrnkes. Heraf flyde de langvarige bekostelige i Bund og 

Grund odelceggende Proceöser; heraf den jcrvnlige Uleilighed 

imellem det danfle og tydfle Kancelli, med meget mere."*)

En unavngiven tydfl Reisende, som reiste i det Slesvigfle 

i Aaret 1800, beflriver den fornemme Tydflhcd i folgende Ud-
tryk.2)

' )  I .  A. Dyssei, Pr<rst i Nustrup, Forsog til t» indenlands Reise I76S. 
S . I7-IS .
Fraznielitkn au« dem Tagebuch eine- Fremden. - l80v. S .  24l.

7*
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„Wer in den nördlichen Gegenden des Herzogthums 

Schleswig in der Regel nicht hölzerne Schuhe trägt; oder wer 

mit beschlagenen Geschirren fährt, oder ein Verdeck auf dem 

Wagen hat; oder auf einen englischen Sattel reitet, wer ein 

Geistlicher; ein ansehnlicher königlicher Beamter; oder wer mo
derne gekleidet ist: den kan man deutsch anreden, der versteht 
die deutsche Sprache. Alle Übrigen sprechen dänisch."

Naar iovrigt Tydsternc hente en Stotte for deres Paa- 

stand om SlesvigS tydste Nationalitet fra den Omstcendig- 
hed, at det plattydske Sprog er trcrngt ,nd i enkelte Strog as 

Landet: da har denne Paastand ikke nogen syiwerlig fast 
Gmnd at staae paa. Plattydfl og Hoitydfl er ikke det samme, 
det er to sorskjellige Sprog. Plattydsk forholder sig ingen
lunde til Hoitydst som en Almuedialekt til de Dannedeö Sprog 

og Skriftspoget. Hoitydst har sine Almuedialekter, og Plat- 

tydst, der engang var et Skriftsprog, har sine sorskjellige D ia
lekten Plattydsk afviger i Sprogbygning, Ordsttlling og hele 

Grammatik saare betydeligt sra Hoitydflen; af Ordforraadet 

har det en langt storre Masse tilstrlleds med Danfl, end 

Danfl og Hoitydst indbyrdes have fcelleds; det ncrrmer sig ved 

sin Simpelhed og Naturlighed i Ordstilling' og Sprogtone li- 
gesaa meget til de nördiste Sprog, som det sjerner sig fra det 

HoitydfleS kunstlede og forstruede Scrtningsfolge og hoitfly- 

vende Svulst. Naar der nu til hiin oprindelige Tilncermelse 

og Overeensstemmelse mellem Plattydfl og Danst kommer den 

Omstcendighed, at i de Egne, hvor det Plattydfl« har trcrngt 

sig ind mellem det Danfle, er det i en saare betydelig Grad 

blevet gjennemtrccngt af og isprcrngt med Danfl, opfyldt med 

danfle Ord, eiendommelige danfle Udtryk og Vendinger: saa 

vil man finde det rimeligt, at dette Plattydske har en langt 

storre Lighed med Danfl end med Hoitydfl, og at den Grund, 

som Tydflerne hente fra dette SlagS Sprog, for at bevtse,
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at Slesvig er et tydsk Land, ikke har meget at betyde. M an  

forstaaer da ogsaa, at et Sprog af denne Beskaffenhed lettere 

har kunnet finde Jndgang i vc danske Gmndseegne.

XI.
Men Tydflerne have ikke ladet sig «sie med at under- 

trykke og, saa vidt det stod til dem, at udrydde det danfle 

Sprog i SleSvig; de have endog sogt at berove det Navn af 

Dansk. „Ein Volkspatois, Rabendänisch" ere de HoederStitler, 

hvormed de betegne dette Sprog, der er dem saa forhadt, 
fordi det er et levende Vidnesbyrd om Slesvigs danske Natio

nalist, hvilket de, hvor gjerne de end vilde, ikke paa nogen 

Maade kunne blive qvit. Ja , naar de skulle sigc deres egen- 

lige Mcniilg, saa er det i Gründen et tydsk Sprog, der kun 

ved Hjcrlp af det danske Kirke- og Skolesprog har faaet et 

Slags UdMrde af Dansk, „eine dänische Färbung".') Egen

')  Zwölf Fabel» in den nordschleswigschen Mundarten mit Uebersetzung 
in der Schriftsprache. Gesammelt von I>r. Goitlieb (sormodentlig 
Pseudonym). Bevorwortet von v r  C Heiberg. Husum 1844. 
Sidr 7 figer v r .  Helberg: "Daß die Mundarten in dem nörd
lichen Schleswig einen mehr dänischen Anst r i ch haben,  
erklärt sich einfach dadurch daß die u r s p r üng l i c he  Volkssprache 
durch die neuere dänische Schul- und Kirchensprache seit Jahr
hunderten bereichert worden ist." Derved have de efterhaanden 
antaget "eine dänische Färbung." De tolv Fabler i nordsieSvigfl 
Folkesprog angiveS paa Tittelen at viere oversatte i S k r i f t s p r o -  
get : og det. Skriftsvrog, hvori de ere oversatte, er tydsk. Ogsaa 
EtatSraad Falck har forstaaet v r. Heiberg, der ikke udtrykker sig med 
aldeles tydelige Ord, som vm Han meeut«, at det Dansie i SleSvig 
i Gründen var tydst. (Archiv für Geschichte und Statist, l l l .  657.) 
En vardig Forbundsfeelle fandt vr. Heiberg > Subrektoren ved Ha
derSlev tydfle lcrrde Skole E. M ich e l sen, der har yttret, at Danfl 
er et fremmed Sprog for Nordflesvigerne. (See Berling« Tidende 
IOd« Mart« 1847, sml. Fadrelandet Nr. 88 1847).
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lig künde vi overlade disse Paastande til sig selv, saalcrnge de 

ikke understottes af nogen rimelige Grunde, og> indflrcenke os 

til at raade en flig tvivlende Tydfler lil ferst at leere Dansk, 
saaledeS at Han forstaaer det tilgavnö og ikke blot kan stave 

stg igjennem en Bog, derpaa bcgive sig ind i Slesvig, Here 
Folket tale, og saa troe sine egne Aren. Dog ville vi Heller 
ikke undflaae oö for at mode Modstanderne paa dette Punkt, 

fljondt vi ere i nogen Forlegenhed, da vi söge ester dereö 
Grunde, og ingensteds kunne finde dem. Vi komme uvilkaar- 
ligen, ved at höre disse tydfle Domme om dansk Sprog i 

SleSvig, til at toenke paa Forteellingen om Franskmanden, der 
gjorde en kille Reise i Tydflland og kom tilbage og sortalte 

fine Landsmcend, at man i Tydflland ikke havde noget rigtigt 
Sprog, men takte et Slags Kragemaal, som Ingen künde for- 

staae. Dog tilfoiede Han, vide de ret godt at gjore stg for- 

staaelige for hverandre indbyrdes.
Ingensteds i Verden er Talesproget og Skriftsproget 

ganfle eenS; seger Nogen i sin Tale strcrngt at holde sig til 

Skriftst-roget, betragteS en flig Strceben allevegne som en Lat- 

terlighed. Paa de Punkter, hvor der findes en udbredt Dan
nelse gjennem LerSning og megen gjensidig Paavirkning af de 

Dannede, vil i Almindelighed ogsaa findes den storste Over- 
eenSstemmelse mellem Tale- og Skriftsproget, og Talesproget 

vil der hurtigere end andensteds afspeile de Forandringer, som 

Skriftsproget i AareneS Lob undergaaer. Eftersom man fjcrr- 

ner sig fra disse Punkter bliver Afvigelsen storre; paa Landet 

i Almindelighed storre end i Kjobstcrderne. Hos Landalmuen 

kommer tillige Udtalens Saregenheder til, der längere bevare 

fig, fordi de ikke som i de storre Stceder afflibes ved Samfoer- 

sel og-hyppig Berorelse med fjcrrnere Beende, og Skriftsproget 

forholdsviiS udover liden Jndflydelse. Heraf kommer det le- 

vrnde Folkesprogs störe Mangfoldighed og Afvexling i LandetS
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forskjellige Egne. Et Sted ynder man brede Vokaler, et andet 

körte; et Sted finde Taleredflaberne Visse Bogstavovergange 

lettere, paa et andet Sted andre; i nogle Egne bliver det i 

Skriftsproget brugelige a forandret til a (som i Sonderjylland), 
paa andre Steder til aa; mange Steder (f. Er. i Norrejylland) 

bliver Endevocalen bortkastet, paa andre Stader Konsonanter, 
som Skriftsproget bruger, bortkastede, vg Konsonanter, som 

Skriftsproget ikke har, antagne o. s. v. Men Landalmuen er 

ogsaa i fit Talesprog langt mere konservativ end Kjobstadbe« 

folkniiigen og Skriftsproget. En stör Masse Ord af Spro« 

getS gamle Malm, mange «ldre Former og Vendinger, der 

for lange fiden ere gaaede tabte i det dannede Talesprog og i 
Skriftsproget, have bevaret sig hos Landalmuen, hviS Sprog 

derfor oste har et vist gammeldagS Prag. Bonden vil derfor 

i Regeleil tale renere og bedre end den lavere Almue i Kjob- 
staderne, hvis Sprog idelig forandreö ved Berprelse med den 

dannede Brfolkning, «den i samme Grad at renseS og foradleS 

ved Bogsproget.
Formedelst begge disse Omstandigheder, baade UdtalenS 

Saregenheder og den stprre Trofasthed i at bevor« det Gamle, 
vil LandalmuenS Talesprog altid afvige betydeligt fra Skrist- 
sproget, og det gjalder ikke mindre om Norrejylland, Fycn og 
Bornholm, end om Sonderjylland. Men af disse Grunde 

at erkläre en Provinses Sprog for udansk: dertil Hörer en 

stör Tankeloshed og meer end almindelig sproglig Ukyndighed, 
rller ond Villie.

V i ville anfore en Mands Ord, der vel kan opveie Hineö 

Paastand. Det er en indfodt Slesviger og beromt Sprog- 
kyndig O u t ze n ,  som i et paa Tydfl udgivet Skrift yttrer 

Folgende om LandalmuenS danske Sprog i Sonderjylland:

„Ohne diese unsere Sprache mit irgend einer andern in 

Vergleichung zu stellen, ohne sie von irgend einer Seite oder
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auf Kosten einer andern besonders herauszustreiche», oder sie 

gegen andre herabzuwürdigen, will ich blos dies Eine davon 

jagen: S ie  ist unsre alte rechte Landessprache.  

Denn auf dem Lande, wo man nicht so viel Gemische von 

fremden Leuten und fremden Sprachen hört, wo man gemei

niglich gerne beym Alten bleibt, ist die Sprache, überhaupt be
trachtet, noch immer die alte, im Ganzen noch unverändert, 

obschon den Dialekten nach ein wenig verschieden . . . . .  Ich 
glaube, daß eine niedrigere und höhere Mundart derselben 

Sprache gar füglich neben einander leben und geduldet wer

den können. Spricht doch auch auf Seeland und Fühnen der 
Bauer ganz anders als der Städter oder Bürger in Kopen
hagen und Odensee oder gar als ein dänisches Buch. Und 
ist dies wohl jemals anders bey Menschen von mehr oder 
weniger gebildeter Sprache gewesen? So  war cs in Italien, 

so war es in Griechenland." >) ,
Der er en Egenhed i Folkesproget baade i Ssnderjylland 

og den storre Deel af Norrejylland, som med et Par Ord 

maa omtales. Den bestaaer den, at Jndvaanerne ikke hcrnge 

den bestemmende Artikel bagtil Ordet, som ellers brugeligt i 
Danfl og overhovedet i Nordist, men isteden derfor scette et cr 
foran saavel i Enkelttallet som Flcertallet, og altsaa ikke sige 

Manden, Huset, men cr Mand, cr Huus, ikke Mcrndene, Hu- 
sene, men «r Mcrnd, cr Huus. Denne Egenhed er udbredt 

over hele den danfle Deel af Sondrrjylland og i Norrejylland 

indtil Soerne omkring Skanderborg og Himmelbjerget, fslger 

derpaa Gudenaaen indtil denne boier sig mod Oft, vender sig 

derpaa mod Best og gaaer osten om Viborg op inwd Limfjor- 

den, tillige indbefattende Thy. Denne Egenhed i Forbindelse 

med den naturlige Grcrndse tyder vistnok paa en crldgammel

>) Outzen auf Et. S. 122— 24.
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Adflillelse mellem HalvsenS Folkestammer —  men den er tkke 
tilstrcrkkelig til at gjore det Danfle hverken i Norrejylland eller 

Sonderjylland til Tydfl. Heller ikke er den nogenstnde bleven 

optagen i Skristsproget: hverken i Runeindflrifterne eller i de 
sonderjydfle Love findes Spor af den. >)

Hvad der meest forvirrer vore med danfl og nordifl Tun- 

gemaal lidet bekjendte tydfle Sprogdommere, det er den Mcengde 

Ord og Vendinger, der sorekomme i det sonderjydfie Folke- 
sprog, men ere gangne af Brug i Skristsproget, eller aldrig 
have havt Plads deri. E» stör Mcengde af disse gjenfindes 

i Oldnordisk eller Islands!: Jslcrndere, der have reist i Son
derjylland, have ikke noksom kunnet undre fig over det störe 
Antal af islandste Ord og Talemaader, som endnu levede der 

i Folkesproget. De fleste af dem forekomme tillige i andre 

danfle Lande i Almuens Tale, eller findes i det celdre danske 

Bogsprog; andre ere brugelige i Norge og Sverrig, deelS i 
Skristsproget deelö i Folkesproget.

V i skulle oplyse dette med nogle Erempler:

Aabod, Godtgjorelse; brugeligt i det celdre Lovsprog, isl. sböt.

Aiel  Ve i ,  det er det gammeldanske Ord Adelvei, alfar 
Bei.

Aussel, Udvcert; isl. sexl eller sexli.
D a  vre, Frokost; brugeligt hos Almuen i de fleste Pro- 

vindser, isl. clsßverär.

Fikke, en Lomme; celdre Danfl og endnu brugeligt i Svenfl, 
isl. Loki.

f ige, at strcrbe, hige efter; forekommer i celdre Danfl, 
endnu brugeligt i Svenfl, isl. st kxkjsst. (Smlgn. nystgen.)

')  Pontopp. Vidsk. Seist. Skr. 1. 76. Molbech, Nordist Lidsstr. for 
Hist. H I  161. C. Paulsen, Nordist Tidsstr. for Oldkyndlghed I. 
284— 65.
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feig,  dodsens, bestemt til at doe; i den Betydning endnu 

brugeligt i Norge, isl. ksixr.

Gaa r d ,  Gjcrrde; har samme Udtale t Svenfl.
Gi ld,  dygtig, flink; celdre Danfl, iSl. xilör.

Grande,  Grandestevne;  Nabo, Mode af Naboer og 

Bymcend, celdre Danfl og endnu brugeligt i Norge 
og Sverrig, isl. grsnni og ßrsnaastokns.

Ha l l en ,  om Trce, raadent, troflet; celdre Danfl.

H o u r o e  eller hugroe sig, more sig : Stilhed; smkgn. i 
Svenfl st ros s>S.

I a t t e ,  at love, sige ja; isl. jsts; smgln. forjcrtte.
Kaad,  Huus, Hytte; celdre Danfl, isl. Kot. Det deraf 

dannede Ord K a adn er  svarer til Mivdelalderens „Kot
karle".

Karm,  Stadsvogn; crldre Danfl.
knov, vittig, rafl, flink; brugeö i flere Provinser; isl. 

knsskr.
knyste, at smaahoste; bruges ogsaa i Rorrejylland og

" Fyen.

Leve, et Brod; celdre Danfl, isl. Ivikr.
Lime, en Kost; celdre Danfl, bruges ogsaa i Rorre

jylland og flere Stedcr i Sverrig, isl. limi.

M o o l ,  en tyk Sky; Svenfl Moln. '
M o n ,  Eiedeel; crldre Danfl, brugeligt i flere danfle Pro

vinser, ligesom i Sverrig; endnu tilbage i Ordene 
JordSmon, Klcedemon, Fcrmon.

M u l l e ,  en Mcrngde; beflcrgtet med mylre, isl. mügi, en 

Moengde.
M ü d e ,  at bestikke; endnu brugeligt i Norfl og Svenfl, 

isl. st müts.

Ronnel ,  en Rende; Svenfl rvnnil.
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S k r  an ne, at floggerlee; brugeligt baade i Rorre- og 

Sonderjylland; Svendfl skratta.

S tout ,  stolt, storladen; crldre Danfl og brugeligt baade i 

Rsrre- og Sonderjylland.
Svime, at besvime; celdre Danfl, isl. st svima.
Svarrer, en Dreier; Svenfl svarkvare, isl. sverka, at as- 

ffrabe, file.
Sone, ncrgte, afslaae; isl. at ŝ nja.
Unnc, Middagsmad; brugeligt i Norre- og Sonderjylland 

og Fyen, ligesom i flere svenfle Provinser.
Tois, to Gange; i crldre Danfl tosser, isl. t;svar.
W r r e l ,  Arveel.

Ave, at raabe; isl. at ssps.
Hertil kan endnu foieö en Mcrugde Udtryk, som betegne 

celdgamle danske Landboforhold, som Alminding, Toste, Vang, 
Stuvland, Scrrmarker, Ornum, Aftcegt o. m. fl.

Slige Ord bringe vore tydfle Sprogmestere noget i For- 

legenhed, men de hjcrlpe fig dog snart ud deraf ved at erklcrre 
saadanne Udtryk enten for tydfle ekler ved at regne dem til 

dette „Plattdänisch" ekler „Rabendänisch", som intet Mennefle 

kan forstaae. V i troe imidlertid at have anfort Grunde for, 

at Folkesproget i Sonderjylland er godt gammel Danfl.')

Der blev for nogle Aar siden gjort et Foriog Paa at give 
et synligt Beviis for, at Folkesproget i Sonderjylland ikke var 

Danfl, men, hvis det overhoved fluide kaldes et Sprog, ncrrmest og 

oprindelig var tydfl, der i Tidernes Lob havde faaet et danfl 

Anstrog. Det var de af Overretsadvokat He i be r g  udgivne

De valgte Ord ere tagne af Fortcgnclserne ho« Pontoppid. Bidenff. 
Selff. Skr. I  74— 76. Aagaard, Torinngleh» S .  222 flg. Du«», 
Darstellung der Halbinsel Snndevitt 1836. S .  22 flg. (med hvem 
dog C. Paulsen t Neue« Staatsb. Mag. I I  871 flg. maa sammrn- 

holde«), og Molbechs DlaleMerikon.
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12 Fabler i det sonderjydffe Almuesprog, med Overscrttelse, som 

det hed, i Skr i f t sproget ,  hvilket var tydfl. Dette Forsog 

endte imidlertid med en ftrldstcendig Prostitution. Udgiveren 

var saa uheldig at komme til at bevise lige det Modsatte af 

det, Han vilde og onskede. Han svcevede imellem Bestrcrbelsen 

at bevise, at man talte RabendLnksch eller Tydst i Sonderjyl- 
land, og kom uheldigviis til at afgive Beviis for, at Almuen 

der taler ligesaa godt Dansk, som i nogen anden Deel af 
Danmark.

Som Prove skulle vi meddele de to forste Stykker, hvor- 

med Bogen begynder:

Folkesprog.
Da oll e D yr i gammel 

Dau kund' snak med hvoran- 

ner, var der en Mand, som tit 

ga Aut deraa, hva di soy, aa 

skrov et op i en gammel Bog. 

De er saadan Historer, som e 

Dorn gjen la dem fortcrl, aa 

som gammel Folk har Nytt aa 

Gaun a, aa derfor Heller ei let 

glemmer. V i har no sogt nauer 

Fortallinger ur a den gammel 

Bog, aa no kan 3 stell lois 

dem aa see, hva Vorstand der 

er den.

^  -------

See, soy den lille. Mittel, 

der har e Raun taun den Vost, 

som vi saa lang har hay Lyst 

te; kund vi it Lei en fra Ham, 

hvonar vi oll sammel gik loiS 

aa Ham?

Skriftsprog
Da alle Dyrene i gamle 

Dage künde snatte med hveran- 

dre, var der en Mand, som tit 

gav Agt paa, hvad de sagde, 

og strev det op i en gammel 

Bog. Det er saadanne Histo- 

rier, som Bornene gjerne lade 

dem sortcelle, og som gamle 

Folk har Nhtte og Gavn af, 

og derfor Heller itte let glem

mer. V i har nu sogt nogle 

Fortallinger ud af den gamle 

B og , og nu kan 3  selv loese 

dem og see, hvad Forstand der 

er deri. '

„See, sagde den lille Mik-- 

kel , der har Ravnen taget den 

Ost, som vi saa lange har 

havt Lyst til; künde vi itte tage 

den fra Ham, naar vi alle sam- 

men gik loS paa Ham?"
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„De gaaer it", soy den 

gammel Mittel, „seer do it Han 

er ollerer flsven op aa de hol

est Tr«/ ' o. s. v.

„Det gaaer ikke an", sagde 

den gamle Mikkel, „seer du ikke 

Han er allerede fisten op paa

det hsieste Tr«."

Mani vil finde, at dette Almuesprog endog staaer Skrift- 

sproget ualmindeligt ncer.
Til Sammenligning hensaette vi en Prsve af Folkesproget 

i Nsnejylland i den vesterjydske Dialekt:

„Han waa n«sten hv«er 

Daw en lelle Laav omm i e 

Praestgor, o om e Sommer, 
n«er Han fiu' dryw' ad e Hie 

m« e Foer, saa kam lelle Kaarl 

—  de waar e PrasteS S s n  —  

ud te Ham o e Hie om e At- 

term«jje, n«er Han waa farre 

m« Hans Lssning; faa waa 

Praest Han er en grumme l«er 

M a n d ; Han lsest sj«l m« Hans 

S s n ,  o l«er Ham te o blyw' 
Praest/").

Han var nasten hver Dag 

et lille Lsb omme i Praestegaar- 

den, og om Sommeren, naar 

Han stulde drive ud pga Heden 

med Faarene, saa kom lille 

Karl —  det var Proestens S s n  

—  ud til Ham paa Heden om 

Eftermiddagen, naar Han var 

foerdig med hanS L«sning-, thi 

vor Praest Han er en grumme 

loerd M and ; Han laste selv med 

Hans S s n ,  og larte Ham at 
blive Proest.

Man vil neppe finde, at dette staaer Skristsproget n«r- 
mere end Hunt; men begge ere lige danfle.

Til Prsve paa Angeldanfl anfsres Folgende:

N u  ka' do gaa op aa ring. 

N u  ksmmer « Frou fra Tolgaard. 

N u  ksmmer hun, 

nu ksmmer Ann' Post

N u  kan du gaae op og ringe 

N u  kommer Fruen fra Tolgaard. 
N u  kommer hun, 

nu kommmer Ane Post

')  Nogle grammatikalfie Bemcerkninger om den veficrjydfie Dialekt, af 
en jydfl Philolog. Udgivne af Victor Bloch. HorsenS ISS7. 
S .  SS— 60.
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fr- Tolgaard ever Tingvai 

med fiir hviid  ̂ Dg, 

med Knopper Her 

o Sthkker Sm or 

o stur Nau-Lef.

fra Tolgaard oder Tingbei 

med fire hvide Dg, 

med Knipper Her ^

og Sthkker Sm er  ̂

og störe Rugbrod.

(Leve er sein bekjendt et gammel 

danst Ord for Brod.)

Af Fortcrllingen om den sorlorne Son meddeles paa An- 
geldanfl Folgende:^

En M an hoi to Senner, o 

den yngest a dem soi te cr Far: 

Far gi m« den Diel a ce Goss, 

der her mcr(te). O  Han dield 

ce GoSs imell'm dem. O  int 

laant deretter, saa saankedt den 

yngest Sen  olt sammel o drauw 

ur a ce Land laant vak o for- 

komm der sit Goss mce lirrele 

Lcevnd. Elauv Han no hoi for- 

tcrrt olt sit, saa blew der en 

stur dyr T i i hiel Land o Han 

begyndt' aa vant. O  Han gik 

hen o holdt scr te jin a ce Folk 

der i ce Land; den fiikked Ham 

te Marks o varr aa ce Sviin. 

O  Han var testcreS aa fhll' sin 

M au  mce Mast te cr Sviin aad 

o 3nne ga Ham naur.".

En Mand havde to Senner, 

og den yngste af dem sagde til 

Faderen: Fader giv mig den 

Deel af Godset, der Hörer mig 

til. O g  Han deelte Godset 
imellem dem. O g ikke lange 

derefter saa sankede den yngste 

Sen  alt sammen og drog ud 

af Landet langt vcek og forkvm 

der sit Gods med liderligt Lev

net. Da Han nu havde for- 

tcrret alt sit, saa btev der en 

stör dyr Tid i hele Landet og 

Han begyndte at mangle. O g  

Han gik hen og holdt fig til 

en af Folket der i Landet; denne 

fiikkede Ham til Marks at tage 

vare paa Svinene. O g  Han 

var tilsreds at fylde sin Mave 

med Mast som Svinene aad og 

Ingen gav Ham noget.

Jensen, Beschr. v. Angeln. S .  125.
2) Zensen, sammesteds S . 56. Han betegner det blsde danffe n ved nz og 

det blöde d ved dj, v ved w og y ved ü; men dette, som overfledigt, 
er her forandret.



Dette er reen ffjcer Dansk; intet Tydfl findes den. Or- 
det „elauv", da, (formodenlig det samme som „i Lav" eller 

„ved Lav^, der i Norrejvlland bruges for at angive om- 
trentlig Tid) forekommer ogsaa ellers i Sonderjylland; 

Ordet „vante", mangler, bruges ikke blot i Sonderjylland, 

men ogsaa i Norrejylland saavel paa Vst- som Vestkanten og 

er et gammelt nordifl Ord, der forekommer hos celdre danfle 

og norfle Forfattere (isl. st vsnw)?)
Til Sammenligning med Angeldanffen henscrttcs folgende 

Stykke af det vesterjydste Folkesprog: )̂
„No blew a lebt alvorle, o 

saa saae a te Ham: „vild' du 

da Heller M e S  fr« di Muer o 

di Faaer? Htrem stu' saa hj«lpp 

m« o dryww e Goer, ncrer a 

Llywwer gammel o swaggele? 

hwem fiuld' arre 'en atter m«? 

R«er a broekked naat op aa e 
Hie o wor Haer lod detle Kuen 

groe d«er, hu der faer stoj Lyong 

te e Kii«er, saa waa de alstej 

mi stost Glee o t«nkk te a ar- 
beded faa d«j."

N u  blev jeg lidt alvorlig, 

og saa sagde jeg til Ham: "vilde 

du da Heller stilles fra din M o 

der og din Fader? Hvem ssulde 

saa hjalpe mig at drive Gaar

den, naar jeg bliver gammel 

og svagelig? Hvem siulde arve 

den efter m ig? Naar jeg br«k- 

kede noget op af Heden og vor 

Herre lod deilig Korn groe der, 

hvor der for stod Lyng til 

Knacrne, saa var det altid min 

storste Gl«de at tanke, at jeg

arbeidede for dig."

Hiint ovenomtalte Forsog var saa plumpt  ̂ at en af 

Partiets egne Ordforere, Etatsraad Falck, fandt sig foranledi- 
get til at tage til Gjenmcele derimod og udtale sin Misbilli- 

gelse baade af Form og Jndhold i Or. Heibergs Smcedestrift, 
og derved gjorde Han sit eget Parti, der var blevet attfor me- 
get protistueret, en god Tjeneste.b)

' )  Molbechs Dialektlerikon. 
r) B. Bloch ans. St. S .  «2.
')  Archiv für Geschichte und Statistik des Herz. IN. 657. "Daß die 

Sprache, welche im nördlichen Theile des Herzogthums Schleswig ge-
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XII
Formaae saaledes de tydste Sprogdommere ikke at gjore 

Folkesproget i Slesvig til andet end det er, nemlig danst: saa 

er der et andet Punkt, hvori det künde synes, at dereS Bestroe- 
belser künde krones med et bedre Held. Om de end maae 

indromme, at AlmüenS Sprog er danst, paastaae de, at J  n- 

t i l l i gensen  udelukkende er tydst, at hele det hoiere aande- 
lige Liv rsrer og bevcrger sig paa tydst Grund. V i have i 

det Foregaaende omtalt, hvorledes den danste Slesviger, saa- 

fremt Han ikke vil give sit Modersmaal og sin Nationalitet til 

Priiö, er udelukket fra alle de Underviisningsanstalter, gjen- 
nem hvilke Staten ellers overalt forfiaffer sine tilkommende Vi- 
denstabömcrnd, Digtere, nationale Forfattere og Embedsmcrnd 
den hoiere Dannelse, som er Betingelsen for deres fremtidige 

Virksomhed, idet alle lerrde Skoler, Realfloler, tilligemed Sko- 
lelcererseminariet ere tydste, og det fremmede Universitet, hvor 

de Studerende ere forpligtede til at opholde sig i det Mindste

sprechen wird dem dänischen Sprachstamme angehöre: darüber kann 
kein sprachkundiger und unparteiischer Mann einen Augenblick ungewiß 
sein. Der Herr Vorredner (vr. Helberg) scheint freilich daran zu 
zweifeln, ob die Mundarten in dem nördlichen Schleswig der dänischen 
Sprache angehören oder nicht. Verstehen wir ihn recht, so hält er 
die uordschleswigschen Mundarten für Deutsch. Theils bezeichnet er 
sie nicht als dänisch, theils behauptet er gerade zu, daß diese Mund
arten durch die neuere Schul- und Kirchensprache einen mehr dänischen 
Anstrich erhalten hätten; im Grunde müssen sie also wohl deutsch 
sein. Dieselbe Ansicht ist in dem Tittel des Buches ausgesprochen. 
Wie eine solche Auffassung der Sache hat stattfinden können, ist mir 
vollkommen unbegreiflich. Es kann schon an und für sich vernünftiger 
Weise kein Zweifel obwalten. Vollends muß jeder mögliche Zweifel 
verschwinden, wenn man die nordschleswigsche Mundart mit den dä
nischen Volksdialekten in den verschiedenen Lheilen des Königreichs 
vergleichen will."
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tvende Aar, ligeledes er tydfl. Om det derfor forholdt sig 

ganske saaledes, som vore Modstandere paastaae, vilde Ingen 

finde det underligt eller uventet, men knn beklage det som en 
Folge af den störe Nret, der tilfoies de danfte Slesvigerc. 

Skulde det derimod vlse sig, at der baade i Slesvig findes et 

betydeligt Element af danst Dannelse og Jntilligenö, og at 
den danske Litteratur fra Moend, der ere fodte i dansktalende 

Egne as Slesvig, har modtaget betydelige Prvdelser og Beri- 

gelser, endog i et storre Forhold end den tydfle Litteratur
fra de samme Egne: saa er det klart, at hiin Paastand

maa forstaaes med betydelig Jndflroenkning, og at den danfle 

Aare i Slesvig (hvad ogsaa de mange andre Kiendsgjernin- 
ger, vi have anfort, tyde hen paa) maa bestdde en ualminde- 

lig Kraft, siden Danstheden saaledes formaaer at bryde stn 

Bei gjennem alle Bomme, man flaaer for den, og alle de 

Hindringer, hvorved man soger at kue og dampe den. )̂
Der findes i SleSvig 117 Sogne, i hvilke udelukkende 

danfl Kirke- og Skolesprog herster; disse Sognes Prcester og 

Skolelcrrere vil man ligesaalidet kunne udelukke fra de Danne-

des Tal, som man kan antage, at de skulde vcrre fremmede
for danfl Atteratur og danfl videnflabelig Dannelse. Dette 

kan navnlig ikke gjoelde om den Halvdeel af dem, som faaer 

sin Udncrvnelse gjennem danfle Kancelli, og i Almindelighed 

Heller ikke om den anden Halvdeel, som udncrvnes igjennem 

tydfle Kancelli. Thi om der end blandt disse findes Nogle, 

som holde sig til det Tydfle og i flere Henseender vanrogte de- 

reS Kald som danfle Sjcrlesorgere, saa ville dog de Fleste ved 

selve dereS Embedsstilljng og af Hensyn til den danfle Menig- 
hed, hvis aandelige Del er dem betroet, og for hvis Udvikling

' )  I  Udviklingen af dette Punkt er sulgt Ttat-r. Schouws Artikket i 
Dany Ugeffrift 2den R»kk» Nr. 82.

8 S
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og Danmlse de flulle sorge, af sig selv ledes hm til Syslen 

med danfl Litteratnr og Videnflabellghed. —  Ogsaa i Land- 

mandens Stand og blandt Kjobstcrdborgerne findeS der mange 

danfltalendc Sleövigere, som kimnc gjore Fordring paa at reg- 
nes blandt de Dannede.

Som Reprersentanter for danfl-flesvigsk Dannelse maa 
fremdeles regnes de Videnflabsmcrnd og de mange civile og 
militcere EmbedSmcend, som fodte i danfle Egne af Slesvig, 

senere faac Anscrttclse i Kongeriget; de Malere, Billedhuggere, 
Musikcre, som dragcs fra deres Fodeegn til Hovedstaden, der 

aabner dem en vjdere Mark for Virksomhed og tilbyder dem 

Midier til Uddannelse, so« de savnede i der«- Hjem. De 
leve her som Danfle, tale og flrive Danfl, og Ingen mcer- 
ker nogen Forfljel paa dem og Danfle fra Landets andre 

Egne. Dette tor man ikke betragte som noget Tilfcrldigt, el
ler ville forklare som eu Folge af Paavirkning af de» danfle 
Kreds, hvori de leve. Thi der leve ogsaa mange Holstrnere 

i Kjobenhavn, men disse ere og blive tydfle, fljondt Omgivel- 

serne ogsaa maatte virke paa dem, hvis der ikke hos dem selv 

var Noget, som hindrede det, og det er dereS fremmcde Natio- 

nalltet. Men den danfle SleSviger foler og teer sig som 

Danfl mellem Danfle, fordi Nationalisten er den samme. 

Denne er netop Foreningsbaandet.
Andre SleSvigere have gjennemgaact den tydfle Skoles 

og det tydfle UniversitetS Jldprove for Modersmaal og Ra- 

tionalitet, »den at miste Kjoerligheden til de«, og ere t dereS 

Hjem optraadte som deres Forsvarere med saa megen storre 
Jver og Varme, som de af egen lang Erfaring kjendte, t hvilken 
Nedvcrrdigelse Moderömaalet holdtes. Som saadanne kunne 

vi nervne Forkjcrmperne i den flesvigfle Sprog- og Nationa- 

litets-Kamp C. W i m p f e n  og C. Pau l sen;  ligesaa N i S  

Hansen,  der har gjennemgaaet Haderslev tydfle leerde Skole



115

og siden har viist sig som en dygtig Arbeider i den danfle 

Sag.
Mcerkvcerdigt er det Forhold, som viser sig, naar man 

betragter de danfle Slesvigeres Forhold til Litteraturen. Es
ter Tydflernes Paastand paa Enebesiddelse af Jntelligens og 

Dannelse over det hele Hertugdomme, flulde man vente, at 
alle eller dog de fleste SleSvigere havde nedlagt Frugterne af 

deres littercere Virksomhed i den thdfle, ingen eller faa i den 

danfle Litteratur. Men Forholdet er ganfle anderledes. Gjennem« 
gaaer man Lübkers og Schröders Forfatterlerikon og betragter de 

Forsattere, som virkede i Tidsrmnmet 1796— 1828 og var« 

fodte i den Deel as Slesvig, hvor Danfl udelukkende eller for- 
trinsviis tales: da vil man finde, at et betydeligt Antal Sles- 

vigere, have vcrret virksomme Medarbeidere i den danfle Litte
ratur. De ere, med Forbigaaelse af saadanne, der blot have 

flrevct et eller andet nbetydcligt Skrift, folgende:
A.Baggesen,  Major (Als). En danfl Statistik og flere mi- 

litcere Skrifter. —  H. CH. Th. B  arfo ed, Prcrst (Haderslev A.) 
Nogle Digte. —  H. O. B j ö r n ,  Rektor (Torninglehn). M a- 

thematifl Forfatter. —  C. F. B r o r s o n ,  Prof. Prcrst. (Do- 
strup). En Historie af Krtgskunsten. —  P. O. Bo i se n ,  

(Emmerlov ved Tonder). Biflop i Lolland. Skrifter angaaende 

Religion og Skolevcesen.

H. G. Clausen,  StiftSprovst. (Karlum i Tonder A.) 
Homiletifl Forfatter og geistlig Taler. —  C. A. Fabr i c i us ,  

Etatsraad, Kommitteret i Kommercekollegiet (Aabenraa). Skrif
ter meest af okonomifl Jndhold. —  L. N. Fal lesen, Prcrst i 

Kjobenhavn. (Haderslev A.1 Theologifl Forfatter- —  F. C. 
Gutfeldt ,  Provst. (Haderslev A.) Skrifter af homiletifl og 

crsthetifl Jndhold. Geistlig Taler. —  C. I .  E. H e i l ma nn  

(Haderslev). Adflillige originale dramatifle Arbeider samt en 

Deel Overscrttelser fra Tvdfl.
8*



US

I .  D. Herho ld t ,  Professor. (Aabenraa). Beromt 

Forfatter, iscrr i Physiologien. —  I .  W. Hor nemann ,  

Professor (SEro). Beromt Botaniker. —  G. N. Nissen,  

EtatSraad (HaderSlev). Adstillige oesthetifle Arbeider i danske 

periodiste Skrifter, dog ogsaa tydste. —  P. D. C. Paulsen.  

Professor i Kiel (Flensborg). Skrifter paa Danfl og Tydfl, 

meest af juridifl og politisk Jndhold. —  C. F. Schmidt,  

Have-Inspektor (Als). Skrifter om Skov- og Havevcese- 

net. —  I .  Thomsen,  EtatSraad, Bankdirektor (AIS). 

Skrifter meest af kameralistist Jndhold. —  N. Tüchsen, 

Apotheker i Kjobenhavn (Tonder). Chemifle og pharmaceu- 
tiste Skrifter.

E. V i b o r g ,  Professor, Forstander for Veterincerstolen 

(Aabenraa A.) Beromt Forfatter i Botanik og Veterincrrvi- 

denflaben. —  N. CH. V i b o r g ,  Direktor af det kongl. Dug- 

mannfaktur paa Blaagaard (Aabenraa A.) Techniste Skrifter 

og asthetifle Arbeider. —  C. W. A. v. Wimpfen,  HerredS- 

foged (Glücksburg). Skrifter af Historist, positist og juridifl 

Jndhold. —  A. Woldike,  Prceft (Haderslev). Skrifter om 

Religion og Skolevasen. —  G. Zoega (Dahlrr). Beromt 

Oldgrandfler.')

' )  Af celdre Forfattere fra danfl Slesvig kunne blandt andre ncrvnes: 
B . M o l l  mann,  Professor (Flensborg). Forfatter til en Ver
denshistorie og flere Afhandlinger i Nordens Historie. —  M . Wol -  
- i ke,  theologifl Forfatter og Professor (HaderSlev A.) —  3. 
Z o e g a ,  EtatSraad (Tpnder A.) Statsekonomifle og botanifle 
Skrifter. —  Blandt dem, der ere senere end LübkerS og Schröders 
-erikon, kunne erindres, foruden den for ncevnte N iS  Hansen  
(Tender A.), W i t h ,  Lektor ved Veterincerstolen (Aabenraa A.) 
Forfatter til flere Skrifter i Veterincervidenflaben. Ogsaa fra Ggne,
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Dct fortjcner at udhaveS, at fiere as de anforte Forfat

tere indtage en betydende PladS i den danfle Litteratur og höre 

blandt denS bedste Prydelser. Herholdt, Hornemann, E. Vi- 
borg, G. Zoega ere beromtc Ravne, kjendte langt udenfcr 

DanmarkS Grandser. Heller ikke maa det ladeS ubemarket, 

at der blandt de navnte danfle Slesvigere forekomine tvende 

anseete Talere, H. G. Clausen og F. C. Gutfeldt; thi Velta- 
lenhed er af en national Natur og sjcrlden eller aldrig hcrndeS 
det, at Nogen opnaaer Navn for Veltalenhed i et sremmed 

Tungemaal.

Gjennemgaaer malt Ratten af de Forfattere fra de samme 

Egne af SleSvig, som have holdt sig til den tydfle Litteratur, 

og iagttager ved dereS Sammenstilling de samme Regler, som 

i det Foregaaende, da blive de folgende:

I .  Booysen  (Sylt). Beflrivelse over Sylt. (Han 

er snarere en Friser). —  G. C. Burchard i  (Als). Juri- 
difl Professor i Kiel. Juridiske Skrifter. —  G. (§. C l a u 

sen, Etatöraad, Rektor i Altona (Karlum i Tander A.) 

Oversattelser af sremmede (ogsaa danfle) Digte, samt egne dig- 
terifle Arbeider. —  C. F. Ecklon, Apotheker i Kapstaden

der Ligge sydligere cnd den her antagne Grcendselinie, findes der ikke 
faa danste Forfattere; s. Er. A b r a h a m s o n , Kapitain (SleSvig). 
En anseet danst Digter og fortrinlig populirr Forfatter, der udviklede 
stör Virksomhed ved Skrifter over nordisi Litteratur og Oldsager og 
L flere Retninger. —  C. F. P r i m o n , Translator (SleSvig). For
fatter til en Msengde Skrifter af blandct Jndhold, ogsaa danste 
Digte. —  D. D id r lchsen ,  Sekretcrr i LandhuuSholdningSselstabet 
(Angel). Skrifter af almeennyttigt Jndhold. —  M a n i c u S  (Angel). 
Forfatter til Skrifter vedkommende medicinste, hlstoriste oz antiqvariste 
Wmner.
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(Aabenraa). Botaniste Arbeider, meest paa Latin. —  I .  CH. 

F a b r i c i u S ,  Prof, i Kiel (Tender). Vereint Entomolog. 
HanS fleste Skrifter cre paa Latin.

N. N. Falck, Etatsraad, Prof, i Kiel (Emmerlev, 
Tender A.) Bekjendt ved mange juridiffe og statsretlige Ar- 

beider. —  B. G. Franzen,  (Tender). Flere digteriffe Ar
beider. —  G. F r i e s ,  Kapitain (Tender A.) Overscettelser 
fra Danjk og grammatikalffe Arbeider. —  H. W. v. Ger 

ste nb erg (Tender). Poetiffe Arbeider. —  A. CH. Gudme,  

Landinspekter (Wre). En Mcengde statistiffe Skrifter. —  M . 

JeS s en ,  (Aabenraa A.) Et Priisffrift om Opdragrlseövcrse- 
net. —  CH. K u s s  (Senderborg). Forskjellige historiffe 

Skrifter m. m. — A. CH. Lindenhan (Haderslev). Ad- 
ffillige Digte. — A. L. I .  Michelsen,  Prof, i Kiel, nu i 
Jena (Sundevid). Bekjendt ved historiffe og juridiffe Skrif
ter. —  I .  N i s s en  (HaderSlev A.)> Abflillige Digte. —  L. 
P a u l s e n  (Tender). Forskjellige «sthetifle Arbeider. —  D. 
Petersen (Sundevid). Jscer homiletiffe Skrifter og digteriffe 

Arbeider. —  I .  M . Schultz (Haderslev A.) Philologiffe 
Arbeider.

Sammenligner man denne Liste med den foregaaende, da 
maa det sigeS, at, ligesom de» i Antal er ringere end hiin, 
saaledes kunne de Bidrag, disse tydffffrivende SleSvigere have 

givet til den tydfle Litteratur, i Voerdi ikke inaale sig med dem, 

fom den danfle Litteratur flylder de danffffrivende SleSvigere. 
Mail kan i det Hoieste finde to til tre Navne af nogen storre 

Betydning, og den vigtigste af disse, Entomologen Fabricius, 
skrev meest paa Latin. I  den meest folkelige og nationale af 

alle Litteraturens Retninger, Dl'gteknnstcn, sindes der hverken 

i dette Tidsrum eller i nogrt andet, noget betydende Navu 

blandt SleSvigö tydflffrivende Forfattere, medens der blandt
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de danfte baade finde- Talere og en folkelig Digter som Abra- 

hamson*).
Af alt det Foregaaende turde det ansees for afgjort, at 

TydflerneS Paastand paa Enebesiddelse af Dannclse og Jn- 
telligens i Slesvig, maa taale en betydelig Jndstrankning, og 

at danst Sprog og Nationalitct, fljondt man har gjort Alt 

for at holde dem nede, dog skyde frodige Skud, ligesom viSse 
PlaNter, der trivrS og blomstre, nagtet man trcrder dem under 

Fodder.

XIII.

Det Tungemaal, som et Folk bruger, er ikke blot levende 
paa FolketS Lader eller bevaret i dets Skrifter, det gjentager 
sig ogsaa i Per sonnnavne  og Navne paa S t a d e r ,  

LandSbyer ,  Gaarde,  Floder og Bockte o. s.v. Den 
fidste Klasse er noesten uden Undtagelse bannet af Ord, der 
finde dereS Forklaring i LandetS Sprog. Om Personnavne 

gjcrlder dette ogsaa for en stör Deel; dog findes der ogsaa 

en Deel, som ere laante andensteds fra, navnlig fra Bibelen; 
men selv i disse dvlger Nationaliteten sig ikke, idet Folket vifer 

Forkjarlighed for viSse Grnpper af Navne, og forkaster andre. 
Var nu Sleövig et tydfl Land, saaledes som vore Modstandere 

paastaae: da maatte vi finde tydfle Ord i By- og Stednavne, 
og Personnavnene maatte ligeledeS stemme med de almindelige 

tydske Navne. Men det forholder sig ganste anderledes. Den 
langt overveiende Masse af de Personnavne, som ere brugelige 

i Slesvig, ere danske og nordiske; en langt mindre Deel hid- 
rvrer fra tydske Familier, der ere indvandrede og have fastet

' )  Gnhver minder Han« Digt over Slaget den 2ccn April, forude» 
mangt andre »ver de meest folkelig» og nationale SEmner.
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Bo i Landet, deriblandt en Mangde holsteenfle AdelSslagter, 

der deels endnu bestaae som adelige Navne, deelS ere blevne 

optagne af Adelenö Undergivne og Tjenere. Alle aldre Navne 
paa Landsbyer, Gaarde og Stader ere dansie, og kun en Deel 
nyere af indvandrede holsteenfle Familier kjobte eller byggede 

Gaarde, have faaet tydfle Navne. Dette flulle vi ncrrmere 

oplyse.
Det er en Egenhed ved danfl« og overhoved nordifle (li- 

gesom ogsaa engelfle) Familienavne, at de hyppigen danneS ved 
Tillagget son eller se», foiet til det egenlige Pcrsonnavn. 

Denne Maade at danne Navne paa, som er fremmed for 
Tydfiland, gjenkommer overordenlig hyppig t fleSvigfle Navne. 
Som Erempler anfore vi iflang folgende, der ere tagne af 

Skrifter Handlende om SleSvig eller af offenlige Aktstykker med 
Underflrifter af SleSvigere eller af Fortegnelser paa Medlem- 

mer af selflabelige Foreninger sammesteds: Lassen, Knudsen, 
Nissen, Henriksen, Kallesen, Jepsen, Johansen, Bondesen, 
Brorsen, Klausen, Feddersen, Nansen, Jensen, Hansen, Peter-

sen, Henningsen, Jeösen, Ebsen, Nielsen, Christensen, Paulsen, 

Olsen, Mikkelsen, Fallesen, Jespersen, Andersen, Sorensen, 
Jorgensen.

FremdeleS: Eriksen, Magnussen, Johnsen, Thygesen, Vil- 
ladsen, Thostesen, Absersen, Lauesen, Jversen, Ketilsen, Thor- 
sen, Rigelsen, Gunnesen, Truelsen.

Man lcegge Marke til, hvor almindelige gjangse og ud- 

bredte over hele Danmark de forste af de anforte Navne ere, 

og hvilket Prag af «ldgammel danff og nordifl Oprindelse de 

sidste have; flere af dem sorekomme i vore Oldflrifter og maae 

forklares af det nordiike Olbsprog.

Andre forekommende Navne ere disse: Brun», Juel, Ul- 

dal, Birkedal, Mork, Skou, Storm, Lund, Krogh, Hjort, 

Ravn, Björn, Barfod, Balölov. Ogsaa disse Navne ere vel-
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bekjendte for danfle Liren, og deres blotte Ordbetydning viser 

dem som Danfle.
Foruden de mange blandt Danfle gjcrngse Fornavne, som 

Knud, Peder, Niels, Hans, Ole, Christen, Jens, Jeppe og 
de mindre hyppige, men celdgamle, som Thyge, Thoste, Laue, 

Adser, Ketil, Gunner, TruelS, Jver, Erik, MagnuS, hvilke 

allerede ligge i de anforte Familienavne paa sen, flulle vi endnu 

tilfoie Arent, Boe, Broder, Bonde, Enevold, Frelle, (Frid- 
leif?) Gyde, Hagen, Jngvar, MogenS, Ove, Thorsten, Tjelle 

eller Tjelluf; og Fruentimmernavne som Bodil, Thyre, Gun- 
der, Gye, Voldborg.

I  diSse Navne fial man have ondt ved at finde noget 
Tydfl: Alt er danfl og nordifi.

Det samme gjentager fig, naar man betragter de fleSvigfle 

Stednavne. V i flulle gsennemgaae en Deel af dem efter de- 
reS Endelser?)

A a, Lindaa, Bondeaa.
Ager ,  Broager.

Bcek, Egebcrk, Holbcek, Bedbeek, Torbak, Leerbcek, Osbcrk.

B r o ,  Stokkebro.

B y ,  Borreby, GunnelSby, Kjcerby, KetelSby, SvenSby, 

DrengeSby, Gammelby, Brodersby, Viby, Adelby, Tru- 
elsby, o. s. v.

0  De fleste af disse Tndelser ere selvforftaaelige; kun om et Par til- 
seies en Oplysning: Endelsen ild  antages at betyde Hoi, og er af 
nordifi Oprindelse, u in eller o m er den gamle Dativ i Fleert., der 
brugtes for at betegne et Sted; rup,  drup,  t rup kommer af 
Ordet Torp, og betegner en By, der er udbygget og avlagt fra Ho- 
vedbyen, Adelbyen ; ry, ryde, red angiver, at Stedet er anlagt 
ved Rydning af Skov; den hyppige Endelse lev eller l s v  kommer 
af isl. le itt Efterladenstab eller af Fleert. leifsr Levninger, og be- 
tyder da Jordeiendom. Endelsen v id eller ved betyder Skov. (See 
N. M. Petersen om danfle og norfle Stednavnes Oprindelse i Nord. 
Tidsflr. for Oldk. I I.  35 flg.)
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B o l ,  bol le,  bal le,  Thorsbolle, Skovbolle, Orbolle, 
Nybolle, Adserballe, Thorsballe, Langballe.

B o r g ,  Svenborg.

D r u p ,  trup,  rup, Sverdrup, Estrup, Hastrup, Ho- 

strup, Lovtrup, Bilstrup, Satrup, Kolstrup, Fjelstrup, 
Ulstrup, Tostrup, Kollerup, Frorup.

G a a r d ,  Vraagaard, Heegaard, Havgaard, Dgaard, LundS- 
gaard, Drengeögaard.

Ha v e ,  Kallehave.
Hoved,  Graahoved, Egehoved.

H o i ,  Snoghoi, Storhoi.
H o l m ,  Kyholm, Hestholm, Bipholm, BrunSholm.

J l d ,  Arrild, Abbild. Vonsild.
Kjcrr, Eskjoer. Ellekjcrr, Holmkjcer, Koldkjcrr.
K i l be ,  Thorökilde, Hvidkilde.

Lev eller lov,  BollerSlev, Thinglev, Froslev, Seierslev, 
Tolveslev, Harriölev.

Lund,  Ellund, Joldelund, Frnerlund, Gammellnnd, Boge- 

lund, JverSlund, Skadelund, Gyldenlund.
Lokke, Emmerlokke, Hestelokke, Faarelokke, Gammellokke.

M a r k ,  Effilsmark.
Nakke, Birkcnakke.
NceS, GrimsncrS, Bogences, Eqencrs, Espeinrs, UlprnerS.

R i i s ,  EflriiS. .
R y ,  ryde, rod, Bregnry, Vinnery, Guderod, Bogerod.

S k o v ,  Thingflov, Juulflov, Bogeflov, Aastov.

S i e d ,  Rungsted, Sigersted, Thorsted, Drengsted.

S o ,  Overso, Trceso.
Th i ng ,  Gelthing.

Tos t ,  Havetoft, Gjentoft, Terkilstoft, BirreStoft, Faare- 

tost, Hestetoft, Koltoft, Valdemarötoft, Lyngtoft, Rune

tost.
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B a d ,  Bredvad, Bogvad, Dybvad.

B a n g ,  Gaardvang, Sovang.
V id  eller vcd, Handeved, Sundevid, Lindevid.
V r a a ,  Sollingvraa, Foldevraa, Aabenraa.

Nm eller om, Stubbum, Lygum, Borlum, Karlum, Klin-

tum.

A ,  Beevero.
DiSse Navne lyde fortrolige og hjemlige for enhver Danst; 

de gjenkomme i alle Egne af Danmark, flere af dem listige i 

Norge og Sverrig. En stör Deel ere listige blevne vivtud- 
bredte Familienavne. De ere tagne fra forstjellige Egne af 
SleSvig, men fornemmelig fra den sydlige Deel, hvor Tydffen, 

meer eller mindre har trcrngt ind. Mange forekomme imid- 

lertid to eller flere Gange, baade i Syd-Angel og Svanso og 
listige i de nordligste Egne af Hertugdommet.

I  Husum Amt og de sydlige Egne af Flensborg og 
Gottorp Amt findeS blandt flere folgende: Joldelund, Skov- 

bolle, Vandrup, Tornflov, Sigersted, Stendrnp, Gammellnnd, 
Sollerup, Huuöby, Bregnry, Hunding, Esberstost, Krag
lund, ThorSboek, o. s. v.

I  Ange l  forekomme blandt andre folgende: Osbcrk, 

Thorbcrk, Thorsted, Thorsballe, Thorskilde, SvenSbv, Gun- 
nelsby, Ketilsby, Borreby, Broderöby, Truelsby, Bondeaa, 

Kollerup, Sattrup, Ulstrup, Tostrup, Arrild, Eskjcrr, Ellekjoer, 

Egehoved, Storhoi, Jverslund, Bogelund, Kyholm, Hcstholm, 
Faarelokke, Gammellokke, Grimsnces, Eflriis, Birkenakke, Vin- 

nery, Bogerod, Gjeutofte, Rnnetoft, Terkilstoft, Hestetoft, 
Thingflov, Gaardvang, Lindevid, Bcrvero, o. m. fl.

Hvilken Masse af danfle Navne, der forekomme i S v a n s o ,  

er ovenfor anfort (S. 71).
Rigtignok ere en Deel af disse Navne blevne ilde for- 

dreiede og forvanflede af tydfle Skrivere, Fogeder og Herre-
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mcend. SaaledeS er Snoghoi gjort til Schnaghvi, Estrkis 

til ESgrus, Koldkjcrr til Kaltenkirchen, Kirkeby til Karby, 

EftilSmark til EschelSmark, Urmark til Ohrfeld, Ronhave til 
Ronhof, Bregning til Brekling, Ryekloster til Ruhekloker, Ul- 

vekrat til Ulegraf, Nisvraa til Niesgrau, Smaabel til Schmel, 

Thorökilde til Tordschel, Skovlund til Schaaflund, Lyngsted 

til Lsvenstedt, Tolveslev til Tollschlag, Runetoft til Rundhof, 
Grumtoft til Grundhof eller Grünhof.

Herved maa imidlertid gjeres den ikke uvasenlige Be- 
mcerkning, at disse Fordreielser ere forbeholdte tydske Skri- 

vere og Embedsmcend; Menigmand udtaler, selv i de sydlige 
Egne, i Almindelighed Navnene rigtigen. Den menige Mand 
siger Harslov, og ikke Hadersleben; Ovvenraa, og ikke Apen- 

raee; LykSborg, og ikke Glücksburg; Graasteen og ikke Graven- 
steen'); Runtout (Runtoft i Sydaugel), og ikke Rundhof; 

Grumtout, (Grumtoft i Nordangel), og ikke Grundhof eller 
Grünhof. 2)

At tydfle Skrivere saaledeS have kunnet forqvakle danske 

Navne, kan man iovrigt ikke saa meget undre over, naar man 

i tydfke Skrister lceser saadanne lcrrde Forklaringer paa danfle 

Ord, der forekomme i det flesvigfle Landbovcesen, som diSsr: 

Bonde bor udledeS af „einem gebundenen Manne"; Landgilde 

af „einem ländlichen Feste", Ornum (et gammelt dansk Ord, 

der betyder Jord udtaget  fra Jordfoelledfkabet til Enkelt- 

mands Eie) at forklare af „hei l igen Ha i nen  von Or-  
nuSbäumen an pf lanzt!" ' )  De fare imidlertid ikke meget

>) Lgsaa Danckwerth ans. St. S. 102 striver paa Tydfl Grauen, 
stein og Lücksbnrg.

-) Om Almuen« Udtale af de to sidst anfortc Navne sce Jensen Kirchl.
Statistik S . S78, og Beschr. von Angeln S. 237.

' )  Stederne, hvor diese Forklaringer finde-, angives af C. Paulsen i N» 
Staateb. Mag. II. S7l Noten (Etwa« über die dänische Sprache in 
Gnndewith.
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bedre med deres eget Sprog, som de fylde med en Msengde 

danfle Udtryk, laante iscrr af Rets- og LandvasenSsproget, der 

tage sig helft besynderlig ud i Tydften.')

X tV .

Danmark er rigt paa gamle Sagn , der gaae saa langt, 

som drt danfle Tungemaal lyder. Sagnet er ligesom et nyt 
Sprog, gjennem hvilket FolketS Aand aabenbarer sig for oö. 
Naar vi sige, at et Folks aandelige Eiendommelighed lcegger 

fig for Dagen i detS Historie, Love, Sarder og Jndretninger: 
da er dette tilviSse sandt; men det gjcrlder da af diSse Ele- 

mentrr at ndflille det Tilfcrldige og Fremmede, for at komme 

til Anfluelse af, hvad der er det Almindelige og det som egen- 

ligen udtrykker det folkelig Eiend ommelige. I  Folkesagnene
har Folket selv allerede gjort dette Arbeide for os. Folkets 
aandelige Sktkkeise og Charakteer trcrder oö her af sig selv imode, 

og vi syneS ligesom at kunne gribe den, da den overalt fliw- 
ner igjennem, ncrppe tilhyllet af OrdeneS Dcekke. Sagnet om- 

fatter Alt, hvad der scrtter et Folks Tanke, Felelse og Jndbild- 
ningSkrast i Bevoegelse; Historiens Minder og FremtidenS 

Haab, SjoelenS Lidenflaber og Menneflenes mangfoldige Koem-

')  Saabannr ere s. Er. Lage (L«gd), Schifferlag (Skipperlaug), Ab
nahme (Aftagt), Abkall (Afkald), Dingswinde (Thing-vidne), Schvß- 
mal (SkudSmaal), Mageschiftuag (Magesiiste), lagbieteu (lovbyde), 
Erbgut (Jorbegobs), Gchtebrief (LEgtebrev). Uebertristen (Overdrev), 
Stevenbrief (Stavnebrev), Ausflütter (Udflytter), Bauhabt (Bohave), 
Traben (enTrave Korn), Krubschütze (Krybesiytte) Festtgüter(F<rstegod«), 
o. s. v. (Wimpfen, ans. St. S . 247). —  Mau begrlber, at en Mangde fligr 
Orb anvenbte i bet flesvigsie H-itybst, hvorpaa vi ovenfor (S . SS) 
have givet Erempler, maa frembringe kt gaafle eget Sprog, »g at 
Kohl- Dom om -e-vlgfl Tydsk ikke kr albele« nbkn Grund.
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prn og Straben, Naturen saaledes so« den viser sig for Siet, 
og dens hemmelige Birken i Jordens Jndre, Livrt, som rorer 

stg i Havets fljulte Dyb og Skovenes Dunkelhed: Alt bli- 
ver Gjenstand for denne Folkedigtning, der flyver frem ligesaa 
uvilkaarligt af Folketö Jndre, som Blomsterne af Jordens 

Skjod. Fortidenö Helte og de svnndne Dages Bedrifter dra- 
ger Sagnet indenfor sin Kreds, og ubekymret om Historieiiö 

Ord omdanner Folket dem efter fit Billede, flaber dem saale
des, som de maatte vare, for at Folket stal erkjende dem for 

sine. Havet og Jorden og Lüsten fylder det med sine Skab- 

ninger. Dersom da Slesvig virkelig er et danfk Land og dets 

dansitalende Beboere af danfl Rod og Stamme ligesaa godt 
som Norrejydcr og Fynboer: saa vil dette Heller ikke forncegte 
sig paa Sagnets Omraade; falleds Folkeaand giver fcelleds 
Sagnverden. Skjondt Stedet her ikke tillader er udforlig Be- 
handling af dette rige Wmne, saa siulle vi dog an so re saa 
Meget, at det maa blive klart, at det er en danfl Grund, vi 

trade paa, naar vi bevage oö i Sag», der leve i Minde og 

Tale hoS den danfle Befolkning i Slesvig, at det er danfle 

OldtidSerindringer, danfle Folelser, Forestillinger og Tankebille- 

der, der her trade os imode.

Om de Forandringcr, som den jydfle Halvo i sjarne 
Tider har lidt vcd Havets Jndbrud, findcs et gammelt Sag», 

der lever baade i None- og Sonderjylland. Der fortalles 

nemlig paa Den Sylt og i Egnen omkring Nissnmfjord i 

Rorrejylland og i det Jndre af Sonderjylland f. Er. i Ager- 

flov Sogn, at en Dronning af England af Havngjarrighed 

har foraarsaget denne Skade. Hun var nemlig sorlovet med 

en Konge af Danmark, men denne vilde ikke holde det SEgte- 

flabslofte, Han havde givet hende. For at havnc sig lod hun 

ved et syvaarigt Arbeide den Landtunge gjennemfljare, som 

forbandt England og Frankrig, hvorefter Havet voldsomt brod
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ind og bortflyllede en stör Deel af den jydske Halvo. Natur- 

kyndige finde det ved en Undersogelse af Naturforholdene be
kröntet, at en af de «ldste starr Oversvommelser, der har ode

lagt Jylland, er foraarsaget ved et Gjennembrnd af Havrt, 
hvorved Kanälen mellem England og Frankrig dannedes').

Sagnene om de gamlc Gnder ere ncrr ved at udflukkes i 

Nordens Lande; kun hist og her i enlige og affides Egne 

lyder endnu en enkelt Tone op fra den fjoerneste Oldtid. Ba

ngst ere de Minder, som knytte sig til Stednavne, idet de 
vidne om, at Guden her har vcrret dyrket, ekler at Begiven- 

heder ere forefaldne, som Folket har sat i Forbindelse med 
GnderneS Historie. Af flige Navne findes ikke faa i Son- 

derjylland. I  Sognet Bjert i Tvrstrup Herred findes ved 

Landsbyen Binderup en stör Plads, 240 Fod i Omkreds, 
omgiven med mcrgtige Kampesteile; Bonderne vife Siedet og 

kalbe det endnu T h o r s  H a v e  (ist. kok, Gudehuus) *). 
I  det sydltge Slesvig er denne Guds Navn ligeledeS meget 

hyppigt; saaledes findes i Angel ThorSbcek, Thorski lde,  

Thors ted  o. fl., ligesom Navncne Thor og Thorsen öftere 

forekomme hos Personen —  O d i n s  Navn ligger i Bonsild, 

d. e. Odinsild eller Odinshoi (Tyrstrup Herred), i Vonsbcrk, 
d. e. Odins Bcrk (Haderslev Herrcd). Fr eis Navn gjen- 

findes i Froslev (Vieö Herred), Frorup (baade i Angel og 

Tyrstrup Herred). Tyrstrup (i Herredet af samme Navn) og 

Tiislund eller Tirslund li Norre Rangstrup Herred) vidne om 

Guden Tyr.  B a l d e r s  Navn forekommer ikke blot i Bol- 

lerslev og Biolderup (Haderslev Amt), men Sagnet lever

' )  G. Forchhammer i Dan ff Folkekalcnder for 1844, S . 84 flg. Jselge 
muadlig Beretning lever Sagnet ogsaa 1 Aggerffvv Sogn.

E. Paulsen, Bemerkungen ans einer Reise im Norvl. Schl. N . 
Staat«». Mag. II. 870.
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endnu om Hans Drab ved H o  der eller Hader, hvis Navn 

gjenfindes i det narliggende Haderslev *). Legen B a l d e r  

R u n e ,  der ogsaa minder om denne Gud, sveS endnu af 

Born paa flere Sieder i Sonderjylland, navnlig i Egnen af 
Flensborg og i HaderSlev Amt*). Dette turde vcere tilstrak- 
keligt til at vife, at ogsaa SleSvig har havt Lod og Deel i 

Nordens gamle Gudelcere.

Nordens Sagnhelt S t a rkodder  er ikke glemt i Slesvtg, 
hvor man paaviser de Sieder, hvor Han fardedeö *), og endnu 

mindre er det Tilfaldet med H o l g e r  Danske.  Da for 
nogle Aar siden en Slesvigholstener i Stcenderforsamlingen 

manede Keifer Frederik Redskjags Skygge ftem af Gravrn Ül 

Radsel for alle Danske, var en flesvigsk Bonde, Nis Lorenzen 
fra Lilholt, ikke feen med at stille Ham Holger Danske til 
Mode. Holger Danske er den af Fortidens Helte, ved hvem 

dm danske Almue helft dvceler. Han sidder i fit Gravkammer 
beredt til at trade frem som Danmarks Frelser i RodenS Time. 

Norrejyderne fortalle, at Tyrken —  med dette Navn betegner 

man den farlige Fjende —  skal engang komme saavidt, at 

Han kan vande stne Hefte i Mborg So ; men da fremstaaer 
Holger Danste og jager Ham paa Flugten. Men Sonder- 

jyderne lade Tyrken ikke komme längere end til Kongeaaen. 

Naar Han har naaet den, trader Holger Danste frem af sit 

Gravkammer i Hoien ved Mogeltonder og frelser Danmark, 

idet Han fordriver Fjenden med en Har af tolv Aars gamle

Rhode Saml. til HaderSlev Amt S .  477. Mau paaviser ogsaa 
der Baldershai. .

r) Raff, MorffabSlceSning, 1839. S . S06. Möllenhoff Sagen, Märchen 
und Lieder aus Schl., Holst, und Lauenborg. Kiel I84S S . 60S. 

Rhode, Saml. til Hader-l. A. Beffr. S .  3S3.
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Drenge; thi andre ere ikke blevne tilovers efter den foregaa- 

ende blodige Kamp*).
Til de mange Gravhoie, som findes rundt omkring i 

SleSvig, knytte sig Sagn af aldeleS samme Proeg som overalt 

i Danmark. Som ostest veed Almuen tillige at angive Nav- 

nene paa de begravne Helte, og disse ere da de samme, som 

have vundet Navnkundighed i Danmarks Oldsagn. Paa Mar- 

kerne ved LandSbyerne Havetoft, Loit og Thoröballe i Angel 

findes en Moengde Gravhoie. Her stal nemlig i gamle Dage 

vaere holdt et stört Slag. I  den storste af diöse Hole fortoelle 

EgnenS Beboere, at Kong Frode hviler, og beftyrke deres 
Udsagn ved at anfore et M m ,  som er gjoengS der paa Sie
det.^) I  en Hoi ved Kirkeby (Haderslev Amt) ligge efter 
Sagnet tvende Helte begravne, der hedde G r i m  og Vogn.  

Om Kong D a n  bereiter det flesvigfle Sagn, at Han havde 
sit Scede i Byen SleSvig og lod sig begrave i en med Kam- 

pestene omgiven Hoi ved Kurborg. Kong H i a r n e s  Hoi 
viser man ved Kliplev (Tonder Amt); Andre paastaae, at det 
rette Sted er Hiarneby ved Flenöborg. I  det angelste Sogn 

Qvoern fortcrller man, at en Helt ligger begraven i RavnShöi 
med sin Heft og Rustning og et kostbart Svoerd *). I  Lands- 

byen Selk ved Slien flal en gammel Konge S i g u r d  Fa l l e  

ligge begraven i en Kscempehoi, som angives at hedde Kong- 

sie-Hoi *). ^
Det fljonne Sagn om H a g b a r t  og E i g n e  lever 

endnu paa Als, om det end efter en i Folkesagnet vanlig Om-

' )  Dannevirke 1843 Nr- 48. Smlgn. Thiele, Danmarks Folkesagn I. 
18 flg.

Müllenhoff, Sagen nnd Märchen ans SchleSw. Holst. G. S84.

')  Thiele, ans. St. 1. 14. Müllenhoff, ans. St. S ,  374— 7S, SS4.

«) R. StaatSb. Mag. « . «SS.

8. S
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flytten af Tiderne, er henfort til Riddertiden. >1 I  Sundevid 

veed man at berette, at der engang boede en from Ridder i 

Broager, som havde gjort det Loste at drage som Pilegnm til 

den heilige Grav. Ved sin Afreise bad Han sin Hustru, som 

dar frugtsommelig, at, hviS hun fodte en Son, hun da vilde 

lade scrtte et Taarn paa Kirken i Broager; men fodte hun en 

Datier, skulde hun lade Kirken kullet, som den var. Da Han 

efter fuldendt Pilegrimsstrrd kom tilbage og ncermede sig fit 

Hjem, saae Han tvende Taarne hceve sig over Broager Kirke: 
hanS Hustru havde fodt Ham tvende Sonner. Dette er Sag
net om Adser R y g  til Fjenneslovlille og Hans tvende.Son

ner, A bs a lo n  og ESbe rn  S n a r e ,  hvilket fra Gjcelland 

er vandret over til Sundevid ').
Om den blodige Kamp i Tiislunde Kirke, hvor Tule 

Vognsen droebte Svend Graa, der havde forhaanet Hans 
Moder, melder ikke blot den gamle Folkevise, der begynder med 

de O rd : „i Lunde Kirke yppes en Stevne", men Sagnet lrver 

paa Siedet.') Skuepladsen for Visen om Hr. Tonne eller 

RunerneS Magt er Den Als.*)
Dronning Margrete, som Almuen for heudes morkeAn- 

figtsfarve kaldte Sorte Grete, eller Sprcenghest, fordi hun red 

saa stoerkt, er bekjendt i Historien som en mandig og villie- 

kraftig Ovinde, der i vanskelige Tiber styrede Riget med Klog- 
stab. I  det ovrige Danmark veed Sagnet dog ikke at fortcrlle 

Meget om hende, men desto mere i SleSvig, der var den vig- 

tigste Skueplads for hendes Virksomhed. Her drog hun selv

' )  Dannevirke 1843, Nr. 48. Müllenhoff, a«f. St. S .  4S.

-) Müllenhoff, ans. St. S .  542. Smlgn. Thiele, ans. St. I. 30.

')  Thiele, ans. St. I» 248. Mvalgte danffe Vifer fra Middelalderen, 
I I.  208. Smlgn. Rhode, Saml. til Hader-lev A. Beffr. 476.

«) Udv. danffe Vifer I. 281.
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t Felten for at hoevde sin 12aarige Ssn  Erik GltppingS Ret 

mod de Holsteenste Grever, her gjorde hun sig navnkundig ved 

paany at befasste det forfaldne Dannevirke, som Almuen der t 

Egnen endnu hyppig efter hende kalder Margretevold. Lige- 

saalidet som Kong Valdemar Atterdag, ihvor störe end hanS 

Fortjenester vare, blev hun dog nogensinde Folkets Mdling. 

Hcndes morke alvorlige Udseende, der sorogedes ved den sorte 

Dragt, hun bar som Enke, den Stroenghed hun viste, de be- 
svcrrlige Arbeider, hun paalagde, og hendes, som man synteS, 

uqvindelige Versen, behagede ikke Almuen. Den beflylder 
hende for, at hun til Fuldforelsen af DannevirkeS Befoestning 

har havt Btstand af onde Aander; man seer hende derfor 
oste om Natten fare urolig hen over Dannevirke mellem He- 

deby og Hollingsted i sin sorte Dragt siddende paa en sneehvid 

Ganger. Har Nogen anlagt Plantninger eller Bygninger paa 

Volden, da odelagger hun det; thi hun kan ikke lide, at man 
bygger eller graver i den Bold, hun har anlagt til RigetS 

Forsvar. Paa Kropheden mellem Dannevirke og Eider viser 
man cn Hoi, som hedder Dronningehoien, hvori en fjendlig 

Fyrste, som hun faldede i Tvekamp, stak ligge begraven. 

Srlv nede i Holsteen og Nordtydstland viser man Bestrstntn- 
ger, som hun flal have anlagt, naar hun beleirede fjendlige 

Bher. Hun viser sig oste om Natten sor Zisterne ved Slien, 
og staffer dem en god Fängst, naar de lyde hendes Bud, 
men overtrcrde de dem, da bliver det dcres Undergang. Sine 

Fjender overvandt hun ligesaameget ved List som ved Tapper- 
hed; naar hun red omkring i Landet, lod hun oste Hestefloene 

satte omvendt unver Hestenes Hove, saa at Ingen vidste, 

hvor hun var. Hun besad ogsaa Spaadomsgave, og har 

esterladt mange Spaadomme om Danmarks Fremtid.')

')  Biernatzki. Volksbuch für Schl. Holst, u. Lauenb. 1844. G. 87.
Müllenhoff, auf. St. S .  18. 275. 342. S6S— Stz.

9*
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Det var ikke blot Gurre, Kong Valdemar Atterdag 

elflede saa holt, at Han gjerne vilde undvare Himmeriges 

Glcede, naar Han blot maatte jage i Skovene deromkring. 

Det flesvigfle Sagn tillceggcr Ham den samme Kjarlighed til 

Egnen omkring Bau ved Flenöborg. Her lod Han en Dag 

i sin Jagtglarde de samme formastelige Ord falde; men til 

Straf maa Han nu jage der til Dommedag. Selv ned til 

Stadsgraven ved Flensborg trcenger om Natten Larmen af 

Hans vilde Jagttummel, naar Han med sit Folge af Hunde og 
Jcrgere farer gjennem Lüsten. Dette kalder Almue» „Kong 
VolmerS Jagt".

Heller ikke om de danfke Kongers Kainp med de senere 
Hertuger af SleSvig tier Sagnet ganste. Det berettes, at 

en danfl Konge, hvis Navn ikke angives, blev overrumplet i 
det forncrvnte Bollerslev af de hertugelige Folk og var ncrrved 

at tages til Fange. Men en tro Slesviger reddede Köngen 

ved List af den overhomgende Fare og fik til Belonning Skat- 

teftihed for den Gaard, Han eiede i Bollerslev. Gaarden 

hedder Friplov og bevarer endnu'sin gamle Skattefn'hed.

Hele den Verden af overnaturlige Vcrsener, hvormed den 

danfle Almues Jndbildningskraft saa gjerne sysselsoetter sig, 

har hjemme ligesaavel i Slesvig som andensteds i Danmark. 
Ellepigerne opfore deres kette Dands paa Eugene eller de aabne 

Pladser i Skovene om Aftenen i Maanestin; Havfruerne loste 

deres fljonne Krop over Havfladen og söge ved lokkende Sange 

at drage de Uforsigtige, som betroe sig til dem, ned i Dybet; 

Dvoergfolket eller de Underjordifte fcerdes under Jorden og 

holde der dereö Gilder, Barfler og Bryllupper ligesom Men- 

neflene over Jorden; Nissen springer omkring med sin lille

-1 Mülleahoff, ans. St. S -  361.

Rast MorfiabSl»-niug 193S S .  505.
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rode Hue i Stald og Kjokken og Kjcrlder, og over allehaande 

Smaaondsiab. I  alt dette er der ingen Forstjel, enten man 

er Vesten eller Ästen for Me Belt, Sonden eller Norden for 

Kongeaaen.
Ved Landöbyen HaverSlund ikke langt fra Aabenraa 

findes en Hoi, hvor Ellepiger oste pleie at fcerdeö. En Karl 

havde lagt sig til at sove der, men vaagnede midt om Natten 

ved en yndig Musik, der lod for Hans Ären. Han saae nu 

tydelig wende Piger, der dandsede let hcn for Ham og gjorde 

Ham mange Sporgsmaal. Men Han forblev taus, thi Han 

vidste det var farligt, at indlade sig i Samtale med flige Vcr« 
sener. D a  horte Han dem synge:

„Aa hör, do Ungersven! aa vil do int'
M<r os i Anten tael',

Saa  flal inden Kok gael' di' solflavn Kniv 

Ret lig dint Hiaert' i Dvael'."

Da Han horte dette, blev Han forfcerdet og vilde just til 

at tale, men i det samme galede Hanen, og Ellepigerne for- 
svandt.

Ogsaa i Angel og flere Steder Hörer man oste flig deilig 
Musik tone op fra Hoiene.^)

Troen paa Bjergfolk, Underjordiske, Hoifolk eller Dvcerge 

er udbredt over hele Slesvig. Den findes ikke mindre i An

gel og Sundevid cnd i Nord- og Vestflesvig, og hvad der er 

mcrrkeligt, man har bevaret det gamle Navn F i nn ,  hvormed

>) Thiele H. 214. Möllenhoff, ans. St. S .  VI. betragter Forekomste» 
af dette og ligneude Sagn som et Bidne om SleSvig» banste Na- 
tionalitet, da de egenlige Sagn om Ellepiger «re fremmrde for 
Tydstland.

2) Möllenhoff, ans. St. S -  604.
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fligt Troldfolk betegnedeS i Nordens Oldtid.')  De ere endnu 

klogtige Smede ligesom i Oldtiden, og den Forbigaaende kan 

ofte höre dem arbeide med Hammer og Fiil inde i Holen. 
Undertiden hcrver Hoien sig og staacr paa gloende Piller, saa 

at man ret kan see, hvorledeS de fcrrdcS derinde. Med Men- 

nestene have de meget Samqvem, laane Redflaber og Bohave 

af dem, som de bringe ordenlig tilbage, naar de have brugt 
dem, ere ofte selvbudne Gjcrster ved Gilder og Bryllupper, og 

tage hemmelig Deel i Maaltidet. 2) Nu flcer dette dog ikke 

saa hyppigt som for, da Köngen af Danmark flal have ladet 

deres Udgange tillukke og stille Vagt for dem, saa at de van- 
skeligen kunne flippe ud )̂.

Nisser kaldcr man i Slesvig ogsaa Poge eller Nissepoge, 
fordi de see ud som Smaadrenge. Forreften fortcrller man 

her om dem det Samme som overalt i Danmark. De ere 
hurtige Voesener, som fardes baade Dag og Nat; naar man 

behandlet dem godt og givcr dem deres Ret Grod i rette Tid, 

ere de meget nyttige, hjcrlpe Tyendet med allehaande Huus- 

gjerning og bringe Lykke til det Huus, de opholde sig i; men 

gjor man dem Fortrced, da undlade de ikke at hcevne sig efter- 
trykkeligt.«)

Troen paa Varulve har ogsaa hjemme i SleSvig«), 

og om den uhyggelige Helhest, der er saa frygtet af den danske

»j MLllenhoff, auf. St. S .  SS2. 30«.

-) MLllenhoff, aas St. S .  279— 80. 29S-S7. 283— 8t. AldeleS de 
samme Trat forekomme hos Thiele om andre Egne i Danmark.

->) Volksbuch für Schle-w. Holst. 184t. S .  St.

*) Daunevirke 1840 Nr. 18. 1843. Nr. S3. MLllenhoff, ans St. S .  
3 2 ö -27. 337.

») MLllenhoff, ans. St. S .  231. 233— 34. Smlgn. Thiele II.  279

flg.
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Almue, har man mange Fortoellinger. Ogsaa ordsproglige Ta- 

lemaader knytte sig til denne Tro. Saaledes siger man om 

En, der er sluppen fra en farlig Sygdom: »Han har givet 

Doden en Skjappe Havre" eller »Han har afkjobt sig med 

Hel", (Han har kjobt sig af med cr Hel.) Til En, der besor

get et Wrinde langsomt, siger man: »Du cr god at flikke 

efter ce Hel."')  Ordet er som bekjendt oldnordiff.
At de Underjordifle kunne forbytte christne Folkö Born, 

og lagge en Skifting isteden, Hörer ligeledes til den gjomgse 

Folketro i Slesvi'g, og man anvender samme Forsigtigheds- 

midler imod Forbyttelsen som andensteds i Danmark.») Om 

ftjulte Skatte og Drager og Lindorme, der rüge oder dem, 
savneS Heller ikke Fortoellinger. Blandt andet flal en stör 

Skat vcere begraven i Ruinerne af det gamle Duborg ved 

Flensborg, hvor der ogsaa findcs en Slange med en Krone 

paa Hovedet.

Jatter har der fordum voeret i Landet ligesaavel som 
Dvoerge. Et Beviis derfor ere de umaadelig störe Stene, 

som man oste sinder ikke langt fra Kirker. Disse have de 
hedensie Joetter villet slange mod Kirkerne, men de have taget 

feil af Maalet, saaledes at Stenene ere nedfaldne i nogen Af- 

stand. Saadanne Stene feer man f. Er. ved Arrild, Spandet 

og Middelby Kirker. En Jcette vilde engang käste en saadan 

Steen fra Sundevid over Flensborgfjord og langt ind i An

gel mod Kirken i Qvcrrn, men den kom ikke langer end til 

Hatlund, hvor den endnu ligger. Ved Dollerup i Angel lig

ger en stör Steen, som en Jatte har kästet over fra Fyen;

-) Müllenhoff, ans. St. S .  245. Smlgn. Thiele n  293.

-) Müllenhoff, ans. St. S .  313— 14. Smlgn. Thiele I I  276 flg. 

-) Müllenhoff, ans. St. S .  23S. 347. 3SS.
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den kaldeS endnu Fyenstenen. *) Ved Dyppelbjerg i Sundevkd 

findeS en Steen, som, nagtet man har sprangt meget dort af 

den, endnu er 45 Alen i Omkreds. Den laae for paa Als; 

men en Jcrttinde slangte den over Alssund efter en Jcrtte, 
som havde fornarmet hende?).

Til Ktrkebygninger, Taarne, Klokker, Debefonder og an

dre heilige Gjenstande knytte sig en Mangde Sagn, som for- 

klare Anledningen til Kirkens Bygning, Aarsagen, hvorfor den 

ligger paa dette Sted, og ikke paa et andet, som synes langt 
beqvemmere, v) cller bereite om den Straf, der har rammet 

dem, der sorsyndcde sig mod det Heilige. De gjentage sig 
med nasten stereotypijk Uforandrethed overalt i Danmark. Det 

meest fremstikkende Trcek i disse Sagn er den saregne For- 
noielse, som Folketroen har fundet i at lade det Heilige fuld- 
bringeS netop ved vanhellige Kraster, som have laant deres 

Hjalp i Haab om at fordarve christne Sjale, men skuffede i 
deres onde Beregning, have maattet arbeide »den Lon. Saa- 

ledeS fortalles, for at anfere et Erempel, om Egvads Kirke, 

at Bygiqesteren havde paataget sig at gjore den farbig til en 

vis Ttd, men ikke saae sig istand til at holde sit Ord. M is- 
modig Herover gik Han omkring og ponsede paa, hvad Han 

flulde gjore. D a  kom der et kille Vasen, en Dvarg, hen til 
Ham og tilbod at ville fuldfore Kirken inden foie Tid; men 

da skulde Bygmesteren udfinde, hvad Han heb, eller ogsaa til- 

hsre Ham med Liv og Sjal. Bygmesteren loe ad den Lille, 
som Han ikke troede künde udfore de störe Ting , Han lovede, 

og uden at tanke videre over det, gik Han ind paa Forflaget.

' )  Zeusen, Beschreib, von Angeln S . 156. Dannevirke 1841 Nr. 57.
Möllenhoff, ans. St. S .  271.

-) Raff MorffabslceSning 1839 S .  147.

' )  Jensen, Beschr. von Angeln S .  126— 27.
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Han meente i alt Fald nok at kunne saae hanS Navn at 

vide af Hans Medhjalpere. Men den Lille beugte ingen Hjal. 

pere, og det gik saa hurtigt for Ham, at Kirken var ncerved 

at vare farbig. Nu blev Bygmesteren fortvivlet og gik i sin 

Angst ud paa Marken; som Han gik omkring her, horte Han 

pludselig en syngende Rost, som lod inde fra en Hoi:
„Dys! var still' Baen mint,
Maaen kommer Faer Zi 

M a  christen Bloi tc da".
Nu var Bygmesteren frelst og blev glad. Nceste Morgen, just 

da Trolden var ifard med at satte den sidste Steen ind, gik 
Han hen til Ham og sagde:

»Go Maaen Zi! Go Maaen Zi!

Satter do no den fiste Steen i !"

Ved at höre sig navne ved Navn blev Trolden som rasende, 
flangte Stenen langt bort og foer sin Bei. Det har siden 

aldrig villet lykkes at tilmure det lille Hul, som blev tilbage, 

i hvor oste man har forsogt derpaa; Stenen falber beständig 
ud

Paa lignende Maade er Munkebrarup Kirke i Angel 
bygget. Her heb Trolden Sipp^).

Endnu kan navnes Trocn paa Cyprianus's beromte 

Bogcr og de saakaldte sorte Kunster, geistlige MandS Evne 

til at have Trolddom, vise igjen, mane Djavelen og onde 

Aander, som er saa udbredt og rodfastet hos den danfle Al- 

mue (og overhoved i Norden), medens den er fremmed for 
Tydflland. b)

Dannevirke 1840 Nr. 18. Müllenhoff S .  2SS. 

r) Müllenhoff, ans. St. S .  602.

»1 Müllenhoff, ans. St. S .  VI. 147. 14S. 1S2-SS. 1S7— SS. S S 4 -  
56. Jensen, Beschreib, von Angel» 158.
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V i have antydet en Deel af de mere fremtradende Trcrk 

i den flesvigfle Folketro og fundet, at Sagnene baade i Jnd- 

hold og Form aldeleö stemme med dem, der leve hos den po
rige danfle Almue. Dette Sagnfcelledskab er ikke mindre be- 

visende for Befolkntngens Nationalitet end Sprogfoelledflabrt: 

thi begge ere umiddelbare Udtryk af Folkeaanden. *)

X V .

Ordsprog, Mundheld og billedlige Taleinaader ere af ikke 
ringe Betydning som Udtryk af et Folks Eiendommelighed. 
De ere engang blevne udtalte, have fundet Gjenklang og af 

sig selv ndbredt sig blandt det hele Folk. De gaae som Domme 

mellem Mand og Mand, der kort og fyndigt begründe en Me- 
ning, udtale en Anstuelse ober Livetö Forhold eller en Jagt- 
tagelse over MennestetS Natur, og det falder Ingen ind at 

bestrive deres Gyldighed. Men en saadan Hcrvv faae de kun, 

fordi de ere et Udtryk af Folkets Anstuelser, Meninger og 

Overbeviisninger; og ligesom dereS Jndhold udtrykke Folke- 
Eiendommelighedeii, saaledes er ogsaa deres Form bestemt ved 

samme. Vi skulle, for ogsaa fra denne Eide at belyse Sles- 
vigs Nationalitet, anfore nogle Ordsprog og Mundheld, der 

ere gjcengse hos den fleövigste Almue. De fleste forekonime 

overalt i Danmark, og de enkelte, som ere egne for Slesvig, 

vil enhver Danfl strar erkjeirde som danfle i Aand og Form.

*) Til Overflpdighed stulle vi ogsaa her anfpre et tydst VidneSbyrd. 
Den öftere anf-rte Müllenhoff, hvem Ingen vil srakjende til 
at demme. siger, efter at have omtalt adffillige eiendommelig danffe 
Sagn, at disse og meget andet: „beweisen eben so entschieden wie 
die Sprache, daß die deutsche N a t i o n a l i t e t  hier  i hre  
Gr e n z e  gesunden hat  (ans. St. S .  V I.)
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En ToSse kan sporge mere end ti Vise kan besvare').
Som man raaber i Skoven, faaer man Svar?).

Det er for sildig at spare, naar man er kommen til 
Bunden»).

Rigmands Datier og Fattigmands Stud blive ikke gam

mel i Gaard»).

Naar man flaaer iblandt en Flok Hunde, da piber den, 

man rammer»).
Det gaaer lystigt, sagde Tordenskjold, da Kuglerne peb 

Ham om Orene»).
Som man reder, saa ligger man?).
Den der giver, til Han tigger, flal flaaes til Han ligger»).

Rom er ikke bygget paa een D a g .»)

Nye Koste feie bedst.")
Een Svale gjor ingen Sommer.")

Det er kun en Overgang, sagde Raven, da man trak 

Balgen af Ham.")

>) Ienn Tunte kan spar' meer ind ti Vüs kan svaer'.
Lisom L» svrr i « Skou, saa s«r Ln Svar te. („sve" er 
det islandste «p»)
De er for stld' aa spar' aa « Bond.
Rigmands Deetkerer aa Fakkemand» Stud, di v«r int gam
mel i Gaa'rd.
Venn Ln fleeer «blant en Flok -Znnnd', dend En rammer, 
dend pivver.

«) De gar lyste, soi Tordenskjold, da peev « Ruller Ham om 
« Grer.

') Lisom Ln reer, saaren liger En.
«) Dend der lovver te Han tiger, flal flaaes t« Han liger. 
») Rom er int bygd aa jenn Dan.

">) D i ny Limer frier best.
" )  Jenn Svael' gor inne Sommer.
' ' )  De er knn en Gvverrog, soi « R«vv, di traat o Bcelle a 

Ham.
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De ere sure, sagde Rcrven, da Han ikke künde naae Ron-
nebcerrene.")

Samme Betydning har det folgende Ordsprog, som Kru
ges i Angel:

Jeg har ingen Tid, sagde Trolden, jeg sial til Bakker- 

balle.")
Det er ikke godt at gäbe imod Ovnens M und.")

Den Fugl, der synger for tidlig om Morgenen, tager 
Hegen inden Asten.")

Det er ikke Alt Guld, der glimrer.")

Hvad kommer det Svinet ved, hvad Flcrflet kosten") 
Hvo der ikke roser sine Barer, scrlger ikke dyrt.")

" )  D i er suer, soi <e Roevv om oe Ronboer, da kund' Han int 
naa 'ein.

"1  AL vild' nok hjilp d« nier a di Helle Ting, soi ce Trold, 
men ce hcer inne Ti, « ffal a Vakkerballe. Ordsprogets Op- 
rindelse sial vcrre, at En, for at trodse Djcevelen, steg op L Kirketaar- 
net og holdt sig fast ved Klokken, og opfordrede nu Djcevelen til at 
komme og tage sig. Men denne, som ikke turde rere Ham, saalcrnge 
Han holdt fig ved Klokken, der var indviet cg heilig (di Helle Ting), 
svarede ligesom Rcrven, der sandt Nonnebcrrrene sure, fordi Han ikke 
knnde naae dem, at Han ingen. Tid havde, da Han havde Forretninger 
i Vakkerballe. Dette Sted var nemlkg berygtet for StagSmaal og 
Ugudelighed, som sandt Sted ved Gilderne. (Zeusen, Beschr. von An
geln S . 157.)

De er int gor aa gaf <emod Muensmund. Meningen er, det 
er ikke godt at trcettes med de'Mcegtlge.

" )  De Fouel, der synger for rille om Maanner, reier se ^og 
indin Anden.

" )  De er inr olr Guld der glimrer.

" )  Va kommer de ce Sviin ve, va oe Floeflk koster.

Âvem der inr louer hsr, ssell' int dyer.
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Han kjorer ud, men gaaer hjem, ligesom Svinene?l>) 

Hvo Intet vover, Han Intet milder.")

Det er eil daarlig Kone, der laster sin egen K a a l.")  

Naar Krybben er tom, flaaes Hestene.")
Naar Musen er mcet, er Melet beesk.")

Raste Aar kommer atter en Juleasten?»)

Tyv troer hver Mand stjceler?6)
Den kommer tidsnok, som bliver hangt ved Ly s.")  

Dagen er en Herre til at sye Polse ved?«)

Jeg tvivlede nok, sagde Peer Takker, da Han fik Rei i 
Helvede?») ,

I  M M ,  der spiser man Bred til Pi-ls'?")

^0) Han kor' hen, men gaer hjem lisom «  S v iin . (Ordsproget 
kommer deraf, at man kjorte Svinene som smaa Grise til SkovS for 
at fedes med Olden, og drev dem hjem, efter at de vare vel mcrd-

-ede.)
2 )̂ Hvem der int vouer, Han int vinner.
" )  De er en s^ir Ruen, der laster sin eien D aa l.
" )  Venn «  R r s v  er taam, saa flaas oe Hast.

Venn oe M u u s  er sat, er ce M jo l bjest.
" )  L t  am  A ar kommer der en ann' Inlanden.
2v) rroer ander stoell'.
^1 D i  kommer tille nok, der v a r  Hand ve <ys.
2») 2L D an  er en Herr' aa sye Po ls ' ve.
" )  2L evi, soi P a r  Dakker, da fak Han Nei i Hellet. (Helvede, 

en Kro, hvor Han sriede til Pigen og fik Nri.)
^0) I  M js ls ,  der adder di B r o  ril Pols'. (Man ynder ellers fede 

Retter i Slesvig, med Mjols ligger i en mager Cgn, hvor man 
maa leve tarveligt, hvilket udtrykkeS paa denne Maade.) Tt andet 
lokalt stesvigfi Ordsprog er folgende: Venn Nsbbel er hoerlss 
aa Aasle er foerlos, aa Rasss er tadderlss, aa Io rd k ja r  
er fladderlss, saa ffa l a  Verden forgaa. (Foerlss, d. e. 
uden Faar ; tadderLss d. e. uden Boghvede).

Ordsprogene ere Forfatteren meddeelte af en indfodt Sle-vktzer 
og kunne trllige tjene som Prpve paa Folkesproget.
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XVI.
Den trofaste Vedhcrngen ved det Gamle, som, nagtet de 

mange Forandringer, der ere tndtraadte, saa nmiökjendeligen 

lcrgger sig for Dagen hoS SleSvigeren, reber sig ogsaa i Ved- 

ligeholdelsen af adstillige gammeldanste Jndretninger, som have 

bevaret sig her, i det Mindste af Navn, medenö de ere for- 

svundne i det ovrige Danmark, eller kun forekomme ganfle 

undtagelsesviis. I  Slesvig har man endnu Sandemcrnd og 
Sandemcrndstog, Ransncrvninger, Allemandsthing?) I  Nord

Angel paa det forrige Ryeklosters Grund holdteS endnu 1725 

Thing under aaben Himmel.*) Selv den gamle danfle Jord- 
beregning ester Mark Guld og Mark Selv har endnu holdt 

sig i viöse Egne af Slesvig, om end Navnene nu naturligviis 

ikke angive samme Vcrrdi som i den crldre Tid.*) I  det Hele 
staae diöse Ting mere som Skygger og Minder fra Fortiden, 

end de have Betvdning i Nutidens Liv. D a  Rettergangen 
blev tydfl, maatte de danste Ncrvninger og Sandemcrnd dlive 

en lidet betydende Form.*)

Men der giveS andre Sider af Liv og Levestik i Sles

vig, hvor det Gamle har holdt sig i Kraft lige til vore Dage, 

ligesom det ogsaa stemmer med hvad det er Skik og Brug 

overalt i Danmark. Hertil regne vi ferst B y g n i n g ö -  

maaden. Den er over hele det danste Slesvig i sin Charak

tere grunddanst, og vcrsenlig forstjellig fra den tydste eller sa- 

riste Bygningsmaade, som begyndrr Senden for Slien og 

Dannevirke.

-) Danste Atta» V II. 12. Aagaard, ans. St. S. 74-75.77. Rhode, 
Samt. t. H. A. Beste. S .  s.
Jensen, Beschr. von Angeln S .  82.

-) Danste Atta- V II.  115.

«) E. Panlsen, Ueber VolkSthümlichkeit Im Herz. Schl. S . 2».
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Det Egne ved den danfle BygningSmaade bestaaer, som 

bekjendt, deri at Gaardbygningen dannes af fire Lcrnger, som 

ere sammenbyggede i rn Fiirkant og indeflutte GaardSnnnmet; 

at VaaningShuset strcrngt er adflilt fra de andre Dele af Byg- 

ntngen, der bruges til Stald, Lo, Lade o. s. v.; og at det 

har Skorsteen, og hele dets Lcrngde danner Forstden eller Fa

nden. VaaningShuset strcrkker sig t Retning fra Ost til Best, 

og har Haven bag ved sig. Op til Enderne af VaaningShu

set flutte sig de to Lcrnger, der udgjore Stald og Lade, og lige- 
over for det er den fjerde Lcrnge, indrettet til forfljelligt Brug, 

Vognfluur o. s. v. og i den findeö tillige Jndkjorselen. Oste 

finde- der to Jndkjorseler, en ved Enden af Laden, en anden 

ved Enden af Stalden. Sjcrldnere gaaer Jndkjorselen tvert- 

igjennem en af Stdelcrngerne. Midt i Gaardsrummet er 
Möddingen, som i SleSvig holdes meget net, saa at man kan 

bruge Overfladen til at blege Garn paa.') Enkelte Afvigel- 

ser kunne forekomme, saasom at de fire Lcrnger for JldSfareS 

Skyld ikke ere byggede umiddelbart sammen, men danne dog 

en Fiirkant. Qvcrget og Hestene staae i Stalden t Baase og 
vende Hovederne mod Udvceggene.

Jndgangen til VaaningShuset er gjennem Forstuen ind i 

Kjokkenct, fra hvilket en Dor gaaer til Dagligstuen, der scrd- 

vanligen er mod Sonden; ved Siden af denne er Storstuen, 

og bagved denne nogle mindre Kamre, som et Gjcrstekammer 
og undertiden Brudekammeret med Brudesengen. Ved Siden 

af Kjokkenet er Bryggerset, hvor Bagerovnen er og hertil sto- 
der Torvelade. Dog har man ogsaa oste et eget Udhuuö til 

Bryggerö og Bagerovn. Vcrrelserne have dereS egne sonder-

' )  Georg Haussen, Statistische Forschungen über da» Herz. Schl. Hei
delberg 1832 s  Heft. S .  37. Aagaarb, aus. St, S . 147.



144

jydfle Navne. Dagligstuen hedder D o r n S ,  Storstuen Pesel  

og det rne Kammer, der bruges til Gjcestekammer rller som et 
UrydSkammer, kaldes K l o v e  (isl. KleL).')

Grundforfljellig fra den danfle er den tydfle ellrr sariffe 

BygningSmaade, der brugeS mod Nord indtil Slien, Danne- 

virke og Husum. Det Eiendommelige ved denne beftaaer deri, 
at den ikke danner nogen Fiirkant, men een lang Bygning, 

der indeflutter saavel Mennefler som Qvceget; den vender ikke 
Lcrngdesiden, men Gavlenden som Fayade ud mod Veien eller 
Gaden; i Gavlenden er ogsaa en Jndkjorsel (men ingen Gjen- 

nemkjorsel) anbragt; der findeS ingen Skorsteen, men kun en 

Arne, fra hvilken Rogen trcekker längs med Lostet og ud igjen- 
nem Portaabningen. Naar man trcrder ind gjennem denne, 
seer man til begge Sider Qvceget og Hestene staae i Stald- 
rummet, med Hovederne vendte udad mod den Jndtrcrdende, Gulvet 

mellem Ovcrg- og Hestestalden tjener tillige til Lo, hvor man tcerfler 
Körnet; lcrngere srem har man til hver sin Eide mindre Asvelin- 
ger, som Mcrlkekammer, Spisekammer, Pigekammer o. s. v. og 

foran sig Arnen. Bagved denne og lige imod Zndkjorselen seer 
man Jndgangen til Vaaningsrummene, Stue og Sovekamre. )̂ 

Begge disse forfljellige Bygningsmaader staae i noie Forbin- 

delse med Beboernes forstjellige Levemaade. For den danfle 

Befolkning er Agerdyrkning Hovedsag og Qvcegavl Bisag; for 

den tydfle Befolkning er derimod Qvcrgavlen Hovedncrringskil-

' )  Lütgen- Charakteristik der Bauernwirtschaften in den Herz. Schl, und 
Holst. Hamburg 1847. Folio. S .  6. med tilh-rende Afbildntnger. 
Reventlow - Farwe und Warnstedt, Beiträge zur land- und forstwirth« 
schaftlichen Statistik der Herz. Schl, und Holst. (Festgabe). Altona 
1847. S .  32. Aagaard, ans. St. S . 147. Duu-, Darstellung der 
Halbinsel Sundewitt S .  28.

r) Lütgen-, auf. St. S .  s  med tilhorende Afbildn. Reventlow-Farve 
S . 32— 33 »g Afbildn.
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den tilligemed Ttlberedning af Ost og Smor, reget Kjod o. s. v. 

Man vil have bemerket, at den tydfle Befolkning har rn mor- 
kere Anstgtsfarve end den danfle, og forklarer det af den be

ständige Reg, hvori de leve; thi naar Veiret ikke er stille, 
fyldes hele Huusrummet mev en Reg, der er utaalelig for den, 

der ikke er vant dertil. EllerS trcrkker den stg hen med Lostet, 

regende den Mceiigde af Pelser, Skinker, og Orekjed, som 

her er ophcengt. Gjennem Sprakker og Aabninger i Lostet 
trsenger Regen ind i Foderet og Körnet, som gjammeS oven- 

paa, og gjennemroger det. Men Qvcrget vcenner stg saaledes 
til dette gjennemregede Foder, at det, naar det kommer til danfie 

Egne, i Begyndelsen ikke vil «de det Foder, som er »reget. *) 

Bygningsmaaden i A n g e l  afviger fra den almindelige 
danfke deri, at den ikke har Fiirkantformen; men ellers har 

den alt andet tilfcrlleds med den. Den har Skorsteen og ikke 

den charakteristiske sariste Arne, Vaaningsrummene ere ad- 
siilte fra Stald og Lade; Sidel«ngden og ikke Gavlenden 

danner Fayaden mod Veien. En Gjennemkjersel gaaer tv«rt- 

igjennem Bygningen og deler den efter Breden i to Hovedaf- 
delinger; til den ene Side har man Beboelsesleilighederne og 

hvad dertil herer, til den anden Side Stald og Lade. Frei 

Gjennemkjorselen forer en Jndgang til Kjokkenet, der ved en 

Der staaer i Forbindelse med Dagligstuen, som ligger mod 

Syd; bagved denne er Storstuen, og ved Eiden Gj«ste- og 

Brndekammer. Ligesom V«relsernes Anordning, saaledes er 
ogsaa deres Navne de samme, som ellerS bruges i Sonder- 

jylland, nemlig Dorns, Pesel og Klove. Paa den anden 

Side af Gjennemkjorselen er til hver Side Staldrum for Hefte 

og Qv«g, og Gulvet i Midten bruges som Lo.

Schl. Holsteinische Blätter für Polizei und Kultur. Jahrgang 1799.
Achte- Stück. S .  189— 91. Kohl, Reisen in Dänemark und den
Herz. Schl, und Holst. 1 B. S .  69 stg. S .  77.

10
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I  dct fortydstede Svanso har derimod den danste Byg- 

ningsmaade for en stör Deel veget for den sarifle.
Det forstaaer sig af stg selv, at Afvigelser fra det her 

Fremstillede kunne forekomme paa forstjellige Steder i Enkelt- 

hederne; Velstand og Fattigdom, Lune og Tilfcrlde kunne gjisre 

Meget. Men den angivne Grundtypus kommer allevegne igjen.

Ogsaa i mange andre Trcrk af Levemaaden forncegter sig 

ikke Broderliigheden mellem Sonder- og Norrejyden og over- 
hoved hele den danste Almue. Til BryllupSgildcr (ligesom 

ogsaa ved Begravelser) indbyde de mere Vclhavende et over- 

maade stört Antal Gjcrster, indtil flere hundrede. Festlighe- 

derne vare tre Dage; men den tredie Dag blive kun de ncer- 
meste Slcegtninge tilbage. Hver Vogn med nye Gjcester bliver 
modtagen med Tromme og Tronipeter, eller Floite og Violin. 

Toget til Kirke» aabneS af et Antal Ryttere, undertiden med 

Musik foran stg. Ester Hjemkomsten fra Kirken begynder Mid- 
dagsmaaltidet, der varer flere Timer, og hvori Risengroden 

aldrig feiler som en Hovedret. De störe Ndgifter, som Gildet 

foraarsager, erstattes for en Deel ved Gjcesternes Brudegaver, 
der bestaae i Solvtoi, Bohave, Levnetsmidler o. s. v. 

Enhver, der har voeret tilstcede ved et Bondebryllup i Ni^re- 

jylland eller Sjcelland, gjenkjendcr disse Trcrk. Den stränge 

Rangforordning mellem Gaardmcrnd og Huusmcrnd, som er saa 

indgroet hoS den danste Bondealmue, og som yttrer stg saavel i 

andre Forhold, som deri at Gaardmanden yderft vanfleligt

>) Staat«-. Mag. H l. 28— 29. Reventlow-Farve, anf. St. Tab. 
XXII. Lütgens anf. St. S .  S. 14. Kohl, Reisen in Dänemark 
1 B. S . 12«.

2) G. Hanffen, Statist. Forschungen. 2 H. S .  36. 67. Skildringen 
gjaelder narmest det nordostlige SleSvig, men taaler med enkelte 
Foraadringer en ridere Udstrcrkning.
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giver sin Datier til Wgte til en HuuSmands Son, gjenfindeS 
ogsaa i Slesvig. >)

Endogsaa i Spiser og Retter kan man iagttage en mcrr- 

kelig Forfljel mellem den danfle og tydfle Befolkning. Paa  

'den danfle Slesvigers Bord kommer der, naar Han holder 

Gilde, som forste Ret tykkogte gule ZErter med en Klump 

Smor midt i Fadet; den anden Ret udgjor Ore- eller Honse- 

kjodsuppe med Kjodet i Suppen, hvortil scedvanlig giveS kogte 

Blommer; tredie Ret er den yndede Risengrsd kogt i Melk 

med Smor til. Sjcrldnere kommer istedenfor Suppen Hvid- 
kaal og endnu sjcrldnere Stokfifl.

Den tydfle Befolkning har andre Retter; men de ere 
ikke saa bestemtc som h->s den danfle, og Heller ikke eens i alle 

Egne. Scrdvanlig giveS der fire Retter, blandt hvilke i Rege
len Kjodsuppe og tyk Riis ikke savnes. De to andre ere

Kjodretter, men forfljellige i de forfljellige Egne. Paa

somme Steder, en stegt GaaS fyldt med Wbler og Blommer, 

paa andre Steder Meelklumper med Flefl og fed Sauce til 
(tydfle Klumpcr).-)

Angelboernes Hverdagsspise om Morgen og Asien er

Hvcrlling eller Grod kogt i Melk og dertil Smorrebrod; og 

ligesaadan er Nordflesvigernes. Mjod er en yndet Drik i det 
Mindste i Nordflcsvig.')

De nationale Dragier vige i vore Dage alt mere og mere 

for KulturenS altudjcrvnende Jndflydelse, iscrr i et Land med 
e» temmelig tcrt Befolkning, mange Kjobstcrder og en livlig 

Samfcerdsel. Kjobstceddragterne, der atter verle efter Moden, 

udbrede sig stedse mere paa Landet. Herfra lader sig altsaa 

ikke noget flutte. Dog minde de glimrende Farver, hoirodt og

») G. Hanssen, ans. S t.  2 H. 64.
r) Schl. Holst. Blätter für Polizei und Kultur ans. St. S .  192— 93.

' )  Staat-b. Mag. IH . 431. G. Haussen, auf. St. 2 H. S .  36.67.
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lysegront, som de angelfle Qvinder for ikke lange Den beugte 

i dereS Klceder, de med Guld besaite Huer, Hovedkladet med 

de fine Kniplinger og de mangedobbeltlagte Silke HalStorkla- 
der, stark! om den danfle Almues Forkjarlighed for brogede 

Farver og en rig Hovedpynt, der endnu har holdt sig i flere 

Egne.')  Een Deel af Bekladningen er der imidlertid, som 

har modstaaet Modens Jndflydelser, og som tillige charak- 
teristifl stiller den danfle Befolkning fra den tydste. Det er 
Fodbek ladningen.  Hos den tydste Befolkning bruges 
udelukkende Fodtoi Ls Lader, Stovler og Sko. Men saasnart 

man kommer over Dannevirke og Slien, er Traskoen det 
sadvanlige Fodtoi. Baade Karle og Piger i Angel gaae 

med Trasto, og saaledes videre nordpaa. Qvindernes Tra- 

sto adMe sig fra KarleneS derved, at de cre nettere gjorte og 

smukt prydede med et Messingbaand. Denne Fodbedakning, 
der holder Fodderne varme og torre, har modstaaet Modens 

Verling ved sin Hensigtsmassighed i et fugtigt Klima med en 

leret Jordbund.
Ogsaa i Maaden, hvorpaa de landlige Arbeider udforeS, 

er der Forfljel mellem den danfle og tydste Befolkning. Man  

behover blot at gaae ind i en Lo og see Arbeiderne tarste, 

for Dar at opdage, hvem der er Danfl og hvem Tydst. Den 

danfle Karl svinger nemlig Pleilen til hoire Eide, den tydste 

derimod til venstre.

XVII.
V i have gjennemgaaet de vigtigste Punkter af SlesvigS 

Historie, saavidt de vedkomme Nationaliteten. I  Meget har det

^  Zeusen, Beschr. von Angeln S . 307.
-) Schl. Holst. Blätter für Polizei und Kultur 179V. S . 192.

Staats. Mag. I I I.  431. Smlgn. G. Haussen, ans. St. 2. H.
S .  36. 66.

' )  Schl. Holst. Blätter ans. St. S .  1S3.
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vceret en sorgelig Historie. I  gamle Dage, i Oldtiden og en stör 
Deel af Middelalderen, var der ingen Forstjel mellem Jyder Son
den og Norden for Kongeaaen, mellem Danfle Osten og Vesten 

for lille Belt. Dansk lod reent og ublandet fra Slien til Ska- 
gen; ligesöm Tungemaalet vare ogsaa Scrder, Love og Jndret- 

ninger danfle, een Folelse for det fcrlleds Fcrdreland omfattede 

Alle. Ingen lcengtes den Gang efter Tydfl, men modle med 
Svcrrd og Glavind paa Dannevirke eller Margretevold til man- 

digt Modvcrrge mod Sydens fjendfle Stamme.
Men det blev anderledes. Holsteenfle Grever bleve Her- 

rer i Sonderjylland, og holsteenfle Adelsmcrnd fandt det godt at 
boe ved Egernfjord og Slie; de gjorde danfle Mcrnd og Qvin- 

der til dereS livegne Tmlle, og berovede dem tilsidst dereS Mo- 

dersmaal, som de havde berovet dem Eiendom og Frihed. Tydfie 

Hansekjobmoend satte stg ned i Stcederne og tilegnede stg Kil- 
derne til Landets Beistand og Rigdom. Nu begyndte tydfleLove 

og plattydfl Sprog at regiere. Reformationen kom, som ellerS 
overalt i Verden medforte Frigjorelse for Aandens Trceldom og 
Barbariets Misbrug; Sandheden, forkyndt i ModerSmaaletS 

Ord i Kirke og Skole, bragte Fordomme og Vildfarelser til at 

vige. SaaledeS var det andre Steder, men ikke saaledes i Son- 

derjylland. Munkelatinen fordreves fra Kirken, men Plattyd- 
fien indtog denS Scrde, og Folket vandt Intet; det flulde nu 

som for söge sin aandelige Opbyggelse i et Sprog, det ikke for- 

stod. Dette Middelalderens Barbari er endnn i vore Dage for 
en stör Deel ikke forsvundet.

MenighedenS Leerere og Ungdommens Veiledere, hvis Pligt 

det var fremfor alle Andre at vcerne og frede om de Spirer, Na

turen havde nedlagt hos Folket, og ved deres Udvikling fore det 

frem til den Dannelse, det efter sin Eiendommelighed künde op- 
naae, forsyndede sig allerstcrrkest imod Folkenaturen. De vare 

de virksomste Arbeidere i Sprogodelceggelsesvcerket, og deres Vcrrk-
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steder vare Kirken og Skolen. Mod de Unge anvendteS i Sko- 

Skolen legemlig Tugtelse, naar de talte det Sprog, de havde bragt 

med sig fra deres ForaldreS Hjem, og fra Prastens Lader lode 

stundum Eder og Forbandelser t Gudö Huus til de Vorne, som 
ikke vilde glemme dereS Modersmaal. Med GeistlighedenS Be- 

strabelser gik den offenlige Magt Haand i Haand.
Saaledes gik det i mange Aarhundreder, og Ingen troede, 

det künde komme vivere. Men det gik videre. Der var forbe- 
holdt det danske Folk en Admygelse, som Ingen var forberedt 
paa. I  det Lanv, hvor det danske Tungemaal havde lydt ene- 

neraadende fra Slien til Kongeaaen, og klinget sammen med 
Brodrenes Norden for Kongeaaen; hvor det havde veeret ene- 
herflendr i det offenlige og daglige Liv, under McrndeneS al- 

vorlige Raadflagninger paa Thinge, under Reitens Pleie paa 
Dommersadet, ligesom i den huuslige KredseS fortrolige Tale: i 

M  Land turde det nu ikke langer lyde ved E i d en  af Tydst  
i den Sa l, hvor LandetS vigtigste Anliggender flulde drofteS. 
Danfl Tale flulde aldeleS forstumme efter tydfle HerrerS Villie. 

Dermed fyldtes Bitterhedens Bager til Randen, dette var Top- 

maalet af Uretfardigheden. Men nu saae ogsaa alle danske 

Mand, hvad det gjaldt om, og havde Modstandrn for ikke varet 
alvorlig og kräftig, saa blev den det nu.

Saadant er det sorgelige Billede, som Fortiden vifer os. 
Men ri Danske behove ikke at mistroste oö, og Slesvigeren ikke 

at blueS; Han har Haderligen forsvaret sit Modersmaal. Det 

tydfle Folk, hviS Harflarer nyligen, med meensvorne Oprsrere 
til Baabenfaller, have overflredet Dannevirke, har forgrebet sig 

paa mange og talrige Stammers Modersmaal; paa mange 

Sieder er Undertrykkelsen lykkets, paa nogle Steder har den fun- 

det Modstand. Men ingenkedS var Modstanden saa udhol- 
deude, ingenstedS Kjarligheden til Modersmaalet saa rodfastet 

og urokkelig, ingensteds viste dettes altid unge og friste Liv en 

saa uudtommelig Modstandsstyrke, og ingensteds vare Erobrin-
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gerne saa ringe i Forhold til Anstrangelserne og TidsrummetS 

Langvarighed —  Tydsterne tilstaae det selv med Fornndring —  
som der, hvor Danfl og Tydst provede Styrke med Hinanden 

Norden for Dannevirke og Slien.

Hvad have Tydsterne vundet ved alle deres Anstrangelser 

og alle deres Uretfardigheder? Amtmand og Fogeder have re

gieret paa Tydst, Abvokater procederet og Dommere domt paa 

Tydst, Praster proediket og lart paa Tydst, Skolemestere ind- 
prentet danste Piger og Drenge Tydst med Stok og Farle. 
SaaledeS er det gaaet Dag ud og Dag ind, Aar ud og Aar ind, 
og Aarene bleve tilsidst til mange Aarhundreder. Og dog er 
den hele Vinding ikke bleven storre for Tydsterne, end at Bon

den maa sige: „Jeg er rigtignok tydst lart, men jeg taler 

Danfl." Men disse Ord indeholde en Verden af Forurettelse.') 

Vende vi öS lidt längere mod Syd, til Grandseegnene, hvor der 
til alle de pvrige sjendlige Jndflydelser kom den Magt , som lig

ger i Nabostabet af Tydst og den daglige Samfardsel med Tyd- 
stere, og hvor Kämpen har gaaet for sig ikke i Aarhundreder, 

men i et Aartustnde: hvor ringe er da ikke ogsaa her TydfllandS 

Vinding. Svansoes Beboere og et ringe Tal af Angelboerne 
have, takket vare den Holsteenste Adel, som her opflog sit Sade, 

maattet lade sig fravriste deres Modersmaal, esterat hine havde 

forsvaret det i mange Aarhundreder, og disse i et Aartustnde 
eller lige til dette Aarhundredes Begyndelse.

Endnu taler over Halvdelen af Slesvigs Befolkning danst, 

og den er ikke blot danst af Tale, men ogsaa af Sind og Sader 
og Tankemaade; den har OldtidSerindringer, Livöanfluelse, Me- 

ninger og OverbeviiSn Inger falledö med hele den danste Almue.

>) ' M  taler Danst, men cr er tydst l«rt", er det soedvanlige Svar, 
man faaer af Bonden, naar man yttrer fin Fornndring over at see 
tydste Skolcboger og Psalmebsger i Hans HnuS, stjendt Han er 
dansttalende. (See Forfatt. Bemirrk. paa en Reise i det SleSvigste- 
Dst. Foltedlad is -s . Nr. 28.)
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Kun noget over en Trrdiedeel taler Tydst; og denne Trediedeel 

ndgioreS for den allerstorste Deel af den oprinhelig tydsteBefolk- 
ning mellem Eiderog Slien, samt afFriserne; kun et forholds- 

viis ringe Antal flyldes Erobringen.

Har end detTydste i nogle Egne fra Gmndsen troengt sig 

ind i Landet og blandet stg med det Danfie: da maae vi ikke 
glemme, at det sidder los paa Overfladen. Det er kun som en 
stimlet Hinde, der udvorteS bar overtrukket Danflheden i disse 

Egne, der i lang Tid have vcrret fjcrrnede fra Paavirkningen af 

den fcelleds Nationalitet. '  Jndtreede atter naturlige Forhold og 

faaer FcrlledsnationalitetenS friste Luststromme Lov til at virke 

her, da vil Skimlen forsvinde, der kun triveS i en ureen og blan

det Luft.
Den tydste Nationalitet, der vilde gj«lde for at vcrre det 

hele Lands, har i-det sidste Opror afgivet et VidneSbyrd om stg 

selv. Naar i vore Dage en virkelig Nationalitet reifer sig for 
at befrie sig fra Undertrykkefsen, har den en umaadelig Kraft, 
som vanfleligen Noget formaaer at modstaae. Hver Mand gri- 

ber til Voerge, intet Offer styes, de «dleste Krcefter hengive sig 

villigt for at tilkjcempe Folket en hellig Ret. Dette Skuespil 

have vore Dage viist Europa paä flere Steber. Men ikke saale- 

deS Slesvigholstenerne. Skjondt de ikke forsmaaede at>betjene 
sig af Forrcrderiets laveste Vaaben, fljondt Oproret kom uventet 
og overrumplende, faldt det dog sammen efter tre Dages Felttog; 

ingen Begeistring, ingen Opoffrelse i det Store, ingen virksom 

Deeltagelse fra Folkets Eide, viste at det var en na t i o na l  

Sag. Fremmede Bajonetter bleve Oprorernes Ttlflugt og 

Stowte. DereS egen Fcrrd har viist Verden, hvad den flal 
domme om dem og dereS Paastande. ,

Freidigt og standhaftigt vil derfor det danste Folk fee Frem- 

tiden «mode. Hvad Ret er, flal vel gaae frem, om end igjen- 

nem Trcengsler.






