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Det Danffe Sprogs Sktcebne
og

Forrige saavelsom narvcrrende Tilstand udi Son
der-Jylland eller Forstendommet Slesvig, 

ved E. P.

(IJ

8
eg har paataget mig at viise det Danffe Sprogs Skicebne og 
Tilsiand i Jyllands / eller det gamle Cimbriens Sonder 
Deel, som nu kaldes Forstendommet Slesvig / hvor dette 
Sprog fordum har floreret, og vceret i ligesaadan bestandig 

Brug, som udi Resten af de Danffe Provintzer, men siden, ved ad- 
ffillige Tilstå er fortrcengt og hartad fortcrret af det fremmede 
Saxiffe eller Tydffe Sprog.

Dette sidste kalder jeg nu fremmet fra det Danffe f ikke saa ab- 
folute, at man jo gierne tilstaaer/ de kunde begge have felles Oprin
delse af det crldgamle Celtiffe. Thi en stoor Mengde Danffe Ord, fom 
nu siunes os ey at have allermindsteSammenheng med det Tydffe/ 
ere dog sandelig saadanne, eller egentlig talt, da ere disse Tydffe Ord 
Danffe / i det mindste af Felles Oprindelse/ naar deres rette radices 
saa nove opfoaes og udspores, som vores berommelige Polyhiftor: 
Herr luftice-Raad Gramm i sine Grundlcrrde Anmerkm'nger over 
Wachteri GioiTarium fym*  paataget sig at vise det, til begge Nationers 
Nytte og Fornoyelse. Deraf er jeg selv bleven overbeviist om det, 
som fer var langtfra mine Tanker/ nemlig, at Roderici Toletani 
femhundrede Aars gamle Vidnesbyrd, om det Danffe, Tydffe og 
fieere Sprogs felles Oprindelse, haver good Grund. Ordene ere, efter 
Martini Zeileri citation Centur. 5. Epift. g. disse : Teutonia, Vania, 
Svecia, Norvegia, Flandria Sc Anglia, unam habuerunt lingvam, 
idiomatibus tantum diftinéhm.

Ville vi, efter den gemeenljg antagne Jslandffe hypothefi, lade 
det gielde som Sandhed, at den af Afta fordrevne OthimTilheng hari 
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disse Lande indfort sit saa kaldte Afa-Maal, da kand icke neegtes, at 
det jo ogsaa har taget samme med sig til Saxen, hvor Aserne 'ey mim 
dre end her ogiSverrig/holdesfor at have boet.

Hvüd Sammenheng disse Aser have haft med Cimbris & Teu
tonis, lader jeg siaae derhen, tbi den Materie de migratione & mix
tione gentium, bliver vel indtil Verdens Ende en Miss-Mass som itv 
gen kand debrouillere eller sinde saa good Rede i/ at han setter Sagen 
paa en gandsse vis og demonftrativ Food. Men faavidt som af de 
eeldste Grcrsse og Romersse Scribenters Ord kand feis, da maa man
ge moderate Tydsse Scribentere selv tilftaae , det er rimeligt / at hvis 
Teutones eUtr Teutoni ere de Tydsses Stam Feedre, saa har de boet 
i Dannemark, ferend de kom til Tydssland. Scrrdeeles ftgerPompo
nius Mela udtrykkelig, at Teuton! boede paa de Her vi nu kalde Dan
sse; ligefom Cimbri (tf Ptoiomæo og sieere, fettes i den Half» Insul, 
vi nu kalde Jylland. Her er det mig egentlig ickuns for Nafnets og 
Sprogets Skyld, om Teutonis at giere. Om dennem og deres for« 
sie Så i Dannemark, lyder bemeldtePomponiiOrd Cib.nl. Cap.3. 
saaledes: Super Albim, codanus ingens imus, magnis parvisqve infu
lis refertus eft. Acre mare, qvod gremio littorum accipitur. <8cc. &c. 
IN EO SUNT CIMBRI & TEUTONI. Ligeledes Cap. VI. Tri
ginta funt Orcades, anguftis inter fe diduétæ fpatiis. Septem Hemo- 
des contra Germaniam projeétæ, in illo finu qvem Codanum dixi
mus. Ex iis CODANONIA, QVAM ADHUC TEUTONI TE
NENT , ut magnitudine alias, ita fecunditate, anteftat.

Naar da disse Teutoni eller Tydsse have forplantet deres Affom 
og Nafn fra Dannemark til Tydssland, faa folger af sig self, at Spro
get har fulgt med. Disse og sieere dejlige Kldgamle uforkastelige Vid
nesbyrd, overtale den i alle Antiquitater vel forfarne Chriftoph. Cel
larium til at bekiende, de Tydsses forste Seede og Boelig var Danne
mark / infpecie de Dansse Insuler, af hvilke de have udbredet sig og 
besatt Tydssland. Qyoqvo modo illud nornen fefe habet, (nam va
riant libri) exinde non incertum eft, Teutonos codani ft nus ínfulas, 
qvæ a Cimbrica cherfonefo usqve ad Scandiam funt, qvas nunc Da
nicas appellamus, & forte etiam in continente germania, partem 
circa chalufum amnem s det er den Flood Traven i HolsteM) ejusqve 
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oftia qvæ fubjeéta illis infulis funt, incoluiíTe. Diilèrtar. Hiftor. de 
Cimbris 6c Teutonis. VIL

I Betragtning af alt dette, kunde man snart tcenke, at Provin« 
tzen Slesvig icke hafde taalt nogen Forandring i sit Sprog, nemlig 
hvis Tydff og Danff var eet Sprog. Men herimod maa agtes, at 
jeg soger Sprogenes Adffillighed in medio ævo, og ey iden allercrld- 
fte Did. De maa fordum lenge nok have haft en Oprindelse, nok at 
de fra utænkelige Tuder af, ere blevne indbyrdes saa fremmede, at 
begge Nationer ey have forftaaet hvcrrandre , uden ved Tolk. At nu 
denSlesvigffe Provintzes Indbyggere, ligesaa vel som Reften afde 
Danffe, fordum vare fremmede fra Tydff Sprog, og allene ved ad- 
ffillige Tilstå ere blevne omffabte til half Tydffe, det er den Sag 
som videre ffal oplyses og stadfæstes.

Den Provintz Sonder-Jylland regnes nu omftunder iblant vo
res Allernaadigfte Konges Tydffe Lande. I det tydffe Sprog holdes 
Prcediken og anden offentlig Guds Tieneste udi alle Kiobfteder og de 
allerfleeste Lands Byer. I samme Sprog adminiftrerfé Landets Re
giering ved Love, Forordninger og Over - Retternes Kiendelse, hvor
for ogsaa det Sprogsom bruges i Skolerne og Ungdommen oplceres 
udi / er alleene det Tydffe. Heraf haver Herr Hübmr, og ester hans 
Exempel fleere Geograph!, taget Anledning til at indlemme med Pen
nen eller saa vidt de kunde, denne Danffe Provintz i det Tydffe Rige; 
Alt dette uanseet, kand lettelig gotgiores, at Landets attercrldfte 
egentligste og rette Sprog er ingenlunde Tydff men Danff, endffiont 
en Fremmed som reyser der igiennem knap bliver det vaer, ja end
ffiont mange forstandige Folk af Landets egne Indbyggere knap vil
le troe det. Zmidlertiid ftaaer bemeldte Sandhed uryggelig fast, og 
det paa efterfolgende Grunde.

§. i.
De tre fierde Derle af Landets Indbyggere tale endnu daglig 

Dags intet andet end Danff i deres Huse, ligesom een fierde Deel ta
ler Tydff, og nogle faae paa Vefter-Siden, Fresiff. Dette maa for- 
ftaaes om Allmuens Folk, meeft Bonder. Saa snart disse ste en 
Fremmet eller Fornemme, begynde de at tale Tydff, saa got som de 
kunde, men ellers intet uden Danff. Heron» vil jeg anfore Cafp.
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Danckyerths Ord i hans Schlesw. Holsteinische Landes Beschreibung 
pag. 54.55. Zu diesen unfern Zeiten wohnen in diesem Hertzogthum 
Dänen oder Jütten , Sachsen und Friesen. Die Jütten besitzen den 
grössten Theil daran , sintemal)! altes von Koldingen bis an den 
Schley-Strohm und die Stadt Schleswig , Jnttisch ist, oder Dänische 
Völcker ? so sich NB. der Dänischen Sprache gebrauchen , etwa die 
Stadt Flensburg ausgenommen z so von Dänen und Deutschen unter
menget. Die Stadt Schleswig, und was ferner von der Schley an 
bis an die Eyder und Lewens - Au belegen? wird mehrentheils von 
Sachsen bewohnt, die gebrauchen sich der Nieder Teutschen Sprache, 
wie dann auch die Einwohner Femern. Auf der West » See Kante, 
von der Grentze oder Schodtburgfchen Au an, bis an Tondern, wohnen 
abermahl lauter Jütten? hernach aber kommen die Nord-Friesen &c.

Disse Danckverts Ord ere rigtige, naar vi forstaae dem om All- 
muenö Folk alleene? scerdeeles om Bonder, og af deres, men icke af 
nogle Herre-Mcrnds, Kiobmcmds eller og Ovrigheds Personers Mund, 
er det vi ffal hore det der bor kaldes Landets eget Sprog, ligesom 
Estlands og Liesiands rette Sprog er det ældgamle Esiiffe eg ingen
lunde det Tydffe? endffiont dette har nu der faaet Overhaand iKieb- 
stcrder blank Handels-Folk, og paa Herregaarde blank Adelen. Denne 
sidste er Tydff og stammer hid fra de Tydffe Ordens Herrer, hvilke 
for 400. Aar siden har bemcesiret sig allting: Ligeledes er det gaaen 
i SonderJylland som siden ffal vifts.

§. 2.
Min Beviisnings anden Grund er ligefaa uomstodelig. Den

ne soger jeg i de fleeste Kiobsteders og ncsten alle Landsbyers samt 
Herregaardes gamle og rette Nasne? hvilke ere kiendekig Danffe, og 
deviise at det var ingen andre end Danffe som forsi anlagde og nafn- 
gafve dem. Hvor af beviife vi at et Folk med Vendiff eller Slaviff 
Tungemaal for nogle hundrede Aar siden har beboet hele Meklenborg, 
Pommern, Brandenborg, Saxen og Schlesien ? Visselig, om alle 
ffrevne Documenter vare forsvundne, da blev dog Sagen beviislig nok 
alleene af de gamle Steders og Diftrieters Nasne, fom ere nesien det 
eenesie, hvilket den mcrgtigere Tydffe Nation ey har kündet allevegne 
afskaffe eller udrydde. Ex, gr. Wismar, Wolgast, Stetin? Dentin, 
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Berlin , Pyn'tz , Pregnitz, Lausnitz &c. I det jeg hentyder sanrme 
Sandhed paa mit Forehavende, da vil jeg begynde fra Roden af, og 
aufore forst nogle Landsbyers Nafne, hvis Danske Endelse paa Bye, 
Drop, eller Strup / Tofft, Balle, Byll, Marck, Holm, Lev, etter 
noget saadant/kiendelig viser det jeg vil sige, hvilket ogsaaHerr Danck*  
wert tilstaaer, naar hand ved at bessrive det Districkt Dänischwoldt 
fom det sidste eller yderste mod Tydsslands Grentze, siger Pag. 155. 
saaledes: Allhie wird die Deutsche zu verstehen die Nieder-Sächsische 
Sprache durchgehends geredet, und hören demnach die Bujen fByenI 
auf, 11116 kommen Dörffer an deren Statt.

Jeg beraaber mig da ey paa Lands Byernes Nafne mod Norden 
eller i Aabenraae, Tender og Haderslev Ambter four ey ere nogen 
Tvivl underkaste, men alleene paa Nafnene i Angeln, Schwantzen 
og de Sonderligste Egne. Her findes nu Ex.gr. Brodersbye, Tum« 
bye, Ulsebye, Kalbye, Mcelbye, Kiisbye, Ketelsbye, Grumbye, 
Gungelsbye, Norbye, Vindebye, Gcrebi)e. Ligeledes Snarup, 
Brarup, Flarup, Rurup, Dosterup, Hosterup, Trelstrup, saa 
og Bundsboll, Trellboll, Borsbell, Batte, Krucksballe, Havetoft, 
Kalltoft, Kragelund, Zaldelund, Galdelund, item Esmarck,Kasmarck, 
Lockmarck, Vindemarck, Hvemarck &c. Ligefom diffe stunt nogle 
hundrede flecre Landsbyers, klinger og de Herregaardes Nafne, som 
ey ere enten heel eller half forvendte, Ex. gr. Ruggesgaard, Koe« 
hovet, Himmelmarck, Eschelsmarck, Vestcrgaard, Sattopholm 
Hvem er der nu føm icke ved den blaatte Lyed af disse Nafne gutter 
sig til, at ingen uden Dansse Folk har haft dem forst i Brug, ja strå« 
danne Dansse, fom ey vidste meere af Tydss at sige, end man nu ved 
Veyle eller Kolding veed deraf.

BlantKiobstcedernes Nafne som jeg hernest vil beraabe mig paa, 
giver hele Provintzens Hovet-Stad det beste Vidnesbyrd. Samme 
var, som hver mand veed, indtil Christendommens Tilder, og enda 
et par hundrede Aar derefter , gemeenlig enten Hedebye, eller Hade- 
bye, hvor Bye strap forraader Oprindelsen. Siden er det ligemrget, 
enten en Fabelagtig Amazonisch Fyrstinde Hetha, efter allmindelig 
Sagn, eller Had og Trette, eller den der omkringliggende Lynghede 
og Skov-Egn, har givet Byen sit Nafn. Dette Nafu var nu ucsten 
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glemt dersom ickc den ttt hoi, paa him siede Fiorcn liggende Landsbye, 
kaldet Hadebye, endnu erinrede det. Thi hvor Hadebye nu ligger, 
der laae i de crldre Tiider Byens bedste Deel, saa og den forste Christne- 
Kircke som i Dannemark blev bygt af s. Anfchario under Harald Klags 
Besticrrmelse. Cafp. Danckwerth striver orn Byens Nafn , pag. uz. 
saaledes : Mit diesem Nahmen ist nicht, wie man gedencken mögte, 
der Süder Theil der Stadt allein genennet gewesen, sondern die gantze 
Stadt, und zwar von den Danen, wie unter andern der Scribent 
Edelwerdus klarlich anzeiget. Anglia vetus fita eft inter Saxones & 
giotos, habens oppidum capitale qvod fermone Saxonico Sleswick, 
fecundum vero Danos Haitby dicitur. Her meener jeg, den godt 
Edelwerdus tager feil, naar hand anseer det Nafn Sleswick for at 
vcere Saxernes Paafund, thi wick egentlig viig er finus, hvor Havet 
ligesom viger af sin Grendse for at boye sig ind i Landet, og gier en 
Fiocr eller Hafn, hvoraf ogjaa de Danste har kaldet Dantzig Danff- 
vig, at jeg ey stal beraabe mig paa firere bekiendte Steder, og hele 
Bahuus Lehn kaldes Vig-Siden, fordie den Kyfte er fuld af smaa 
Hafne og Indlob. Men hvad det OrdGle angaaer , da udleder Joh. 
Strelow i hans Guthilandffe Chronike pag. 28. og Nie. P. Petræus de 
origine Cimbror. P. il. 177. samme fra det Ord Slcre, som betyder 
Tang eller Hafgreß af hvilket meget indkastes i denne Vigs Aabning, 
og undertiiden faa got som stopper den, saa at Slesvig erTang Viig. 
Nicolaus Porta-Trigonius udtrycker dette i folgende Vers :

Nunc ubi Slesvicum jacet urbs, qvam nuncupat alga 
Illic exuhdans vel celer unda Slea.

Dette Nafn da, som egentlig horer Fiorden til, er omsider blevet 
den derved liggende Byes Nafn alleene, lige somLemviig eller Lym- 
wig er egentlig Limfiordens Nafn. Men dog kaldes Lemvig alleene 
den liden Bye der ligger ved Enden af samme, ligesom Slesvig ved 
Enden af Slien. Siden har de Tydske giort Nafnet meere ukiende- 
ligt ved deres Skrive-Maade, indrettet efter deres Udtale, da de ey 
strive, som ret var, Slesviig men Schleswich.

Kommer vi fra Sleswig til Flensborg, for at undersoge Nafnets 
Oprindelse, om samme er Danst eller Tydst, da vil jeg ey opholde 
mig ved de andre adstillige Meeninger,hvor om den dertil har Lyst kand 
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tofe Joh. Mölleri Ifag. adjHift. Cherfon. Cimbr. pag. 260. feq. Her 
vil jeg ickun ñge at den Meening jeg etters ved anden Leylighed/og for 
mange Aar siden har forkasiet/ siunes mig nu meest rimelig/ jeg mee- 
ner den ofte anforte Cafp. Danckwerths Gietning om Vand, som i 
det gamle Sprog heed snart wähl snart weel/0g deraf Flensborg for 
sit meget ssionne Vands skyld/Vlensborg qvafi weelens Borg Wand« 
borg. Dette lader jeg staae, men meener enda paa samme Grund 
at komme Sagen noget ncermere, nemlig saaledes: Den liden Bye 
Veyle i Jylland/ hvis Situation ved Enden af en Fioer/ gandsse liig den 
Flensborgsse/ er een af de allerlyftigste i hele Dannemark/ haver 
uden tvivl sit Nafn af det Dansse Ord f med hvilket vi bessrive ey 
Vand i Allmindelightd/ men saadant et Vandflade/som sindes her 
og der ved Enden af enFior og Flood / hvilket Latinerne kalde Vadum 
eller mare vadofum, et Grundt Vand fom man kand vade eller kiere 
igiennem. Dette heder paa got Danss en Veyle hvoraf Borre Veile 
her i Sicelland og fieere Steder have Nafn. Saa meener jeg Flens
borg eller Vlensborg torde contracte vcere sammendraget Veilens- 
borg/Mdssiont det er ikkun en Gietning som jeg ey paaflaaer naar no
get Visiere sindes.

Aabenraae som de Tydsse efter deres Udtale/ har gjort til Apen- 
rade,er vift nok intet andet end en Aaben Vraae etteren aaben Kraag 
thi Vraae er det samme som de Tydsses Vinckel, og selv samme er kim
delig Bemerkelsen af en Gade her i Kiobenhafn/ nefl ved den Refor- 
meerte Kircke/ hvor en Deel af den gamle Vold har flaaet fer Byen 
i chriftianiiv. Tiid blef udviidet/ da der tilforn kand have vcrret saa- 
dan en aaben Vraae eller Kraag som Gaden endnu bcrrer Nafn af.

Haderslev contracte Harslov/er gandsse urimelig bleven omssif- 
tet til Hadkrslkben, da dog Ordets Oprindelse er ey af Lif men tvert 
imod af Dod eller Drab / og det heder egentlig Hatterslov eller Hat« 
tersflet, forftaae det Sted hvor Kong Harald Hyldetand flog og ned
lagde Hatterum, hvilket Saxo Grammaticus, font heri tk troevcer- 
dig nok, beretter med folgende klare Ord: Hift.Dan.Lib.VlL Ha- 
raldus Hyldetand Hatterum apudjtitiam oppugnatum exftinxit, cu
jus occafum perpes oppidi vocabulum indicat.

H 3 Disse
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Disse faae Exempler kunde nu vcrre nock tit at stadfæste den 

Sandhed her tales om, og derfor vil jeg ey opholde mig ved at op- 
soge fleere.

§. 3»
Mit tredie Beviis paa det Dansse Sprogs ZElde og attmindelige 

Brug i Sonder-Iylland ¡ ville jeg gierne tage af de bekiendte Rune- 
Steene/ men kand ikkun opspore een eeneste, som man dristig tor be- 
raabesigpaa, nemlig den der studes i Aabenraae [Wormius fettet 
vrangelig Haderslev^ Ambt, i Oster LockumSogn, og paa Havers
lund Marck, med de faae Bogstaver:

WkhbrK

d. e. 
HEIRULFR.

hvilket alle vore Antiqvarii serdeeles O.Worm Monum. Danic. Lib.V, 
pag. 343. og Trog. Arnkiel.Cimbr. Heyden-Begräbnisse. pag. Z32.feqv. 
kalde Exercitus Ulfii, Ulfs eller Rulfs Hñr. Enten dette nu bor hen
fores til Kong Rolf med Tilnafn Krake, som lcenge for Christi Fodsel 
efter Edda Part. I. Mytyl 64. skal have fort Kriig med de angrentzende 
Saxer og opreist denne Steen som et Seyervindings-Tegn, eller og 
til Normannernes nafnknndige Anforere Rollo, Rolf eller Gange 
Rolf, som paa dette Sted ssulde have monstret eller samlet stnHcer/ 
forend han/ hen ved 900. Aar efter Christi Fodsel, begyndte sit Tog 
til Nederlandene, Franckrig ogEengland, hvor de af Cambdeno be- 
sseevne Rölrichstones ogsaa tilssrives ham, som et Seyervindings- 

* Legn / eller og maassee til nogen anden i de sildigere Tider / som kand 
have hedet Herr Ulf Wulf eller Oluf, og ikke just tor have vcrret enten 
Konge eller Kriegs-L>verstk/ men en anden god Mand der i Egnen, 
det kand komme mig ud paa eet, naar ickun det Dansse Sprogs Brug 
stadftestcs ved de Runisse eller Gotisse Bogstaver, somalle 3. Nordisse 
Folk har tilstås og icke sindes vidre/ end saa vidt deres Sprog har 
gaaek. Og dette sidste er ret at legge Merke til / da det viser ogsaa/ 
at bemeldte Rune Bogstaver tilhore Medio ævo, men ey de allerceld- 
ste Tuder; Thi da de gamle Cimbrers Foedspoer/ udi den bekiendte 
Maade, at begrave deres Dodnings-Been i Urner eller AssePotter, 
under Hoye omgivne med Steene, streckcr sig indtil midt i Tydss- 

land.
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land/ hvor Odins Afkom og boede/ faa findes dog der ikke en reneste 
Runist Gravstrift/ af hvilke vi her have faa mange f og hvi stulde de 
icke findes der faa vel som her, hvis Runerne vare af Bruna Old, 
eller den Verdens Alder/ da man brendte Ligene og begrov dem paa 
denMaade.

Just dette opdager ogsaa desto tydeligere, stisnt til Overflod CL 
Lyfcandri fabnleufe Beretning i Danste Kongers Slcegte Bog pag.z5. 
om en i hans Tiid ved Slesvig funden Runist Infcription paa den 
indbildte Cimberste Dommeres Vefe Hans Grav ¡ om hvilken jeg kor
telig har fagt min Meenrng in Marmor. Dan. Tomo II. pag. 2Z. Den 
forsvundne Grafstrift stulde have vcrret denne:

Hi leger Vefe of Hetümby 
Under aabna Himlum oc vodum sky.

Men stiont saadan/ endogsaa af Sproget kiendelig grove og dumdw 
stige Digt besticrmmer sig selv/ saa folger ey/ at jo noget herved kun
de findes til min Meenings Bestyrkelse ¡ og det er mig nok. At der i 
Slesvig eller Hedebye Egn, kand have boet for sex eller syv hundrede 
Aar siden / s da man endnu begrov Folk paa Marken, men ubrendte 
en Mand vedNafn Vefe, om icke en Forste eller Dommere/ da en 
Herremand eller anden nafnkundig Mand/ det er intet urimeligt/ 
cfterdie den Landsbye Veesbye i Angeln, af Cafp. Danckwerrh tilstri- 
ves en Mand med det Nafn Vefe. Fremdeeles er intet urimeligt, at 
samme Mand kand fordum have haft en Steen paa sin Graf/ hvis 
Ord icke nu findes da 1000. Runesteene ere odelagde ved Bygninger 
og anden Leylighed.

Vidre kand mand fette/ at de Ord paa Stenen vare blefne be- 
kiendte og til et Ordsprog i heele omliggende Egn, ligesom fleere 
Grafsteifter endnu ere bekiendte alleene per famam. Dette Rogte 
har nu icke conferveret de rette gamle Ords Klang og Lyd/ men sor- 
dreyet dem efter den sildigere TiidsTalemaadk/dog haver Rogtet ved
ligeholdet saa meget/ som jeg vil have beviist/ nemlig at den Egns 
gamle Sprog var ey Tydst men Danst, efterdie deres Grafsteifter 
vare Danste.

§. 4.
Dl famme Sandheds Bevrisning tages et nyt Argument deraf/ 

at da dm Christelige Religion i det 9.12. og ii.Secuio her blef indfort 
og
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Ö) fastsatt/ faa talte og forstoode Indbyggerne ickeTydff men alleene 
Danff/ og nogle af dem Friesiff, hvorfor de Lcerere fom hine Ham« 
borgffe og Bremiffe Erke-Bifper fendte hid ind at forkynde Evange
lium/ vare til ingen fynderlig Notte/ forend de hasde vceret faa len- 
ge i Landet/ at de kunde tale dets Sprog. De fom enten af Mage
lighed eller Tungnemmenhed icke kom faa vidt, brugte en Tolk eller 
Oversettere, fom iForfamlingen udlagde, Ord for Ord, eller Mee- 
ning efter Meening / det den fremmede Lcerere paa sit Maal hafde 
fternfatt. Heraf reiste sia i Kirken det fcrrdeeles Officium interpre
tum eller Overfarternes Embede, hvilket fcmfom befvcerligt i mange 
Henffender, Kong Svend Eftrithfen paastood at vilde have afffaffet, 
i den Forsamling fom hand am 1053. holdt i Slesvig med den Brem- 
ffe Erke-Blsp Adelberto, hvorom er meldet in Annalibus Ecclef. Dan. 
Tom. i.pag. 202. Denne Kongens Begicrring siunes og af Erke- 
Bifpen at vcrre efterlevet, ey alleene i de ovrige Danffe Provintzer, 
men oqsiia ferdeeles i Sonder-Jylland, hvor man fra den Tud af, 
og et Par Hundrede Aar derefter, hafde Biffopper og Prester af 
Danff Nation faafom Gunnerus, Occo, Hermannus, Esbernus, 
OccoII., Fridericus, Waldemarus, Nicholaus Tycho, Ernildus, 
Bondo og Berthold. Diste f0M Danffe 0g fuflraganei af den Lundifft 
Erke-Bifp, paa hvis Lande -Mooder de og indfandt sig faa vel fom i 
det Danffe Rigs Raad, have en Tiidlang holdt Sproget vedlige / nem
lig indtil den Vcerdslige Ovrighed blef fremmet for Dannemark / og 
da droog Bisperne ligefom disse efterhaanden Prcelater, preste og 
Munke efter sig/ til den Tydffe Side i Sprog/ Scrder og allting. 
De eeneste tvende faa kaldte Herre-Clostere, fom fandtes i Sonder« 
Jylland / nemlig Lcem » og Guldholm / siden forflytt til Ryge eller Ru$ 
Regis, vare / fom anden stedsZr viist / Dotre afSoer, efter den Tiids 
Talemaade, og altfaa deres forste Munke som forte Sproget og Di- 
fciplinen did, Danffe Folk. Ja/ at ogfaa Tigger Brodre, fom boede 
i Kiobstårne, af Begyndelftn vare Danffe/ men omsider maatte 
lade sig, lcrnge for Reformationens Tud, fortrenge af fremmede Bro« 
dre, lom komme ftaTydffland og indforte deres Sprog, det bevistr 
klarlig et Bref/ funden i den Barthåffe Samling paa Kiobenhafns 
Univerfitæté Bibliothec, hvori Kongen følil ey ncefnes / men afOm- 
stendlghedrrne feis at have vceret Kong Hans, meget venlig beder 

Fran-
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Franciscanër-MlMkeneS Minirirum Generalem, (it Hand dc>g vi! hiñlpc 
de i Flensborg forkrcengte Danffe Munke til deres gamle Ret/ efter ak 
denr af de indtrcmgteTydffe i Lang Tiid var paafort Vold og Urcrt, li- 
gesom hand derhos beder, at andre Landets Clostere maa komme til
bage ad gremium ecclefiæ Dacianæ, hvori de fsrft vare. Ordene 
som handle herom ere disse: Unde, pater reverende, qvoniam veri
dica relatione didicimus, paternitatem veftram,forte ad aliqvorum 
fuggeftionem, feu potius finiftram informationem, miniftro Regni 
noftri Dacie in Mandatis flriááílime commiíliíTe, ut fratres aliene na
tionis ad conventum Flensburgenfem (de qvo aliqvi eorum, infa- 
lutato hofpite, diu noétuqve & contra voluntatem protunc vicarii 
provincialis , in fcandalum veftri ordinis , fucceflive recefleranth) 
permitteret introduci, fratresqve noftri Regni laboribus & expends 
genitoris noftri chariflimi, pie memorie, & fuorum predeceflbrum, 
in principio Reformationis introduéios, ac poft fugam Aleman orum 
iterum reduétos (qvorum doétrina & converfatio laudabilis á clero 
& populo commendatur) faceret removeri, qvod fane &diiTonum, 
& promiflioni nobis facfte per litteras generalis vicarii Cismontani, 
penitus eft alienum. Qvas fiqvidem literas diligenter fecimus ob- 
lervari, eo qvod fratres aliene nationis, ad predictum locum Flens- 
borgenfem, nobis irreqvifitis, minime transferri debere, apertifll- 
me oftendunt: Qvare veftram paternitatem, ob noftri regni com
moditatem , ac pacis tranqvillitatem, qvam potius cupimus augeri, 
qvam diminui, fummopere rogamus , qvatinus prefatum locum 
Flensborgenfem fub regimine fratrum Dan orum, per qvos fuit pri
mitus reformatus, & ad bonum ftatum, in qvo elt, redu&us (pro
fato genitori noftro chariflimo eis fideliter aftiftente) permanere. 
Alios qvoqve conventus in Ducatu noftro Holfatie fituatos, ad gre
mium provinde Daciane & regimen miniftri provincialis noftri regni 
Dacie, prout ab antiqvo fuerant, noftro intuitu ac favore,reducere 
dignetur, & velit. Dkt ovrige sindes in Annalib. Ecclef. Dan. Tom.IL 
pag.287.288.

§» 5.
Endelig kand det femte eg sidste Hoved-Beviis for mm Meening 

tages deraf/ at denne Provintz, fra Arrilds Tiid, har staact under 
selvsamme Ovrighed, og haft samme Love og samme Regierings- 
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Maade, som andre Dansse Lande, da det bestandig har været det 
Dansse, men aldrig det Tydsse eller Romersse Rige indlemmet, end- 
ssient det siden er bleven confunderet med Holsteen, og af mange tu 
kyndige kaldes saa, mod hvilken Daarlighed den lærde og accuratejoh. 
Möllerns setter sig endogfaa med Nidkiærhed, naar han in iiagog. ad 
Hiftor. Cherfon. Cimbr. pag. 2. skriver stråledes ♦ Difpefcitur, pars 
Cimbriæ auftralis in ducatus duos , Slefvicenfem atqve Holfaticum. 
Qvos licet NB. ab idiotis & alienigenis inveteratæ, fed NB. erroneae 
loqvendi confvetudini morem gerentibus, confundi haud miremur, 
merito tamen iis indignamur, qvi, cum inter literatos, <3c rerum 
patriarum gnaros velint cenferiin eundem errorem turpiter im
pingunt, ac, incolas ducatus Slesv. reété Holfatos vocari, a (Terere 
non erubefcunt*  Difcant hi, diverfiflimam ab omni ævo utriusqve 
ducatus fuiife conditionem, diverfam Regiminis formam, divería. 
Jura, diveribs denique prifcis temporibus Principes. Difcant, Holfa- 
ticamGermanise eile partem &. feudum imperii Romani, Slesvicen- 
fem autem ab illius Jurisdiétione immunem, regno dánico propio
ri nexu devinciri. Legant hoc fine, præter epiftolam Godfchalchi 
ab Alefeldt, Epifc. Slesv.ad Cameræ Imperial. Judices an. 1526. exara
tam, & a J. A. Cypræo editam , Mart.Chemnitii Jun. Aulæ Go ttorp, 
cancellarii, an. 1627. defiinéti, fcriptum pofthumum, an.1629.excu- 
fum : Bericht von der Gelegenheit und Unterscheid der bcyden 
Hertzogthumer, Schleswig und Holstein, worin erwiesen 
wird, dast Schleswig eine Pertinente und Lehn derLroneDatt- 
nemarck sef, das Römische Reich aber kein Recht darauspræ- 
tendiren könne , weil es von demselben durch Grentzen und 
sonst in allem unterschieden ist.

Det as Mollero paa beraabte Brev som Godfche von Ahlefeld' 
ffrev i Nefornrationens Tiid, da han for den Catbolsse Kirkes Sicker- 
heds ssyld, gierne vilde have været et Lem af Tydssland, om han hafde 
fundet nogen Grund for sig, haver blank andet disse Ord: Interea 
Slesvicum femper fubfuit fuperioritati daniæ, tam in temporalibus, 
qvam in ipiritualibus palam & publice, fervantur  que per laicos in 
omnibus judiciis fecularibus leges Danicæ, a tanto tempore, citra 
cujus contrarium, non eft memoria hominum. Za Vist nok er det en 
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unegtelig Sandhed, at Dette Lands Lov og øvrighed af Begyndelsen 
var aldeeles Danff, altsaa Sproget af samme flags. De Jyder, 
Juther, Guther eller Gother, som have givet Sender ey mindre end 
Nerre Jylland sit Nafn, maa vcere kommen her over fra Gulland og 
have landel forst med deres Snecker i Slien eller icke, thi keå rela
tioner/ ere ey min Grund , saa bliver det dog altiid meget rimeligt, at 
Gotherne paa det Sted hvor Gottorp nu staaer, have haft en Hof- 
dingsborg og altsira deresSprog den gang Overhaand. Naar Saxo 
Gram ma tic. i sin fierde Bog taler VM Kong Wermunds Foget eller 
Embeds Mand i Slesvig, ved Nafn Frowin og hans tvende Senner 
Kern 05 Vigo, hvilke noget fyr Christi Tuder, ffulde have hefnet de
res Faders Dod paa den SveuffeKong Atislaus, og siger pax.64.det 
blev dem haanlig forekast, at de, mod Danffe Mcends Maade hafde 
vcrret hverandre til Hielp i det Drab s da tværtimod en Danff Mand 
fordum efter Lov og Vedtcrgt maatte angribe een, staae for 2. og ey 
flye forend der kom ham tre paa Halsens saa ak det Danffe Nafn fik 
ingen LEre af Atislai Drab, da tager Stephanius her af et Argument til 
Bcviisning paa, at Slesvigerne vare Danffe efterdie deres Misgierning 
blef Danffe Folk tillagt. Hans Ord ere pag. 105. in notis ad Saxonem 
disse: Hic etiam audies, Slesvicenfium deli ¿turn, qvo contra unum Sc 
folum duo dimicarunt, Danicæ gentis convicio ludibrioqve adfcribi. 
Qyare Slesvicenfes Daños oiim hábitos eñe,hine firmiter colligas. Qy od 
annoto contra qvorundam opinionem, qvi regni Daniel terminos citra 
qvam par} eft, migrant, Holfatos [Slesviceníes] germaniæ adferibentes, 
qvod jure meritiifimo prius Dania vendieavit. Namqvorfum alioqvi 
Slesvicenfium dixiilet, Fremdeeles at de Angler eller Angelboer, som 
tillige med deres Naboer Saxerne i det femte Seeulo foretoog og lycke- 
lig udfsrte det bekiendteTog paa Britannien, og kaldte Landet efter 
deres Nafn, vare Jyder, og icke efter allmindelig Indbildning, Jy
dernes Naboer og Stallbrodre, men selv et vist flags Jyder, fom 
brugte Danff,. in specie Jydff Sprog, saadant tiendes, efter min Mee 
ning, paa mange afde Ord, som Engelsmanden har faaet af os. Vel 
negtes icke at joe de Danffe som fire hundrede Aar derefter igien be- 
mcestrede sig Engelland og satte Konger af deres Nation paa den En- 
gelffe Throne, ogsaa den gang kunde have indfort mange andre Dam 
ffe Ord. Men i den celdre Expedition under Hengft og Horil, mee- 
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ner jeg de Angelboers Jydffe Dialeét/[tÜ et Vidnesbyrd om hvad 
Landets Sprog den gang var] er indkommen i det Engelffe. Som 
en Prove afsaadanne Ord vil jeg anføre nogle faae der falde mig ind 
og ere deels alleene Jydffe, deels udtales af Engelsmanden efter den 
Jydffe noget plumpe og bredmundede dialeét. Ex. gr. Beaft, Belli, 
Boliter, Bow, Bull, Clow, Cow, Crowl, Drawn, Fork, Gap, 
Glow,Gnaw, Grow, Our, Mani, want&c. Dog det giores ey bkhov 
tit opholde sig ved de uvisse eller merke Tårs Historie. Hertug 
Amrd , Kong Erich Egegoods Sen, som i det tvifte Seculi Begyndelse 
fik dette Land til Lehn af sin Far Brodér Nicolao, og egentlig var den 
forsie Sîesvigffe Hertug, han var vel tillige de Obotriters Konge, og 
blef afKoeyser Lothario forleenet med det Vendisse Rige, dog regerede 
hanSleswig som en Danff Provintz, efter Danffe Love og fik det 
Danske Tilnafn Lavardus, det er Cultos Legum, Lovenes Bevarere, 
deraf at han som en Retfcrrdigheds Elffere, hanthcevede Landfreden, 
og strcebte scrrdreles at udrydde Rovere, som for hans Tiid opholdt sig 
Hobeviis i Skovene og giorde Veyen usicker. Hans Sonne-Son 
Kong Waldemar den Anden gaf Aar 1240. dette Land ingen Tydff 
men en Danff Lov, tilfettes med Norre-Jylland, hvorfor den endnu 
kaldes den Jydffe og var i nogle hundrede Aar derefter ey at lcrse i an
det end Danff Sprog. Saa er og uneegteligt, at appellationen fra 
Urnehovets Landsting i Slesvig, ligesom fra Viborg Landsting i 
Norre Jylland, gick til Danne-Hoff eller Rigens Raads Kiendelse i 
Dannemark, og det var een af de Vilkaar, som blef fasifatt 1254., 
da Kong Chriítoph. I. udi Kolding forleenede Hertug Waldemar sin 
Broders Abels Son med dette Land. Han maatte love at alle Sa
ger som ved Urnehovets Ting ey kunde afgiores, ffulde som sedvanlig 
mdsiefnes for Dannemarkes Riges Rand, i hvilket han selv nemlig 
Hertugen, som en Danff Vasall, ffulde have sit Så. See A. Hvit- 
feld. Tom. I. pag. 241. Indtil Enden af nest forrige Seculo, eller 
Biafii Ekenbergs Tild / hafde Slesvigerne icke eengang nogen fuld- 
stendig Tydff Oversettelse af deres Jydffe Lov, og da de nu har den, 
faa er den doa fuld af Danffe Ord og terminis juridicis. Udi det 
Flensbergsche Archiv giemmes denne Byes allercrldsie Lov Bog, ffre- 
ven meget zierlig paa Pergament og prydet med Sfølv-Beflag, denne 
rare Codex er ingenlunde Tydff, men good breed Danff og beviiser 
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noksomhvadFlensborgerrette Tungemaal fordum var/ da Begyn
delsens Ord Ex. .gr. ere dige: Her byrias Bymens Skraa afFlensborgh. 
See meere udi Herr Emit Joach. de Weitphalen lcerde og vitloftige 
Fortale til hans nyelig ubgifne Tom. III. Monument, ined. Rer.Cim- 
bricar. pag.91. in notis lit. d. Alt dette lader os ey tvivle PÑÑ/ at jo 
Synder-Jylland indtil denne Did var ligesaaDanst som Norre- Jyl
land og Sproget det samme. Just dette var eet af de Hovet Argu
menter, Kong EricusPomeranus beraaber stg paa i sin Trette mod Hol- 
sierne om det Slesvigste Lehn, og lases hos Hvitkeid Tom. 1. pag. 
682. eet/ anno 1421. die Laurentii, af den Slesvigske saavelsom af alle 
fire Jydste Bisper, en halv Snees Abbeder og de fleeste saavel Sen
der-som Norre-Jyllands Kiebsteders Magistrater, udstedet Tings- 
Vidne, at Sonder-Jylland af Arilds - Did er et Danst Land, bruger 
Dansk Lov og Ret, Danste Privilegier og 1^. Danff Sprog.

(II.)

Nu reiser sig det andet Hoved SpFrsmaal, nemlig naar og 
ved hvad Anledning det er skeet, at denne Proviutz har antaget det 
fremmede Tydste Sprog ? Hertil svarer jeg, at een Deel Forsterne, 
een Deel Land-Stenderne, sardeles Adelen ogGeistligheden, af ald 
Magthave hiulpet hertil, ja med Fliid arbeidet herpaa, og det fra 
nogle hundrede Aar hid, saa jeg hoylig undrer over, at de indtil vore 
Tilder enda icke ere avancerede videre dermed, end de virkelig ere.

Som Sonder Jylland lenge siden er bekiendt for at have varet 
etStriidsable, og tillige enBlood-Kilde for Dannemark, saa finder 
jeg merkvardigt, at de som egentligst har giort det dertil, have varet 
just 3. af vore allerstorste, vistste og priisvardrgste Regentere, nem
lig Waldemarus Viétoriofus, MargretaogChriftianus III. Just diste 
frem for andre have, til et Vidnesbyrd om mennistelig Viisdoms U- 
fuldkommenhed, begaaet den allerstorste Staats Feil, i at dismem- 
brere oftbemeldte Provintz fra Dannemarks Crone.

Kong Valdemar angaacnde , da veed vi, han stiftede Danne
mark imellem sine fire Sonner, saaledes, at Erich blefKonge, Rnud, 
Hertug i Halland og Blegind, Christopher Hertug i Laaland og Fal- 
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ster / men 2lbel Hertug i Sonder- Jylland. Fra den Tiid af, kand
man egentlig regne, at denne Provmtzes Regiering og dermed tillige 
Sproget, er blefven forandret. Mel vilde icke erkiende Kongen sin 
crldre Broder for Lehns-Herre, thi floog han sig til den Kceyserlige 
Eackon, kaldet den Oibeiiinffe, og hafde med sig, scerdeeles Hanse*  
Stederne, Holfteenerne, Bremerne, Brandenborgerne og Saxerne, 
ligesorn Kongen hans Broder flog sig til detOuelñffe Parthi, oghafde 
de Meklenborgffe og Lüneborgffe Herrer med sig. Endffiont nu Abel 
endelig maatte bucke og erkiende Kongen for sin Lehns-Herre, saa 
hengte dog baade hans og hans Borns Hicerte bestandig ved de Hol*  
steenffe Grever, deres Svogre, og den Tydffe Kcryser og hans Riges 
Love, i hvilken de sogte og fandt bedre end i den Danske Ret, en 
titulum juris til at giore Lehnet arveligt. Nock lnaatte Waldemar, 
Abels Son, ester sin Faders ulyckelige, dog velfortiente Dod, anno 
1254, til Kolding tage Slesvig som et Fane-Lehn af sin Farbroder 
Kong Chriftoph. I. samt love at erkiende Dannehoff eller det gamle 
Danske Parlament for sit Lands Hoyeste Ret. Men da denne dode 
kort ester, saa yppedes forrige Trette paa nye ved deHolsteenffeGre« 
versTilffyndelse, hvilke forsvarte den nye Slesvigffe Forste Ericum, 
og paastoode, han ey ffulde have med Dannemarks Love at giore, men 
besidde sit Land arvelig og som Selv - Eyere. Dette Forsett fandt de 
good Leylighed at udfore, da de med fleere Tydske Herrers Hicelp, og 
de Danskes flette Ordre eller Raadferelse af Dronning Margretha 
Sambiria, vandt paa Lo-Hede ved Slesvig et Feldflag, fom var faa 
decifiv; at baade den unge Kong Erick OlippinZ og bemeldte hans 
Moder som Formynder, bleve fort fangne til Segeberg og Hamborg 
de Holstenske Grevers Stad , hvor man ffrev dem utaalelige Love for, 
sikrdeeles denne, at de Slesvigffe Forster fra nu af, uden Modsigelse 
ffulde tractores paa Tydff Food. Disse og fleere dislige Stridigheder 
i folgende Tiid, dempede hos Lands - Herrerne, saavelsom hos deres 
ofre af Danffen overrumplede Undersaatter, de Sonder-Jyder, meer 
og meere det celdgamle Venffab og Lands »Mandffab, altsaa tillige 
Sprogets Hoyagtelse og Kicerlighed. Paa de Tydffe Naboers Hicelp 
satte man ald tilliid. Med dem giorde man alliance og Svogerskab, 
af dem lcrrte man Love, Seeder og Konster. Vel blev Kong Walde
mars Danffe eller Jydffe Lov, i sin Gyldighed, som den endnu er.

Men



udi Sondek-Jylland eller Slesvig.______ 71
Men, da Flensborg, Eklenftsrd/ Aabenraae / Tander og fleere 
Kisbsteder/ efter Haanden kom op og finge Stadts Ret, faa maatte 
samme laanes af Lybff eller andm fremmet Ret. Scerdeeles efterdie 
him gamle Lov var alt for kort og knap i en Did, da ulus rerum vorte 
og mange uafgiorte Tilftrlde indfandt sig , som vriste de gamle Loves 
Utilstrekkelighed. Naar man nu skulde have nye Love/ davar man me
get langt fra at laane dem afDanste etter forfatte demi Dansk Sprog/ 
hvilket ved bemeldte Tilftrlde var meer end kommen afModen.

Da Vognen saatedes heldte> fik den et hart Sted / somkoyr den 
til at falde alkdeeles/ og det ved en Handelst/ af hvilken man naturlig 
viis kunde have ventet det /som var tvert imod/ nemlig an. 138 s. da 
Hertzog Henricus ved Doden afgik uden Lifs Arfving / faldt dette 
Land uden Modsigelse tilbage i den unge Kong Olufs, eller rettere 
harls Moders og Formynders/ Dronning Margrethæ Hander / og da 
skulde man mindst have ventet hvad der dog ffeedf/ nemlig at Slesvig 
kom lcenger fra Dannemark end nogen Tud tilforn/ eller i det mindste 
at Sproget blef/ frem for nogen Tiid dempet der. Da kloge Hens 
efter Ordsproget ogsaa legge deres Eg i Nceldey saa fandt endog saadan 
ni Dame tørn Margretha var/ ingen Daarlighed i at give/ ja endogfaa 
med Bon og Begiering at tilbyde de Holsteenske Grever Sonder- 
Jyllands Forstendom tik Lehn. Heraf reiste sig blant andet dette z 
som svarer til mit Oye merk/ at den Holsteenste og Slesvigske No- 
fa lesfe, som hidindtil hafde vcrrct tvende Corpora, bleve eet Corpus 
og ey allerne frem for nogen Tiid fammenflettede sig i Svogerskab og 
Slægtskab/ attsaaiSprog/ Scrder ogInteresfe,men ogsaascerdeeles 
at deres offentlige Forsamlinger og Forretninger bleve sammensmelte
de tik eet St ycke/ paa de felles Land-Dage og Land Retter/ hvor Ade
lens saavek som Pråternes og Kiobstedernes Deputerede, lige fra 
Hamborg af/ indtil Kolding Brok/ maatte mode paa eet åd og 
handle deres Sager i eet Sprog. Her blef det half undertryckte Dan
ske Sprog nesien heel mrdertryckt in civilibus publicis. Ved Herrets« 
Tingene gieidte det vel endda, ligesom det giekder nogenledes den Dag 
i dag er/ paa de Peste Steder/ for Bondens ffyld / men da det Dan
ste gik icke vidre/faa lcrrte knao nogeii at skrive det/ og ald Balancen 
faldt paa den anden Side. Derved er det blevet og deri er det gaaen 
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vidre og vidre / scerdeeles da Landet r som atter ved Hertzog Adolphi 
Dod 1459. anden gang faldt Dannemarkes Crone til/ ogsaa arter 
iglen ilf Chnftiano L blef givet til Friderich I. og igien af hans Son 
chriiliano in. dets storste og bedste Deel til hans tvende Brodre Fri
derich og Johannes.

Jeg har tilforn sagt at Geistligheden ey mindre end andre Steen- 
der har vceret og endnu er Aarsag i det Danste Sprogs Afstaffelse; 
thi siden Regieringen blef Tydst z siden Bistopperne idelig blcve tagne 
af denHolsteensteAdelstand , saa og Reformationen kortester unddrog 
den Slesvigste Bistop fra sit Samfund med den Lundiste Erke-Bhp 
og de Danste Kirke-Forsamlinger/ saa sogtes gemeenligTydste Pre
ster, serdeeles tempore reformationis, da man her til Lands hafde ont 
ved at finde en Protestantist Lcerere, og derfor toog nogle lige fra 
Skolerne,andre fra Verdslige Beticninger. Den gang lood man man
ge tydste Studentere forjkrive fraMagdeborg og Vittenberg, foruden 
at see sta noyé paa Sproget. Dog blef endnu Kircketienesten, paa de 
fleefte Stader, lang Tiid Danst. Men Tlid efter anden have Prester
ne som alleene studerede i Tydstland og fandt Besværlighed ved det 
Danste, for deres Mageligheds Skyld, sogt at infere tydst Pradiken 
paaLandet/end ogsaa i de Egne/ hvorAllmuen knopen gangforstaaer 
en samlet periodum. Paa nogle Steder begyndte man forst at giore 
hvcrr ficerde r siden hvcer anden og omsider alle Predikener paa Tydst. 
Saadant kunde ikke stee hvis ey Provsterne og scerdeeles General-Super
intendenterne, saasom Tydste af Fodsel/ hafde samme principium, som 
Presterne, thi da de paa visitationer udi Meenigheden ofte intet kun
de udrette, onstede de at indfore det som er dem bedst bekiendt,stiont 
Meenigheden nesten fremmet. I denne Henseende holder jeg for, at 
General-Superintendenten Do&. Stephan Glotz, har handlet meget U» 
forsvarlig, da han mit i forrige Seculo,reent afstaffede det Danste og 
indforte, til Allmuens store Sorg og Gremmelse, stiont Prestestabet 
til Behag, Tydst Sprog i alle Angelste Kirker/ det Flensborgste Amt og 
Provstie tilhorende / hvor Danst tales i hvcer Bondes Huus, men al
drig hores en Danst Prcediken. Udi det store Tonder Amt saa og i 
Amtet Bronlund eller Aabenraae/ hvor Tydst er endnu langt mindre 
bekiendt end i Angeln, hafde,ftlfsamme nicer end dumdristrige Forfeit 

denne 
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Denne Time vceret udfort, hvis den Forstelige Gottorfste Regiering 
var bleven ved Magt; thi dermed lood sig afgangne Provst Loch ofte 
forlyde / sigendes , det var Hertug Friderich fom endte fit Lob i den 
Polske Krig / hans fulde Agt, at hvis han var kommen hiem til roelig 
Regiering/ ville han med Roed udrydde det Danske Sprog af alle sine 
Kirker.

Af alt dette fluttes noksom, at det Danste,som endnu er tilovers 
blank AttmuensFolk i denne Provintz, kand ey ventes atvcere enten 
reent etter zierligt, saasom ald Cultura er tabt, hvilket Cafp. Danck- 
werth pag. 105. scerdeeles siger om de Flensborgers , men med samme 
Foye kand siges om andre Slesvigste Staders Maal. Obwohl, he
der det, die meisten Bürger die Teutsche Sprache verstehen 
und auch zu reden wissen, gesialtsam in den vornehmsten Lir- 
chen 5U St. Marien und St. Nicolai, Hochteutsch geprediget wird/ 
so redet doch das gemeine Volck und das Gesinde in den Hau
sern gemeiniglich Dänisch, dmrn auch die gantze herumb belese
ne Gegend sich der Dänischen Sprache gebrauchet. Es ist 
aber der Flensburger Deutsch und Dänisch, eins so guth wie das 
andere, diejenige personell ausgenommen so gestudiret oder 
gereisct haben, og Olaus Borrichius siger i sin diíTerration de caufis 
diverfitatis lingvarum. Noftri Flensburgenfes inter Danicam & Ger
manicam lingvam ambigunt, neutri propemodum fimiles , qvia 
utriqve. Qyod & ad omnia Nationum diverfarum confinia folenne. 
Saa sinder jeg ogsaa at Chriítiernus Petri, udi sin an. 1531. til Antwer
pen trykte Oversettelse af Davlds'Psallner, advarer i Fortalen alleLa- 
sere at vogte sig for den i Flensborg brugelige Danske Dialeét, saa
som ureen, hvormed han vil staffe denne sin Oversettelse et Fortrin 
srem for Francifci Wormordi aldre Edition.

For at gifve en liden Prove af dette Lands idiotismo, vil jeg foye 
her hos en Fortegnelse efter Alphabetist Orden, paa de sardeelesOrd, 
som her ere brugelige i Sonder-Jylland, og ey andensteds i Danne
mark, saavidt jeg mindes. Af dem ere nogle heel eller half Tydste, 
nogle crldgammel Danste, men lange siden hos os afstaffede, nogle 
afen anden Bemerkelse, stiont efter Lyden desammesom i andre Pro- 
vintzer Ex. gr.

K Banter,
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Baater, et flags ringe Smer fom kaages afKiemmelk og er ligesom 
Bet / mere. Halv Ost.
Beimand, en Tiggere.
Biflaa / Vindue-Skaade.
Blee, et Senge-Lagen, bruges her alleene om Borneblee. 
Boel, en Boende-Gaard/ uden tvivl contra&e Boelig. 
Bryge , et Smorre - Brod.
at Bwe eller Soelbroe, at veireKlceder i Solen. 
Doen, en ond Lugt.
Dounek Torden hine, det Donneker, det Tordner.
Dug , et Klcede/ Ncrsedug, Halsdug.
Due/ at dyppe lline. Duels Dyppelse. 
Durens, en daglig Stue som er ncest ved Deren. 
Drcrte, langsom seendrcegtig.
Faam, Gave afviåaiiersom bceres til Bryllup,atbcerefaaen/dagen 
Fenne, en indgroffcet Eng. stilsorn.
Faaekyndig/ eenfoldig uvidende.
Fraingnlv / Forstue qvafi det fremmerste Gulv. 
Foerhenmret/ en Vest eller Camistl.
Fiirstnet, stir-kantet.
Grydsieeg, OxKiod/det er underligt at vi rette Dansse har antaget 

et tydss Ord Grossen Brad a Grapen - Gryde & Braten - Steeg, 
menSlesvicenses har beholtGrydfteeg.

Guard, Hauge ex. germ, ©flrtnt/ Sveds Trcre Gaaran, Gaard ta
ges og for Gtcrrde.

Giclm/ en floor Storm.
at Hede at Brygge, jeg hedte en Tonde Oll.
Helle Ting, den Sygdom Rosen Erifypelas afdet Plattydsse dat Hillige 
Hausas, den der har fortceret ald sin Forraad. sDing.
Hansbcrr / Rips.
Hylle, en Hue, eller font Jyderne sige/ en Lue.
Haandklerder, Handsser.
Henlet/ saa flet og ret eller nogenledes.
Hielm, en Lade som staaer paa Stolper noget oploftet over Jorden 

for Utoy at holde af Kornet.
Hoyem/ Hovet-gicrrd i Sengen. 
Hvast / en indgrostetVey. Ispstr,
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Ispser, det lidetHorn der selles paaKilerneloget, for at fluktk Hullet 

ved Stangen.
Isierbond, Metister.
Tsamling , om et Aar eller og fer et Aar siden, idag samling.
Ionsen for lidt siden.
Wart, Lysestage.
Lous, Hvelvtngen i en Bager-Ovn.
graven, arrig.
Rosi, Bryllup.
Rotlif, en liden Under-Troye.
Wecke, forflaae, der er ingen Forkleck i intet Forslag ingen Droyelse- 
Rarm, Karet.
Rand/ etLandsbye-Huusm oppofit. til Boel.
W/ det inderste Kammer.
at Kvitte, at klore med en Hiul-Baare, hvilken og heder en Krit Baare. 
Landser, Faste Bonde.
Lev, et Brod Rug-Lev, Hvede-Lev, &c.
at Live, at gielde Grise.
Lutre, at klare Brendeviin.
Lar, en Stige eller liden Trappe.
Mosibond, Kiod Polse.
Mule, Brod med Fit paa.
at Mude, besticke, bekiobe. Den Gaveselv som man giver een for 

at boye Retten, kaldes og Mude.
Mon, i Allmindelighed et Stycke Boeffab, et Mon i Huset.
(De, et Faaer.
Ove, at raabe præt. perf, jeg oyte.
pisel, stoor Stue.
at prigle, at binde Stromper.
Renden, en Did i Martii-Maanrd naar deter got at brygge Oll« 
Ray, snart hastig.
Rampling, ung Nod eller 2. Aars gammel Kalv.
Raude, et Rugbrod.
Skaadffriin, en Skuffe.
en Synter en Uge.
Gpincke en Spurre.
Syre, en Suurdey. K 2 ~ Gatt,
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Satt/ mett. ~~
Sammet Flegel.
at Smppe Lyset at snyde det. 
SØwens, Sengekammer.
Spulten, kt Gierdesom settes af klevede Stager eller Kieppe. 
Spay/ Suppe.
Stach, en Strippe, 
©trøg / en Fiol-Bue.
Stammel/ en stor Lysestage af Trcre som settes mit paa Gulvet i 

Bender Huse, naar Pigerne sidde omkring for at see at spinde 
eller giere destige Gierning.

Staut / Stadselig t Klär.
Mot, Tiidsfordriv. 
Mn / en liden Ballte. 
Mdder, Boghveede.
Værten, vel ved Magt/velhavende; item i Stand til at forsvare sig» 
Vampes, en Quinde Troye.
Varp / Uldengarn som Jstet til Vadmcrl.
Vinnecke, en liden Under-Troye.
Veus, en Gedehams. 
Unden, Middags Mad. 
yngling/ en Aarsgammel Griis.

Endnu maa jeg ved denne Lejlighed erindre dette, saasom merkverdigt, at da een 
af de Hoved-Characterer som tydeligst adffilier det Dansse og Tydsse Sprogs Egen
skaber er dette, at Tydssen setter Articulum for ved Ordet, sigende : Das Haus, der 
Mann, die Frau, men det Dansse Sprog vil have den bag ved, saasom Landet, 
Manden, Konen, altsaa er dette et Tegn paa det Tydsse Sprogs Fremgang i Dan- 
vemark, at de Ssnder-Jyder eller Slesviger, saasom boende yderst mod Tydsslands 
Grendfer, lenge siden have antaget genium lingvæ germanice i at sette ligeledes de 
Dansse Ords Articulum foran, sigende ey Manden, Landet, mens æ Mand, x 
Land &c. og dette æ, som er taget af Plnt-Tydssernesde, de Mann, de Fru, dette 
æ, siger jeg, hersker ey alleene i Sonder -, men ogsaa i en stoor Deel af nest angrend- 
fende Norre-Jylland, nemlig indtil hen imod Skanderborg; Thi der er det forst, 
at den «ldgamle genius lingvæ Damcæ, atter faaer Overhaand, og enhvcer siger 
Manden Landet &c. Denne Forssiels Oprindelse og disse Grendsers Grund, bliver 

indtil vidre tt Problema, som overlades andre Elskere af Sproget og 
Alderdommen at undersoge.

Forkla-


