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“…der er flere af den slags”
Bøndernes møde med krigen i 1400-tallet, set med Holstenerpræstens øjne
CARSTEN SELCH JENSEN
This article analyses how peasants were treated during the wars fought during the early
decades of the fifteenth centuries between the Danish King Eric of Pomerania and the
Counts of holstein, as described by the Chronicon Holtzatiae (written c. 1448). The
sympathies of the chronicler towards these peasants depended entirely on their suspected locality towards the counts of holstein, with the loyal peasants fighting a just
war supported by God, and the disloyal peasants being nothing more that ungodly
beasts fighting an unjust war.

I den krønike som i dansk oversættelse bærer titlen “holstenerpræstens Krønike”
findes en beretning om en belejring på fyn i året 1372, hvor Kong Valdemar Atterdag
skal have forsøgt at erobre borgen hagenskov sydøst for Assens. Kongen havde lejret
sig med sin hær udenfor borgen og forsøgte nu med alle midler at indtage den. I krøniken hedder det i dansk oversættelse:
foran denne borg lå kongen i egen person, og en dag forsøgte han at tage den
med magt (…), først med skjoldbærende svende, der var iførte deres herrers
pansere, og da de var dræbte, forsøgte han det samme med bønder. Til sidst
spurgte hans adelige hofmænd, hvorfor han til ingen nytte ville udsætte sine
folk, thi de sagde: “Ser I ikke, at de ikke kan modstå dem på borgen, og at disse
ikke kan besejres med bønder?” han svarede dem: “Jeg ser, at I ikke vil gå,
derfor fører jeg dem frem hvem jeg kan. Thi svendenes og bøndernes moder
er ikke død, der er flere af den slags”.1

1
De oversatte uddrag af holstenerpræstens krønike er fra Holstenerpræstens Krønike (Presbyter Bremensis), oversat af Anna hude, Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse,
København 1903, her s. 83–84. Latinske uddrag af krøniken er hentet fra Chronicon Holtzatiae,
auctore Presbytero Bremensi, udg. J.M. Lappenberg, Kiel 1862, her Cap XXVI, s. 89: ”nam
mater scutiferorum et rusticorum non est mortua, plures sunt tales”.
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Udgiveren af den danske oversættelse af holstenerpræstens Krønike, Anna hude,
sætter i en note spørgsmålstegn ved, om denne belejring overhovedet har fundet sted
og peger dermed på det anekdotiske i fortællingen. Dermed antyder hun naturligvis
også det ligeledes anekdotiske i kongens kyniske syn på svendene og de udkommanderede bønderne, der fyldte hærens rækker: Der var ifølge Valdemar flere hvor de
kom fra, og derfor kunne man gerne ofre dem i nogle udsigtsløse stormløb på borgen.
Ser man bort fra det anekdotiske præg i beretningen er den holdning, der kommer
til udtryk i kongens udsagn interessant for så vidt som den giver et bud på hvorledes
man faktisk så på bønderne og andre af de grupper i samfundet, der ikke normalt var
våbenførende når de, om man så må sige, blev ramt af krigen i senmiddelalderens
konfliktfyldte århundreder. Det kan således være relevant at kigge lidt nærmere på
holstenerpræstens skildring af disse forskellige menneskers møde med krigen.
Indledningsvis må det også være på sin plads, at gøre opmærksom på, at nyere tiders sondring imellem soldater og civile ikke er formålstjenlig når det kronologiske
fokus er på (sen)middelalderen som tilfældet er i denne artikel. Jeg har derfor valgt i
stedet at benytte udtrykkende “våbenførende” og “ikke-våbenførende” om de grupper,
der optræder i teksten, for dog på et overordnet plan at kunne sondre imellem de
folk i samfundet, der normalt bar våben som en del af deres stand eller erhverv (fx
adelsmændene og deres svende, samt krigsfolk i almindelighed), og så de grupper,
der nok havde adgang til våben, men kun undtagelsesvis tyede til våbenmagt (fx bønder og borgere). Det præcise indhold af begreberne er således noget flydende og i
mange tilfælde afhængig af den konkrete situation. Eksempelvis var bønderne ikke
som sådan våbenbærende og opfattedes tit heller ikke som særligt anvendelige i periodens mange krige og konflikter, men de forventedes dog at have adgang til våben
og anden krigsmæssig udrustning, ligesom de også som noget selvfølgeligt skulle tage
del i forsvaret af deres hjemstavn og i øvrigt give møde efter forudbestemte regler
når kongen samlede sin hær.2 I denne artikel skal det undersøges hvorledes en senmiddelalderlig kilde faktisk skildrer disse menneskers møde med krigen i nogle udvalgte eksempler fra holstenerpræstens Krønike.3 Det er i øvrigt værd at bemærke,
at krøniken ikke gør særligt meget ud af at sondre imellem forskellige grupper af
bønder; om de fx var selvejere eller havde meget eller lidt jord, osv. Kun undtagelsesvis
antydes det i krøniken, at der må have været relativ velhavende storbønder (og måske

Poulsen 2001: 50–51. Se også freedman 1999: 177–85.
Krøniken er skrevet omkring midten af 1400-tallet og det er naturligvis først og fremmest
samtidens syn på krigsfolk, bønder og borgere der kommer til udtryk i kilden, også når de eksempler der fremdrages foregik i de tidligere århundreder.
2
3
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ligefrem lavadelige) tilstede i de beskrevne kampe og konfliktsituationer foruden de
jævne bøder. Det kan således se ud som om holstenerpræsten ikke har haft interesse
for disse (for ham at se) ligegyldige detaljer, eller måske ligefrem har en pointe med
at skære alle bønder over en kam. Det ser i hvert fald ud til at være en væsentlig pointe
i krønikens skildring af holstenernes kampe imod folkene i Ditmarsken, hvor det i
høj grad handler om at fremstille holstenerne som dem, der kæmpede en retfærdig
kamp imod nogle vilde og uregerlige folk fra Ditmarsken.4
holstenerpræstens Krønike er skrevet af en i øvrigt ukendt holstensk gejstlig,
som var hjemmehørende i Bremen-stift. Man har spekuleret på om ikke han mon
har været i de holstenske grevers tjeneste, da han gennemgående fremstiller holstenerne i et overvejende positivt lys i sin skildring af kampene om herredømmet i Sønderjylland og tilsvarende er meget kritisk overfor eksempelvis danskerne.5 Krøniken
tager dog sin begyndelse noget længere tilbage i tiden, idet den begynder med Verdens
Skabelse, hvorefter den strækker sig helt frem til 1428. Det antages, at krøniken er
nedskrevet omkring 1448.6 En meget betydelig del af krøniken er viet den ovennævnte konflikt imellem holstenerne og danskerne i Sønderjylland, primært i den
sidste del af 1300-tallet og første halvdel af 1400-tallet.
I den internationale forskning har der igennem de senere år været et vist fokus
på spørgsmålet om bønders, borgers og gejstliges vilkår i middelalderens mange krige:
Var disse mennesker, der traditionelt set ikke hørte til de våbenbærende klasser, entydigt ofre når krigene hærgede, eller var virkeligheden en anelse mere nuanceret end
det? Den nyere forskning peger på, at virkeligheden var betydeligt mere nuanceret
end som så. faktisk tog både bønder og borgere helt formelt del i krigen igennem
lokale militser og de kongelige sammenkaldte hæropbud. Særlig vigtig var deres indsats når deres egne gårde, landsbyer og byer skulle forsvares imod angribende fjender.7
Landskabslove og andre love fastlagde derudover hvilke våben bønderne måtte og
skulle have rundt om på gårdene, foruden, at ganske mange landbrugsredskaber naturligvis uden videre lod sig anvende som våben.8 Ligeledes fastslog Stadsretterne for
borgernes vedkommende hvilke våben de var pligtige til at ligge inde med, således at

Se udfoldelsen af dette synspunkt i krøniken nedenfor.
Holstenerpræstens Krønike, Indledningen: I.
6
Holstenerpræstens Krønike, Indledningen: II
7
Poulsen 2001: 51.
8
Vedrørende højmiddelalderen, se fx La Cour 1959–61: 16–43. Senmiddelalderen og tidligmoderne tid er behandlet i Poulsen 2001: 50–55; Jensen 1992: 186–191. Se også den gennemgående behandling i frantzen 2010: 89–96, samt den yderst interessante undersøgelse
om bønderne og det senmiddelalderlige fejdevæsen i netterstrøm 2007: 301–328.
4
5
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de også kunne tage del i forsvaret af deres by.9 hvad angår de gejstlige, så tog de såmænd også fra tid til anden del i diverse konflikter og militære sammenstød på trods
af Kirkens forbud imod, at gejstlige havde våben og udgød blod.10
for nogle år siden udkom en interessant og meget vigtig undersøgelse af franske
bønders forhold under hundredårskrigen. Undersøgelsen bærer titlen Knights and
Peasants. The Hundred Years War in the French Countryside og er skrevet af den engelske historiker nicholas Wright. Bogens væsentligste konklusion er, at nok led
bønderne som følge af krigene fordi de direkte og indirekte var mål for plyndrende
krigsfolk, men at de også havde held til at forsvare sig imod selvsamme krigsfolk ved
enten at lægge sig i baghold og dræbe deres plageånder når de nærmede sig landsbyen
og gårdene, eller ved ligefrem at samle sig i lokale militser, der med held forsvarede
deres hjem og ejendom. Dermed kunne de fordrive de fjendtlige plyndringsfolk, selv
når angriberne var yderst velbevæbnede professionelle krigsfolk.11 Tilsvarende har
den danske historiker Bjørn Poulsen på dansk grund beskrevet hvorledes bønder og
borgere i Sønderjylland ofte var ofre for hærgende krigsfolk, men dog også kunne
bevæbne sig og dermed forsvare sig imod overgrebene.12
Et tilsvarende billede tegner sig også når man ser nærmere på holstenerpræstens
skildring af krigene imellem holstenerne og danskerne i senmiddelalderen. Der er
således i krøniken ganske mange beretninger om borgere og navnlig bønder, der måtte
lide meget under krigene, fx når bønderne blev udplyndret og dræbt, eller når borgernes byer blev mål for hærgende soldater og måtte udstå belejringer og plyndringer.
Man læser imidlertid også om, at disse folk mere aktivt tog del i krigene ved fx at
deltage i hæropbuddene eller i de lokale væbninger i tilfælde af indfald af fjendtlige
tropper i deres hjemegn.
hensigten med nærværende artikel er at se nærmere på nogle af de skildringer i
krøniken, der på den ene eller anden måde kaster særlig lys over bøndernes og andre
af de ikke-våbenførende gruppers vilkår i senmiddelalderen i forbindelse med de
mange kampe i 1400-tallet, der skildres af holstenerpræsten. Jeg har således i artiklen
valgt at fokusere dels på krønikens skildring af krigen om femern, der gik hårdt ud
over øens bønder og andre af dens indbyggere, dels se nærmere på hvorledes
holstenerpræsten skildrer holstenernes og danskernes militære sammenstød med
ditmarskerne, der i denne sammenhæng sættes i et ganske særligt lys der, som det vil
Se hertil særligt Jensen 1992.
Erdmann 1935: 14. Se i øvrigt nedenfor i denne artikel.
11
Wright 1998. Se også freedman 1999: 181–185. her analyseres forskellige eksempler på
bønder, der slutter sig sammen i større enheder og hære for at kæmpe imod deres undertrykkere. Ofte blev de derved fremstillet som uregerlige oprørere, der satte sig op imod deres herrer.
12
Poulsen 2001: fx s. 72. Se også Lane 1999: 127–134.
9

10
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fremgå, legitimerer en særlig brutal fremfærd overfor egnenes bønder og øvrige indbyggere. Ved i særlig grad at fremhæve de to cases vil det således være muligt nærmere, at udkrystallisere krønikeskriverens syn på bønderne i forbindelse med de
omfattende krigshandlinger, der foregik i regionen igennem hele 1400-tallet, og de
vilkår som disse bønder var underlagt når krigene hærgede.

Bønderne og krigen om Femern

Læser man nærmere i holstenerpræstens krønike får man et ganske godt indblik i
karakteren af de mange kampe, der blev udkæmpet af holstenerne og danskerne i de
første årtier af 1400-tallet. her berettes sjældent objektivt og ikke altid lige præcist,
men dog med stor indlevelse og patos om felttog, slag, belejringer og plyndringstogter
i hele det slesvigske og holstenske område – også om borgernes og navnlig om bøndernes vilkår under kampene får vi besked. Dette aspekt træder særligt tydeligt frem
i holstenerpræstens skildring af kampene om øen femern i årene 1416–20. Den kan
derfor passende tjene som det første casestudy i nærværende undersøgelse.
Øen femern var en frugtbar ø, der havde stor strategisk betydning som et vigtigt
overfartsted imellem kongerigerne og hertugdømmerne. Derfor havde den danske
konge i lang tid haft lensmænd siddende på femern indtil holstenerne erobrede øen
i forbindelse med striden med danskerne.13 I sommeren 1416 beretter krøniken dog,
at den danske kong Erik af Pommern i et overraskelsesangreb generobrede hele øen,
hvorefter øboerne straks underkastede sig danskerne og aflagde troskabsed til den
danske konge. Øens hovedborg, borgen Glambæk, blev også erobret af danskerne og
i krøniken hedder det om den danske Kong Erik; “da den borg var kommet i hans
besiddelse, lod han den gøre stærkere ved at omgive den med en vold”.14
Det tog altså ikke lang tid for den danske konge at underlægge sig hele øen, og
man kunne få den tanke, at øboerne faktisk ikke gjorde meget for at modsætte sig
danskernes angreb den sommer. Den danske historiker Kr. Erslev gør dog opmærksom på, at øboerne, for at undgå de danske krigsfolks hærgen og plyndren, måtte betale ikke mindre end 20.000 mark lybsk, samt udlevere gidsler til den danske konge.
helt frivilligt har overgivelsen derfor nok alligevel ikke været, og der blev lagt en
tung byrde på øens indbyggere efter det danske angreb i 1416.15

Böhme 1999: 132; Bill 1997: 108 og 166.
Holstenerpræstens Krønike: 118. Se også Böhme 1999: 132 for en rekonstruktionstegning
af borgen.
15
Erslev 1901: 27. Se også frantzen 2010: 124.
13

14
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Senere i holstenerpræstens Krønike får vi så at vide hvorledes den holstenske
Grev henrik planlagde at generobre øen fra danskerne. Angrebet kom i oktober 1416,
hvor holstenerne med deres krigsfolk satte over det smalle stræde til femern. Ifølge
krøniken var holstenerne bekymrede for, om de kunne nå at landsætte deres hær på
stranden og opstille den i slagorden inden øboerne og den danske garnison fik nys
om angrebet. En præst, der var lokalkendt forsikrede dog ifølge krøniken holstenerne
om, at der ingen vagter var at se ved overfartstedet og man hørte heller ingen klokker,
der ringede for at varsko bondeopbuddet eller de danske krigsfolk på øen.16 Det ville
ellers ikke have været usædvanligt, om øens bønder var blevet beordret til at holde
vagt ved overfartsstedet eller langs øens kyster, hvis danskerne havde frygtet et angreb
fra holstenernes side – sådanne ordninger kendes andre steder fra.17 Det er i den forbindelse i øvrigt værd at bemærke, hvorledes krønikeskriveren tilskriver den omtalte
præst en ikke ubetydelig rolle i den afgørende fase af holstenernes angreb. Krøniken
fortæller således, at det drejede sig om en “…presbyter ved navn Johannes Kedingh”.18
At der har været en præst tilstede i holstenernes hær er på ingen måde overraskende.
Det var normalt, at middelalderens hære som noget selvfølgeligt medbragte præster
til at tage sig af krigsfolkene. Der er mange eksempler på, at lokale sognepræster
fulgte sognets mænd i felten når de blev udkommanderet til at deltage i hæropbuddene, ligesom også højere gejstlige og prælater fra tid til anden fulgte hærene i felten.19
Det var disse præsters opgave at sørge for, at krigsfolkene modtog den nødvendige
sjælesørgeriske bistand forud for slagene, hvor der blev fejret messe, udført andre sakramentale handlinger og naturligvis bedt for den forestående kamps heldige udfald.20
I det konkrete tilfælde ser det dog ud som om præsten Johannes Kedingh var villig
til at gå videre end det. I krøniken udtrykte en af de tilstedeværende holstenere nemlig
sin tvivl med hensyn til troværdigheden af præstens oplysninger: “Mine herrer, det
er en alvorlig sag på en præsts ord at kunne miste vore fyrster og to lande”.21 Krønikeskriveren lod dertil præsten erklære, at “[d]en, der er bange for sit liv, kan blive her!
Lad mig få nogle kampfærdige armbrøstskytter, så vil jeg med dem betræde landet”.22
16
Holstenerpræstens Krønike: 133. Wright beskriver i sin undersøgelse, hvorledes ringningen
med kirkeklokker ofte blev brugt til at sammenkalde egnens bønder når fjendtlige krigsfolk
nærmede sig. Ringningen med landsbyernes kirkeklokker kunne dog også være et tegn på, at
en bonderevolte var under opsejling og der er derfor eksempler på, at landsbyklokker blev ødelagt og ringerne kastreret af kongens folk, Wright 1998: 106 og 113–114.
17
Poulsen 2001: 51.
18
Holstenerpræstens Krønike: 133.
19
Bachrach 2004: 69–70; Ohler 1997: 139.
20
Ohler 1997: 139.
21
Holstenerpræstens Krønike: 133.
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Præsten var altså ifølge krøniken villig til at stille sig i spidsen for nogle udvalgte
krigsfolk og med dem som de første gøre landgang på femern hvis ikke andre turde.
nogle få linjer tidligere havde præsten endda antydet, at han (eller nogle andre) havde
ordnet det sådan, at de danske vagtposter og soldater netop ikke befandt sig nede på
stranden den nat, og derfor ikke kunne slå alarm når holstenerne nærmede sig kysten.
Man kunne derfor få den tanke, at der var tale om en lokal præst, hvis sympatier entydigt lå hos holstenerne – i det mindste prøver krønikeskriveren at få det til at se
sådan ud.
Andre kunne dog ifølge krøniken bekræfte præstens troværdighed, og der er ikke
umiddelbart noget i teksten der indikerer, at Johannes Kedingh faktisk fik lejlighed
til at sætte sig i spidsen for en udvalgt skare af krigsfolkene under det efterfølgende
angreb på øen. Samtidig er det værd at bemærke, at der i teksten heller ikke er noget,
der synes at indikere, at krønikeskriveren fandt det bemærkelsesværdigt eller på
nogen måde kritisabelt (fx som værende i strid med kirkeretten), at en præst for det
første tilbød sin hjælp til den ene af de stridende parter, og for det andet viste sig
villig til at tage direkte del i kamphandlingerne.23
holstenerpræsten skriver da, at “således kom før dagens frembrud den største
del af hæren til det faste land på femern, uden at folkene i landet vidste det”.24 Landgangen forblev dog ikke uopdaget ret længe og derfor hedder det videre i krøniken:
“Men da det blev morgen og man opdagede, at holstenerne var der, blev der ringet
med alle klokker i landet og landets indbyggere viste sig alle på marken til hest”.25 At
de fremmødte øboer ifølge krøniken alle var til hest viser, at det ikke alene var et
sammenskrab af slet udrustede bønder, der stod overfor holstenerne. Snarere var det
øens storbønder, der var kommet til stede, og de har nok kunnet mønstre en udrustning, der stort set svarede til væbnerne og nogle af ridderne blandt holstenerne. Man
må dog også gå ud fra, at der faktisk var småbønder og fiskere i øboernes hæropbud
– højst sandsynlig har de skullet kæmpe til fods, bevæbnet med buer, armbrøster og

22
Holstenerpræstens Krønike: 133. Chronicon Holtzatiae: Cap. XLI, 135–36, ”Qui timet se,
his manet! Assignentur michi balistarii parati et ego cum illis terram ingredi ausus sum”.
23
I holstenerpræstens krønike finder vi ikke umiddelbart andre eksempler på, at præster,
munke eller andre gejstlige tog direkte andel i krigshandlinger. Det kendes dog fra en række
andre kildetekster, navnlig fra højmiddelalderen og da særligt i forbindelse med korstogsbevægelsen. Se fx Ohler 1997: 139; Prestwich 1996: 168–170; Lind 2004: 92.
24
Holstenerpræstens Krønike: 133–134.
25
Holstenerpræstens Krønike: 134.
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andre af de vanlige fodfolksvåben, såsom spyd, andre stagevåben, slag- og stikvåben,
skjold og måske hjelme.26
Indbyggerne på femern kom dog ikke i kamp den morgen. Da øboerne havde
samlet sig foran den holstenske hær blev der givet tegn til, at de holstenske armbrøstskytter skulle begynde at rykke frem imod øboerne. Armbrøsten var et yderst effektivt og frygtet våben, der var relativt nemt at betjene – i det mindste i forhold til et
andet af tidens frygtede våben, langbuen, der krævede lang tids træning for at kunne
anvendes med tilsvarende effektivitet. Et kontingent armbrøstskytter kunne tilføje
modstanderen ganske alvorlige tab igennem en regn af armbrøstbolte, der endog
kunne trænge igennem modstanderens rustningsdele. Det var ganske eftertrykkeligt
blevet demonstreret i forbindelse med den danske kong Valdemar Atterdags hærtogt
imod Gotland i sommeren 1361, hvor han havde besejret øens bondeopbud blandt
andet med hjælp fra sine armbrøstskytter. De havde brugt deres våben med uhyggelig
effektivitet, hvilket er bevidnet igennem de mange makabre fund i de massegrave
udenfor Visbys mure, som hidrører fra netop dette slag.27 her på femern kunne holstenerne givetvis have gjort Valdemar kunsten efter var det blot kommet så vidt.
fremrykningen af de holstenske armbrøstskytter fik dog angiveligt øboerne til straks
at sende bud til grev henrik for at bede om fred. Den delikate opgave som fredsforhandler på øboernes vegne blev i øvrigt overladt til præsten ved øens hovedkirke i
Burg, hr. herman Buren – måske en embedsbroder til hr. Johannes Kedingh? Oveni
tilbuddet om fred lovede øboerne, at de atter ville underkaste sig holstenerne og dertil
betale 6000 mark til greven og hertugen. 28
Efterfølgende fortæller krøniken hvorledes holstenerne nu belejrede borgen
Glambæk, der til sidst måtte overgive sig efter mere end to måneders intensiv belejring, hvor holstenerne, ifølge krøniken, dagligt angreb borgen “med maskiner og
bombarder”.29 På borgen sad den danske høvedsmand Iven Bryske, der havde modtaget større forsyninger af våben fra lybske skibe umiddelbart inden holstenerne indledte deres belejring. holstenerpræsten fortæller også, at den danske høvedsmand
havde bragt alle de forsyninger som han kunne få fingre i ind i borgen natten før holstenerne nåede frem; “øl, malt, mel, havre og byg”, som der står i teksten.30 BelejrinPoulsen 2001: 52.
frantzen 2010: 106–7. Se også den klassiske analyse af slaget i Thordeman 1939–40.
Væsentlig er også i et komparativt aspekt de nyere analyser af en massegrav fra Towton 1461,
der er præsenteret i fiorato 2000.
28
Holstenerpræstens Krønike:134.
29
Holstenerpræstens Krønike: 134; Chronicon Holzatiae: Cap. XLI, 137, ”…cum machinis et
bombardis”.
30
Holstenerpræstens Krønike: 134.
26
27
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gen tog sin begyndelse i det sene efterår i oktober måned, og borgen måtte overgive
sig på grund af mangel på mad hen i december måned. Med al sandsynlig var de forsyninger, som Iven Bryske havde samlet sammen umiddelbart inden belejringen gik
i gang, blevet taget med magt fra de omkringliggende bøndergårde, der altså dermed
mistede de levnedsmidler som dyr og mennesker skulle have levet af vinteren igennem, og dertil den såsæd, der skulle have været brugt om foråret. Der er således tydeligt, at bønderne naturligvis kom til at lide under kampene, også selvom de ikke
var direkte indblandet i kamphandlingerne.
Både ved den danske konges erobring af femern i sommeren 1416 og holstenernes
efterfølgende tilbageerobring af øen i oktober samme år, ser vi hvorledes øens mandlige indbyggere måtte stille op til kamp for at forsvare deres ejendom og liv. Af krøniken synes det at fremgå, at kernen i hæropbuddet var de lokale storbønder, foruden
de mindre velstillede bønder og fiskere på øen. I ingen af de to nævnte situationer
valgte øboerne dog at kæmpe, men tyede i stedet klogelig til forhandlinger – forhandlinger, der førte til fred og underkastelse, samt erlæggelsen af nogle betydelige
pengebeløb, frem for en blodig kamp imod de veludrustede krigsfolk hos henholdsvis
danskerne og holstenerne. Prisen blev dog på sigt dyr for bønderne på femern, idet
det skulle vise sig, at den danske kong Erik ikke så mildt på øboernes “forræderi” da
de igen havde overgivet sig til holstenerne.
I sommeren 1420 kom krigen igen til den frugtbare ø, da kong Erik af Pommern
på ny samlede en hær for at tilbageerobre femern. Ifølge holstenerpræsten blev den
nye hær udskibet på et større antal skibe – angiveligt en hel flåde med hvilken kongen
lagde en ring omkring øen, dels for at forhindre, at holstenerne fik forstærkninger
fra fastlandet, dels for at forhindre forsyninger i at blive bragt frem til de krigsfolk,
der holdt til på borgen Glambæk. Den danske borgbesætning havde jo netop i efteråret modtaget hjælp fra søsiden, hvorved de var blevet i stand til at modstå holstenernes belejring igennem et par måneder. Den danske konge ønskede tydeligvis ikke
nogen gentagelse af dette, hvorfor han sørgede for at afskære øen fra al hjælp udefra.
Denne gang måtte danskerne dog ifølge krøniken kæmpe sig i land, men det fremgår ikke umiddelbart af teksten, om det var de regulære holstenske styrker eller øens
opbud af bønder, der satte sig til modværge imod de danske angribere. Også Glambæk
skiftede atter engang hænder, da de danske krigsfolk indtog borgen den 9. juli 1420.31
for så vidt havde den danske konge dermed atter sikret sig herredømmet over
øen. Men Erik lod det ikke blive ved det. Da den militære modstand på øen var nedkæmpet og holstenerne enten dræbt, fordrevet eller taget til fange, startede der ifølge
holstenerpræsten et sandt blodbad på øens indbyggere. Kong Erik havde tilsynela31

Holstenerpræstens Krønike: 135, note 2.
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dende ikke glemt hvor hurtigt bønderne på femern havde overgivet sig i 1416, da de
stod overfor holstenernes hær, eller, at de havde støttet holstenerne imod danskerne
her i 1420, da sidstnævnte atter havde gjort landgang på øen. Krøniken nævner således, at de danske krigsfolk førte deres heste i land fra skibene og begyndte at gennemsøge øen på kryds og tværs, “og efter dernæst at have hidført heste, dræbte de
skånselsløst med sværdspidsen hvad de fandt af mandkøn, men nogle tog flugten til
kirkerne, især i byen Burg”.32 Bønderne og de øvrige mandlige indbyggere på øen
søgte altså at redde livet ved at søge tilflugt i kirkerne. Ifølge gammel skik var både
kirkerne og kirkegårdene fredhellige og dermed (i princippet) afskærmet fra krigens
gru. Den der søgte tilflugt her kunne håbe på asyl og beskyttelse imod sine forfølgere.
33
Det hindrede dog ifølge holstenerpræsten ikke de danske krigsfolk i at fortsætte
deres myrderier: “Efter at have trukket dem ud af [kirkerne] og afført dem deres klæder, førte de dem nøgne og grædende ud på kirkegården og dræbte dem grumt, ved
hvilke uhørte gerninger de – ak ve! – grovelig vanhelligede de hellige steder, kirker
og kirkegårde tilligemed sakramenterne og herrens hellige legeme…”.34 for krønikeskriveren var der tydeligvis tale om en ubegribelig og utilgivelig blodrus fra danskernes side, der kostede så mange af mændene på øen livet. Måske blev øboerne
klædt nøgne for at gøre ydmygelsen større, eller måske snarere fordi de danske krigsfolk ikke ville ødelægge eller tilsmudse de af fangernes klædedragter som havde en
vis værdi. Gode klæder repræsenterede en ikke ubetydelig værdi i samtiden og udgjorde derfor ofte en vigtig del af plyndringsgodset.35
Det var naturligvis slemt, at øboerne skånselsløst blev hugget ned af danskerne,
men holstenerpræsten var mindst lige så forarget over, at de danske krigsfolk igen
og igen vanhelligede kirkerne og kirkegårdene i jagten på øens mænd. han skriver
som nævnt ovenfor, at “sakramenterne og herrens hellige legeme” (sacramentis et sacrosancto corpore dominico) blev vanhelliget, uden dog at komme nærmere ind på hvordan denne vanhelligelse så rent faktisk fandt sted. At slæbe de flygtende mænd ud af
kirkerne var jo i sig selv en krænkelse af kirkens fredhellighed, og det er vel ikke
32
Holstenerpræstens Krønike: 135. Det var ganske normalt for bønderne at flygte ind i deres
sognekirker når fjenden angreb, alternativt kunne de flygte ud i skovene, men det har næppe
været realistisk på femern, se fx Wright 1998: 97.
33
Wright 1998: 105; Ohler 1997: 297–298. Ohler gør særligt opmærksom på indholdet af
det tyske ord “friedhof”, som netop udtrykker stedets oprindelige særlige fredhellighed, snarere end et hvilested for de døde, Ohler 1997: 297. Se også nedkvitne 2009:183–195, her særligt
187, 190 og 193.
34
Holstenerpræstens Krønike:135; Chronicon Holzatiae: Cap. XLII, 137–38, ”Extractis inde
vestibusque exutis, in cimitero lacrimabiliter ducendo nudos ferociter necaverunt, sacra loca,
ecclesias et cimiteria una cum sacramentis et sacrosancto corpore dominico, heu, heu!”.
35
frantzen 2010: 125; Ohler 1997: 275.

Collegium Medievale 2012

CM 2012 ombrukket3_CM 22.04.13 14:48 Side 134

Carsten Selch Jensen

134

utænkeligt, at øens kirker derefter er blevet plyndret for en del af deres inventar og
kostbarheder af de hærgende danske krigsfolk, hvorved liturgiske remedier, relikviegemmer og monstranser (der hvor de indviede hostier jo normalt blev opbevaret imellem messerne og altså i bogstaveligste forstand indeholdt Herrens hellige legeme), blev
ødelagt og/eller ligefrem røvet af danskerne. Krøniken slår fast, at de danske krigsfolk
“…hærgede hele landet, idet de plyndrede alle huse og til sidst afbrændte alle huse og
hytter i hele landet…”; disse plyndringer kan meget vel også have omfattet kirkerne,
ganske som det var tilfældet på andre slagmarker.36
Sikkert er det, at øens indbyggere blev hårdt ramt den sommer. Mange mistede
livet og endnu flere deres ejendele og deres huse. holstenerpræsten skriver videre i
krøniken, at de overlevende, fortrinsvis kvinder og børn og kun nogle få mænd, der
havde undgået de danske sværd, efterfølgende blev ført bort som fanger. forfatteren
til krøniken tilføjer samtidig, at øboerne, på grund af danskerne plyndringer og afbrændinger nu var så forarmede, at mændene herefter måtte opgive deres ærlige hverv
og i stedet slå sig på sørøveri. Kvinderne og jomfruerne (dvs. både de gifte og ugifte
kvinder) havde for deres del ingen anden udvej end at blive ægteskabsbrydere og skøger: “Så stor en umenneskelighed læses der intet steds om hos hedninger og barbarer,
som der i dette land blev udvist af dem, der skulle kaldes kristne”.37 holstenerpræstens
harme er stor og skønt historien næppe er blevet mindre bloddryppende og grum
igennem hans hånd, (det var overmådeligt svært at afgøre, hvad der er propaganda
og hvad der er fakta), så er der dog intet i beretningen der grundlæggende set forekommer usandsynlig på baggrund af vores generelle viden om krigsførelsen i middelalderen. I det konkrete tilfælde havde øboerne på femern svigtet deres ed til den
danske konge og kom derfor til at betale dyrt for det under den efterfølgende danske
generobring. Ikke engang kirkernes hellige rum kunne beskytte dem. Om danskernes
plyndringer så er den virkelige årsag til, at øboerne efterfølgende tyede til sørøveri,
som påstået af holstenerpræsten, det er nok mere tvivlsomt. Mere sandsynligt er det,
at øboerne som noget selvfølgeligt engagerede sig i den form for kapervirksomhed,
der var en integreret del af søkrigsførelsen i Østersøen på dette tidspunkt.38 holstenerpræstens historie tjener da på dette punkt mere som en retfærdiggørelse af øboernes pirateri end som en egentlig årsagsforklaring.
Der er i øvrigt andre kilder udenfor holstenerpræstens Krønike, der synes at indikere, at der i skildringen af myrderierne på øen ikke er tale om de rene overdrivelser.
fra en krønike i Stralsund ved vi således, at Kong Erik tilsyneladende på et senere
Holstenerpræstens Krønike: 135. Se fx Lane 1999: 127–134, her 133; Allmand 1999: 253–
272, her 255.
37
Holstenerpræstens Krønike:134. frantzen 2010: 125; Ohler 1997: 274–275.
38
frantzen 2010: 124.
36
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tidspunkt planlagde en pilgrimsfærd til Jerusalem, blandt andet med det formål at
gøre bod for hvad han havde ladet sine krigsfolk gøre imod øboerne på femern. Det
var således blevet bemærket i samtiden, at kongen i 1420 var faret hårdt frem imod
øens bønder og øvrige indbyggere.39
Interessant nok findes der i holstenerpræstens Krønike en parallelfortælling til
skildringen af angrebet på femern i 1420, nemlig Kong Eriks gentagne angreb på
Als.40 Krøniken beretter således om et af disse angreb, der sandsynligvis fandt sted i
1422, at kongen ved den tid “lod…samle en hær for at ødelægge landet Als ligesom
femern”.41 åbenbart havde det været den danske konges plan, at sætte den tidligere
omtalte høvedmand fra Glambæk, Iven Bryske, i spidsen for hæren, men høvedsmanden døde pludselig og umiddelbart inden angrebet. Dertil kom, at en voldsom
vind “drev skibene fra hinanden”, som der står i krøniken.42 holstenerpræsten skriver
videre med slet skjult fryd, at danskerne derefter flere gange forsøgte at samle deres
hær for at gennemføre angrebet på øen, men at Gud hver gang greb ind og beskyttede
indbyggerne på Als, for “…altid kæmpede Gud herren for dem”.43 hvor Gud altså
havde afstået fra at gribe direkte ind i kampen om femern, så tog han nu ifølge holstenerpræsten direkte del i kampen om Als. forklaringen er ifølge krøniken den, at
indbyggerne på Als hvert år sendte gaver til det populære valfartsmål i Wilsnack, hvis
blødende hostier årligt tiltrak tusinder af pilgrimme. Indbyggerne på Als havde endda
ét år sendt en kostbar kalk derned til en værdi af 60 mark, ligesom de på deres ø
havde opført “…et kapel til ære for Kristi hellige Legeme og Kristi Blod, til hvis dyrkelse enhver i det land hvert år giver sine gaver”.44 holstenerpræsten ser således en
tydelig sammenhæng imellem øboernes fromhed, deres veneration for Kristi Legeme
og så Guds vilje til at gribe aktivt ind i kampen imod deres fjender.

Ditmarskens bønder – Krigen imod de “Herreløse”

Krigen om femern er ikke den eneste “store” fortælling i holstenerpræstens Krønike,
hvor bønder spiller en mere eller mindre fremtrædende rolle i skildringen af begiJensen 2007: 61.
frantzen 2010: 123.
41
Holstenerpræstens Krønike: 137; vedrørende dateringen af angrebet, se note 3 samme side.
42
Holstenerpræstens Krønike: 137.
43
Holstenerpræstens Krønike: 137; Chronicon Holtzatiae: Cap. XLIII, 139–140, “…sed semper
dominus Deus pugnavit pro eis”.
44
Holstenerpræstens Krønike: 137–138; Chronicon Holtzatiae: Cap. XLIII, s. 140, ”…et ipsi
in terra sua erexerunt unam capellam in honorem sacrosancti corporis Christi et sanguinis
Christi, ad cuius cultum peragendum quilibet in terra illa omni anno dat dona sua”.
39

40
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venhederne. Læser man krøniken igennem kan man ikke undgå at få øje på den anden
gennemgående fortælling, der optager krønikeskriveren, nemlig de gentagne konflikter med de selvstændige og frie bønder, der beboede Ditmarsken. Dette område
er blevet karakteriseret som en fri bonderepublik, der tog form i 1200-tallet, og fra
midten af 1400-tallet var under ledelse af en rådsforsamling, der fortrinsvis var udpeget af områdets egne frie storbønder.45 Middelalderen igennem var Ditmarsken eftertragtet både fra holstensk og fra dansk side – og begge parter måtte indkassere
blodige nederlag for ditmarskernes hånd i deres forsøg på at erobre området. Man
behøver blot nævne slaget ved hemmingsted 17. februar 1500, hvor en forenet danskholstensk styrke led et forsmædeligt nederlag til ditmarskerne: 3500 til 4000 mand
siges hæren at have mistet. Og nok var der både borgere og bønder blandt de faldne,
men det var de mange døde adelsfolk der sidenhen blev husket og omtalt i viserne og
i de gruopvækkende beretninger fra nederlaget.46 Også holstenerne havde inden da
måttet indkassere nogle forsmædelige nederlag til de egenrådige bønder i Ditmarsken.
I 1404 var Grev Gerhard af holsten således faldet i et baghold under et togt ind i
Ditmarsken, hvor han og 200 af de fornemste holstenske riddere var blevet dræbt,
hvorefter hæren måtte flygte hovedkulds og i vild panik ud af området, hvorved
mange af de menige krigsfolk sikkert har måttet lade livet.47 Det var først i 1559 at
Ditmarsken og dens bønder blev endelig undertvunget af en ny dansk-holstensk hær
under ledelse af Johan Rantzau.48
På holstenerpræstens tid var den vedvarende konflikt med Ditmarskerne særdeles aktuel og nærværende. Derfor fylder skildringen af disse kampe ganske meget
i krøniken og det er interessant at se, hvorledes holstenerpræsten karakteriserer og
beskriver både krigen og de involverede parter på baggrund af områdets særlige forvaltningsmæssige status. Der er nemlig ingen tvivl om, at netop Ditmarskens bønders
krav om frihed har været en torn i øjet på både den holstenske og den danske adel,
der vanskeligt kunne acceptere disse åbenbare herreløse folk og deres oprør imod enhver ret øvrighed.49 Og det er netop det billede der træder frem når man læser holstenerpræstens Krønike. Derfor giver det mening at trække krigene med
ditmarskerne ind i den her aktuelle sammenhæng, skønt disse folk naturligvis på
mange måder var andet og mere end bønder i gængs forstand.
45
Holstenerpræstens Krønike: 98–101; Dahlerup 1989: 37; frantzen 2010: 123; freedman
1999: 199–203.
46
Poulsen 2001: 46; frantzen 2010: 134–137.
47
frantzen 2010: 123. Se også Holstenerpræstens Krønike: 102–105.
48
Wittendorff 1989: 306; frantzen 2010: 147; freedman 1999: 200.
49
freedman 1999: 202.
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holstenerpræsten gør i tilfældet med ditmarskerne ikke meget ud af at sondre
imellem frie og ufrie bønder, storbønder og mere jævne bønder. Det bliver ved antydningerne og tjener til at legitimere holstenernes hårde fremfærd overfor disse mennesker. Krøniken henviser således som tidligere nævnt flere gange til stormænd i
Ditmarskernes hæropbud og tydeliggør dermed kompleksiteten i konflikten, samtidig med, at han gør en pointe ud af at stille dem alle lige. At de alle over en kam var
“herreløse” og dermed havde sat sig uden for de gængse, guddommeligt indstiftede
ordninger i samfundet, er således fremtrædende i krøniken. Derfor indtager ditmarskerne en særlig plads i fortællingen, ikke ulig Valdemar Atterdags tidligere omtalte
umælende bønder, der jo ikke var mere værd end, at man kunne ofre dem i et udsigtsløst stormangreb på en borg.50
I holstenerpræstens krønike hedder det tidligt om folkene i Ditmarsken, at de
allerede i 1100-tallet havde gjort oprør imod deres egen fyrste, Markgreve hr. Rudolf,
som de slog ihjel på hans egen borg Bokelnburg og efterfølgende “skar næse og øren
af hans hustru Wawurgis og styrtede hende i floden ved borgen”.51 Allerede tidligt
slår krøniken således fast, at ditmarskerne er yderst brutale i deres fremfærd og dermed på sin vis sætter sig ud over de normer, der var fremherskende i datiden. Derved
kunne de, som vi senere skal se, naturligvis heller ikke selv påregne, at blive behandlet
med mildhed af de hære der kæmpede imod dem.
Efter ditmarskernes tidlige oprør kom hele området ifølge krønikeskriveren godt
nok ind under Ærkebiskoppen af hamborg-Bremen, men det fremgår tydeligt, at
denne formelle underkastelse kun skete på skrømt fra ditmarskernes side, da de derved blandt andet kunne unddrage sig skattebetalingen til kejseren og i øvrigt bevare
deres frihed, for “…da de havde fået deres vilje, holdt de bagefter ingen ting”.52
Senere beretter holstenerpræsten indirekte om selve etableringen af bonderepublikken, idet han skildrer hvorledes ditmarskerne efter den danske kong Valdemar
Sejrs nederlag i slaget ved Bornhöved 1227 fik bekræftet deres frihed af den holstenske
Grev Adolf. holstenerpræsten er ikke særlig specifik i skildringen af disse frihedsprivilegier, men er så meget mere optaget af ditmarskernes træskhed forud for slaget.
Sagen var nemlig den, at indbyggerne i Ditmarsken var blevet besejret af Valdemar
Sejr (krønikeskriveren forveksler ham godt nok med broderen Kong Knud) umiddelbart inden slaget ved Bornhöved og efterfølgende havde de derfor lovet at støtte
ham under det videre felttog. Inden selve slaget havde folkene fra Ditmarsken dog
50
nogle forskere har peget på, at der i visse kredse var en frygt for, at (stor)bønder efterhånden skulle genbryde de i øvrigt porøse sociale og økonomiske grænser imellem bønder og
lavadelige, fx igennem deres militære færdigheder, se hertil freedman 1999: 181.
51
Holstenerpræstens Krønike: 31.
52
Holstenerpræstens Krønike: 32–33.
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angiveligt forrådt den danske konge og videregivet alle hans planer til holstenerne og
holstenerpræsten ved at berette, at ditmarskerne under selve slaget stod bagerst i
kongens hær. Da holstenerne i forening med lybækkerne havde dræbt mange af danskerne fortæller holstenerpræsten, at folkene fra Ditmarsken vendte deres skjolde på
hovedet, således at spidsen på skjoldet (der normalt vendte nedad) nu pegede opad.
Dermed var de let genkendelige for de fremadstormende holstenere, der så kunne
undlade at hugge ind på dem, da de nåede igennem danskernes rækker. Som tak for
hjælpen kvitterede Grev Adolf som nævnt med at give Ditmarskernes deres frihed.53
Denne forhistorie gør dog ikke holstenerpræsten mildere stemt i hans generelle
syn på disse herreløse bønder i Ditmarsken. Senere skriver han således følgende omkring den holstenske Grev Klaus og hans angreb på Ditmarskerne i 1340erne: “Ditmarskerne har den vane, at de vil bevare deres eget område aldeles ukrænket og, når
der tilføjes dem en ringe skade af deres naboer, med magt røver det dobbelte igen.
Og at de selv gør skade i de tilgrænsende egne, regner de for ingenting og siger, at
det ikke er dem, men deres dårer, der har gjort det”.54 Og videre hedder det i samme
kapitel “Disse Ditmarskere som lever uden fyrste og overhoved, gør hvad de vil”.55
Senere i krøniken får vi at vide, at Ditmarskerne altid er “...bestemte på stedse at bevare deres land og fædreland frit uden skattepålæg eller dø på stedet for fædrelandets
frihed”, og i øvrigt er de “upålidelige (infideles) [fordi] når de tages til fange, holder
de ikke deres løfte...”.56 Også her er det tydeligt, at ditmarskerne ifølge holstenerpræsten ikke overholder krigens love, men opfører sig aldeles barbariske. han siger således også, at “[d]et er skånselsløse folk, der grumt dræber, hvad de træffer, og som
ikke begraver de dræbte legemer eller uden godtgørelse tillader de dræbtes venner at
gøre det”.57 Beskyldningen om, at ditmarskerne ikke begraver de døde, (det ser ud
som om det først og fremmest er fjendens døde, der her er tale om), er naturligvis på
ingen måde enestående i en middelalderlig kontekst, men bruges her til at understrege
disse folks umenneskelighed og gudløshed, da de jo tydeligvis ikke respekterer deres
døde fjender og ikke sikrer dem en kristelig begravelse i indviet jord, ligesom de heller
ikke tillader de dødes slægt og venner at tage sig af dem. I stedet lader ditmarskerne
Holstenerpræstens Krønike: 40–41.
Holstenerpræstens Krønike: 91.
55
Holstenerpræstens Krønike: 91.
56
holstenerpræsten skriver her at ditmarskerne er ”infideles”. Udtrykket kan oversættes
med ”upålidelig” som det er sket i den danske oversættelse, men har dog også grundbetydningen ”vantro” eller ligefrem ”hedning”, som passer ganske godt ind i kronikørens videre beskrivelse af ditmarskerne. Chronicon Holtzatiae: Cap. XXX,104. Se hertil freedman 1999:
201–202.
57
Holstenerpræstens Krønike: 100.
53
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de døde ligge og rådne på jorden, og fremstår dermed rå og barbariske.58 holstenerpræstens fordømmelse af ditmarskerne stopper dog ikke her, selvom man nok kan
synes, at det ikke rigtig kan blive værre. Vi får nemlig også at vide, at ditmarskerne
også i fredstid opfører sig umenneskelige, ja ligefrem dyriske, de er nemlig “…tøjlesløse og fortærer deres næringsmidler udenfor husene ligesom hunde…”.59 holstenerpræsten vender så tilbage til ditmarskernes omgang med de døde, idet han hævder,
at det ikke kun er deres fjenders lig de behandler med foragt, “…de forhåner også de
afsjælede legemer og blotter dem (nudant illa)”. her synes der således at være tale om
ditmarskernes egne døde. Videre hedder det, “[o]g ditmarskernes kvinder er rovbegærlige som vilde dyr og ulvinder, bærer for størstedelen aflange hætter ligesom svinetryner, har dristighed til at dræbe, til at forhåne de dødes legemer og endog trække
indvoldene ud af dem og sætte dem på lange stænger og spå af dem”.60 her kommer
der en slet skjult beskyldning om afguderi og hedenskab ind i fortællingen, for så
vidt som holstenerpræsten påstår, at kvinderne i Ditmarsken (udover at være vilde
og blodtørstige og altså villige til selv at dræbe deres fjender) udøver en form for ikkekristen spådomskunst ved at maltraktere og læse i de dødes indvolde.61 Det er tydeligt,
at holstenerpræsten slet og ret mener, at det her ikke er rigtige mennesker – de er
nærmere dyr, i hvert fald er de ugudelige i deres skikke, og som sådan kan de naturligvis ikke forvente at blive behandlet som andet end udyr, der skal undertvinges og
måske endda udryddes om nødvendigt.62
58
Om den generelle omgang med de døde i forbindelse med krig, se Ohler 1997: 276–277.
Se også freedman 1999: 137–139 og 148.
59
Holstenerpræstens Krønike: 100. Chronicon Holtzatiae: Cap. XXX, 104, ”Immorigerati
extra proprias edes alimenta uorant ut canes”.
60
Holstenerpræstens Krønike:100. Chronicon Holtzatiae: Cap. XXX, 104, ”Et mulieres Ditmarticorum sunt ut fere et lupe rapaces, pro maiori parte capita oblongata ut sues habentes,
audentes interficere, illudere et eciam stomachos ex corporibus defunctorum extrahere et super
altos baculos ponere, divinantes in illis”. Det er på ingen nåde enestående for holsternerpræstens krønike at bønder således fremstilles som dyriske i deres fremtræden og væremåde, se
hertil den udførlige redegørelse hos freedman 1999.
61
Interessant nok finder man i andre senmiddelalderlige kilder referencer til tilsvarende
maltrakteringer af de døde på slagmarken. En forordning vedrørende krigsførelse fra Zürich
fra 1444 anfører således, at det er forbudt at hakke ligene af de faldene i stykker og man må
heller ikke rive deres hjerter ud, Ohler 1997: 277. Man kan undre sig over, at netop sådanne
forbud skulle være nødvendige at udstede på dette tidspunkt, men man har altså i Zürich fundet
det påkrævet med et sådan forbud selv her i senmiddelalderen. hos holstenerpræsten ser det
som nævnt snarere ud som om han bruger sin beskrivelse rent propagandamæssigt for at få
ditmarskerne til at fremstå som endnu mere barbariske og afstumpede.
62
freedman 1999: 140 og 148–149.
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Karakteristikken af ditmarskerne som upålidelige, falske, ugudelige (måske ligefrem hedenske) og herreløse fører interessant nok frem til, at de militære sammenstød
mellem ditmarskerne og holstenerne vurderes anderledes af holstenerpræsten end
tilfældet var med danskernes overgreb imod befolkningen på femern. Vi så der hvorledes holstenerpræsten fordømte danskernes fremfærd på øen, og navnlig var harm
over de mange dræbte og de efterfølgende krænkelserne af øens kirker, hvor de danske krigsfolk uden videre trængte ind og slæbte bønder og landsbybeboere ud på kirkegårdene og der havde dræbt dem uden hensyn til stedernes hellighed. Dertil kom
forhånelsen og krænkelsen af herrens hellige legeme fra danskernes side – altså en
krænkelse ikke bare af kirkerne, men ligefrem af selve Kristus. Anderledes ser det
ud for holstenerpræsten når det er holstenerne der fører krig imod ditmarskerne.
Da han i sin krønike beretter om et felttog i 1319, hvor den holstenske Grev Gerhard
havde besejret ditmarskernes hæropbud og derefter ladet en del af sin hær belejre kirken i Oldenwöhren, hvor mange af de flygtende ditmarskere havde søgt tilflugt, så
præsenteres vi faktisk for en parallel-beretning til danskernes overgreb på femern.
Det hedder nemlig i krøniken, at “denne kirke belejrede en del af hæren og satte ild
på den og ville afbrænde den”. De indespærrede bad om nåde og lovede ifølge krøniken at være tro skatteydere for greven. Grev Gerhard stolede dog ikke på dem og befalede i stedet, at der skulle bringes mere ild til kirken, “og da ilden havde taget stærkt
fat og kirkens tag, der var af bly, smeltede og i dråber faldt ned på de indelukkede
Ditmarskere, åbnede de døren med magt og gik ud”.63 Det sidste må være kommet
bag på grevens folk, for krøniken beretter, at den største del af de holstenske krigsfolk
på det tidspunkt havde forladt området lige omkring kirken, og nu var i gang med at
plyndre ditmarskernes huse og gårde, (altså ganske som senere danskerne plyndrede
blandt øboerne på femern). Derfor havde ditmarskerne nu held med deres udbrud
fra den brændende kirke og fik tilmed samlet flere folk “fra skjulte steder og fra grøfter på markerne og ihjelslog grumt hele hæren, den ene efter den anden i rad… hen
ved 2000 mand”.64
holstenerpræsten konstaterer nøgternt og beklagende at “således blev Ditmarskerne frelst denne gang”, men ytrer ikke nogen fordømmelse imod greven eller hans
krigsfolk, fordi de plyndrede de lokale bøndergårde, og ej heller fordi de krænkede
ditmarskernes kirkers fredhellighed og søgte at brænde de lokale folk inde i selvsamme kirker. Øjensynlig var sådan en fremgangsmåde helt i orden når man havde
med sådanne falske, træske, ugudelige og herreløse folk at gøre – altså meget modsat
krønikens fordømmelses af danskernes fremgang imod bønderne og fiskerne på
63
64

Holstenerpræstens Krønike: 49–50.
Holstenerpræstens Krønike: 50.

Collegium Medievale 2012

CM 2012 ombrukket3_CM 22.04.13 14:48 Side 141

“…der er flere af den slags”

141

femern nogle år senere. Legitimiteten ligger her i modstandernes egen umenneskelighed, hvorved de så at sige selv havde nedkaldt ulykkerne (de holstenske krigsfolks
hærgen) over deres hoveder. holstenernes fremfærd får dermed karakter af en art
guddommeligt straf, skønt det dog ikke siges direkte i krøniken. holstenerpræstens
sympati for holstenerne er således åbenbar.
På tilsvarende vis beretter holstenerpræsten også med stor selvfølgelighed om
hvorledes holstenerne ved andre lejligheder plyndrede ditmarskernes land og der røvede hvad de kunne finde af “kister og skabe” og naturligvis også tog alt det kvæg og
andre husdyr med sig som de kunne få fat på.65 På den vis adskilte denne krig sig
ikke fra hvad vi ellers ved om krigene i middelalderen. Og nok led bønderne i Ditmarsken umiddelbart tab som følge af de her kampe, men af krøniken fremgår det
også klart, at ditmarskernes bondeopbud nok kunne forsvare sig, og, at de sammen
med de lokale stormænd ganske ofte havde held til at besejre invaderende holstenske
eller danske hære, og i øvrigt selv gennemføre plyndringstogter ind i naboområderne.
Samtidig gør krøniken et stort nummer ud af at fremstille ditmarskerne som noget
nær dyriske og barbariske, ja tilmed ukristelige og nærmest hedenske i deres opførsel,
hvorved de de facto havde gjort sig fortjente til alle de ulykker, der kom over dem fra
de invaderende holstenske hæres side. holstenerne slipper så til gengæld for den fordømmelse fra holstenerpræstens side, der senere bliver danskerne til del på grund
af deres brutale fremfærd imod øboerne på femern. Krønikens bias til fordel for holstenerne bliver således helt tydelig i denne beretning.
Det er i øvrigt værd at bemærke, at der er mindst ét andet eksempel i krøniken
på en tilsvarende fordømmelse af et helt “folk”, der fremstilles som særligt troløse og
nærmest ugudelige, nemlig jyderne!66 Om dem ved holstenerpræsten at berette, at de
med største sandsynlig stammer fra jøderne. I krøniken henvises der til flere navngivne jyder hvis navne holstenerpræsten antager, må være jødiske, derfor konkluderer
han “[a]f disse navne kan man slutte og med sandsynlighed antage, at de danske og
navnlig jyderne i gamle dage er udgåede fra jøderne, af Dans stamme, hvoraf Antikrist
siges, at skulle fødes i kommende tider”.67 hvor ditmarskernes bønder var rå og ugudelige i deres opførsel, så ligger de jyske bønders forbandelse altså i, at de en gang
i fremtiden vil komme til at dele slægtskab med selveste Antikrist – værre kan det
næppe blive. Krønikeskriveren sætter da også trumf på, ved at beskrive hvorledes
dette slægtskab med Antikrist naturligvis har spillet ind på jydernes væsen, idet de
Holstenerpræstens Krønike: 50.
Holstenerpræstens Krønike: 67–69.
67
Holstenerpræstens Krønike: 68. Chronicon Holtzatiae: Cap. XX, 71, ”…unde Antichristus
dicitur nasci futuris temporibus”.
65

66
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allerede fra gamle dage har hærget og plyndret rundt omkring i verden – selv Rom
har de angrebet. Jyderne overfalder også til stadighed de vejfarende og fremmede i
deres eget land og deres troløshed har tilmed også ramt deres egne konger, hævder
holstenerpræsten, idet “…mange konger siges at være blevet myrdede af dem”, for
“I er jøder og vil blive ved at være jøder(…). Troløse er I som jøderne; deres egen
herre Jesus Kristus dræbte de uden årsag, således som også I eders konger”.68 Den
nærmere pointe hos holstenerpræsten er, at jyderne, qua deres troløshed som altså
skyldes deres formodede slægtskab med jøderne, ikke ville acceptere, at holstenske
riddere fik indflydelse i Jylland og derfor til stadighed gjorde oprør og førte krig imod
dem.69 Dermed sidestiller han jyderne (og måske også i et videre perspektiv alle danskerne?!) med Ditmarskens herreløse bønder og den måde hvorpå de burde behandles
når krigen ramte dem.

Sammenfatning

Sammenfattende har denne lille undersøgelse af bøndernes vilkår i senmiddelalderens
krige, eksemplificeret igennem nogle udvalgte cases fra holstenerpræstens krønike,
vist, at bønder i høj grad var involverede i kampene imellem holstenerne og danskerne
i senmiddelalderen: Ikke kun som ofre for de adelige krigsfolk, der hærgede og plyndrede, men i høj grad også som aktive kombattanter når kongerne eller stormændene
bød dem at stille tropper til hærene, eller når de selv mønstrede de lokale militser
imod angreb fra fjendernes side. holstenerpræsten kan således flere gange berette
om hvorledes forskellige grupper af bønder faktisk deltog i forskellige former for
militære sammenstød, hvor de nogle gange havde held til at afværge et angreb (med
eller uden Guds hjælp), og andre gange kom til kort overfor en overlegen og bedre
udrustet modstander.
Undersøgelsen viser imidlertid også, at sympatien med de forskellige grupper af
bønder for deres vilje og evne til at gribe til våben imod deres fjender og de lidelser
som de blev udsat for under krigene, var helt afhængige af hvordan krønikeskriveren
i øvrigt så på de konkrete situationer som blev skildret i teksten. Det var således ikke
lige meget om det var de i holstenerpræstens øjne uskyldige bønder på femern og
Als, der uretmæssigt blev angrebet af den danske konges mænd og derfor udkæmpede
en retfærdig kamp imod Kong Erik, hvor Gud endda hjalp nogle af dem med at forsvare sig imod danskerne; eller om der snarere var tale om de upålidelige og næsten
Holstenerpræstens Krønike: 69.
holstenerpræsten spinder en ende på historien hen over de næste sider, se Holstenerpræstens Krønike: 69–72.
68

69
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dyriske folk i Ditmarsken, der ikke fortjente anden behandling end de nederlag og
udplyndringer, som blev dem til del af de holstenske hære.
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How the peasants were treated during the wars of the early fifteenth
century according to the Chronicon Holtzatiae.
This article analyses how peasants were treated during the wars fought during the
early decades of the fifteenth centuries between the Danish King Eric of Pomerania
and the Counts of holstein, as described by the Chronicon Holtzatiae (written
c. 1448). During these wars the local peasants suffered greatly due to the attacks of
armies and marauding bands of men-at-arms serving either the counts or the Danish
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king. The chronicle however also describes some important incidences during which
the peasants actually took part in the fightings themselves and were able to fend off
and even defeat their heavily armed foes among the knights and men-at-arms who
were attacking their homesteads. The sympathies of the chronicler towards these
peasant depended entirely on their suspected locality towards the counts of holstein,
with the loyal peasants fighting a just war supported by God, and the disloyal peasants
being nothing more that ungodly beasts fighting an unjust war.
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