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Indledning 

I 2019 festligholdt man 25-året for Jelling-monumenternes optagelse på UNESCO’s 

Verdensarvsliste, bl.a. med folkefejringen den 26. oktober og den officielle fejring den 17. 

december. Markeringen af 25-års jubilæet var endnu engang en tydelig demonstration af Jellings 

særlige placering i den danske nationale selvforståelse. Runestenene i Jelling markerer tre 

grundlæggende forhold i Danmarks historie: dets navn, samling og antagelse af kristendommen. 

Med nationalismens opkomst i 1800-tallet fik Jelling dermed en væsentlig placering i den nationale 

identitet og i etableringen og udviklingen af det nationale erindringsfællesskab, hvor den gamle 

kongeby siden har indtaget en central position. I den danske nationsdannelsesproces er 

vikingetidens kongedømme i Jelling et centralt erindringssted, da Jelling-monumenterne anses for 

havende afgørende betydning for tre centrale elementer i forestillingerne om danskheden: 

kongemagten, kristendommen og det folkelige fællesskab. 

   Byen Jellings store betydning for den danske nationalstat er dog på ingen måde unik i en 

europæisk sammenhæng, hvor der er talrige eksempler på lokaliteter, som har karakter af nationale 

”oprindelses- og grundlæggelsessteder”. Den portugisiske by Guimarães i det nordlige Portugal har 

en betydning for det portugisiske nationale erindringsfællesskab, som er sammenlignelig med 

Jellings placering i den danske nationale identitet. Den portugisiske by var angiveligt stedet, hvor 

Portugals første konge, Alfons 1. Erobreren (1139-85), blev født i 1109. Alle efterfølgende 

monarker frem til monarkiets afskaffelse i 1910 var efterkommere af kong Alfons 1. Dernæst var 

slaget ved São Mamede i 1128 nær Guimarães afgørende i dannelsen af kongeriget Portugal, hvilket 

blev en realitet i 1139. Kong Alfons 1. er en afgørende historisk figur i middelalderens Europa og i 

Reconquistaen, den successive kristne generobring af områder fra muslimske fyrstestater på den 

iberiske halvø, som for Portugals vedkommende afsluttedes i 1249 med erobringen af Algarve i det 

sydligste Portugal.  



   Guimarães har status som ”den portugisiske nationalitets fødested”, på engelsk the cradle city, 

Cidade Berço på portugisisk. På et af de gamle tårne i byens bymur står der skrevet: Aqui nasceu 

Portugal (dansk: Portugal blev født her). Byens historiske centrum blev i 2001 optaget på 

UNESCO’s Verdensarvsliste. En del af begrundelsen lød på, at byens historie var nært forbundet 

med dannelsen af Portugals nationale identitet og sprog. 

   Der er således en række lighedspunkter mellem Jelling og Guimarães som nationale 

erindringssteder, idet de begge har haft en væsentlig historisk betydning i udviklingen af hhv. den 

danske og portugisiske nationale identitet. Såvel Jelling som Guimarães er optaget på UNESCO’s 

Verdensarvsliste. Ligesom Jelling i Danmark har Guimarães haft en nær tilknytning til tre centrale 

komponenter i Portugals historie: kongemagten, kristendommen og det nationale fællesskab. 

Staterne Portugal og Danmark er arealmæssigt nogenlunde jævnbyrdige (Portugal er to gange større 

end Danmark), og begge lande er gamle statsnationer, dvs. suveræne statsdannelser, der eksisterede 

før nationalismens opkomst i 1800-tallet. Begge stater har traditionelt været relativt homogene 

nationalstater, Danmark først efter krigen og nederlaget i 1864 mod Preussen og Østrig.
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   Samtidig er der dog en række markante forskelle mellem Jelling og Guimarães’ nationale 

positioner i Danmark og Portugal. Den historiske arv til trods blev monarkiet i Portugal afskaffet i 

1910. Dermed blev en vigtig kontinuitetslinje i portugisisk historie tilbage til Guimarães brudt. Det 

portugisiske monarkis fald igangsatte i øvrigt den gradvise afskaffelse af en lang række europæiske 

monarkier i det 20. århundrede. En anden forskel hidrører fra det forhold, at der kan knyttes en 

række konkrete, historiske begivenheder til Guimarães, hvilket ikke i samme grad kan siges om 

kongebyen Jelling, hvor det skriftlige kildemateriale er mere spinkelt. 

   Artiklen vil foretage en sammenlignende analyse af erindringsstedet Guimarães’ placering i det 

portugisiske erindringsfællesskab med erindringsstedet Jellings ditto i det danske 

erindringsfællesskab. Begrebet erindringssteder er udviklet af Maurice Halbwachs og Pierre Nora. 

Begrebet anvendes både i en helt konkret betydning, de stedbundne materielle erindringssteder, og i 

en bred abstrakt betydning, fx de immaterielle erindringssteder. Erindringsstederne Jelling og 

Guimarães hører som konkrete lokaliteter og nationale symboler til blandt både de materielle og de 

immaterielle erindringssteder. Begrebet erindringsfællesskab baserer sig på de nationale 

erindringsfællesskaber som konstruerede ”forestillede fællesskaber”. I forhold til komparationen af 

Jelling og Guimarães vil artiklens analyse tage udgangspunkt i erindringsstedet Guimarães og dets 

betydning og aftryk i eftertiden inden for forskellige områder, der relaterer sig til det nationale, og 

derpå vil der blive draget paralleller til erindringsstedet Jelling i Danmark. 



Guimarães’ og Jellings historiske betydning 

Den portugisiske statsdannelse har sine rødder i grevskabet Portugal, der grundlagdes i 868. 

Grevskabet var skiftevis et fyrstelen til kongerigerne Asturien, Galicien og León. I forbindelse med 

den kristne generobring af den iberiske halvø, hvor de muslimske fyrstestater langsomt trængtes 

tilbage, lykkedes det i 1000-tallet at trænge de muslimske arabere bort fra egnen omkring 

havnebyen Porto. Fra byens latinske navn Portus Cale (Cales havn) fik landet siden navnet Portugal. 

Grevskabet indlemmedes i 1071 i kongeriget Galicien, der fra 1072 var en del af kongeriget 

Castilien og León. I 1096 blev der etableret et nyt portugisisk grevskab, da kong Alfons 6. af 

Castilien, León og Galicien (1072-1109) tildelte grevskabet Portugal til svigersønnen Henrik af 

Burgund (1096-1112). I den forbindelse annekteredes grevskabet Coimbra til grevskabet Portugal. 

Grev Henrik ægtede Teresa, grevinde af Portugal fra 1096-1128, som var uægte datter af kong 

Alfons 6. I medgift fik Teresa Guimarães, som Henrik gjorde til hovedstad for grevskabet Portugal.  

   Efter Henriks død forelskede Teresa sig i en galicisk adelsmand, grev Fernando Pérez de Traba 

(ca. 1090-1155). Det skabte modsætning mellem hende og sønnen Alfons (1.) Henriques (1109-85), 

fordi moderen gav de vigtigste politiske poster til galicere. Alfons begyndte derfor at samle støtte 

og tropper fra rige adelsmænd. I slaget ved São Mamede den 24. juni 1128 nær Guimarães i det 

nordlige Portugal slog grev Henriks søn, grev Alfons (1.) Henriques, med sin hær sin mor og 

hendes hær, ledet af grevindens elsker. Slaget var en afgørende begivenhed i dannelsen af 

kongeriget Portugal og i sikringen af Portugals uafhængighed. I 1139 omdannedes grevskabet til 

kongeriget Portugal, hvis første konge blev Alfons 1. Erobreren. Portugal var blevet en uafhængig 

stat. Efter at have sejret i slaget ved Valdevez i 1140 eller 1141 blev Portugals uafhængighed under 

kong Alfons 1. anerkendt af kong Alfons 7. af Castilien, León og Galicien (1126-57) med Zamora-

traktaten i 1143. 

   Ifølge traditionen blev kong Alfons 1. født den 25. juli 1109 i byen Guimarães. Denne tradition 

har imidlertid siden 1990 været stærkt omdiskuteret blandt portugisiske historikere, der også har 

argumenteret for bl.a. byen Coimbra syd for Guimarães som fødested for den første portugisiske 

konge.
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 Coimbra var ligesom Guimarães et politisk magtcentrum i kongens samtid. Kongen døde i 

Coimbra og blev gravlagt i byens Santa Cruz-kloster.
3
 I Guimarães fastholder man dog stædigt, at 

den senere kong Alfons 1. kom til verden på Guimarães Slot, som dermed blev residens for 

greverne af Portugal. Eftersigende blev det senere statsoverhoved døbt i det nærtliggende romanske 

Sankt Mikkels Kapel fra det 10. århundrede, hvor der hvert år afholdes en særlig messe på kongens 

fødselsdag, den 25. juli. Guimarães Slot indtog en central rolle i middelalderens Portugal.
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dannelsen af kongeriget Portugal i 1139 var slottet officiel kongelig residens frem til ca. år 1200. 

Derefter overtog Coimbra positionen som kongelig residensby.

   I 1910 blev Guimarães Slot erklæret for nationalt mindesmærke. Efter nogle års 

restaureringsarbejde blev slottet genindviet den 4. juni 1940 i forbindelse med den portugisiske 

verdensudstilling, som den fascistiske diktator Salazar (1889-1970; regeringsleder fra 1932-68) stod 

bag i en officiel markering af 800-året for Portugals uafhængighed (med et års forsinkelse) og 300-

året for Portugals uafhængighed efter personalunionen med Spanien fra 1580-1640, sikret i Den 

Portugisiske Restaurationskrig (1640-68). I forbindelse med genindvielsen blev den store og 

nærmest vikingeagtige statue af kong Alfons 1. Henriques, rejst i 1887 i kongens fødeby, flyttet til 

sin nuværende placering foran Guimarães Slot. 

   Den lille Jellingsten, rejst af kong Gorm (ca. 936 - ca. 958), er en mindesten over dronning Thyra. 

På stenen lyder runeinskriptionen: ”Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyra sin kone, 

Danmarks pryd (bod)”. Begrebet kumler refererer formentlig til gravstenen og muligvis mere end 

det. Hvad der menes med ”Danmarks pryd (bod)”, har været stærkt omdiskuteret. Man ved ikke, 

hvor dronning Thyra kom fra, og beretningerne om hendes fædrene ophav er kronologisk 

tvivlsomme og kontradiktoriske. Krønikeskriveren Saxo nævner eksempelvis dronningen som 

datter af en engelsk konge ved navn Ethelred, der udlægges som værende enten kong Æthelred 1. af 

Wessex (865-71) eller kong Edward den Ældre (899-924). En mulighed er, at betegnelsen 

”Danmark”, som indgår i runestenen, henviser til, at hun stammede fra danernes mark, der betyder 

danernes grænseområde, som måske var øerne øst for enten Lillebælt eller Storebælt. Med Gorm 

den Gamles lille Jellingsten optræder navnet ”Danmark” for første gang på dansk grund, hvorfor 

gravstenen også kaldes for ”Danmarks navneattest”. 

   Kong Gorm og dronning Thyras søn kong Harald 1. Blåtand (958-87) rejste den store Jellingsten 

til minde om sine forældre. Runeinskriptionen lyder som følger: ”Harald konge bød gøre disse 

kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder, den Harald som vandt sig al Danmark og 

Norge og gjorde danerne kristne”. Kong Harald hævdede således, at han havde formået at forene 

Danmark til et samlet kongerige. Gorm den Gamle var formodentlig kun konge i det sydlige 

Jylland. Hvis dronning Thyra stammede fra danernes mark, altså Øerne øst for enten Lillebælt eller 

Storebælt, kan dette være forklaringen på, at kong Harald som den første samlede landet, fordi han 

kunne forene sin fars jyske kongerige med en arvet ret til sin mors hjemland, Danmark. Uagtet de 

yderst anfægtelige historiske realiteter ved kong Haralds storladne og bombastiske proklamation, så 

udtrykkes Danmark som et samlet rige for første gang på skrift i Jelling. Såvel Danmarks navn som 



kongerigets samling har med andre ord sit historiske udgangspunkt i Jelling, hvilket i mange 

sammenhænge har givet byen tilnavnet ”Danmarks vugge”, analogt med Guimarães’ tilsvarende 

unikke position i Portugals historie. 

   Jelling var i et par generationer af den danske kongerække kongelig residensby, inden Harald 1. 

Blåtand forlagde sin residens til Roskilde. Guimarães mistede ligeledes sin position som 

regeringsby relativt hurtigt efter kong Alfons 1.s død. I såvel Danmark som Portugal giver det dog 

ingen mening at tale om en hovedstad i moderne forstand, da middelalderens Europa var præget af 

rejsekongedømmer uden fast residensstad med tilhørende statsadministration. Først i 1300- og 

1400-tallet begyndte en proces i begge lande hen imod egentlige hovedstæder. 

 

Det religiøse aspekt 

Efter at grev Alfons Henriques havde konsolideret sin magt i Portugal, indledte han straks sit kristne 

felttog mod de muslimske maurere, som havde holdt området syd for Porto belejret siden 

begyndelsen af 700-tallet. Den 25. juli 1139, muligvis på sin 30-års fødselsdag, opnåede han en 

afgørende sejr i slaget ved Ourique mod Almoravid-guvernøren i Córdoba. Dagen efter blev han 

muligvis enstemmigt valgt til konge af Portugal af sine soldater, hvorved han opnåede en 

ligeværdig status med de øvrige fyrster på den iberiske halvø. Ifølge legenden havde Alfons dagen 

forud for slaget i et mirakuløst syn set Jesus Kristus på korset for sig. Guds søn profeterede, at han 

som feltherre gennem sit mod og sin tro ville sejre den følgende dag. Slaget har haft en nærmest 

mytisk status i den kollektive historiebevidsthed i Portugal. Et eksempel er det første portugisiske 

rigsvåben, som indeholder fem blå skjolde, der ifølge den traditionelle overlevering repræsenterer 

de fem besejrede muslimske konger fra slaget.
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   I 1143 skrev kong Alfons 1. et brev til pave Innocens 2. (1130-43), i hvilket han erklærede sig 

selv og sit kongerige for værende underlagt den katolske kirke og dens overhoved. I brevet lovede 

kongen endvidere at uddrive maurerne fra den iberiske halvø. I 1179 anerkendte pave Alexander 3. 

(1159-81) Portugal som en uafhængig stat og Alfons 1. som konge med ret til at erobre land fra 

maurerne. Et højdepunkt i den portugisiske reconquista var kongens succesfulde erobring af 

Lissabon i 1147. I de generobrede områder i Portugal satte kongen massivt ind for at genkristne 

befolkningen, bl.a. med opførelse af adskillige klostre, som han gav betydelige privilegier. 

   På den store Jellingsten proklamerede kong Harald 1. stolt, at han havde gjort danerne kristne. 

Omkring år 965 lod monarken sig døbe af missionæren Poppo. Kong Haralds motiv til denne 

drastiske beslutning har formentlig været af defensiv karakter. Harald Blåtand frygtede, at det 



hastigt voksende tysk-romerske kejserrige ville medføre, at han blev tvunget til at anerkende den 

tysk-romerske kejser som sin overherre. Ved at lade sig kristne kunne han undgå, at kejser Otto 1. 

den Store (962-73) kunne bruge en kristning af de hedenske daner som påskud til en invasion. 

Overgangen til kristendommen kan formodentlig også begrundes i kong Haralds forsøg på at bruge 

kirken til styrkelse af sin kongemagt. På den store Jellingsten er der to billeder: et dyr og en 

Kristusfigur. Umiddelbart kan man opfatte de to figurer som henholdsvis den førkristne religions 

symbol (et fabeldyr af dæmonisk art) og kristendommens symbol (Kristus). Men fabeldyret (en løve 

eller en grif i kamp med en slange) kan måske snarere symbolisere kristendommens kamp og sejr 

eller være et herskersymbol for kong Harald. Under alle omstændigheder spiller den velkendte 

hedenske og den nye kristne billedverden sammen med og mod hinanden. 

   På baggrund af den store runestens grandiose budskab døbte forfatteren Rudolf Broby-Johansen 

(1900-87) den store Jellingsten ”Danmarks dåbsattest” i 1930’erne. Den ti tons tunge runesten blev 

anbragt nøjagtigt midt mellem de to høje i Jelling, Nordhøjen og Sydhøjen, som kong Harald lod 

anlægge. Gorm den Gamle blev begravet i Nordhøjens gravkammer, og efter sønnens omvendelse 

til den kristne tro flyttede kong Harald sin faders lig fra den hedenske høj til den kristne trækirke, 

der blev bygget af Harald 1. Tilsammen er Jelling-monumenterne fra det 10. århundrede 

emblematisk for den første officielle overgang fra hedenskab til kristendom i Skandinavien. Jelling 

er med andre ord historisk direkte knyttet til indførelse af kristendommen. Guimarães er mere 

indirekte forbundet til kristendommen og dens genindførelse i store dele af Portugal under 

bysbarnet kong Alfons 1. Under kong Alfons 1. Henriques indledtes den portugisiske reconquista, 

generobring, som i hans levetid mere end fordoblede Portugals areal. Der skulle dog gå endnu 

omkring 100 år, før hele landet var blevet genkristnet. 

 

Det portugisiske og danske kongehus 

Alle efterfølgende portugisiske monarker frem til monarkiets afskaffelse i 1910 var efterkommere 

af kong Alfons 1., fordelt på fire slægtslinjer: Burgund (1139-1383), Aviz (1385-1580), Habsburg 

(1580-1640) og Braganza (1640-1910). Da den portugisiske kong Henrik (1578-80) døde uden 

arvinger, udbrød der en arvefølgekrise. Der var flere kandidater til den ledige trone, herunder 

prinsesse Catarina af Guimarães (1540-1614) og hertuginde af Braganza som gemalinde fra 1563 til 

sin fætter hertug João 1. af Braganza (1563-83), der var tre gange tipoldebarn til Johan 1. af 

Portugal (1385-1433), den første monark i Aviz-dynastiet. Prinsesse Catarina var sønnedatter til 

Portugals kong Manuel 1. (1495-1521). En anden kandidat var kong Philip 2. af Spanien (1556-98), 



der var dattersøn af Manuel 1. via kongens ældste datter, prinsesse Isabella af Portugal (1503-39). 

Hans arvekrav var ikke det stærkeste blandt kandidaterne, men han havde militæret som argument, 

og han sejrede i slaget ved Alcântara i august 1580 i Den Portugisiske Arvefølgekrig (1580-83). 

Philip 2. blev konge af Portugal som Philip 1. (1580-98), hvormed der etableredes en personalunion 

mellem Portugal og Spanien. 

   Den iberiske union, den philippinske union, baserede sig på det habsburgske Spanien under Philip 

1., Philip 2. (1598-1621) og Philip 3. (1621-40). I 1640 gjorde portugiserne oprør mod 

personalunionen med Spanien under ledelse af den ottende hertug af Braganza, Johan 2. (1630-45), 

som blev ny konge af Portugal under navnet Johan 4. (1640-56). Portugal sikrede sin uafhængighed 

i Den Portugisiske Restaurationskrig (1640-68), hvor Portugal fik militær hjælp af Frankrig (1641-

59 og 1667-68) og England (1662-68). Johan 4. var tipoldebarn af Manuel 1. og sønnesøn til 

Catarina af Braganza. Med tronbestigelsen i 1640 blev hertugdømmet Braganza forbundet til den 

portugisiske krone. Titlen hertug af Braganza var derefter betegnelsen for den portugisiske 

tronfølger.
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 Braganza-dynastiet sad på den portugisiske trone fra 1640-1910, fra 1853 i agnatisk 

linje som Sachsen-Coburg-Gotha (Koháry-sidelinjen). 

   Dynastisk har byen Guimarães således haft en lang virkningshistorisk symbolik i form af 

kontinuiteten i det portugisiske kongehus. Det samme kan siges om Jelling i Danmark, som 

ligefrem navngav et helt dynasti. Gorm den Gamle grundlagde Jelling-dynastiet, som med 

undtagelse af en parentes fra 1042-47 har siddet ubrudt på den danske trone igennem næsten 1100 

år. Det danske kongehus er dog ikke blevet videreført i lige linje af Jelling-dynastiets grundlægger, 

vikingekongen Gorm i Jelling, ligesom kongehuset i Portugal heller ikke er blevet videreført i lige 

linje af kong Alfons 1., Portugals første konge og den første monark i Burgund-dynastiet. Som i det 

portugisiske kongehus har der også i det danske kongehus været en række slægtslinjer og sidelinjer 

igennem århundrederne.
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   Fra 1042-47 sad Hårfager-dynastiet på den danske trone i form af den norske kong Magnus den 

Gode (1035-47), der efter sin død blev afløst af Svend 2. Estridsen (1047-76), dattersøn af Svend 1. 

Tveskæg (987-1014). Magnus den Gode var den første og hidtil eneste danske monark siden Gorm 

den Gamle, som ikke var efterkommer af vikingekongen i Jelling. Med Svend 2. Estridsen 

generobrede Jelling-dynastiet den danske trone fra Norges kong Harald 3. Hårderåde (1046-66, 

enekonge fra 1047), kong Magnus’ halvfarbror, som indtil 1062 med militære midler forsøgte at 

fastholde Danmark for slægten. Svend 2. Estridsen tog sit navn efter sin mor, Estrid (990/997-

1057/1073), for at understrege sin ret til kongemagten i Danmark. Den danske kong Erik 3. Lam 



(1137-46) var via sin far, den danske herremand Hakon Sunnivasson (Hakon Jyde), tipoldebarn til 

Magnus den Gode. Estridsen-dynastiet sad på den danske trone fra 1047-1376 og fra 1387-96.
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1376-87 var Danmarks konge Oluf 2., Olav 4. af Norge (1380-87), som tilhørte Bjælbo-dynastiet og 

var søn af Margrete 1. (1387-96), der i 1387 blev valgt til ”fuldmægtig frue og husbond, Danmarks 

riges formynder”. Margrete 1. placerede sin fostersøn Erik 7. af Pommern (1396-1439), som var 

dattersøn til Margretes søster, på den danske trone i 1396. Det pommerske Grif-dynasti (1396-1439) 

efterfulgtes af pfalzgrevskabet Neumarkt, en sidelinje inden for Wittelsbach-dynastiet med 

Christoffer 3. af Bayern (1440-48), søstersøn til Erik 7. 

   Den første monark i det oldenborgske kongehus, grev Christian (1.) af Oldenborg (1426-81), blev 

valgt til dansk konge i 1448. Han var på mødrene side via seks generationer, heraf tre kvindeled, 

efterkommer af den danske kong Erik 5. Klipping (1259-86). Det oldenborgske kongehus i 

Danmark og Norge udviste en næsten enestående grad af historisk kontinuitet i de europæiske 

konge- og fyrstehuses historie, da dynastiet blev videreført fra far til søn gennem 11 generationer og 

316 år (fra 1523-1839). I 1863 uddøde Frederik 2.s (1559-88) oldenborgske mandslinje med kong 

Frederik 7. (1848-63). I 1853 blev prins Christian (9.) af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg 

(1818-1906) valgt til tronfølger. Valget skete på grundlag af dels arveafkald fra bl.a. gemalinden 

Louise (1817-98), født prinsesse af Hessen-Kassel, der var søsterdatter til kong Christian 8. (1839-

48), dels prins Christians nedstamning i lige ubrudt mandslinje fra det oldenborgske kongehus og 

kong Christian 3. (1534-59). Parret opfyldte begge kravet i Kongeloven fra 1665 om at være 

efterkommer af Frederik 3. (1648-70), idet de begge på mødrene side var oldebørn af Frederik 5. 

(1746-66). I 1863 besteg prins Christian den danske trone som kong Christian 9., der derved blev 

den første monark i den glücksborgske linje i det danske kongehus. 

   Kulturelt er navngivningen i det portugisiske og danske kongehus en interessant indgangsvinkel i 

forhold til at belyse historiebrugen af Guimarães og Jelling i de to lande. På baggrund af kong 

Alfons 1.s store historiske betydning for dannelsen af Portugal har han i eftertiden foruden tilnavnet 

”Erobreren” tillige fået tildelt tilnavnene ”den Store” og ”Grundlæggeren” i den portugisiske 

historieskrivning. Guimarães’ store søn kom derfor til at sætte et markant aftryk på navnene i den 

portugisiske kongerække, hvor i alt seks konger med navnet Alfons har siddet på tronen i Portugal. 

Alene i Burgund-dynastiets tid (1139-1383) hed fire af de i alt ni monarker Alfons, hvilket navngav 

Huset Burgund det alfonsinske dynasti. 

   Gorm den Gamle og dronning Thyras sønner kong Harald 1. Blåtand og Knud Danaast (?-940) fik 

senere i vikingetiden og middelalderen navnebrødre som danske konger: tre konger med navnet 



Harald og fire konger med navnet Knud (seks hvis man medregner kongerne Hardeknud, Gorm den 

Gamles far, og Hardeknud (1035-42)). Det er bemærkelsesværdigt, hvordan navnene Gorm og 

Thyra er fuldstændig fraværende i det danske kongehus i næsten 900 år efter vikingetidens 

kongedømme i det 10. århundredes Jelling.
9
 Med nationalismens opkomst i 1800-tallet fik Jelling 

en fremtrædende placering i den nationale identitet og i etableringen og udviklingen af det danske 

erindringsfællesskab. I denne nye nationale selvopfattelse i det 19. århundrede blev dronning Thyra 

tilkendt afgørende historisk betydning for Danmark som Dannevirkes bygger. Den glücksborgske 

tronfølgerfamilie med prins Christian (9.) og prinsesse Louise blev lagt for had i dansk-nationale 

kredse i 1850’erne. Det glücksborgske dynasti var med sin oprindelse i helstatens dansk-tyske 

blandingskultur stærkt kontroversielt i et Danmark præget af dansk-national vækkelse og 

skandinavisk orientering. Dertil kom, at fem af prins Christians (9.) seks brødre deltog i 

Treårskrigen (1848-50), en delvis borgerkrig i den dansk-tyske helstat, hvor slesvig-holstenske 

separatister med støtte fra bl.a. Preussen søgte at løsrive sig fra det danske monarki. De to ældste 

brødre deltog på slesvig-holstenernes side og de tre yngste for Preussen, mens prins Christian (9.) 

selv deltog på den danske side i krigen. 

   Under indtryk af den dansk-nationale kritik kan der spores et skifte til en mere dansk-betonet 

navngivning af prins Christian og prinsesse Louises seks børn. Dette skifte begyndte allerede før 

udbruddet af den nationale konflikt, Treårskrigen, med Dagmar (1847-1928; født 26. november 

1847), Thyra (1853-1933; født 29. september 1853) og familiens benjamin, prins Valdemar (1858-

1939; født 27. oktober 1858); navne, der alle refererede til Danmarks glorværdige fortid i 

vikingetiden og den tidlige middelalder. Det var den arkæologiinteresserede Frederik 7., der selv 

foreslog navnet Thyra i 1853, da grundlovsgiveren var på gentagne besøg i den gamle kongeby 

Jelling i sin regeringstid. Dronning Thyra Danebod fra 900-tallet var i 1800-tallet blevet et nationalt 

symbol, og som sådan tog det danske kongehus den danske dronning til sig i dets navngivning. 

Prins Christian og prinsesse Louise lod sig således påvirke af den nationalromantiske periode i 

1800-tallets Danmark. 

   Traditionen fortsatte i den næste generation, da kronprins Frederiks (8.) ældste datter, prinsesse 

Louise (1875-1906), blandt sine seks navne havde navnet Thyra. Kronprinsens næstyngste datter, 

prinsesse Thyra (1880-1945), fik navnet Thyra som det første af sine seks navne. Kronprinsens 

tredje søn, prins Harald (1876-1949), navngav sin næstyngste søn Gorm i 1919. Prins Gorm (1919-

91) bar tillige kongenavnene Christian, Frederik, Hans og Harald; sidstnævnte med endnu en 

reference til Jelling. Prins Haralds næstældste datter, prinsesse Caroline-Mathilde (1912-95), havde 



blandt sine ti navne navnet Thyra. Hun ægtede i 1933 sin fætter prins Knud (1900-76), fra 1953 

arveprins, Christian 10.s (1912-47) yngste søn, og parret fik tre børn: prinsesse Elisabeth (1935-

2018), der blandt sine 11 navne havde navnet Thyra, prins Ingolf (1940-), fra 1968 greve af 

Rosenborg, som blandt sine ti navne bærer navnene Knud, Harald og Gorm, og prins Christian 

(1942-2013), fra 1971 greve af Rosenborg, der blandt sine ti navne havde navnene Knud og Harald. 

 

Den symbolske brug af Guimarães og Jelling 

I Portugal udviklede der sig i middelalderen en tradition for tildeling af hertugdømmer til yngre 

medlemmer af kongehuset. Disse hertugtitler var blot ærestitler, nominelle titulære titler uden 

tilsvarende embede og autoritet i en provins. Byen Guimarães fik æren af at lægge navn til et 

kongeligt hertugdømme. I 1475 tildelte kong Alfons 5. (1438-81) den tredje hertug af Braganza, 

Ferdinand 2. (hertug fra 1478-83), titlen som hertug af Guimarães. Der var tale om en opgradering 

af titlen greve af Guimarães, som kongen tidligere havde givet samme person i 1464. Da Isabella af 

Braganza (1514-76) i 1537 ægtede prins Duarte, kong Manuel 1.s yngste søn, overgav hendes bror, 

Teodósio 1., hertug af Braganza fra 1532-63, hertugdømmet Guimarães som medgift til søsteren, 

hvorved prins Duarte fra Aviz-dynastiet blev den fjerde hertug af Guimarães. Da parrets søn døde 

barnløs i 1576, vendte hertugdømmet tilbage til den portugisiske krone. I 1630 blev hertugdømmet 

Guimarães igen givet til Braganza-dynastiet, da kong Philip 3. af Portugal (1621-40), Philip 4. af 

Spanien (1621-65), tildelte førnævnte hertug Johan 2. af Braganza hertugdømmet Guimarães. Johan 

2., der var den sjette hertug af Guimarães, blev i 1640 Portugals konge under navnet Johan 4. som 

den første monark i Braganza-dynastiet. 

   Prinsesse Adelgundes (1858-1946), enkegrevinde af Bardi, datter af den afsatte portugisiske kong 

Miguel 1. (1828-34), fungerede fra 1920-28 som regent in absentia på vegne af sin nevø og den 

miguelistiske tronprætendent Duarte Nuno (1907-76, hertug af Braganza fra 1920-76), som kun var 

12 år gammel, da hans far abdicerede som portugisisk tronprætendent. Hun blev derfor i 1920 tildelt 

titlen som den syvende hertuginde af Guimarães. Titlen som hertug/hertuginde af Guimarães var 

normalt forbeholdt lederen af Braganza-dynastiet. Under sit regentskab formåede hertuginde 

Adelgundes at få eks-kong Manuel 2. til at anerkende hertug Duarte Nuno af Braganza som sin 

arving som leder af Braganza-dynastiet. Duarte Nuno blev ny leder af Braganza-dynastiet i 1932, da 

den afsatte kong Manuel 2. døde barnløs. Duarte Pio, hertug af Braganza (1945-), den ældste søn til 

Duarte Nuno, har siden 1976 været overhoved for det tidligere Braganza-kongehus i Portugal. Han 

er den nuværende og den ottende hertug af Guimarães. 



   Guimarães’ byvåben viser to blå skjolde, der er udformet som på det portugisiske rigsvåben i 

perioden 1185-1211, hvor Guimarães Slot var residens for kongerne af Portugal. Byen Guimarães 

er en del af Braga-distriktet, hvis våbenskjold bl.a. består af tre sølvskjolde, hver med fem blå 

skjolde, jf. den symbolske arv fra slaget ved Ourique i 1139. I 1965 blev der indviet et nyt 

fodboldstadium i Guimarães, som blev navngivet efter byens store søn, Estádio D. Afonso 

Henriques. Fodboldklubben i Guimarães, Vitória S. C., blev grundlagt i 1922. Klubbens tilnavne er 

”Os Vimaranenses” (Os fra Guimarães) og ”Os Conquistadores” (Erobrerne); sidstnævnte med 

henvisning til kong Alfons 1., der er kendt under tilnavnet ”Erobreren”. Klubbens logo forestiller et 

skjold, der afbilder byens ikoniske, vikingeagtige statue af kong Alfons 1. Erobreren. 

   Guimarães er blevet portrætteret på frimærker i Portugal igennem næsten 100 år. Guimarães Slot 

har figureret på frimærker i bl.a. 1927, 1945, 1986 og 2007; sidstnævnte i serien ”7 vidundere i 

Portugal”. I forbindelse med verdensudstillingen i 1940 blev den kendte statue af kong Alfons 1. 

afbildet på et frimærke. I 2012 var Guimarães Europæisk Kulturhovedstad, hvilket afstedkom 

udsendelse af et særligt frimærke med motiver fra byen. I 2018 optrådte Guimarães Slot på en 

såkaldt Zero Euro-pengeseddel. En Zero Euro er en souvenir-pengeseddel, printet af Den 

Europæiske Centralbank, som har til formål at promovere turismen. Pengesedlen er mærket med 

tegnet ”0” for at markere, at sedlen ingen finansiel værdi har. 

   Modsat Portugal udviklede der sig i Danmark ikke nogen tradition for tildeling af hertugdømmer 

som ærestitler til yngre medlemmer af kongehuset. Indførelsen af tyske feudale arveregler i løbet af 

1100-tallet betød, at yngre kongesønner fik overladt danske landsdele som len. Denne status blev 

varig i hertugdømmet Slesvig (Sønderjylland), der på forskellig vis var knyttet til kongeriget 

Danmark frem til 1864. 

   I 1793 oprettedes Vejle Amt, der i 1959 fik sit eget våben. Amtsvåbenet gengiver to stridsøkser 

(kongelige våben i middelalderen), Jellinghøjene og kløverbladskorset, der refererer til 

kristendommens indførelse. I 2007 nedlagdes Vejle Amt i forbindelse med strukturreformen. Med 

kommunalreformen i 1970 fik den nye, udvidede Jelling Kommune et kommunevåben, der gengav 

fabeldyret fra den store Jellingsten. I forbindelse med forhandlingerne om et kommunevåben for 

den nye, udvidede Vejle Kommune i relation til strukturreformen i 2007 søgte Jelling Kommunes 

sidste borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, forgæves i 2006 at få uddrag fra den store Jellingsten 

med på det nye byvåben. Dette lokalpatriotiske initiativ affødte protester fra borgere, der fandt en 

afbildning af Kristus-figuren fra Jellingstenen som værende udtryk for en uhensigtsmæssig 

sammenblanding af religion og politik. Først i januar 2007 nåede lokalpolitikerne til enighed om det 



nye kommunevåben, der endte med at blive en moderniseret, rentegnet og forenklet udgave af den 

gamle Vejle Kommunes byvåben. 

   Den store Jellingsten er blevet gengivet på officielle nationalstatslige kendetegn som frimærker 

(1953-58, 2003 og 2020) og pas (1997). I 1950’erne var den store Jellingsten på de danske 

frimærker en del af serien ”Kongerige i 1000 år”, hvor Jellingstenen indgik i sekelet 900-1000. I 

2003 udgav Post Danmark et prestigehæfte, der bl.a. indeholdt frimærker med motiver fra Jelling: 

den store og den lille Jellingsten, Jelling Kirke og sølvbægeret fra Nordhøjen. I 2020 har Postnord 

udgivet et nyt prestigehæfte med fem danske verdensarvssteder, herunder Jelling-palisaden. Da et 

udsnit af den store Jellingsten med Kristus-figuren blev afbildet på det nye danske pas i 1997, 

forårsagede det en heftig samfundsdebat om EU og forholdet mellem danskhed og kristendom. 

 

Sammenfatning 

I sammenligningen mellem erindringsstederne Guimarães og Jelling og deres betydning inden for 

henholdsvis det portugisiske og danske nationale erindringsfællesskab kan der påvises en række 

fælles mønstre, der er betegnede for Europas historie: kristendommen og monarkiet som statsform. 

Et andet karakteristisk træk ved den europæiske historie er nationalstatens fremkomst. Derved er det 

følgelig åbenlyst, at der er nogle markante nationale forskelle mellem Portugal og Danmark. 

Jelling-monumenterne repræsenterer den officielle indførelse af kristendommen i Danmark, mens 

Guimarães i kraft af sit bysbarn kong Alfons 1. mere indirekte er forbundet med kristendommens og 

kongeriget Portugals ekspansion. Kongeriget Portugal er betydeligt yngre end kongeriget Danmark, 

og monarkiet blev afskaffet i Portugal i 1910. En sammenligning mellem de to UNESCO 

Verdensarvssteder Guimarães og Jelling er således en udmærket prisme, hvorigennem væsentlige 

aspekter af Europas historie kan belyses. 
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Noter: 

                                                           
1
 Portugal har traditionelt været en homogen nationalstat i modsætning til Spanien. Portugal har aldrig haft nationale 

separatistbevægelser. Det portugisiske sprog indtager en nærmest altdominerende position. Det mirandesiske sprog, der 

er et romansk sprog, blev i 1999 anerkendt som et regionalsprog i det nordøstlige Portugal. 
2
 Andre portugisiske historikere har argumenteret for enten Viseu (Portugal), Tierra de Campos eller Sahagún (Spanien) 

som mulige fødebyer for Portugals første konge. Der er endvidere uenighed om året for monarkens fødsel, hvor 

brydningerne centrerer sig om årene 1109, 1106 og 1111. 
3
 I juli 2006 blev kongens grav åbnet for videnskabelige undersøgelser af forskere fra Coimbra Universitet og Granada 

Universitet. Åbningen af graven fremkaldte stærke følelser i den portugisiske offentlighed grundet monarkens position 

som nationens fader. 
4
 Slottet blev bygget i 900-tallet efter ordre af grevinde Mumadona Dias (død 968) for at forsvare det nærtliggende 

kloster mod angreb fra maurere (arabere) og vikinger. 
5
 Andre tolkninger går på, at de fem skjolde symboliserer de fem hellige sår, som Kristi pådrog sig på korset, eller de 

fem sår, som kong Alfons 1. led i slaget. Det portugisiske rigsvåben er det ældste portugisiske symbol, og udviklingen 

af rigsvåbenet er nært forbundet med det portugisiske flags historie. Portugals nuværende flag, hvori rigsvåbenet indgår, 

blev officielt vedtaget i 1911. 
6
 Braganza-dynastiet har sit historiske ophav i byen Braganza i det nordøstlige Portugal. I 1400-tallet opførte hertugerne 

af Braganza et palads i Guimarães i det nordvestlige Portugal. Paladset er i dag en af byens markante vartegn. 



                                                                                                                                                                                                 
7
 En demonstration af den dynastiske kontinuitet i de to kongehuse fremkommer ved en sammenligning af den 

nuværende danske monark (Margrethe 2. (1972-)) og Portugals sidste regent, kong Manuel 2. (1908-10), og deres 

slægtsmæssige forbindelser til de foregående monarker i landet. Manuel 2. nedstammede fra 25 af de foregående 36 

portugisiske monarker fra kongerigets dannelse i 1139, hvilket svarer til en procentandel på 69 %. Dronning Margrethe 

2. nedstammer fra 30 af de foregående 52 danske monarker tilbage til Gorm den Gamle, hvilket svarer til en 

procentandel på 57 %. De monarker, som de to nævnte statsoverhoveder ikke nedstammer fra, var regenter, som enten 

blev afsat fra tronen eller ikke efterlod sig børn. Med Jelling-dynastiet og den danske rigssamling i 900-tallet er 

Danmark i dag Europas ældste endnu eksisterende arvemonarki. Der er endvidere såvel skriftlige kilder som 

arkæologiske vidnesbyrd, der indikerer et dansk kongerige helt tilbage til 500-tallet. 
8
 Der har igennem tiden været to dynastiske forbindelser mellem det portugisiske og danske kongehus. Begge 

eksempler er fra middelalderen, hvor Portugal og Danmark begge var katolske stater, og i begge tilfælde var det for 

Danmarks vedkommende medlemmer af Estridsen-dynastiet, der hentede deres brude i Burgund-dynastiet i Portugal. 

Danmarks kong Valdemar 2. Sejr (1202-41) ægtede i 1214 den portugisiske prinsesse Berengaria (ca. 1198-1221). 

Kongens ældste søn, Valdemar den Unge (ca. 1209-31), giftede sig i 1229 med prinsesse Eleonore af Portugal (ca. 

1211-31), der modsat sin faster Berengaria aldrig blev dronning af Danmark. Begge portugisiske prinsesser døde i 

barselsseng.  
9
 Harald 1. Blåtand havde en datter med navnet Thyra (død år 1000), som blev norsk dronning i 990’erne. Det er 

omstridt, hvorvidt Svend 1. Tveskæg havde en datter med navnet Thyra. 


