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FORORD.

Udgivelsen af mine studier i Møns historie standsede brat 
i 1906, da 4 bind var udkommet. Jeg har imidlertid siden fået 
stærk opfordring til at genoptage udgivelsen. Dels har spare- og 
lånekassen for landboere på Møn allerede 1911 ydet et betyde
ligt bidrag til dækning af omkostningerne, dels har nu bestyrelsen 
for Møns musæum påtaget sig ordningen med den hensigt at 
udgive et bind årlig. Jeg kan således nojes med at skaffe manu
skriptet tilveje. Stoffet hertil har jeg samlet i arkiverne under 
mit ophold i København før 1900, og jeg håber at have fået fat 
i det væsentligste. Herved var hr. arkivar Thiset min bedste 
hjælper, hvorfor jeg udtaler min varmeste tak, ligesom også til 
hr. underarkivar Marquard, der nu ved genoptagelsen af udgi
velsen har foretaget et fornyet eftersyn af kilderne.

Jeg har forberedt texten til adskillige efterfølgende bind og 
har derved fundet bekræftet, hvad jeg tidligere har yttret, at der 
virkelig ikke findes nogen periode i Danmarks historie, der ikke 
kan belyses ved karakteristiske personer og begivenheder på Møn.

Det følgende bind er helt optaget af Anders Billes historie.
Rødkilde, 10. Juli 1917.

F. Bojsen.



Valdemar Atterdag.

I det foregående afsnit var fremstillingen nået gennem Dan
marks dybeste fornedrelse til genoprejsningen fra år 1340. I det 
mørke århundrede fra 1241 til 1340 har vi set, at Møn i regelen 
var i Vendisk eller Meklenborgsk besiddelse. Til sidst var hele 
Danmark i fremmede hænder; riget var opløst.

Da lysner midt i den mørke nat et eneste lynglimt, hvori 
man skimter omridset af en skikkelse, der atter hurtigt forsvinder. 
Det er Niels Ebbesön, der fælder den kullede greve, Gert 
af Holsten. Om befrieren var en offervillig fædrelandsven eller 
en selvrådig borgherre eller måske begge dele, er der ingen, 
som véd. Men det betyder mindre. Han har havt den lykke at 
falde på sin gerning, og hans korte, lysende fremtræden har kun 
efterladt sig billedet af befrieren. Som sådan har ikke alene sang 
og sagn bemægtiget sig ham, men også historien har tilegnet 
sig den samme opfattelse*). Og dog var han mere sindbilledet 
på frigörelsen end selve gerningens fuldbyrder.

Dertil behøvedes et langt og sejgt arbejde, som er Valde
mar Atterdags kongegerning. Han satte sig det store og i be
gyndelsen fjerne mål at samle og genrejse Danmarks rige påny. 
1 løbet af 20 år lykkedes det ham virkelig. Men medens Niels

*) Niels Ebbesöns slægt anses nu at være bekendt, tilhørende en gren af slægten 
Bild (Strangesön) med tværdelt skjold, hvidt og blåt (sort). Kæmpevisens Ebbe 
Skammelsön skal være stamfaderen. Ialfald Niels Ebbesöns sönner var knyt
tede til Frøslevgård på Mors. Niels Ebbeson anses således for at have været 
i Slægt med den i forrige bind s. 172 omhandlede Niels Oluf sön Bild, Erik 
Menveds drost, der 1318 havde Stege slot i pant og førte det tværdelte skjold. 
(A. Årbøger V.)
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Ebbesön står som den lysende folkelige helt, er kong Valdemar 
bleven den onde, ugudelige konge, der end ikke har fred i 
graven. Sagen er, at han kendte sin samtids störste svaghed og 
piskede den med dens egen svøbe. Det, der havde bragt elend
igheden over folk og land, var svig, troløshed og pengegridsk- 
hed. Nu kom gengældelsen, tidsånden havde fundet sin overmand. 
Det lyder næsten som æventyr, når vi hører om den overlegen
hed, hvormed han kunde køre i ring med alle tidens svigefulde 
herrer, hjemme og ude; der klinger som en spottende latter over 
menneskelig usselhed.

Her er ikke plads til at fortælle om den hele store væv, 
hvorved han efterhånden samlede riget C. E.F. Reinhardt har heraf 
givet en ypperlig skildring (1880), hvori beundring for kong Val
demar dog måske vel meget dækker skyggesiderne. Endelig i 
1360 kunde kongen på rigsforsamlingen i Kalundborg göre rede 
for den store gerning, der da var fuldført eller dog blev fuldført 
samme år. Vi vil her kun dvæle ved, hvorledes Møn blev gen
erhvervet fra herrerne af Werle.

Kong Valdemar havde 1346 nået at vinde det meste af 
Sælland tilbage og da navnlig Vordingborg slot, som blev kon
gens yndlingsplads. Her havde han haft at göre med grev Johan 
(„den milde“). Værre vilde det blive, når han skulde i lag med 
grev Gerts sön ner, Henrik og Claus, der sad inde med det 
meste af Jylland og Fyn. Da indtraf der en begivenhed, som 
kongen ialfald snildelig benyttede sig af, om han ikke selv havde 
lagt den tilrette. En del- af den Holstenske adel havde gjort opror 
mod greverne. Navnlig var der en ridder, Henneke Hummers- 
byttel, der var herre på den faste borg Stege*), også kaldet 
Hohenstegen, ved Oldeslohe i Holsten og som derfra længe 
havde trodset grev Henrik. Med denne ridder trådte kong Val
demar i forhandling, og ved penge og overtalelse lykkedes det 
kongen at få borgen overdraget til sig. Dermed havde han fået 
fodfæste i Holsten på en for greverne höjst ubehagelig måde, 
som han vidste snildt at benytte. Dette var öjensynligt en 
væsentlig bevæggrund for greverne til at indgå på det forlig, 
der sluttedes 22. Juli 1348 på Nebbegård; denne gård er 
sandsynligvis det nuværende Nebbegård ved Fredericia, idet 
kongen nemlig et par dage efter har udstedt et brev fra Vejle,

') Forvexlingen med Stege på Møn har forvoldt megen forvirring, særlig hos Paladan.
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og ikke en gård af samme navn i Nordsælland og endnu min
dre „Nebelle“ på Møn, som Paludan antyder. Mod at få det 
Holstenske Stegeslot udleveret samt en mindre pengesum, gik 
greverne ind på ikke alene at overdrage kongen det halve Fyn 
med Nyborg slot strax, men også at lægge planen for en kom
mende indløsning af det øvrige Fyn samt dele af Jylland.

Ved forhandlingerne på Nebbegård vides herrerne af Werle 
at have været tilstede, og sandsynligvis er det ved samme lej
lighed lykkedes kongen at komme til forståelse med dem om 
indløsning af Møn og Falster. Da den formentlig herom afslut
tede traktat ikke findes, er betingelserne for indløsningen ukendte. 
Men en pålidelig krønike (Script VI 525) meddeler, at kongen i 
1348 erhvervede det halve Fyn, flere borge i Jylland og Sælland, 
Nykøbing på Falster og Stege på Møn. Nylig var kongen ved 
salget af Estland kommen i besiddelse af 19,000 mark sølv (en 
nutidsværdi af ca. 5 miil. kr.), der anvendtes til indløsning af 
landsdele og da vistnok særlig til fyldestgørelse af overenskom
sterne på Nebbegård.

Også til indløsningen af Møn og Falster synes der at være 
givet et stød ved en for samtiden karakteristisk begivenhed, som 
kongen efter sædvane har vidst at benytte sig af. Året forud 
havde kong Valdemar foretaget en pilgrimsrejse til det hellige 
land. Han havde da givet nogle af sine mænd (formodentlig fra 
Sælland) ordre til at rejse over Falster og samles med ham i 
Tyskland. Men da disse mænd kom til Bogø, „som den tid lå 
under Møn“, gik naturen over optugtelsen, så de gav sig til at 
plyndre på øen — de har måske som kongens mænd gjort for
dring på gæsteri. De Meklenborgske herrer lod så røverne gribe 
og sætte i fængsel, så at de altså ikke kunde følge kongen til 
Jerusalem. Hvad der siden kom ud af denne sag, vides ikke; 
men kong Valdemar har utvivlsomt taget det meget ilde op og 
ikke glemt sagen, da han kom hjem fra rejsen. Det vides ikke, 
men kan vel formodes, at denne begivenhed har været anled
ningen til, at kongen har rejst spørgsmålet om øernes indløs
ning, for at ikke fremmede panthavere skulde kunne holde rett 
over kongens mænd. I hvert fald er sagen kort efter gået i 
orden, og vistnok fra 1348 er Møn atter og varigt i den Dan
ske krones umiddelbare besiddelse og nævnes udtrykkelig såle
des i et forlig med Holstenerne 1353.

Man skulde imidlertid tro, at herrerne af Werle bagefter hat
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fortrudt overenskomsten eller at der er bleven uenighed om 
forståelsen deraf. I hvert fald erfarer vi uden nogen nærmere for
klaring, at kongen i 1351 med en hær brød ind i herrerne af 
Werles land (Venden) og plyndrede det grusomt. Kongen må 
endog have været yderlig opbragt, thi det berettes, at han lod 
næse og ører skære af de Vendiske fanger. Skulde dette mon 
være gengæld for Werlernes færd på Møn, om hvilken vi forøv
rigt intet véd? Fra Tysk side (Schåfer) er den formodning frem
sat, at Møn og Falster først ved krigstoget 1351 er erhvervet af 
kongen, hvorimod dog strider beretningen i den ovennævnte 
krønike, at indløsningen skete 1348.

I de mellemliggende år 1348—51 havde verden ellers andet 
at tænke på, da den sorte død drog gennem landene og dræbte 
— som man har antaget — omkring halvdelen af befolkningen*). 
Fra Møn haves ingen særlig meddelelse herom. Når man af 
Roskilde biskops jordebog formentlig kan slutte, at ca. Vi af 
øens gårde endnu 1370 laa øde, så er det muligt, at man deri 
kan se en virkning af pesten; dog kan dette også forklares på 
anden måde (se nedenfor). Men utvivlsomt har den store „mande- 
død“ ikke alene skaffet kirken meget gods som sjælegave, men 
der er sikkert også tilfaldet kongen mangen herreløs ejendom, 
som han havde god brug for.

De midler, som kongen brugte for at nå sit store mål, var 
magt, list og penge, navnlig penge. I en tid, da alle vilde have 
penge, men ingen havde nogen, sbrgede han for at have dem 
til rådighed. Hvorvidt hans kirkelige fromhed var oprigtigt ment, 
kan intet menneske domme om; men sikkert er, at han forstod 
at stille sig i særdeles godt forhold til de kirkelige herrer og 
gore dem nyttige for sig; kun de kunde skaffe penge. Kort efter 
sin regeringstiltrædelse formåede han således biskop Johannes 
af Roskilde til ikke alene at skænke ham en sølvkalk af hver 
kirke i stiftet, men også at overlade ham bispestolens godsind
tægter og tiender af øerne Møn og Rygen for en pantesum af 
1000 mark samt Københavns by og slot i 2 år, alt til indløsning

*) Der findes adskillige vidnesbyrd om den galgenhumor, som pesten fremkaldte 
i adskillige kredse. I Danmark er det skæbnesvangre årstal MCCCL (1350) 
skildret således på klosterlatin: „Rostrum (rist), trevurstrum (tre pølser), spidlon- 
gum (langspyd), tune mala pestis", da var den onde pest.
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af pantsatte landsdele, navnlig Vordingborg slot*). Til gengæld 
skulde bispen have Søborg slot med 5 herreder i Nordsælland: 
Den forbindelse mellem København og Møn, der tidlig var skabt 
ved den fælles herre, Roskilde biskop, fortsættes således under 
udlånet til kongen og kommer i senere tider flere gange frem 
påny.

Om Kongen har oppebåret bispeindtægterne af Møn i mere 
end 2 år, vides ikke. Få år efter synes forholdet atter at være 
ændret. Men vi ser ialfald, at kongen og bispen har arbejdet 
hånd i hånd på landets befrielse. Kongen beholdt København 
til sin død.

Da Møn atter var vundet tilbage, kom kongen jævnlig der
over og holdt dystrenden ved Stege. Der rejser sig da det spørgs
mål: Hvem blev den første kongelige lensmand her efter det 
lange fremmedregimente?

Hvitfeldt og flere krøniker beretter om kongens besøg på 
Møn i 1352, 1353 og 1354 og endvidere følgende: 1353 havde 
„en adelsmand, Peder Degn, ladet sig trolove Oluf Ebbesöns 
datter, men hun foragtet hans giftermål og trolover sig siden en 
anden, ringe mand, Sonteke, og drog til Møn, hvor hun med 
hannem gjorde bryllup, hvorover der kom stor uvilje under nogen 
at adelen, deres slægt og venner.“ 1354 berettes endvidere, at 
kongen — strax efter danehoffet i Nyborg ved St. Hansdag — 
drog til Møn til et bryllup.

Ligeledes kan bemærkes, at Roskildebispen Jakob Povlsön 
i sit testamente, skrevet i Stralsund 13. Maj 1350, nævner en 
„hr. Olav af Møn“. Det kan være en præst (der ligesom rid
derne havde herretittel). Men betegnelsen „de Moenia“ tyder på 
en höjere stilling. Blandt de mangfoldige personer, der betænkes

*) I vidissen af 15. Juni 1341 hedder det: — „pro bonis suis et decimis in terris 
Ruye et Meonie ac aliis, nobis seu aliis ex parte nostra ab ipso in redemptionem 
terre nostre dimissis benivole et concessis et a nobis ulterius Marquardo de 
Stove et aliis pro septem milibus marcharum puri argenti traditis et impigne- 
ratis.u

(På Dansk: — — (Kongen giver forskelligt gods til vederlag for biskop
pens) „godser og tiender i landene Rygen og Møn m. m., som biskoppen vel
villigt har overladt os eller andre på vore vegne til indløsning af vort land, 
og som af os igen er overdraget til Markvard Stove og andre med „panterett“ 
for 7000 mark rent sølv“ (Nutidsværdi ca. 2 mili. kr.).

Denne pantsættelse til Markvard Stove gælder dog kun København, men 
ikke Møn.
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i testamentet, er en lang række præster, der i regelen arver 
bispens bøger og gangklæder. Hr. Olav af Møn og hr. Peder 
af Ørslev får derimod hver en marks*) korn og 6 alen klæde. 
Dette kunde tyde på, at disse to ikke var præster.

På den anden side må mærkes, at gavernes art til de nævnte 
to mænd (korn og klæde) vel var et almindeligt omsætnings
middel, men adskillige fornemme mænd er i testamentet betænkt 
med sølvgenstande og lignende*"*). Hvorledes det nu end for
holder sig med denne „hr. Olav af Møn“, så ligger det nær at 
tænke, at kong Valdemar har indsat en tro mand, Oluf Ebbe- 
s6n, som lensmand på Møn fra 1348. At denne mand har lovet 
sin datter til en hr. Peder af den adelige slægt „Degn“, men 
denne „Per Degn“ er ikke faldet i den unge piges smag. Selv 
har hun da valgt til fæstemand en Sonteke, der siges at være 
af ringe herkomst, men navnet forekommer dog i en sydslesvigsk 
adelsslægt, der nævnes 1410. Måske har de unge henvendt sig 
til kong Valdemar, der så har forsonet dem med faderen. I hvert 
fald hører vi, at kongen den følgende sommer rejser til Møn til 
et bryllup. Hvem skulde denne brud være, når det ikke var 
lensmandens datter? Ved en sådan indgriben fra kongens side 
forklares det også bedst, at der blev stor uvilje blandt adelen 
på grund af fornærmelsen mod deres standsfælle Peder Degn. 
I hvert fald kan vi heri skimte nogle skyggerids af en roman, 
der er udspillet på Stege borg, et emne, der nok kunde friste 
en digter til nærmere behandling. At kong Valdemar har yndet 
at opholde sig på Stege slot, derpå tyder sagnet, der har knyt
tet hans navn til slottet; i fortiden kaldtes dette Valdemarsslot, 
og man fortalte, at der ofte var set en sortklædt kvinde med et 
guldbelte om livet gå omkring på ruinen og kalde på Valdemar. 
Paludan knytter dette til sagnet om Tovelille, men derom er nu 
oplyst, at dette sagn vedrorer Valdemar den store og ikke Valde
mar Atterdag, ligesom også Stegeborgens opførelse går tilbage 
til de store Valdemarers tid. Senere er sagnet omdannet til, at 
Valdemar Atterdag har ombygget slottet, hvilket kan være meget 
muligt, men det vides ikke. Ældre Mønsbeskrivelser vil endog 

*) et betydeligt kvantum.
**) I samme testamente skænkes en guldring til Johannes Degn og 6 mark (penge} 

til Henneckin Jungfrowe (hvilket navn andensteds nævnes på Møn) med be
mærkning, at disse penge skulde udredes „af vore Mønske tiender“, som på 
denne tid altså allerede igen må være komne i bispens besiddelse.
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vide, at kongen ombyggede slottet i 1406 (han døde 1375)! 
Endvidere indblandes navnet Valdemar Sappi, hvorom mere 
siden.

Forklaringen om Olaf Ebbesbns datter er allerede antydet 
af Langebek og ført videre af Paludan. Fra personalhistorisk side 
er indvendt, at Olaf Ebbeson er en velkendt mand, hjemme
hørende på Sælland; han var 1349 slotsfoged i København og 
antages at tilhøre slægten Hvitfeldt, hvis våben han førte; men 
der siges ikke, at han var lensmand på Møn. Dette udelukker 
dog ikke, at han virkelig har havt Stege len i kortere eller læng
ere tid. En nær forbindelse mellem København og Møn dukker 
oftere op ikke alene i middelalderen, men også i nyere tid. 
Brylluppet på Møn taler stærkt for denne opfattelse, med mindre 
vi skulde tænke os to personer af samme navn.

Når kong Valdemar stod sig godt med kirken, gjaldt dette 
ikke mindst paven; ved at vinde paven kunde han bedst styre 
hierarchiet herhjemme. Blandt de begunstigelser, som paverne 
tilstod ham, var ogsaa den, at det tillodes kongen at lonne em
beder i kanseliet med præstekald, der så bestyredes ved vikarer, 
et forhold, der både tidligere og senere stærkt fordomtes. Kong 
Valdemars første sekretair (protonotarius) hr. Henrik havde så
ledes Stege præstekald, som formodentlig allerede dengang blev 
anset for et af rigets bedste kald. Endvidere skaffede kongen 
ham 1350 pavelig tilladelse til at beholde „Steek“ sognekirke 
og dermed forene erkedegneembedet i Verden (Hannover). Det 
er en mærkelig forening af kirkelige embeder i forskellige riger; 
men det var jo i virkeligheden kun en lonningsform. Forresten 
fik hr. Henrik også tilladelse til at bortbytte Stege præstekald 
med et andet. Hvor længe kongens betroede mand har havt 
Stege sognekald, vides derfor ikke (se Stege bys bog s. 158.). 
Dronning Margrethe havde ogsaa en notarius Henrik, der har 
affattet den Latinske beretning om dronningens hylding i Ring
sted 1386. Måske er det den samme. Formodentlig en anden 
Henrik, kongens kansler, fik 1347 af pave Clemens den 6. sogne
kirken i Witstock i Verdens stift.

Vi tænker os altså, at en Olaf Ebbeson har været lensmand 
på Møn i tiden mellem 1348 og 1362 og der modtaget jævnlige 
besøg af kongen, hvilket kan have stået i forbindelse med 
byggearbejder på slottet; dog havde dette allerede forinden sine 
3 tårne og sit hoje midtertårn (se de ældre segl). 1362 finder vi
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ridderen hr. Fikke Moltke nævnt „af Møn", vistnok lensmand. 
Betegnelsen „af" (de) bruges på denne tid oftest om privat ejen
dom, men kan dog også betyde lensforholdet. Når „de“ i ældre 
tid knyttede en landsdel til et personnavn, antydede det en fyr
stelig forbindelse (se bogen om Jakob Sunesön de Mona). Har 
F. M. været lensmand på Møn, har det kun været en kort tid, 
da han snart får större len. Ikke desto mindre vedbliver han at 
skrives „af Møn“, og det betyder da sikkerlig, at han havde sin 
hovedejendom her og betragtede sig som hjemmehørende her. 
Navnet „Fikke“ er en kæleform af Frederik og ikke, som nogle 
have ment, Tysk udtale af Viggo. I foregående bind s. 176 er 
udtalt den formodning, at den i 1326 afdøde Henning (eller 
Hennike) Moltke af Møn er den samme som den Johannes 
Moltke „den yngre“, som var gift med Jon Lities datterdatter.

Ifølge ældre stamtavler (se Langhorn: De Danske Moltker) 
skulde Fikke Moltke være sönnesön af Henning Moltkes broder. 
Thiset (Biografisk lexikon, se stamtavlen i tillæget) betegner ham 
som sön af en ældre Evert Moltke. Det formodes, at han har 
været gift med Henning Moltkes datter Christine. Nært slægt
skabsforhold har i hvert fald været tilstede, thi på den berömte 
ligsten i Keldby kirke, som Fikke Moltke utvivlsomt har ladet 
udføre, findes billeder af Henning Moltke, død 1326, hans hustru 
Elsebe, død 1356 og Hr. Fikkes hustru Christine, død 1347. Man 
kunde vel også tænke sig, at Fikke havde været Hennings sön og 
således født i Danmark, hvormed det vilde stemme, at han gen
tagne gange udtrykkelig betegnes som Dansk ridder. Men hvad 
enten slægtskabet går gennem hustruen eller ham selv, er han 
tidlig blevet knyttet til Møn og har formodentlig ved fru Else- 
bes død 1356 arvet de Moltke-Litleske besiddelser her, måske 
Gammelborg og Holmegård, begge i Keldby sogn. Han kaldes 
siden Fikke Moltke af Møn og var i mange år en af kong 
Valdemars virksomste mænd. Der forekommer forøvrigt mange 
personer af dette navn samtidigt, og det er ikke altid let at 
skelne dem fra hinanden. Men Fikke M. af Møn er langt den 
mest fremragende; han var medlem af rigets råd og af regeringen 
under kongens fraværelse. Hans virksomhed falder i en periode, 
da kongen og riget efterhånden indvikles i store farer.

Ved år 1360 har kong Valdemar sejrrig løst sin store op
gave; det Danske rige var atter samlet og friet fra dets mange 
tyranner. Da synes sejren at have beruset kongen; han vil



Møltke

Efter nutidsfotografi.Efter et gammelt stik. Minuskierne henviser til sidste halvdel 
af 14. årh.
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genoptage Valdemarstanken, at göre Danmark til herskerinde i 
Norden og over Østersøen. I de heraf følgende krige ser vi 
atter, at farvandet om Møn er de Danske skibes samlings- og 
vagtplads. Stralsund advarer flere gange de andre stæder om, 
at der er samlet kongelige skibe*) i Grønsund til angreb imod 
dem. Kong Valdemar kaster handsken på engang til Sverrig og 
Hansestæderne ved erobringstoget til Gulland med staden Visby 
(1361). Endnu engang går kongen sejrrig ud af den derved for-

Gammelborg ved Slotshöj.

anledigede krig, om end han mister sin eneste son, den gamle 
kongestammes sidste mandlige skud, Christoffer. Denne døde 
nogen tid efter, at han i en søkamp i Øresund var bleven ramt 
af en kugle, måske fra en af de første kanoner, der er anvendt 
i Norden**).

Nogle år efter (1367) forener alle Valdemars fjender sig imod 
ham, og Hanseforbundet grundlagdes i sin udvidede form, der 
omfattede 77 handelsstæder. Da veg kongen for overmagten og 
drog til Tyskland for at skaffe hjælp. Han blev borte i 3 år,

*) Krigsskibet „Koggen“ var på denne tid af størrelse som en skonnert med ca. 
100 mands besætning.

**) Fra disse år, da kong Valdemars magt var på sit toppunkt, har vi et brev, 
hvori Rostocks råd i meget ydmyge ord takker kongen, fordi denne havde til
bagegivet 3 Rostokkerborgere noget gods, som kongens folk havde frataget 
dem under Møn 7. Aug. 1364.
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mens Danmarks styrelse var overladt til rigsrådet med den fra 
Rygen indvandrede Henning Podebusk i spidsen og ved siden 
af ham Fikke Moltke af Møn. Efterat kong Valdemar havde set, 
hvorledes de Danske hoje herrer havde sat riget overstyr under 
hans faders ledelse, tog han gerne indkaldte udlændinge (navn
lig fra de yendiske egne) til at beklæde de mest betroede poster, 
og det synes at have været dygtige folk, han samlede om sig. 
Ofte knyttede han dem til sig ved pengelån (medens faderen 
omvendt gjorde sig afhængig ved at låne penge af herrerne). 
Således har vi et brev af 25. Jan. 1366, hvori Fikke Moltke, 
ridder, den ældre af Møn, tilstår at være kong Valdemar 150 
mark skyldig, der skal betales i sterling og Lybsk. Blandt kau
tionisterne, er den bekendte Jakob Olufson Lunge, der oftere 
nævnes ved Mønske handler. Når Fikke Moltke her betegnes 
som den „ældre“ (senior), må det formodes, at en brodersøn af 
samme navn allerede da har fremtrådt offentlig og fået tilnavnet 
„den yngre“ af Kyse*).

Det er en forbavsende modstandskraft, som disse ledere på
Dansk side udvikler under så overordentlig farlige forhold. Til 
alle de forenede fjender sluttede sig en stor del af de Danske 
herrer, ligesom i kong Christoffers tid. Planen til Danmarks 
endelige deling var allerede lagt. Meklenborgerne skulde have 
Sælland med Møn, Falster og Lolland, og i krigens første år 
lykkedes det fjenden at indtage København og Stege borg, på 
hvilket togt det forlyder, at hertug Albrecht af Meklenborg er 
blevet såret eller syg; en del andre borge overgav sig efter
hånden; men mange steder blev der vist sejg modstand gennem 
hele krigen. Under frygtelige hærgninger og megen nød holdt 
rigsstyrelsen ud i 2 år. Til slutning optrådte den ojensynligt 
med megen kløgt, idet den søgte at splitte fjenderne ved at 
slutte særlig fred med hansestæderne, hvilket også endelig lyk-

*) Der forekommer fra disse år — 24. Juni 1366 — et Latinsk gældsbrev ved
rørende Møn. Ridderen Peder Ludvigson afstår alle sine ejendomme i Svends- 
tnark og overalt ellers på Møn for sin virkelige gæld og tilskriver hr. Mathæus 
Falster dem, idet han dog forbeholder sig adkomst til at tilbagekøbe disse ejen
domme for den anførte pengesum og indrette dem til sit brug. Om denne Peder 
Ludvigson vides, at han var son af den i 1329 afdøde marsk Ludvig Albertson 
(Eberstein), der var beslægtet med Hviderne på flere måder. At det er fornemme 
folk, det drejer sig om, fremgår også af køberen, M. Falster, der ligeledes var 
beslægtet med Hviderne og 1365 nævnes som en af rigets herrer. Slægten Fal
ster træffer vi på Møn både for og efter denne tid.

F. Bojsen: Af Møns historie. 2
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kedes i Stralsund 1370. For købmændene var striden et hand
els- og pengesporgsmål; deres tidligere privilegier blev nu be
kræftede, og som erstatning for den skade, som de forhen havde 
lidt, skulde de i 15 år oppebære det meste af de kongelige ind
tægter af de Skånske søstæder ved Øresund. Efter at således 
den farligste fjende var tilfredsstillet, måtte alle de øvrige fjender 
i syd og nord vende hjem med uforrettet sag, og blandt 
andet måtte også Meklenborgerne tilbagelevere Stege borg. Kong 
Valdemar kunde dog længe ikke bekvemme sig til at under
skrive så bittre vilkår; først P/g år senere bøjede han sig. Med 
Kongen underskrev både Henning Podebusk og Fikke Moltke, 
og da kongen beholdt dem begge i sit råd, har han vel også 
erkendt, at disse mænd havde reddet riget ud af den overhæng
ende fare med forholdsvis ringe tab. Når Fikke Moltke her 
nævnes ved siden af Henning Podebusk som de egentlige ledere, 
så er det navnlig, fordi han stadig er den, der både for, under 
og efter krigen fører forhandlingerne med Hansestæderne og 
øjensynligt med snildhed.

For at læserne selv skal kunne danne sig et skon om, hvilke 
begivenheder den Mønske Fikke Moltke har deltaget i, er der 
som tillæg bag i denne bog givet et uddrag af, hvad der fra 
Danske kilder vides om mænd af dette navn på denne tid. Men 
om et punkt, som vilde være afgørende for „Fikke Moltkes“ 
eftermæle, må der dog her gøres nærmere rede, så meget mere 
som en tidligere opfattelse heraf sikkert er urigtig.

Helsingborg slot (med det endnu bevarede tårn „Kårnan“) 
var en af rigets hovedfæstninger. Under krigen havde en ridder 
Fikke Moltke befalingen på slottet med en hjælper, væbneren 
Hartvig Kale, af navnene at slutte begge Tyskere. Slottet blev 
i 1369 belejret af fjenden, men holdt stand i flere måneder. De 
Lybske anførere udspredte da for at skræmme forsvarerne det 
rygte, at belejringshæren var dobbelt så stor, som den virkelig 
var, og de fik derfor endogså en næse fra Lybæk, hvor man 
frygtede for, at befalingsmændene skulde beregne sig dobbelte 
kostpenge. Formodentlig er dog købmændene blevet trøstede 
ved det kvikke svar, at „ord ikke fortærede nogen spise“. Måske 
har denne krigslist virket; ialfald ser vi, at de belejrede den 21. 
Juli 1369 indgik en overenskomst med fjenden, hvorefter de 
skulde overgive slottet den 8. Septbr., hvis ikke kong Valdemar 
forinden havde fordrevet alle fjender fra hele Danmarks rige.
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Disse udtryk ligner meget et påskud, der vækker tanke om for
ræderi, og denne mistanke bekræftes ved, at de nævnte to be- 
falingsmænd, hr. Fikke Moltke og Hartvig Kale 29. Septbr. 
samme år har udstedt en kvittering til Lybækkerne og de andre 
Hansestæder for modtagelse af 350 af de 800 mark sølv, som 
skyldtes dem. Det er ikke lett at tænke sig, hvorledes de to 
slotsbefalingsmænd netop på denne tid skulde have fået en så 
stor sum (et par hundrede tusende kr. i nutidsværdi) tilgode hos 
belejrerne, medmindre det var betalingen for slottets overgivelse.

Men hvem er den Fikke Moltke, der således har beskæm
met sit navn? Man har — således Reinhardt s. 441 flg — været 
tilbøjelig til at antage, at det var Fikke Moltke af Møn, fordi 
denne i 1364 var „gældkær“ (statholder) i Skåne og som sådan 
formentlig havde Helsingborg slot. Reinhardt slår sig til ro med, 
at pengefordringen på Lybæk kan have havt en lovlig oprind
else. Men således forholder sagen sig sikkert ikke. Den Mønske 
Moltke var en af rigets spidser, rigsråd og medlem af rege
ringen i kongens fraværelse. „Gældkær“ synes snarere at have 
været en höj tittel end en aktiv kommando, medmindre der ud
trykkelig tilföjes „og høvidsmand“. Hvor flere eller færre af rigs- 
råderne er samlede, kender vi ham sikkert på den plads hans 
navn indtager i rækkefølgen. Men i flere breve fra årene efter 
1364 finder vi hans navn på denne måde anført, og han er da 
høvidsmand på Kallø og Randers slotte og siden på Nebbe gård 
ved Roskilde, som han under krigen forsvarede indtil fredsslut
ningen 1370. Allerede 1365 afløste Henning Podebusk F. M. 
som „gældkær“ i Skåne. Det er således meget lidt sandsynligt, 
at han i forsommeren 1369 pludselig skulde have givet en gæste
rolle i Helsingborg. Da F. M. fortrinsvis var diplomat og ikke 
krigsmand, er det heller ikke sandsynligt, at han skulde have 
havt kommandoen 1 en hovedfæstning, og endnu mindre, at han 
som en af rigets herrer skulde have delt befalingen med en 
underordnet mand som væbneren Hartvig Kale. Afgörende turde 
det vel ogsaa være, at samtiden ikke har kastet den mindste 
mistanke på ham. Da kongen kom tilbage, beholdt han F. M. 
i sit råd, og han vedblev at være en af rigets mest betroede 
mænd ialfald indtil 1371. Derefter synes han at have trukket sig 
tilbage til sit hjem på Møn og har da ladet gravstenen sætte i 
Keldby kirke. Han levede endnu 1379, men er død kort der-

2*
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efter. Vi kan således utvivlsomt afvise den stygge sigtelse fra 
hans navn og minde.

Forræderen fra Helsingborg har vel været en yngre slægt
ning, indvandret fra Meklenborg*) og strax efter atter forsvun
det fra Danmark. Han og hans medhjælper har formodentlig 
været førere for et korps lejede tropper, der skulde forsvare 
hovedfæstningen.

I slutningen af 1371 vendte kong Valdemar tilbage til riget 
og begyndte strax at opgore regnskabet med de mange opror-

Valdemar og Helveg.

ske adelsmænd, hvis gods ofte inddroges under kronen. Det er 
i slutningen af det 14. århundrede, at de mangfoldige ridder
borge bliver nedrevne, hvorom de mange voldsteder vidner; 
også på Møn findes adskillige sådanne, om hvis tidligere histo
rie vi dog oftest ved intet eller lidet (Huneborg, Gammelborg, 
Nyhus, Holmegård, Vindebæk „slot“, Koxeby „slot“, Katborg 
ved Askeby, Klinte slottet m. fl.). Til slutning var kongen op
taget af at sikre kronen besiddelsen af det gamle Danske land, 
Sønderjylland. Da overvandt døden ham 1375; han døde 24. 
Oktober. Executor af hans testamente var hans tro mand Oluf

c) Hartvig Kale væbner nævnes 1362 på Meklenborgernes side.
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Björnsön, den samme som med Jakob Olufsön 1366 var kaution 
for Fikke Moltke overfor kongen. Ved testamentet havde han 
blandt meget andet bestemt, at St. Peders kloster i Næstved 
skulde have 50 mark sølv (ca. 15,000 kr.) for en daglig sjæle
messe. Som tak for denne tjeneste skulde munkene årlig på St. 
Sörens dag (den sidste dag han levede) bespises med 3 retter 
god mad og en tønde Tysk øl (mon ikke derfra stammer ud
trykket „at slå til Sören“?); Munkene viste atter deres taknem
lighed ved i deres kirke, St. Peders kirke i Næstved, at lade det 
endnu bevarede berömte billede af kong Valdemar og Dronning 
Helveg male på væggen i koret.



Roskilde bispestols jordebog.

Vi har set, at den Roskilde bisp i nogle år overlod kongen 
sine indtægter af Møn m. m. for at indløse rigets splittede 
dele. Vi ledes herved til at beskæftige os noget med disse 
Mønske indtægtskilder, hvorom vi netop fra denne tid har op
tegnelser, der giver meget gode oplysninger. Det er Roskilde 
bispestols jordebog, der i sin nu opbevarede skikkelse stammer 
fra tiden ca. 1370—1400 og som for sit område og sin tid spiller 
en lignende rolle som Valdemar Sejrs jordebog ca. halvandet 
hundrede år tidligere. Vi begynder med at aftrykke — i over
sættelse fra Latin — den del af texten, som vedrdrer Møn. 
Jordebogen i sin helhed indeholder en fortegnelse over alle 
bispestolens indtægter af gods, tiender m. m.

Af Roskilde bispers jordebog ca. 1370. 
(Scriptores Vil 105—9)

Møn (Meonia).
Elmelunde sogn.

1 selve byen Elmelunde er 4 bol og 3 ottinger, tilhørende 
biskoppen, og 5 ottinger, der tilhører præsten, der og ligger ved 
præstegården.

Nedenskrevne villici (oprindelig bryder (forvaltere), her = 
bønder) bor i Elmelunde:
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Peder Magnussön har Vs bol jord, giver Vs mark sølv og 
2 penning grote.

Inger Mikkels ligeså.
Bo Mejesön, kaldet Møre, har 3 ottinger, giver 2 skilling 

grote.
Knud Pedersön har 1 kvart, giver 16 pen. grote.
Johannes Belter har Vs ved Bolekrosjord, giver 16 p. gr.
Anders Olsön har Vs, giver 8 p. gr.
Peder Mejesön har Vs, giver 16 p. gr.
Mærk, at her er 2 bol og Vs ganske øde, og en del af 

dem dyrker hr. Niels til gården, som han selv bebor, fordi 
der til den gård ikke er udlagt jord i marken.

Mærk også, at i hver vang af 1 bol ikke kan saas mere 
end 4 korn og høstes 4 læs hø.

Mærk også, at enhver bonde (rusticus) gør 1 dagsværk.
I byen Hjertebjerg har hr. biskoppen Vs bol jord, som 

dyrkes af Lars Assersön, der giver 2 tt korn.
Mærk, at her er en lille skov til brændsel.

I Østerborg (Borre) sogn.
I byen Nörre Vestud '/i øde jord*).

Magleby sogn.
I selve byen, Magleby, er 5l/s bol jord, af hvilke Povl 

Pedersön har Vs bol og giver Vs m sølv, et lam, en gaas og 
to höns.

Åge Mikkelsön har Vs øde bol og skal give i dette år 1 
skil. gr., og han skal bygge så godt han kan, og det følgende 
år skal han give 15 gr.

Ligeså Niels Galeen, der skal give Vs m sølv, et lam, en 
gås og to höns.

Torsten har Vs bol, skal intet give dette år, da han skal 
bygge.

Niels Hjort har Vs øde bol, skal intet give, men bygge.
Henrik Nielsön har Vs bol og giver 1/i m sølv, et lam, en 

gås og to höns.
Jakob Larsön ligeså.
Herman Suder ligeså.

*) Disse 2 linier er senere tilföjet.
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Mathis Brodersön har Vä bol jord.
Mærk, der er her et hidtil urört bol, som ingen har lejet, 

ligger ganske øde.
Mærk: en gammel herboende bonde ved navn Johannes 

Larsön har sagt til hr. Johannes Henekin, Roskilde provsten, at 
engang ydedes der af hver kvart jord 10 skæpper hvede og 20 
skæpper havre, og hveden skulde bringes til Køge på bønder
nes bekostning, men havren oppebares på Møn af biskoppens 
foged (lensmand, advocatus). Om det i fordums tid sædvanlige 
pligtarbejde kunde samme provst ikke få sandheden at vide.

Ligeledes har Peder Smit sagt, at af hver V< jord i byen 
Busene var det i gamle dage sædvane, at der ydedes 1 K hvede, 
der bragtes til Køge på bøndernes bekostning.

Byen Busene har 3 bol jord, af hvilke Peder Smit har V« 
bol jord.

Povl Olufsön V4 jord, giver 15 pen. gr. og 2 höns.
Jakob Povlsön ligeså, Povl Bosön ligeså, Ebbe Pedersön 

ligeså, Jakob Nielsön ligeså, Knud Brodersön ligeså, Mathis 
Lekke ligeså, Mathis Povlsön ligeså, Ander Pedersön ligeså, Lars 
Nielsön ligeså.

Ligeledes er der en stor skov på Mønaklint, som tilhører 
hr. biskoppen.

Ligeledes i Magleby sogn.
Byen Mannemarke har 2Va bol og *A og 4 skilling jord.
Først Bo Pedersön har V< jord, giver 15 gr. og 2 höns.
Mikkel Jensön ligeså, Godsvend ligeså, Lasse Jyde ligeså.
Sammesteds:
Peder Jyde har 1/\ jord, giver 15 gr. og 2 höns.
Sune Jyde ligeså.
Mikkel Suder har 4 skil. jord (o: Vs bol), giver 11 gr. og 

2 sterlinger og 2 höns.
Mærk, at Elmelunde kirke har af disse 4 skil. jord V2 

otting.
Peder Læde har 1 otting og giver 7Vs gr.
Peder Låle har l/i.
Olaf Strøby har V4.
Niels Magnussön ligeså, Godsvend ligeså. Ligeledes er der 

Vs øde jord.
Nærved denne by ligger en gård, som kaldes Pølsegård, 

har 3A jord, som Jakob Nielsön har og giver 40 gr.
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Nærved gården er en lille vandmølle, som giver 6V2 skil
ling gr.

Byen Buzenmarke.
Biskoppen har IV2 bol og Vs, af hvilke Hennekin Boom

garde har 3/i jord, giver 4 skil. gr.
Niels Bondemav har ’A, giver 1 skil. gr.
Henning Mikkelson Vs, giver 6 gr.
Niels JensOn har XA jord, giver 1 skil. gr.
Jakob Christiernson har l/i jord, giver 1 skil. gr.
(Mærk, det siges, at der er 2 bol i denne by*).

Stege sogn.
Byen Nybølle er 41/« bol jord.
Forst Mathis Pederson har 3 ottinge.
Peder Ravn har 3 ottinge.
Peder Andersdn 1 kvart.
Henning Olefson 1 kvart.
Niels Spind 1 kvart.
Peder Esbernson 3 ottinge.
Jo. Humble 1 kvart.
Peder Jensdn 3 ottinge.
Mathis Eder 3 ottinge.
Bo Fris 1 kvart.
Niels Povlson 1 kvart.
Anders Jenson V2 bol.
Johannes Andersdn 1 kvart.
Peder Greve 3 ottinge.
(Herfra antages skrevet efter år 1400.)

Gods pantsat af hr. Erik Nielsdti til Roskilde bisp.

I Råby 14 pund hvede og 1 pund byg, af hver (bonde?) 
2 skil. gr.

Ligeledes gods solgt af en viss Saxe til Roskildebispen. 
Først i Frenderup i Stege sogn.
Hemming Pederson giver 2 skil. gr., en gås og en hdne. 
Lange Jakob ligeså, Henrik Mortenson ligeså. Henning

Hemmingsen 4 skil. gr., en gås og en hone.

') Denne linie er senere tilføjet.
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Jakob NielsOn 20 gr., en gås og en hdne.
Kathrine Olufs 32 gr., en gås og en hOne.

Ligeledes i Hjelm:
Henning Mule 20 gr., en gås og en hdne.
Niels Mikkelson 2 skil. gr., en gås og en hbne.
Tue Spide 10 gr.
Ligeledes i „Bilsinge“:
Peder Henningson 2 pund korn.
Jo. Grote l1/« pund korn, Jo. Anderson 2 pund korn. 
Husmændene af Frenderup, Hjelm og Bilsinge giver 1 får.

Bispetienderne på Møn.
Stege sogn er værd P/2 læst korn eller mere.
Magleby sogn 1 læst korn.
Østerborg sogn 11 pund.
Elmelunde sogn 7 pund korn.
Keldby sogn 8 pund korn.
Fanefjord sogn 11 pund korn.
Værdien af disse tiender står i forhold til udfaldet af høsten. 

Ligeledes gives der fisketiender.
Mærk, at provsten på Møn har at gøre regnskab for disse 

afgifter.
Af Cathedraticum summa 13 skil. gr. 10 gr. og 2 sterling,
af subsidium □: skatten stud,
af fisketienderne ialt ca. 10 mark sølv,
af korntienderne ialt ca. 6 læster korn,
af afgifter 0: landgilde,
af skibe,
af fiskerierne kaldet skudeskyld, 
af sagefald o: bøder, 
af beder □: extraskatter.

Vi har her et meget interessant billede af den ældste jord
inddeling med dens grundlag bolet. Denne betegnelse går rime
ligvis tilbage til den tid, da landet toges i Besiddelse og da 
hver familie fik tildelt sin andel i fællesskabet; bol var således 
oprindelig slægtsbol og kunde efter omstændighederne omfatte 
flere hundrede tdr. land efter nutidens mål. Når familien for
øgedes, måtte bolet efterhånden udstykkes, og vi finder på Møn:
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halvdele, fjerdinger og ottinger, enkelte gange 6te dele. Men 
disse mindre delinger slog ikke til, når jorden skulde skyld
sættes til skat eller afgift. Allerede i det 12. århundrede har 
man begyndt at indføre en dyberegående målestok; udtrykket 
herfor er „jord i skyld“ — terra in censu. Vel er de historiske 
forskere uenige om, hvad denne jordskyld egentlig vil sige, om 
den grunder sig på udsædens mål eller på en afgift eller — som 
P. Lauridsen fornylig (årbøger 1903) har forklaret — kun angår 
den jord, der var underkastet rebning. I hvert fald er alle enige 
om, at den ny inddelings mål er hentet fra den gamle mønt
beregning i mark. Marken deltes i 8 øre (ora), 24 ørtug (skil
ling, solidus), 240 (288) penning (denar); når disse mål over
førtes på jorden, regnedes 12 penning på en ørtug (skilling) 
altså 288 på en mark — 1 bol, og penning kaldtes undertiden 
skæppe. Samme mål brugtes for korn, og dette stammer sand
synligvis fra en tid, da en skæppe korn kostede en penning. 
Noget senere brugtes et noget forskelligt kornmål (som dog 
atter rummede mange afvigelser); gående ud fra en skæppe, 
regnedes der 6 skæpper på en tønde, (i regelen) 3V3 (af byg 4) 
tønder på et pund og 12 pund på en læst korn, der altså oftest 
regnedes for 40 tønder. En læst i kornmål svarede oprindelig 
til en mark i pengemål og et bol i jordmål.

Men hele denne ny censusberegning, der er så almindelig 
i Roskildebogens øvrige afsnit, finder vi kun et enkelt spor af 
på Møn. Her synes man indtil da kun undtagelsesvis at have 
havt brug for yderligere deling end bolet med dets halveringer 
indtil ottendedele. Dog har den ny skylddeling naturligvis været 
godt kendt, og den findes også anvendt på et enkelt sted, nem
lig hos Mikkel Skomager i Mandemarke, der siges at have 4 
skilling jord; da der går 24 skilling (ørtug) på en mark (bol), 
har han altså havt Ve bol, hvilket er en brøk, der ellers ikke 
nævnes på Møn. Andensteds kendes både Vis og Vie. Tilfældet 
beror rimeligvis på den tilfojede bemærkning, at Elmelunde kirke 
har Vs otting af denne jord. Istedetfor at regne med disse ind
viklede brøker, har man da anført skylddelingen. Forøvrigt kan 
denne særegenhed, der findes i et til Mandemarke tilfOjet stykke, 
tyde på at tilføjelsen er yngre end det foran anførte.

Når vi ser, at bolinddelingen er bevaret og udstykningen 
kun lidet fremskreden, må vi dog erindre, at jordebogen 
kun omfatter en mindre del af Møn; men det tyder på, at
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bispens bønder har siddet lunt inden vægge. Forøvrigt er der 
meget, der viser, at forholdet andensteds i denne henseende 
ikke har været meget forskelligt fra bispegodset. Hvor meget 
et bol kan antages at have været i nutids geometrisk mål, kan 
ikke siges, så meget mindre som storreisen har været yderst 
forskellig. P. Lauridsen meddeler en række exempler på bol, 
hvis storrelse synes at have ligget mellem ca. 150 og 800 tønder 
land. Dette har nærmest beroet paa, hvorinange familier der 
var, som skulde dele en bys jorder imellem sig, dog har der 
vel også været taget hensyn til den pågældende egns frugtbar
hed, forsåvidt som den var lett iøjnefaldende. Da Møn tidlig 
har været anset for en meget frugtbar ø, er det naturligt, at 
bolet her ikke har været stort i udstrækning. Ved at sammen
ligne landsbyernes bol, således som de findes oplyst i jorde- 
bogen, med jordfordelingen nu, finder man, at bolet på Møn 
næppe har været større end 150—200 tønder land; bol altså 
40—50 tdr. land, svarende til en nutids bondegård, og udstyk
ningen synes ikke at være gået videre end til halvdelen deraf. 
Og dette forhold har bevaret sig mærkværdig sejgt lige ned til 
fællesskabets ophævelse for ca. 100 år siden.

Foruden bolinddelingen indeholder jordebogen interessante 
oplysninger om jordafgiften (pensio), som efterhånden kaldtes 
landgilde — hvad der betaltes af land — landgæld. Dette navn 
synes første gang at være brugt i et pantebrev af 8,. Aug. 1310, 
hvor landgilden sættes til halvdelen af gårdens udbytte, formo
dentlig netto.

Derved er først at bemærke, at jordebogen vel har det gamle 
system for jordemål — foruden bol — i øre, ørtug og penning; 
men for penge regner den efter det i det 14. århundrede ind
førte Nederlandske grotesystem. Efter dette deles en mark i 5 
skilling grote og 60 (penninge) grote, og hertil føjes så skille
mønten sterling, hentet fra det Engelske møntsystem, der lige
som nu delte marken (pund) i 20 skilling og 240 penning (ster
ling). En sterling er altså 1/4 penning grote, hvoraf formentlig 
kommer grotenavnet, nemlig de „store“ penninger. Roskilde 
jordebogens møntberegning er altså: Mark — 5 skilling grote 
= 60 grote = 240 sterlinger*). Oprindelig har dette møntsy-
*) Sterlingen antages forøvrigt oprindelig at stamme fra Norden, da det er den 

gamle penning, der er bragt til England af vikingerne, der kaldtes østmænd — 
„østerlinger“ afkortet: sterlinger.
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stem været bygget paa vægtbetegnelsen 1 mark sølv, men meget 
tidlig blev de møntede penge af ringere værdi; det var en væ
sentlig indtægt for staterne at slå dårlig mønt. I Valdemarstiden 
var 1 mark sølv allerede — 3 mark penge, og på den her om
handlede tid var den ca. 5 mark penge eller mere, indtil 10 
mark.

For bispens regnskabsfører (provsten) var afgiftsfortegnelsen 
naturligvis det vigtigste; dog mangler den ved Nøbølle, medens 
inddelingen (i bol) er udeladt ved de yngre afsnit. Man kan 
tydeligt skønne, at afgiften — landgilde — oprindelig har været 
sat til 1 mark sølv af hvert bol (mark jord) og tilsvarende for 
mindre dele. Men da man på jordebogens tid har optaget grote- 
systemet for pengemål, har det ikke kunnet passe så godt som 
det gamle mål, idet marken efter grotesystemet deles i 5 skil
ling; derved har Vi bol ofte sluppet med 1 skilling grote (nu
tidsværdi ca. 50 kr.). For enkelte gårde, nemlig en i Hjertebjerg 
og 3 i Bidsinge, findes landgilden angivet i korn, og af nogle 
yttringer under Magleby må man slutte, at dette var den ældre 
afgiftsberegning, og den synes da at have været lavere end den 
senere afgift i penge; et halvt bol i Hjertebjerg står kun for 2 
pund korn, hvilket kun er V« læst (mark), mens man skulde have 
ventet 1A læst — 6 pund; ligeledes siges det, at der tidligere 
ydedes 1 pund hvede af hver 74 bol i Busene. Men forklaringen 
heraf ligger formodentlig i den tilfbjede oplysning, at hveden 
skulde leveres af bonden i Køge. Forøvrigt kan der ikke ud af 
disse enkelte exempler sluttes noget sikkert om værdien, der 
naturligvis afhænger af kornprisen i de ældre og nyere tider. 
Formodentlig har kornprisen på denne tid været hojere end tid
ligere. Kornprisen antages at have været stigende indtil midten 
af det 14. årh. Hvis 1 pund korn har kostet 1 skilling grote, 
vilde de nævnte angivelser stemme med de øvrige. Derimod 
findes der under Råby, der var taget i pant af en viss hr. Erik 
NielsOn, den oplysning, at byen ydede tilsammen 15 pund 
korn, hvilket efter det foregående tyder på, at der har været 
mellem 7 og 15 gårde, men hver af disse betalte desuden 2 
skilling grote o: 7 s mark, hvilket vilde i vor tid være over 100 
kr. Det synes således, at denne hr. Erik har krævet henved 
dobbelt så hoj landgilde, som biskoppen plejede. For godset i 
Frenderup, Hjelm og Bidsinge er ikke anført noget jordmål, så
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man kan ikke se, hvor forholdsvis höjt landgilden er opkrævet 
af den Saxe, af hvem bispestolen havde købt dette gods.

Går man ud fra bispegodsets almindelige landgilde på Møn, 
nemlig 1 mark sølv af hvert bol, så ser man her et interessant 
vidnesbyrd om, både at landgildens fastsættelse rækker tilbage 
til den tid, da man regnede efter bol og at den har holdt sig 
mærkværdig uforandret lige til vore dage. Nutidsværdien af 1 
mark sølvs købeevne i 14. århundrede kan formentlig anslås til 
henved 300 kr. bol ydede altså ca. 75 kr. i egentlig land
gilde, og en fæstegård i vor tid, der har en störrelse af mellem 
Vi og Vs bol, har i regelen ikke udredet mere end henimod 10 
tdr. korn, hvis værdi for tiden er ca. 100 kr. Efterhånden har 
den opfattelse fæstnet sig, at landgilden overhovedet ikke lovlig 
kunde forhöjes. Ulemperne ved fæstevæsenet lå visselig ikke i 
landgildens störrelse, men i ganske andre hensyn, nemlig i den 
senere indførte indfæstning og hoveriet samt mangel af arverett 
til jorden. I slutningen af middelalderen er landgilden atter 
blevet omsat til korn.

Af den måde, hvorpå jordebogen er affattet, kan sluttes, at 
det oprindelige bispegods har omfattet Elmelunde by og en gård 
i Hjertebjerg med en lille skov, hele Magleby by, Busene med 
klinteskoven, Mandetnarke med Pølsegården og en lille vand
mølle samt det meste af Rudsemarke. For alt dette gods anfø
res nemlig ikke alene bolinddelingen, men også den påhvilende 
landgilde. Derefter anføres hele Nøbølle by, men kun med bol
inddeling og ikke landgilde. Med en yngre hånd er tilføjet V* 
bol i Nørre-Vestud og ligeledes med en yngre hånd (efter 1400) 
det meste af Råby, 6 gårde i Frenderup, 3 i Hjelm og 3 i Bid- 
singe. Alle disse jorde anføres uden bolinddeling, men kun med 
landgilde, og der oplyses tillige, fra hvem ejendommene stam
mer. Formodentlig stammer de ældste besiddelser fra biskop 
Absalon og hans slægt ca. år 1200; om Nøbølle by er i forrige 
afsnit yttret den formodning, at denne besiddelse kan stamme 
fra Jon Lities gave til Roskilde kirke ca. år 1300. Om de senere 
anførte ejendomme er også angivet navnene på de tidligere ejere 
ca. år 1400.

Af enkeltheder i jordebogen bemærkes følgende:
I Elmelunde by fandtes — præstegården indbefattet — 8 

gårde, netop det samme antal gårde, som atter fremkom ved 
nedlæggelsen af Elmelundegård i 1697. På jordebogens tid (midt
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i 14. årh.) er denne hovedgård endnu ikke oprettet, men den er 
netop ifærd med at blive til. Det hedder, at hr. Niels dyrkede 
en del af 21/» bol, som lå øde, medens der ikke var udlagt jord 
til den gård curia, som han selv beboede. Ved curia forstås ofte 
en gård udenfor bondejorden, medens curia principalis betegner 
en egentlig hovedgård. Denne „hr. Niels“ har man opfattet som 
præsten, men vistnok urigtigt, da det udtrykkelig siges, at der i 
byen var en særlig præstegård, til hvilken der var udlagt en 
større avling på 6/z bol. Det ligger nærmere at antage, at „hr. 
Niels“ har været bispens foged (advocatus) på Møn, at der nylig 
er blevet opført en „curia“ til ham og at der til denne er henlagt 
en Del af 21/» bol jord, der var øde o: ubebygget. Disse henved 
21/« bol er da grundlaget for Elmelundegård, der altså først er 
opstået i det 14. årh. Weinwich har i Stevns beskrivelse fortalt, 
at Absalon havde bygget Elmelundegård; men allerede Suhm 
modsiger dette, idet han formoder, at gården er bygget 1416 af 
biskop Peter Jenson Lodehat. Senere er den voxet ved, at alle 
byens bøndergårde efterhånden er blevet nedlagte og drevne 
under hovedgården eller som fæste; selv præstegården er blevet 
inddraget og præsten flyttet til den biskoppen tilhørende gård 
på Va bol i Hjertebjerg. Hovedgården har da omfattet alle byens 
5 bol ca. 800 tdr. land. Deraf må dog formodentlig en del have 
været fæste og senere være afhændet noget, da vi ser, at gården 
i 1697 bliver udstykket i 8 bøndergårde. Måske er en del forud 
udlagt til skov; og megen jord har været uopdyrket.

Med hensyn til navnet hr. Niels bemærkes, at tittelen „hr.“ 
viser, at han enten må have været en gejstlig mand, måske en 
af Roskilde domkapitel, eller også må han have været ridder. 
For den sidste antagelse taler, at der i jordebogens slutning, 
der anses for at være en menneskealder yngre end det øvrige, 
meddeles, at hr. Erik Nielson pantsatte til bispen en del gods 
i Råby. Det ligger nær at formode, at denne hr. Erik har været 
hr. Niels’ son; måske har han efterfulgt faderen i fogedstillingen 
og er derved bleven bispen så meget skyldig, at han har måttet 
pantsætte sin privatejendom i Råby. Herfor kan tale, at både hr. 
Niels og hr. Erik Nielson omtales som bekendte, medens en 
anden sælger betegnes som „en viss Saxe“.

Af det senere så berygtede hoveri findes endnu kun svage 
spor. Dets oprindelse rækker dog meget længere tilbage i tiden 
— i historiske kilder nævnes det første gang 1148, men optræ-
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der da kun spredt. Jordebogen hentyder til, at der tidligere har 
været gjort en del pligtkørsel og andet arbejde, men som da var 
bortfaldet. Bønderne i Magleby og Busene skulde forhen levere 
10 skæpper hvede som landgilde i Køge, formentlig til biskop
pens fadebur. 10 skæpper hvede, der udgjorde godt l1/« tønde, 
har visst været anset som et passende rejselæs for et bonde- 
køretoj. Formodentlig er dette bortfaldet, da bispen erhvervede 
en årsafgift fra Råby på ca. 50 tdr. hvede, der bekvemt kunde 
udføres tilsøs fra Borre havn til Køge. Derimod ser vi, at med 
den opvoxende hovedgård i Elmelunde kommer også hoveriet. 
Elmelunde bønder skal gore 1 dags arbejde (mærk udtalen 
dawsværke) naturligvis til bispens foged. Det siges ikke, om det 
er en dag årlig, månedlig eller ugenlig. Andensteds fra ved vi, 
at dagsværk begyndte med en dag ugenlig i høstens 2 måneder 
fra 29. Juli til 29. Septbr. Senere udvidedes det til en dag Ugen- 
lig hele året rundt.

Roskilde jordebog er hovedkilden til oplysning om hove
riets første udvikling. Den indeholder forholdsvis kun få exem- 
pler derpå. Troligen har hoveriet været mere udbredt på de pri
vate godser, forsåvidt de har været hovedgårde; men hoveriets 
ødelæggende tilvæxt hører ikke middelalderen, men den nyere 
tid til. De gamle Danske love nævner intet om hoveri, vorneds- 
skab eller stavnsbånd.

Af det anførte ses, at der har været dyrket hvede endog 
på Hojemøns banker. Dette forundrer ikke, efterat det er op
lyst, at hvede dyrkedes allerede i de forhistoriske tider; dyrk
ningen af denne kornsort synes dog at være gået tilbage i mid
delalderen. I kong Valdemars jordebog (1231) nævnes hvede
afgift kun af Møn, Sydfalster og nogle enkelte spredte punkter 
(såsom Samsø).

Under Mandemarke bemærkes, at Elmelunde kirke havde 
en lille parcel, Viø bol, af Mikkel Suders (o: skomagers) jord. 
Dette er et — forøvrigt overflødigt — vidnesbyrd om urigtig
heden af den tidligere antagelse, at Elmelunde kirke skulde være 
opstået som slotskapel ved Elmelundegård. Den er tværtimod 
øens ældste kirke (herredskirke).

Når man sammenlægger alle gårdes tilliggende, stemmer 
det samlede bolstal nojagtigt med det for hver by anførte tal, 
undtagen ved Mandemarke, hvor gården Pølsegårds SA bol må 
holdes udenfor sammentællingen. Her har vi altså et exempel
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på det ejendommelige forhold ved de ejendomme, der betegnes 
som „ornurn“ o: undtagne fra fællesskabet.

Den lå ikke i, men nærved byen, og kaldtes „curia“ og 
har havt over 100 tønder land. Oprindelsen til disse „ornumgårde" 
er ikke oplyst, men formodningen taler for, at det har været 
byens fornemste mand, maaske oprindelig høvding for den 
stamme, der tog byen i besiddelse, og den, der ofte siden næv
nes som byens første grundejer. Hans gård lå, som vi også ser 
det i Mandemarke, udenfor fælledsskab og berörtes ikke af reb
ningen, når solskiftet gik over byen (omskiftning). Ornumgårdene 
indeholder visstnok spiren til senere tiders hovedgårdstaxt. Hvis 
Pølsegården har ligget nord for Mandemarke, kan det også for
modes, at den har været den første anledning til, at der på 
dette sted opstod hovedgårdsjord, som vi senere kan spore i 
gårdens tid og hvoraf formentlig Klintholm hovedgård i den 
nyeste tid er opstået, eller rettere tanken om at oprette et gods 
omkring denne plads (1769).

At Pølsegården har ligget nord for Mandemarke, fremgår 
formentlig af, at der siges, at nær ved denne gård lå en lille 
vandmølle. Denne må have ligget ved afløbet fra Plukke sø, og 
denne bæk løber forbi nordenden af Mandemarke og kaldes 
længefe nede endnu møllebækken. Betegnende for værdsættel
sen af jordbrug på hin tid i forhold til andre erhverv er, at, 
medens den store Pølsegård betaler i landgilde 2/s mark og en 
almindelig bondegård kun l/i mark, så betaler en „lille vand
mølle“ ca. P/i mark, det vil sige, den sættes dobbelt så höjt 
som herregården og 5 gange så höjt som bondegården.

At dömme efter landgildens störrelse må gårdene i Frende- 
rup og Hjelm, som begge dengang hørte til Stege landsogn, 
have været temmelig store, hvis det da ikke er gået dem lige
som gårdene i Råby, at den tidligere ejer, Saxe, har krævet en 
uforholdsmæssig höj afgift.

I modsætning til det øvrige gods nævnes ved disse byer 
„inqvilini“ o: gårdsæder, husmænd, som det må være, da de er 
sat til at levere et småkreatur — formentlig 1 får — i landgilde.

Foruden landgilden i penge eller korn ydede bønderne 
også småredsel, i regelen 1 lam, 1 gås og 1 eller 2 höns. 
Denne ydelse kaldtes senere en „theye“. I det hele giver jorde- 
bogen et gunstigt billede af de vilkår, hvorunder bønderne 
levede på bispens Mønske gods. Så meget mere må det for-

F. Bojsen: Af Møns historie. 3
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undre at træffe så mange øde gårde; hvad er grunden hertil? 
Ved øde gårde forstås sådanne, hvis bygninger er ødelagte; kun 
om et enkelt bol i Magleby hedder det, at der ingen fæster var 
eller havde været. En vejledning til forståelse kan måske fås, 
når man lægger mærke til, hvor de øde gårde fandtes. Det er 
udelukkende østerpå i Elmelunde, Nörre Vestud og Magleby, 
altså indenfor Vs mils afstand fra Borre. Dette tyder på en 
fjendtlig plyndring, hvorunder fjenden er gået i land i Borre og 
har hærget til begge sider. Lejlighed dertil var der nok af i den 
forudgangne tid. Vi kan tænke på den Lybske flåde, som til- 
sidst blev slået ved Helsingborg 1362, eller måske Meklenborg- 
erne, som vi véd satte sig fast på Møn 1368; og den tids 
krige bestod fortrinsvis i plyndring af fredeligt land. At det er 
en uforskyldt ulykke, der har ramt så mange gårde, kan også 
sluttes af, at biskoppen fritager dem for landgilde helt eller del
vis det år, da gårdene skal bygges op*).

Andre mener, at grunden til de mange øde gårde i 1370 
må søges i pesten 1350, som bortrev halvdelen af befolkningen. 
En beregning efter forholdstal vilde vise, at ca. af øens gårde 
da har været øde. Men virkningen af en pest, der kun dræber 
menneskene, er næppe så langvarig, som når bygninger og be
sætninger ødelægges. Pesten kan vel have bidraget sit til ulyk
ken, men det tyder nærmest på plyndring, når vi ser, at det 
mest er gået ud over Østmøn.

Man har tidligere misforstået jordebogen, som om den blot 
var en tiendeliste, og derfor undret sig over, at den kun for en 
del landsbyer har fuldstændige fortegnelser. Det er jo klart, at 
störsteparten er en udførlig jordebog over bispestolens gods på 
Møn. Bagefter dette er der så tilføjet en kort hovedliste over 
bispetienderne og endelig en fortegnelse over alle de bispelige 
indtægter af Møn, som provsten skal göre regnskab for. Mærke
ligt nok, at regnskabet ikke synes at være betroet fogeden.

*) Til skön over de økonomiske vilkår ved denne tid kan anføres, hvad Hvitfeldt 
beretter, at 1381 var et frugtbart år. Da kostede en ko kun 3 skilling Lybsk, 
en vædder 4 hvide, 15 æg 1 penning, en skæppe korn 2 penning, en tønde 
øl 4 skilling, 1 fö smör 2 penning. Et tyende i dagleje 3 penning. Værdier
nes indbyrdes forhold var ikke meget forskelligt fra nutidens; kun var kreaturer 
uforholdsmæssig billige; en ko kunde købes for 18 fö smör. Daglönnen 3 
penning svarer til P/2 %L smör (foruden kosten), omtrent som nu. Men en ko 
kunde erhverves ved 16 dages arbejde!
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Bispetienden opføres i læst og pund „korn“ uden adskil
lelse mellem kornsorterne. I regelen forstås ved korn (annonæ) 
det senere såkaldte „hårde korn“, rug og byg, på hvis værdi 
og mål der ikke var stor forskel, 3Vs og 4 tdr. på et pund. 
Men undertiden ydedes afgifter også i havre. Man synes at 
have beregnet en viss kornværdi, hvortil der da af de billigere 
kornsorter krævedes en så meget större mængde. Der regnedes 
mange flere skæpper havre på en læst end af rug eller byg, i 
nogle egne endog dobbelt, men målene var yderst forskellige.

Om korntienderne hedder det, at udbyttet afhænger af høsten. 
Tienden udrededes ved, at der toges hvert tiende neg på marken, 
og dette deltes så mellem kirken, præsten og bispen (senere 
kongen). Biskoppen fik altså ‘/so af høsten. Denne ydelsesmåde 
gav som bekendt anledning til store ulemper og stridigheder, 
der vedvarede til ind i det 18. årh.

Lægger man mærke til det i jordebogen anførte udbytte af 
tienden i de enkelte sogne, ser man, at udbyttet af landbruget 
i disse sogne forholdsvis har været meget forskelligt fra nu. Deler 
man det gamle Stege sogns tiende (18 pund) på de to dele Stege 
landsogn og Damsholte med henholdsvis 10 og 8 pund, hvilket 
vel omtrent vil svare til den daværende bebyggelse, vil rækken 
i forhold til bispetiende og nuværende hartkorn være:

Magleby sogn 12 pund 540 tønder hartkorn
Borre — 11 — 420 - —
Fanefjord — 11 — 620 — —
Stege landsogn 10 — 600 — —
Keldby 8 — 460 — —
Damsholte — 8 — 650 — —
Elmelunde — 7 — 390 — —

Det fremgår heraf tydeligt, at Østmøn har været tidligere 
opdyrket end Vestmøn, som var dækket af endnu större skove 
end nu, ligesom også Keldby sogn har havt betydelig skov. 
Det gamle bispegods på Hojemøn har været tidligst og bedst 
dyrket, hvilket navnlig ses af, at Magleby sogn har ydet mere 
i tiende end noget andet sogn. Ved at gå ud fra et sogns tiende, 
skulde man kunne regne sig til hele høsten ved at multiplicere 
bispetienden med 30. Hvert af de större sogne udredede henimod 
1 læst korn o: 40 tønder; gange 30 udgör dette 1200 tønder, 
som skulde være det hele daværende høstudbytte i et stort sogn!

3*
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Så galt har det dog næppe været, skönt det i en senere periode 
efter 1660 var endda ringere; formodentlig har biskoppen i virke
ligheden måttet nöjes med mindre end Vso. De anførte sognetal 
for tienden giver sammenlagt 5 læster 7 pund; i den følgende 
afgiftsfortegnelse ansættes tienden til 6 læster; forskellen for
klares rimeligvis ved de ord „eller mere“, som står ved Stege 
sogn.

Slutningsfortegnelsen over alle bispestolens Mønske indtægter 
anfører først: Cathedraticum.

Ligesom kongerne havde bisperne rett til gæsteri hos sine 
undergivne. Dette kunde blive meget byrdefuldt, når bispen kom 
med stort følge. Derfor søgte både paver og konger at ind
skrænke bispernes følge. I hvert fald måtte gæsteri ikke kræves 
oftere end hvert tredie år; i de andre år opsamledes så midler 
til gæsteriet ved en afgift, som formodes at være den strax efter 
cathedraticum opførte ydelse „subsidium“, der formentlig er en 
oversættelse af det Danske ord „stud“, som kommer af støtte og 
er en velkendt skat også på kongens undersåtter. Endnu tidligere 
end kongerne har bisperne ladet gæsteripligten afløse med faste 
afgifter, som kaldtes cathedraticum og stud*). Den første angi
ves at indbringe 2 mark 3 skilling 10 gro te og 2 sterlinger; 
hvilket vilde være en værdi i vore dage af 6—700 kr., hvis det 
var sølv, men ca. 150 kr., hvis der menes penge; snarest det 
sidste, da byrden ellers vilde være urimelig, eftersom den kun 
hvilede på præsterne. Disse betaler endnu den dag idag denne 
afgift til biskopperne (stiftsøvrigheden).

Tienden af fiskerierne angives til en årlig værdi af 10 mark 
sølv (formodentlig værdi af 3000 kroner). Vi har her et iøjne
faldende vidnesbyrd om, hvilken rolle fiskeriet spillede i sam
menligning med landbruget. Korntienden af hele øen er opført 
med 6 læster; hvis man kan gå ud fra, at en læst korn oprind
elig var værd 1 mark sølv, ses det altså, at fiskeriet gav hen
ved dobbelt så meget i tiende som landbruget på Møn. Hvilken 
uhyre forandring er her ikke indtrådt siden!

Den følgende linie handler om pensio, afgift, der i regelen 
betyder landgilde, hvorom den störste del af jordebogen handler.

Derefter afgift af skibe og af fiskerbåde, „skudeskyld“, på 
bispens fiskerlejer på nordkysten; der nævnes ikke åresild.

*) Senere Studieskat — 3 $ Lybsk af nådensåret til fattige studenter.
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Den næste afgift „af forbrydelser" er bøder, der betegnes 
ved ordet sagefald. Biskoppen oppebar bøder for helligbrøde af 
alle beboere; men tillige opkrævede han af sine egne bønder 
bøder for andre forbrydelser med undtagelse af 40 marks bøder.

Sluttelig nævnes precaria, der undertiden oversættes ved 
„beder“, det vil sige skat, som myndighederne beder om og 
som er afhængig af bevilling. Det er extraskatter, der overfor 
kongen betegnes som landehjælp.

Med hensyn til en del af disse afgifter er udbyttet ikke an
givet, såsom det er skiftende fra år til andet. Dersom man sam
menlægger alle de beregnede indtægter, får man en sum af 122 
mark sølv; anslår man de uvisse indtægter til ca. 18 mark, bli
ver det tilsammen 140 mark sølv, der i nutidsværdi kan anslås 
til ca. 40,000 kr. Det er altså et sådant beløb på Møn årlig i 
nogle år, som biskoppen overlod kong Valdemar til indløsning af 
riget dog mod vederlag i Nordsælland senere.

Der kunde måske endnu være anledning til at lægge mærke 
til de personnavne, der anføres i jordebogen.

De allerfleste er de sædvanlige endnu brugelige helgen
navne; men der er dog bevarede nogle gamle Nordiske navne, 
nemlig Adser, Bo, Åge, Thorstan, Ebbe, Sune, Saxe, Tue og 
Godsvend. Der findes kun et eneste Tysk navn, Henneke Boom- 
gharde; han har fået den störste gård i Budsemarke. Landet ud
mærker sig fremfor købstæderne langt ned gennem tiderne ved 
at holde fremmede personer og navne ude.

Vi finder mange Danske tilnavne, ofte af uforståelig oprind
else. Fødestavnen ligger i navne som Jyde, Låle og Strøby; 
fra håndværk stammer navne som Suder (skomager) og vel også 
Spind, fra dyrene er hentet Hjort og Ravn; forøvrigt træffer vi: 
Møre, Belter, Lekke, Læde, Bondemaw, Humble, Eder, Lange, 
Spide, Greve, Mule, Fris, samt navnet Qrote, der endnu bruges 
på Møn. Der nævnes to enker, og de betegnes således, som det 
endnu skete for halvhundrede år siden: Inger Mikkels og 
Kathrine Olefs. Endelig finder vi et navn stavet: Niels Galeen. 
Formodentlig er dette det adelige navn Galen, der tilhørte en 
gren af Hvideslægten og formodentlig er overført — ligesom 
Bille, Fris og flere -- på en mand, der har været i en Galens 
tjeneste. Af interesse er imidlertid stavemåden Galeen, der tyder 
på, at navnet måske har været udtalt med tonen på sidste sta
velse.
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Ved sammenligning mellem tallene i jordebogen og forhold
ene på udskiftningens tid (ca. 1800) samt den ældre jordebog 
fra kong Valdemar sejers tid kan der drages nogle slutninger 
med hensyn til antallet af bondebrug til de nævnte tider 
på Møn.

Elmelunde by havde i det 14. årh. det samme antal af 8 
gårde, som atter blev udlagt i 1697 og som den havde endnu år 
1800. Hver gård 7* bol.

Magleby havde foruden et helt bol 9 gårde, hver på Vs bol 
(dobbelt så store som i Elmelunde), men heri har været ind
befattet en del af det nuværende Klintholms jorde. Ved udskift
ningen (1800) udlagdes 14 (nu 13) bøndergårde af almindelig 
størrelse.

Busene havde 11 gårde på 74 bol og har omtrent samme 
antal endnu.

I Budsemarke nævnes kun 5 gårde. Da der ved 1800 var 
23 gårde, nævner Paludan dette som vidnesbyrd om agerbrugets 
store fremgang. Herved kan dog ingen sammenligning opstilles, 
såsom biskoppen kun ejede en mindre del af byen.

Nøbølle by havde 14 gårde, de fleste på 1/i bol, og har 
endnu de 14 matrikelsnummere, der udlagdes ved udskiftningen.

I de øvrige byer havde biskoppen kun strøgods, så at der 
ingen sammenligning kan finde sted.

Hvor ikke særegne forhold har medført större omlægninger, 
ser det snarest ud til, at de gamle landsbyer har bevaret antal
let af de almindelige bondegårde ligefra middelalderen til det 
19. årh.

Derimod viser Roskilde jordebog, at det egentlig dyrkede 
areal til hver gård naturligvis var meget mindre end, hvad der 
hører til en helgård nu. Man brugte allerede dengang 3 vangs
bruget, der holdt sig lige til slutningen af det 18. årh. En vang 
af fælledsskabet dyrkedes med vinterkorn, en med vårkorn og 
en lå til fælled (græsgang). Under Elmelunde angives det, at 
der i hver vang af et helt bol kun kunde sås 4 pund korn og 
høstes 4 læs hø. 1 pund korn regnedes for 373 tønde rug eller 
4 tdr. byg, hvorefter et bols andel i hver vang kan regnes for 
ca. 15 tdr. land, ialt 45. For 7« bol vilde andelen i vangene 
altså kun være henved 12 tdr. land, dog må dertil lægges de 
mange små moser og enge, som optog betydelige strækninger
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i vangene og hvorpå der altså høstedes et par læs hø til V< 
bol — foruden høsten på fælledvangen. Til andelen i vangene 
må imidlertid lægges adskilligt mere. Hver gård havde en större 
eller mindre tofte, som ikke hørte til fælledsskabet, endvidere 
part i byens fortå (gadeplads) og navnlig andel i det store ovre- 
drev, der lå udenom vangene og brugtes til græsgang og havre
dyrkning. Endelig havde bønderne græsningsrett og tildels old- 
enrett i de tilstødende skove. Ved udskiftningen omkring 1800 
blev alle disse andele og rettigheder iberegnede, og således kunde 
en almindelig bondegaard (V< å Va bol) nok få et tilliggende af 
ca. 50 tdr. land, som var det almindelige på Møn.

1 Valdemar sejers tid havde man begyndt at bruge et nyt 
grundlag for beskatning af landbruget, som man inddelte efter 
plovantallet; skatten kaldtes derfor plovpenning. I Valdemars 
jordebog siges, at Møn havde 239 plove. Når man således for
lod bolinddelingen, har grunden vel været, at man vilde fritage 
de øde jorde og kun lægge skatten på den dyrkede jord, og 
denne repræsenteredes navnlig af ploven*). Hvorledes stod denne 
inddeling nu i forhold fil bolet? I hovedtrækkene kan dette for
mentlig udregnes. Roskildebispen ejede i 14. årh. med et rundt 
tal ca. 30 bol, når man efter et skön medregner de gårde, der 
ikke er angivne i bol. Ser man på kortet, har dette areal udgjort 
ca. V« af Møn. Hele øen måtte altså have udgjort ca. 120 bol. 
Plovantallet var i Valdemarstiden 239. En plov skulde da altså 
have svaret til Vs bol. Men da der ligger 150 år imellem, kan 
man slutte, at udstykningen har udviklet sig en del videre, og 
plovantallet er således forøget ved år 1370. Ploven vilde således 
svare til noget mindre end Va bol, og vi ser i virkeligheden 
også, at bøndergårdene i regelen vexlede mellem V* og Vs bol. 
Med én plovs skat har man da formentlig ment at ramme en 
almindelig dyrket bondegård.

Inden vi forlader Roskilde biskoppens jordebog, vil vi tilföje 
nogle træk fra det biskoppelige regimente. Biskoppen rådede 
over sit udstrakte gods med næsten kongelig myndighed. Når 
han blot opfyldte sin forpligtelse at stille skibe og krigsmænd 
til kongens tjeneste, rådede han forøvrigt som en fyrste. Han 
kunde således ligesom kongen „tage sine mænd“ o: herremænd; 
han havde endogså en trediepart i møntretten for Sælland og

=) Nutidens jordbeskattere har nylig disputeret om betydningen af plovskatten.
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øerne. Dette forhold tilkendegaves ved, at mønterne bar på re
versen enten bispens billede, et kors eller en bispestav.

Tidligere havde — så længe som hovedkirken i Roskilde var 
indviet til den hellige Trefoldighed — nogle af de Sællandske 
mønter (fra Roskilde og Slagelse) på den ene side båret et mærke, 
der øjensynligt er et symbol på Treenigheden. Under navn af 
P7Ærø/rømærket er det vel kendt fra den forhistoriske tid både her 
hjemme og i udlandet. Også for hedningerne har det været sym
bol for en mystisk trehed, og den ældste kristne kirke tilegnede 
sig tegnet. Vi finder det på Engelske og Irske mønter, f. ex. på 
en mønt fra Dublin år 1035. Da Knud den store ordnede det 
Danske møntvæsen, blev også dette mærke genop- -
taget, dog kun for Sællands stift, hvis hovedkirke
var en Trefoldighedskirke, og mærket falder bort,
efterat kirken i 1084 var ombygget og indviet til
St. Lucius. Erindringen derom levede dog længe,
og endnu 1461 har en kannik i Roskilde brugt et
segl, der fremstiller et 1 med trikvetramærket for og efter:

På mønter fra det 11. århundrede er mærket yderligere ud
viklet, idet hver af armene har fået en ramme, men trekanten 
er bevaret. Hosstående billede gengiver en mønt fra Magnus 
den gode 1042—47. Omskriften på reversen lyder: Ovdencar on 
Roseid, nemlig navnet Odinkar, som var møntmester i Roskilde. 
Den Engelske indflydelse ses i „on“ for „i“. Således kan vi 
også heri se exempel på, hvorledes den ældste kirke forstod at 
benytte oldtidens åndelige tanker.

Når professor Erslev i årbøger for nord. oldkyndighed 1875 
har opfattet mærket som tre i hinanden indstukne skjolde, er 
det dog vanskeligt at se, hvad en sådan figur skulde symbol
isere, og for Sællands vedkommende må det anses for afgørende, 
at treenighedsmærket står og falder med trefoldighedskirken.

Da her er nævnt et træk fra møntvæsenet i den tidlige 
middelalder, kan tilfbjes, hvad Paludan beretter, at i hans tid 
var fundet dels på klinten dels i Ulfshale en mængde Danske 
mønter med runeindskrift fra kongerne Magnus den gode, Svend 
Estridson og følgende konger. Findestederne tyder på strand-
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ingsgods. De indsendtes dels af Calmette dels af Resch fra Nord- 
feldt og findes nu i møntsamlingen i København, hvor finde
stedet dog ikke er oplyst. Den kong Magnus, som Paludan 
nævner, er dog ingen anden end Svend Estridson, der havde 
tilnavnet Magnus (den store), som han anvendte på runemønter, 
dog kun i en kort periode.



Dronning Margrete.

INDLEDNING.
Valdemar Atterdag havde havt den dobbelte opgave at 

samle riget og at stække den stormandsvælde, der havde bragt 
riget til undergang. Det første havde han næsten nået; selv af 
Sønderjylland havde han fået störste delen i sin hånd, da døden 
standsede hans værk. Den anden del af opgaven kunde synes at 
være ganske strandet, da den Danske og navnlig den Jydske 
adel til slutning rejste sig imod ham, forenede sig med hans 
fjender og tog del i den plan, der gik ud på, atter at opløse 
riget og dele det mellem sejrherrerne. Dog fik han inden sin 
død bugt med mange af de oprörske herrer og slöjfede en stor 
del af deres røverborge. Med strenghed og magt böjede han de 
urolige hoveder; men knækkede var de langtfra, og ved hans 
død var dette en af de vanskeligste opgaver, som han efterlod 
sig; og ingen sön til at optage arven.

Valdemars ældste datter Ingeborg havde været gift med en 
Meklenborgsk hertug, og skönt Danmark var et valgrige, havde 
kongen dog anerkendt Ingeborgs unge sön som nærmest til 
thronen. Men Valdemars yngre datter, Margrete, var gift med 
den Norske konge, Håkon, og de havde også en sön, der i 
Norge kaldtes Olaf, i Danmark Oluf (eller vel rettere Olef, 
hvoraf Ole). Han var på fædrene side den sidste af Folkung
ernes kongehus, der en tid havde forenet Norge og Sverge, og 
på mødrene side var han ligeledes den sidste kongesön med 
lige afstamning fra det gamle Danske kongehus. Den strid om
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den Danske thronfølge, der nu førtes mellem de to linjer, Folk
ungerne og Meklenborgerne, var forlængst indledet ved, at en 
Meklenborger havde bemægtiget sig den Svenske krone, hvorom 
ufred rådede mellem Norge og Sverge. Margrete, Valdemar 
Danekonges datter, som hun siden plejede at skrive sig, var 
født i Danmark, opdraget af en Svensk hovmesterinde og gift i 
Norge, og har vistnok tidlig „spunden snoren“ til de 3 rigers 
forening. Men modstanden i Sverge, Meklenborg og en stor del 
af Danmark syntes overmægtig; atter var en del Danske stor- 
mænd beredte til at lade riget dele, så at Meklenborgerne fik 
deres gamle besiddelser Møti og Falster med tillæg af Lolland. 
Disse gentagne delingsplaner viser, at ialfald en stor del af de 
daværende Danske stormænd ingen følelse havde for det fælles 
fædreland; ydmygende er det at se, at det er en Rygensk herre, 
Henning Podebusk, såvel kong Valdemars som dronning Mar- 
gretes trofaste rådg ver, der leder forhandlingerne til rigets 
frelse; ligesom det er en Konrad Moltke (af Vordingborg), der 
overfor Meklenborgerne kræver, at thronfølgen skal afgöres efter 
Dansk rett.

Linder striden om thronfølgen efter kong Valdemars død 
var riget i megen forvirring (se Erslev: dronning Margrethes 
historie). Et indblik heri giver bl. a. et dokument fra 1377, som 
dr. Mollerup nylig har fundet i Schweriner arkivet, aftrykt i 
Danske Magasin, 4. r. V bd. s. 73. Det hedder deri, at hertugen 
af Meklenborg havde klaget til den Tyske kejser, Karl 4., og at 
denne derefter havde, indstævnet alle Danske slotshøvidsmænd 
for kejserens dom (!), fordi de „imod Gud og retfærdighed havde 
tilbageholdt slotsienene“ (contra deum et justitiam detinetis) o: 
ikke havde udleveret dem til Meklenborgerne. Blandt disse lens- 
mænd opføres Frenczlin de Romestorp som høvidsmand for 
Stegeborg og hele Møn. Denne mand er vistnok kun nævnt 
dette ene sted; navnet lyder fremmed, men han har altså i hvert 
fald været Margretes mand.

Den 21. Jan. 1376 har Meklenborgeren Albrecht som „konge 
af Danmark“ endog pantsat blandt meget andet også Møn til de 
Holstenske grever for at de skulde hjælpe ham på thronen, men 
Frenczlin har altså holdt stand.

Margretes statskløgt vandt sin første sejr, da hun — skönt 
den yngre søster — fik sin sön kåret til Danmarks konge, og 
— Møn slap for atter at falde i Meklenborgernes vold. Men
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den svækkelse, som thronstriden voldte, medførte, at Margrete 
måtte lukke djnene for, at de Holstenske grever bemægtigede 
sig det meste af, hvad kong Valdemar havde vundet i Sønder
jylland, og senere, da al hendes tanke var optaget af at samle 
de Nordiske riger under sig, gik hun endog så vidt, at hun, 
for at få fred med Holstenerne, overdrog dem Sønderjylland som 
et arveligt len. Dette er den mest skæbnesvangre begivenhed i 
Sønderjyllands historie; thi fra dette tidspunkt at regne er Sønder
jylland stadig blevet regeret på Tysk, og dette blev fortsat i
århundreder, selv da landet atter kom under den Danske rege
ring. Dette er den mørke plet på dronning Margretes livsger
ning; hun var knyttet så nær til de Nordiske riger, at man vel
forstår, at hun måtte anse de tre landes forening for ulige vig
tigere end at redde det lille Sønderjylland, for fortyskning. Med 
hensyn til opgaven indadtil var hun derimod betydelig heldigere 
end sin fader. Ved et system, sammensat af imødekommen, 
snildhed og hårdhed, lykkedes det hende at tdjle og tæmme de 
hjemlige stormænd i en sådan grad, at man, med et billede 
hentet fra omgangen med vilde dyr, kan sige, at hun bragte 
dem til at æde af sin hånd. Hun fik endogså sat igennem, at 
alt det gods, der i forstyrrelsen efter Valdemars død var kom
men fra kronen, skulde tilbagegives og ingen herremand måtte 
erhverve sig fri bondejord.

I elleve år regerede Margrete som formynderske for sSnnen, 
den lille kong Oluf*). Men denne blev næppe myndig, for han 
blev bortrevet ved en hastig død på Falsterbo slot. Margrete 
skyndte sig da at samle tojlerne i sin hånd; hun blev hyldet 
som „fuldmægtig frue og husbonde og ganske rigens af Dan
marks formyndere“. Dette foregik først i Lund og derefter i 
Ringsted på Sællands landsthlng. Forsamlingen her (21. Aug. 
1387) bestod af udsendinge fra Sælland og småøerne; deltagerne 
nævnes (i Hvitfeldts gengivelse) således:

„Bispen af Roskilde, riddere og svende**), abbeder og andre 
prælater, • bønder og bokarle, købstedmænd og menheden af 
Sælland og flere rigens af Danmark mænd og menheden af

*) Fra dette tidsrum stammer et af de ældste kongebreve på Dansk. Dette vil blive 
gengivet nedenfor under afsnittet om Falsterbo.

"**) Det skyldes formodentlig Hvitfeldts afskrift, at rækkefølgen af stænderne er i 
strid med middelalderens sædvane; riddere og svende nævnes forud for præ
laterne og bønder og bokarle forud for købstedmænd.
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Møn, af Låland og flere Danmarks lande.“ Brevet herom er 
affattet af den kongelige notarius, Henrik, formodentlig den tid
ligere præst i Stege*). Ved bønder og bokarle menes vistnok 
selvejere og fæstere, som altså har taget del i dette landsmøde. 
Særlig kan vi lægge mærke til, at Møn her ikke synes at op
fattes som del af Sælland, men nævnes særligt ligesom Lolland 
(men mærkeligt nok ikke Falster)**). Vi ved altså, at udvalgte 
mænd fra Møn har været med til at kåre den vidunderlige 
kvinde til rigets styrer. Blandt de herrer, som udsteder vidnes
byrdet om valget, nævnes Jens Rud, dengang høvidsmand på 
Vordingborg, senere på Møn.

Strax tog dronningen fat på sin kæreste plan, de tre rigers 
forening, hvortil hun ligesom var født og båren. I slaget på 
Falen (24. Febr. 1389) bestod hendes hær af folk fra alle tre riger, 
men anførte af Meklenborgeren Henrik Parcrw, der selv faldt i 
slaget. Ifølge kæmpevisen overtog Iver Lykke af Egholm i Jylland 
anførselen og bragte sejren hjem. Kong Albrecht, hvis hær over
vejende bestod af hvervede Tyskere, blev taget tilfange, og 
dronning Margrete vandt således en afgørende sejr i et af de 
betydningsfuldeste slag, der har været udkæmpet i Norden. Hele 
Sverrig overgav sig til hende med undtagelse af» Stokholm, hvor 
Tyskerne i 6 år førte et blodigt regimente. Staden var så stærkt 
befæstet, at den var ret uindtagelig for datidens våben, når den 
blot fra søsiden kunde holdes forsynet med levnedsmidler (victu- 
alier o: fetalje). Deraf stammer navnet „fetaljebrødrene“, som vi 
siden skal høre mere om.

Freden i Stralsund 1370 havde til en viss grad skaffet Dan
mark fred med Hansestæderne; men den var købt med afståelse 
til disse af det meste af kronens indtægt af de vigtigste søstæder 
i Skåne i 15 år. Dette nagede alle Danske hårdt og ikke mindst 
dronningen. Det var vel udslag af denne stemning, der bragte 
adskillige Danske herrer til for egen regning at hævne sig på 
købmændene ved utvetydige sørøvertogter i Østersøen. Dron
ningen mistænktes for at se igennem fingre med disse plynd
ringer, så meget mere som nogle af hendes egne slotshøvids-

*) Kunde dog også være dronningens svenske kansler, hr. Henrik Henrikson.
**) Man har heraf sluttet, at Møn dengang hørte under Sællands landsthing; men

med urette; da vi ved, at Møn allerede 1290 havde sit eget landsthing, ligesom 
også senere i middelalderen.
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mænd deltog deri. Gentagne gange måtte hun lade drosten 
Henning Podebusk samt Moltkerne forsikre Hansestæderne, at hun 
ingen skyld havde i sørøverierne, og da klagerne vedblev, hen
viste hun dem til hovedmanden Hans Grubendal, da høvidsmand 
på Søborg slot. Ham vil vi søge at lære lidt nærmere at kende.

Slægten Grubendal (eller -dale) anses af nogle for en 
gammel Dansk æt trods det noget Tyskformede navn, som 
også flere fornavne. Andre mener, at den er indvandret fra Tysk
land i det 14. årh. Ihvertfald hørte slægten hjemme på Sælland 
og småøerne, men uddøde allerede i det 15. årh. Som våben
mærke førte den et kryds af to skaktavlede bjælker, sort paa 
guld.

Tidlig er slægten blevet besvogret med adskillige familier, 
som er kendte på Møn: Lunge, Moltke, Rud, Grubbe, Basse, 
Falster, Bydelsbak, Ulfeld m. fl.

Midt i det 14. årh. nævnes Klavs Grubendal, gift med en 
Lunge, der forinden synes at have været gift med faderen til den 
bekendte Fikke Moltke af Møn. Born:

1. Bege, Fikke Moltkes „såster“, f 1360.
2. Alhed <v> Jens Rud af Møn, som døde 1404.
3. Hans etler Henneke Grubendal, der skriver sig „de 

Westæth“. Til dette stednavn er fundet en forklaring i et doku
ment, der er meddelt i det Norske diplomatorium VI 488. Det 
siges her, at Eggert Grubendal, der var sbnnesbn af Hans 
Grubendal og døde 1434, har ejet „Westvidh (eller Westædh) 
og Olabæk“. Der er næppe nogen tvivl om, at hermed menes 
Vestud og Ålebæk ved Borre, skont den Norske udgiver ikke 
kender disse byer. I det nuværende NOrre Vestud vides der tid
ligt at have været en mindre herregård, medens man ingen 
andre steder kender noget „Wæstæth“. Fremmede har altid havt 
svært ved at forstå navnet „Vestud“, der som bekendt betyder 
vestud fra den gamle købstad Borre. I middelalderens kilder op
træder navnet derfor under forskellige forklædninger. Ålebæk 
ligger tæt østenfor byen.

Det kan således betragtes som sikkert, at den ældre Hans 
Grubendal oprindelig har hørt hjemme på Vestudgården, og 
denne antagelse støttes af de følgende slægtleds forbindelse med 
Møn. Selv anses han altså som halvbroder til Fikke Moltke af 
Møn. Foruden hvad ovenfor er anført om sonnesonnen Eggert 
G., finder vi i Sorø klosters gavebog (scriptores V 518—19) et
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gavebrev fra en anden sonneson, den yngre Hans G. Brevet 
lyder i oversættelse og uddrag således:

Fribårne mand, Hans Grubendale af Egholm (Horns herred) 
gav — til sin og forfædrenes sjæles fremme, og ikke mindre for 
den kærlighed og venskab, Sorø Klosterbrødre viste ham ved 
at afstå deres ejendomme i Eerslef (o: Ørslev østre ved Bring- 
strup) — samme Sorø kloster af sine arvegodser på Møn (Mønia) 
to gårde, liggende i Suensmarche, Stege sogn, af hvilke den ene 
giver 21/* pund (talenta) korn og den anden gård 2 pund i årlig 
afgift med alle disse gårdes rettigheder og tilliggende til evig 
eje, forpligtende sig og sine arvinger til sikkring mod alt søgs
mål o. s. v. (efter sædvanlig text) anno 1436 St. Hansdag og 
tilskødet på Møns landsthing det følgende år 4 dage efter 
påske“*).

Denne Hans Gr. (den yngre) er utvivlsomt den samme som 
nævnes i Stege bys bog 5. 7, idet han netop ved samme tid 
sælger en gård i Stege. Navnet har der den fortyskede form Hen- 
neke Grubendale, men byen var da også under Tyske mænds 
ledelse, både lensmand og borgmester. „Henneke“ overføres 
atter på Dansk som „Henning“. Tidligere er således nævnt en 
Henning Grubendal (af en sidelinie), der var gift med Folmer 
Lunges datter Eline.

Af Klavs Grubendals born må endvidere nævnes:
4. Klavs Gr., der blev rigsråd og høvidsmand på hoved

borgen mellem rigerne Båhus m. m. Han var først gift med en 
Moltke og derefter med en Falster; han døde efter 1417. Af 
hans bbrn blev Gerthrud gift med Engelbrecht Bydelsbak og fik 
derved Torbenfeld, hvorom mere nedenfor. En son Fikke, for
modentlig opkaldt efter Fikke Moltke, kom til Norge og blev 
der. Sonnerne, Eggert og Hans, er nævnt her ovenfor. Den

*) De nævnte ejendomme i Ørslev østre mellem Sorø og Ringsted er formodentlig 
de samme, som der to hundrede år tidligere var ført så bitter en strid om. 
1233 havde Esbern Snares sonneson skænket noget gods i nævnte by til Sorø 
kloster, men enken Margrete vilde ikke afstå jordene. Endelig blev hun tvunget 
dertil ved en bandbulle fra pave Gregor den 9. Udtrykkene i ovenstående gave
brev kan tyde på, at Hans Gr., der var bleven en mægtig Sællandsk (Mønsk) 
herremand, har sat særlig pris på at få disse jorde udleverede af klostret. Man 
kan tænke sig, at han følte sig som arvtager efter Hvideslægten, når han vinder 
tilbage, hvad fru Margrete ikke havde kunnet hævde. Forøvrigt bemærkes, at 
Godset i Svendsmark udtrykkelig betegnes som arvegods, og at overdragelsen 
finder sted på Møns landsthing.
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sidste, Hans Gr. den yngre kalder rigsråden Sten Basse sin 
morbroder eller slægtning (se nedenfor).

Efter således at have gjort lidt rede for hovedlinien af slæg
ten Grubendal, som vi også siden får brug for, vender vi til
bage til dens bekendteste mand Hans Grubendal den ældre af 
Vestud. Vi finder ham 1382 som dronning Margretes høvids
mand på kongeborgen Søborg i Nordsælland og som partsejer 
af Hørningsholm (nu Hørsholm). Ved midten af det 14. årh. 
ejedes Hørningsholm (se Jon Lities historie i forrige bind) af 
rigsråden Erik Nielsön, som også var høvidsmand på Søborg. 
Begge borge er altså overgået til Hans Gr., hvis hustru Cecilie 
formodentlig var Erik Nielsöns datter*). I forrige bind (den ældre 
middelalder) s. 141 er forklaret sandsynligheden af, at nævnte 
Erik Nielsön var Cecilie Lities sön. Isåfald öjner man forbindel
sen med Hvideslægten og Litlearven, hvortil ovennævnte gods 
på Møn kan have hørt. Forøvrigt bemærkes, at ved Hans Gruben
dals død 1391 har hans enke Cecilie overdraget sin part af 
Hørningsholm til dronning Margrete. Når enken har kunnet 
råde over ejendommen, tyder også dette på, at det har været 
hendes forfædrene arvegods.

Hans Gr. har som høvidsmand på Søborg slot været dron
ning Margretes höjt betroede mand, og det ser endog ud til, 
at han har været indviet i hendes ellers skjulte tanker. Det måtte 
naturligvis oprore hende, at Hansestæderne ved freden i Stralsund 
1370 havde fået de Skånske søstæder i 15 år, og det gjaldt om 
at göre dem ked af denne forbindelse. Det har næppe været 
imod dronningens vilje, at flere af hendes slotshøvidsmænd med 
Hans Grubendal i spidsen stak i søen som rigtige sørøvere og 
plyndrede stædernes skibe. Købmændene klagede naturligvis bit
tert over de kongelige sørøvere; alene de Preussiske stæder be
regnede deres tab til en nutidsværdi af flere millioner kr. Hvis 
det hele har været en list, er komedien ialfald blevet gennem-
*) Dette støtter sig til afskrift af et kildested, som jeg senere ikke har kunnet 

finde igen. I Adelsårbøgerne XII siges denne Cecilie imidlertid at have været 
datter af Jens Grubbe til Gunderslevholm, som denne havde erhvervet efter 
sin farbroder Bent Biug. Både denne, Jens Grubbe og Hans Grubendal havde 
parter i Hørningsholm. Ifølge dette vilde arven af denne borg efter Litleslægten 
være gået en omvej om ad Gunderslevholm. Men hovedsagen for os er at vide, 
at Grubendalerne har havt part i Litlearven. Forøvrigt må bemærkes, at medens 
navnet Cecilie er sjældent i Grubbefamilien, er det næsten fast slægtsnavn i 
Litleæten.
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ført realistisk, thi i foråret 1382 mødte Hans Grubendal selv ved 
Hansedagen i Lybæk, hvor han sluttede en stilstand indtil 15. 
Aug., for hvis overholdelse han endog blev i Lybæk som gidsel 
indtil nævnte dag (P. A. Munch, Norges historie s. 119.). Ende
lig i påsken 1383 holdes et nyt forligsmøde herom i Stralsund, 
hvor dronningen fralægger sig skylden og endog lover at be
kæmpe sørøverne. Men hun havde desværre kun 2 skibe; drosten 
Henning Podebusk lover da også at udrede 2 skibe og Konrad 
Moltke, dengang høvidsmand på Vordingborg, endog 3 skibe. 
Mon de nogensinde er kommet tilsøs? Kort forinden havde 
stæderne sluttet en formelig fred med Hans Grubendal! og snart 
efter sluttede både Danmark og stæderne en lignende fred med 
flere andre sørøvere. Hermed hører disse plagerier op, men den 
egentlige grund hertil turde vel ligge i, at imidlertid var 1385 
de Skånske slotte virkelig blevet tilbageleverede til Danmark.

Dog vendes spillet snart om; thi efter 1389, da Tyskerne 
endnu sad inde med Stokholm, udsendte stæderne under påskud 
af at forsyne staden med fødemidler de såkaldte fetaljebrødre, 
der optrådte som sørøvere. Dronningen søgte i en årræke for
gæves at forjage dem fra Østersøen. Det er måske hertil, at et 
Mønsk sagn sigter, når det fortæller, at dronningestolen på 
klinten har fået sit navn af. at dronning Margrete engang sad 
der som tilskuer ved en søkamp på havet nedenunder. Måske 
er dette sagn kun et udslag af den udbredte tilbøjelighed til at 
knytte den store dronnings navn til mærkelige punkter i riget. 
Men forøvrigt er det ikke sidste gang, at en søkamp er blevet 
betragtet fra klinten (f. ex. Niels Juels 1676), og det kan også 
være sket tidligere. Hvis dronning M. virkelig har havt et sådant 
syn for oje, må det formodentlig have været en kamp med „fe- 
taljebrødrene“ i årene mellem 1389—95. Vi vil da kun ønske, 
at det ikke har været den kamp, hvori hendes gode ven, lens
manden Jens Rud på Jungshoved (1396 på Møn), blev taget til 
fange af sørøverne, hvad der forøvrigt også var hændt frem
ragende Norske og Svenske rigsråder. Krigen med kong Albrecht 
sluttedes først med forliget på Lindholm slot i Skåne 1395, og 
først da fik Jens Rud lov til at løskøbe sig selv af fangen
skabet*).
*) Middelalderens krige var i reglen ikke særlig blodige; hærene var små, og de 

kæmpende riddersmænd søgte mere at gore fanger og vinde løsepenge, end at 
slå ihjel.

F. Bojsen: Af Møns historie. 4
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Den sømagt, som Valdemar Atterdag havde tilvejebragt i 
tredserne, må i den ulykkelige krig 1368—70 være bleven til- 
intetgjort; under Margrete høres kun meget lidt om nogen 
flåde; ja, hun måtte til kampen imod fetaljebrødrene endog låne 
eller leje to krigsskibe af den Engelske konge.

Efter sejren over kong Albrecht lod hun helst våbnene 
hvile både tillands og -søs. Ad diplomatiske veje nåede hun 
dog ved sin overlegne klogskab de mål, hun satte sig. Desværre 
stod Danskhedens redning af Tyskernes vold mellem hendes 
formål kun i anden række.

Det var tværtimod netop i denne periode, at Tysk kultur, 
sæd og navne begyndte at trænge ind i alle tre Nordiske riger. 
Det kan sikkert ikke siges, at Margretes politik var bygget på, 
hvad vi nu forstår ved national bevidsthed. Og dog har den 
berömte Svenske historieskriver Geijer sikkert ikke rett i sit 
bevingede ord, at „Kalmarunionen var et tilfælde, der så ud som 
en tanke“. Jo, tanken om de tre Nordiske rigers forening har 
öjensynligt været grebet af Margrete meget tidligt, hun var jo 
født dertil, og hun har gennem hele sin regering forfulgt denne 
tanke med aldrig bristende energi. Men hun forkyndte ikke hele 
sin tanke, hun vilde lade handling og begivenheder tale. Derfor 
kan man med större rett sige omvendt, at unionen var en tanke, 
der kom til at se ud som et tilfælde. Men denne tanke blev 
flettet ind i den hele politik, som hun havde taget i arv efter 
sin fader: at styrke kongemagten for derved at hævde lande
freden overfor de ellers ustyrlige herrer. Skulde dette nås. måtte 
unionen ikke være afhængig af tilfældige beslutninger af rigernes 
særskilte råd. Der måtte foregå en sådan sammensmeltning, at 
hun uden hensyn til de enkelte rigers privilegier kunde anvende 
de dygtigste og troeste mænd overalt uden hensyn til national
itet. Hun var så nöje knyttet til både . Norge og Sverrig, at man 
næppe kan tænke sig, at det skulde være hendes hensigt at be
gunstige Danske eller Tyske af nationale hensyn. Sagen har 
sagtens været den, at kulturen; der kom herind fra Syd, først er 
blevet tilegnet af Tyske og Danske og dermed også tanken 
om kronen som den mægtige kulturbærer. Disse folk kunde 
Margrete bruge, og hun brugte dem. så langt, som klogskabs
hensyn tillod. Vi kommer siden tilbage til disse betragtninger. 
Herrerne knurrede, de böjede sig dog for hende, men ikke for 
hendes efterfølger.
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Det er nu oplyst, at det dokument, der indeholder, hvad 
man i Kalmar enedes om med hensyn til unionen og dens 
vilkår, kun er en beretning om det på mødet vedtagne, der 
dog aldrig er blevet lovformeligt udstedt, og man formoder, at 
dronningen selv har lagt dette aktstykke tilside, fordi det i for 
hoj grad hævdede de enkelte landes selvstændige rettigheder 
således, som navnlig de Svenske herrer har krævet det. Dron
ningen har stiltiende forbeholdt sig at lede udviklingen i et andet 
spor, og traktaten synes ikke at være blevet offentliggjort i hendes 
levetid. Men hun levede kun i 15 år derefter.

Desværre måtte dronning Margrete altfor tidligt overlade 
styret til en efterfølger, der ikke magtede den svære opgave, om 
end han havde den bedste vilje.

1 hele denne periode under Margrete og hendes efterfølgere 
hører vi kun lidt fra Møn. Man er ofte tilbøjelig til at slutte, at 
når man længe ikke hører fra sine venner, så har de det godt. 
Og dog har der ikke været idel lykke i hine tider. Såvel de 
kongelige sørøvere som navnlig fetaljebrødrene har sikkerlig 
ofte forstyrret freden på Møn. Og Hansestæderne var just da på 
toppunktet af deres herredomme over handel og skibsfart, navn
lig på de store markeder på sydpynten af Skåne. De trængte 
også ind på Møn, hvorom flere træk i Stege bys bog vidner. 
Brondehoje fiskerleje skal også have været anlagt af Lybækkerne 
i dette tidsrum.

Tilnærmelsesvis kan der gbres rede ialfald for nogle af de 
Mønske lensmænd i denne tid. Ovenfor har vi set, at den ældre 
Fikke Moltke af Møn rimeligvis er død kort efter 1379. Han 
nævnes sidste gang 1379, men dog ikke ved mødet i Nyborg 
1377. Han har næppe havt Stege len indtil sin død; i sine 
senere år har han ialfald også havt forskellige andre len. At 
han stadig kaldes „af Møn“, afgor vel ikke sagen, men viser 
ialfald, at han nærmest ansås hjemmehørende på Møn, hvor 
han havde privat ejendom (Litlearven). Den ovennævnte Frenczlin 
de Romestorp kan måske have afløst ham som lensmand i nogle 
år; 1377 var Frenczlin ialfald lensmand over „Stege og hele 
Møn“. Hvorlænge denne har indehavt stillingen, vides ikke. 1 
Eline Goyes af Bregentveds*) jordebog nævnes allerede 1379

*) Det kan her bemærkes, at der i året 1891 i Bregentveds arkiv skal være fundet 
et mærkeligt oldbrev fra 1290erne, skrevet tydeligt på Dansk. I brevet stevnedes

4*
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(og senere 1383) hr. Fikkes brodersøn Kort (Conrad Moltke) 
som lensmand på Vordingborg og „Stegeborg“. Det lå nær at 
tænke på nabolenet, Stegeborg på Møn; men her spiller navne
ligheden atter ind. Kort Moltkes len Stegeborg er det Svenske 
slot i Østergøtland, som hans sOnner fik efter ham. Han selv- 
kom i strid med dronningen og vendte tilbage til Meklenborg. 
Måske har Frenczlin beholdt Møn lige til 1396, da Jens Rud 
fik det; måske har her været andre lensmænd i mellemtiden.

I „den ældre middelalder“ s. 183—84 er berettet om noget 
Mønsk gods, Østermarke, der var kommet i det Svenske klo
ster Gadhems besiddelse. Klosteret havde sogt at afhænde det 
snart ved salg, snart ved leje; men det havde voldt megen 
skuffelse, og endelig var godset kommet i hænderne på den 
bekendte rigmand, Abraham BrodersOn. Men heller ikke han må 
have holdt sig handelen efterrettelig.

1 brevkisten fra Vallø findes en række breve fra 1347 til 
1410, hvori Gudhems kloster kvitterer for afgift af sine Danske 
godser, deriblandt Østermarke på Møn (der nævnes Norre- og 
Sønderøstermarke). Man ser heraf, at nævnte gods har været ud
lejet til ejerne af Vallø i tre slægtled: Bo Falk (1347), sdnnen 
Eskild Falk, gift med Abraham Brodersdns datter, Karine, og 
disses son Jens Falk (1410). Engang var lejen løbet op til 300 
mark sølv, en meget stor sum, der viser, at klosteret har havt 
store ejendomme i Danmark. Gudhem kaldes i disse breve med 
den Danske navneform Gudme.

Klosteret havde gennem Cistercienserordenen erhvervet sig 
et pavebrev, der pålægger besidderne af dette gods (såvelsom 
noget mere på Sælland) at levere dette gods tilbage til klosteret 
under bandstraf. Abedissen forlanger nu i et brev fra Linkøping 
31. Aug. 1387, at der herom må blive foretaget en undersøgelse. 
Udfaldet heraf kendes næppe; men i brevet gives en forklaring 
af, hvorledes klosteret var kommen i besiddelse af dette gods,

en Mogens Goye til Bregentved at betale en gæld til en Moltke på Stege thing, 
Således berettede den vedkommende, der havde set brevet. Da et sådant doku
ment allerede på grund af sproget og alderen vilde have megen interesse, er 
der blevet søgt efter det i arkivet, men forgæves. Slægten Goye går tilbage til 
det 13. århundrede, men ejere af Bregentved kendes først et århundrede senere. 
Den nævnte Moltke kunde være den i 1326 afdøde Henning (Johannes) Moltke, 
hvis gravsten findes i Keldby. Senere findes ingen Mogens Goye på Bregentved; 
men Eline Goye var datter af den beromte Mogens G. i reformationstiden.
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som var en gave fra den Svenske kong Erik Læspes (f 1250) 
dronning, Cathrine. Denne var en datter af Helene, om hvem 
en Svensk folkevise fortæller, at hun blev røvet ud af Wreta 
kloster. Denne Helene var igen datter af kong Sverker II, som 
i første ægteskab var gift med Bente, den Danske Ebbe Sune- 
sOns datter (se bogen om Jakob Suneson). Herfra stammer da 
sandsynligvis de Danske godser, og vi ser således her atter den 
Sunesonske slægtsarv fordelt på Sælland og Møn.

Noget lignende gælder om et skødebrev af 1396, hvorved 
den Skånske Niels Haks enke overdrager Vemmetofte noget 
gods på Møn (hvilket nævnes ikke, formodentlig i Sømarke) ved 
en slægtning, Johan Absalonson, der var gift med en kvinde af 
slægten Gale(e)n. Begge slægter Hak og Galen ere grene af 
Hvideslægten, der føres tilbage til SunesOnnerne. Den nævnte 
Johan eller Jens Absalonson kaldes også Axelsbn eller Axlausen, 
hvorefter navnet Axel senere opfattedes som en Dansk form for 
Absalon.

Her kan indskydes et par andre Mønske handler. I bogen 
om Jakob Suneson s. 97 meddeles, at Ingerd Jakobsdatter havde 
testamenteret til St. Claræ kloster i Roskilde noget gods i Tøvelde 
på Møn; men det henstilles der uafgjort, om klosteret har be
holdt dette gods. Dette har dog formodentlig været tilfældet, da 
det må antages, at klosteret senere har erhvervet den del af byen, 
som Ingerds andre arvinger havde fået. I et brev af 11. Aug. 
1317 bemyndiger Abbed Peter i Ringsted sin tjener Bo Hvid til 
at tilskøde St. Claræ kloster alt sit gods i „Tupælde“ på Møn, 
som han havde fået af Andreas Davidson, der måske var son 
af den bekendte David ThorstensOn Hack (Hvideslægt).

Omkring år 1400 erfarer vi, at ridderen, hr. Folmer Jakob
sen Lunge, Jakob Olufsons son, har pantsat for 240 mark Lybsk*) 
— hver penning så god som 4 Lybske — noget gods på Falster 
til væbneren Niels Jensen i „Svendsmarkæ“. Ridderen skyldte 
altså væbneren disse penge. Formodentlig er denne mand den 
samme, der nævnes i Stege bys bog s. 123 og anden steds som 
væbner Niels Jenson, slotsfoged på Stege borg indtil år 1420; 
om ham mere nedenfor.

*) Ca. .15,000 kr. i nutidsværdi. Omkring år 1400 antages møntværdierne at have 
været: En mark sølv i nutidsværdi = ca. 300 kr., en lødig mark = ca. 170 
kr., en mark Lybsk — ca. 60 Kr.
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Noget efter år 1400 finder vi samme hr. Folmer Jakobson 
Lunge i forretningsforbindelse med en Mønsk præst. I „adelige 
brevkister“ findes et brev fra præsten Hoghen Tulesön, kannik 
i Roskilde og kirkeherre i Stege. Denne er formodentlig den 
samme som den hr. Hagen, der nævnes i Stege bys bog s. 4, da 
han sælger et jordegods, som han ejede sammen med kirken ca. 
1418. Forøvrigt ser vi atter her et exempel på, hvorledes kapitel- 
herrérne i Roskilde tilegnede sig de bedste sognekald. I det 
nævnte brev erkender han, at hr. Folmer J. Lunge til Tvede 
havde betalt ham en gæld, som hr. Christiern Most*) ridder og 
dennes enke, fru Ingeborg Grubbesdatter, gift med hr. Folmer, 
skyldte præsten.

Vi kommer herved i beröring med den mærkeligste slægt 
i den yngre middelalder, slægten Lunge. I løbet af århundredet 
fra 1350—1450 havde den gennem flere linier en rig opblomstring 
og skaffede både kong Valdemar og navnlig dronning Margrete 
en række gode hjælpere. Den udmærkede sig ikke så meget 
ved rigdom**) og magt, som ved slægtens sammenhold og sam
tidige blomstring så vel som samtidige visnen. På dens toppunkt 
1396 forenede sig 12 af dens medlemmer, mænd og kvinder, 
brødre og fættere, om at stifte et kapel og præsteembede ved 
Roskilde domkirke til slægtens minde, indviet til St. Andreas og 
Johannes***). Men da var dens ypperste mænd allerede sönne- 
løse, og lidt efter lidt efterlader Lungerne sig udelukkende døttre, 
og Oluf Olufsön Lunge til Odden dør ca. 1480 som dens sidste 
mand. Men gennem kvinderne har slægten udøvet så meget 
större indflydelse på eftertidens historie. En af de gamle slægte- 
bøger lader endog Lungeætten være stamtræ for næsten alle 
betydelige adelsslægter i Danmark, og det var gammelt dansk 
blod, der således indgiftedes. De „gamle Lunger“ førte i skjoldet 
3 guldliljer i rød grund, og en af de første (ca. 1350), Oluf 
Olufsön Lunge til Mosegård (formentlig ved Bandholm), föjede 
dertil et lille kors mellem liljerne (de Danske adelige sigiller 
nr. 827). De yngre Lunger beholdt „Dyre“våbenet (se nedenfor).

Den af slægten, der først optrådte som ledende mand i

*) Af den Skånske slægt Gere.
**) Om end Jakob Olufson L. antages at have efterladt sig ca. 100 bøndergårde, 

var det kun lidt i sammenligning med andre rigmænd.
***) Står disse navne i forbindelse med Andreaskirken i Keldby og Johanneskirken 

i Stege?
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regeringen, var Jakob Olufsön Lunge til Höjstrup i Stevns, ridder 
og rigsråd under kong Valdemar og dronning Margrete, da han 
i ca. 40 år til sin død 1387 tog del i en mængde statsanliggender. 
Særlig virkede han ivrigt for valget af Margrete og Oluf i 1376, 
idet han rejste mellem Jyder og Skåninger og fik dem til at 
enes. Til Møn er han knyttet ved, at han 1377 lejede alt det 
gods på Møn, som St. Claræ kloster i Roskilde (se bogen om 
Jakob Sunesön s. 96) ejede, navnlig Tøvelde by. Denne for
pagtning kunde vel tyde på, at han har haft anden ejendom på 
øen, men det vides ikke*).

Jakobs sönner er dronning Margretes betroede mænd, 
rigshovmesteren Anders, biskop Niels og den ovennævnte Folmer 
Jakobsen Lunge, der beseglede udkastet til Kalmarunionen 1397 
og deltog i næsten alle regeringshandlinger. Han overtog efter 
faderen St. Claræ klosterets gods og arvede Höjstrup, som han 
dog solgte til dronningen. Han døde på samme tid som hun 
1412. Han efterlod sig kun døttre, af hvilke Eline blev gift med 
den yngre Hans (Hennike) Grubendal, som vi kender fra Møn, 
og anden gang med Grev Hans af Eberstein, som senere bliver 
omtalt.

De mange kvindelige Lunger blev som sagt indgiftede i en 
stor mængde af de første slægter. En broderdatter af Folmer, 
Sidsel Lunge til Egede, blev gift med den store godssamler 
Thorben Bille og således stammoder til den linie af Billeslægten, 
som vi siden får meget at göre med. Hun døde først 1503.

Ved udgangen af århundredet finder vi Jens Rud den ældre 
som lensmand på Møn. Den gamle Danske slægt, Rud, der til 
forskellige tider har været knyttet til Møn, havde som skjold
mærke en rudeformet figur, hvis aflange form også er udtydet 
som et spyd, et ryddejern, en kølle eller en rod, måske endog 
i slægt med valkyrien Rota (!) (Vedel Simonsen: De Danske 
Ruder s. 12).

*) Det kunde være fristende at antage ham for son af den Oluf Ebbesön, der 1353 
formodentlig var lensmand på Møn. Der synes at være noget uklart i de første 
led af Lungernes stamtavle (årbøgerne XIX). Ikke just, at både fader og sön 
hedder Oluf, thi dette var ikke ukendt i slægten, hvor navnet Oluf var ligesom 
et stammenavn; men mere, at to slægtled udfylder næsten et helt århundrede. 
Men da Oluf Ebbesön (af cL. mest sagkyndige) anses for at tilhøre Hvitfeldt- 
slægten, må den nævnte hypothese ialtfald fortiden opgives. Når her ikke 
desto mindre er dvælet noget ved Lungeslægten, er det til forståelse af over
gangen til de yngre Lunger noget senere.
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Jens Rud (også kaldet Johan, Jonas, Jenis, Jons, Jønes, 
Hans, alt = Johannes) nævnes første gang 1360 i et brev fra 
Fikke Moltke, hvoraf det fremgaar, at de var besvogrede (se 
Grubendals slægt ovenfor). 1369 var han høvidsmand i Korsør. 
1370 blev han af kongen sendt til paven i Rom med gaver af 
falke, heste og pelsværk for at få kongens modstandere band
lyste. Ca. 1380 blev han ridder og høvidsmand på Vordingborg, 
hvorfra han sender erkebispen i Trondhjem en for denne opbe
varet samling af kostbarheder ifølge en fortegnelse, der er af 
stor kulturhistorisk interesse — således har den Trondhjemske 
bisp*) været vel forsynet med skakbrikker af hvalrostand. 1391 
er han høvidsmand på Jungshoved slot. Her skænker han og 
hans hustru en del gods til Sorø kloster for at begraves der. 
Som høvidsmand på Jungshoved har det påhvilet ham at føre 
kampen imod sørøverne, „fetaljebrødrene“, i hvis fangenskab 
han en tid faldt. Han blev først fri ved fredslutningen med 
Meklenborgerne 1395, og året derefter opnår han måske som 
trøst for fangenskabet ved et dokument af 25. Marts 1396 lenet 
Stegeborg med Møns herred. Da dette er det ældste Mønske 
lensbrev (det fremtræder som et slags mageskifte), så meddeles 
her hovedindholdet med bevarelse af lidt af den gamle sprog
form, om end med nyere retskrivning.

„Jeg**) Jens Rud, ridder, den ældre, kendes med dette mit 
åbne brev, at jeg haver antvordet og ladet min frue, drotning 
Margrete, det slot Jungshoved med dets tilliggelse, med alle de 
brev og rett, som jeg dertil havde af lån eller pant eller hvad 
helst det er; og kendes jeg, at hun haver mig så derfor gjort, 
at mig nöjer o. s. v. Item og kendes jeg med dette mit åbne 
brev, at jeg i sådan tromål undfanget haver Stegeborg og Møn, 
som herefter følger: at det skal være min frue drotningens og 
min herre konning Eriks, hendes frændes, åbne slot til al deres 
nød, og skal jeg være dem deraf til tjeneste efter min magt, og 
når fem år omkomme „samfælde från den dav, som i dav er“, 
da skal det fornævnte slot og land komme igen til deres begges 
hænder eller en af dem, hvilken det først kræver, uden længere 
tøvring og uden al arg, eller deres efterkommende, om de både 
her forinden afgå. Vore det og så, at jeg døde för end disse

*) Tydskeren Nicolas Ruser, som dronningen havde fået ansat i Trondhjem. 
**) skrives „jæk“, hvoraf kan ses, at udtalen „jej“ da ikke kendtes.
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fornævnte fem år omkomme, da skal det fornævnte slot og land 
frit og ubevaret genæst (strax) igen komme til fornævnte min 
frues eller min herres eller deres efterkommeres hånd uden al 
hjælperede (udflugter), hvilken af dem det først kræver. Lever 
(„løuær“) jeg og i disse fornævnte fem år, da vil jeg så leve 
med dem, som på landet bygge og bo, fattige og rige og dem 
som did søge, som jeg vil ansvare for Gud og for min herre 
og frue. Og hvad det land kan med rette skylde (indbringe) i 
disse fem år, om jeg lever, det skal jeg halvt have og halvt min 
herre og frue. Disse forskrevne stykker lover jeg, Jens Rud, 
ridder den ældre og hr. Mikkel Rud og hr. Jens Rud den yngre, 
riddere, brødre, og vore arvinger med en samned hånd stadig 
og fast at holde uden al argelist og hjælperede.“

Af dette troskyldige brev ser vi for det første, at medens 
han havde havt Jungshoved som pantelen, fik han nærmest 
Møn som tjenestelen, hvoraf dronningen dog betingede sig den 
halve indtægt. Begge Jens Ruds sdnner, Mikkel og Jens, var 
da allerede riddere og underskriver brevet, vistnok fordi der deri 
gives afkald på et pantelen, hvorfor dronningen har fyldestgjort 
ham; om dette er sket ved 'tilbagebetaling af pantesummen, kan 
ikke ses. Vistnok har dronning Margrete ofte gjort gældende, at 
panthaverne har havt rigelig anledning til at gore sig betalt af 
pantet. Et par år efter må selve ætlingen af Moltkeslægten, den 
yngre Fikke M., broderson af kongens tro mand Fikke M. af 
Møn, afstå alle sine besiddelser i Danmark til dronningen, og 
der nævnes ingen erstatning.

Da Jens Rud således fik et af rigets fornemste len, havde 
han alt længe været dronningens flittige rådgiver. Han deltager 
i de fleste og vigtigste regeringshandlinger, han er ved dron
ningens side, da kong Oluf dør på Falsterbo slot 1386, og først 
og fremmest var han med på mødet i Kalmar 1397, da foreningen 
mellem de tre Nordiske riger vedtoges på Margretedagen 13. 
Juli. Han er her en af de førstnævnte blandt de Danske råds
herrer tilligemed sonnen Mikkel Rud, som var hovmester. At 
den gamle Jens Rud*), Møns lensmand, har været særlig virksom 
for unionen, kan sluttes af, at han er en af de 6 rådsherrer, der

*) Foruden den gave, hvormed gamle Jens Rud 1391 erhvervede sig og sin sön 
Mikkel gravplads i Sorø klosterkirke, skænkede hans yngre sön Jens Rud 1399 
gods til Næstved kloster „for at køle skærsilden for sin og sines sjæle“.
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traf aftalen om det endnu opbevarede udkast til unionstraktaten, 
som han dog ikke beseglede, formodentlig på et hemmeligt vink 
af dronningen.

1401 udløb de 5 år, i hvilke han ifølge lensbrevet skulde 
have Møns len. Da intet andet forlyder herom, er det sandsyn
ligt, at han har beholdt øen indtil sin død, der må være ind
truffet senest 1404, på hvilken tid hans hustru nævnes som enke. 
Hun hed Alhed (Alhejdis eller Allike som kælenavn) Grubendale 
og var søster til ovennævnte Hans Grubendal af Vestud og 
halvsøster til Fikke Moltke af Møn og således tidlig knyttet til 
Møn. Måske har slægten Rud bevaret sin forbindelse med øen; 
ialfald finder vi Jens Ruds sönnesöns sön, Jörgen Rud, som 
lensmand på Møn netop 100 år senere.

Paludan meddeler et sagn om, at Jens Rud ofte skulde have 
færdedes på Møns klint for at vogte på sørøvere (fetaljebrødrene), 
og at en af de tre höje toppe, der ses over hele Møn og kaldes: 
Kongsbjerg, Risk og Rud, skulde være opkaldt efter ham. Måske, 
men man skulde da have ventet en form som „Rudsbjerg“; 
snarere er Rud det sædvanlige udtryk (rud, rødd) for en ryddet 
plads i skoven, ligesom Risk formodentlig kommer af „ris“ o: 
krat. Ca. 160 år senere finder vi i Anders Billes regnskaber 
navnet „Ruderleje“ på et fiskerleje i nærheden af det nuværende 
fyrtårn ved den søndre ende af klinten. Det er sandsynligt, at 
denne fiskerplads’ navn skyldes Rudslægten og vel snarest den 
ældre Jens Rud. Ved nordre hjörne af klinten lå fiskerlejet Ryd- 
vidse (nu Rejdse eller Rejser), som snarest stammer fra at rydde 
samt plantenavnet vidse (hypericum).

Efter Jens Rud foriæller Sandvig (og efter ham Paludan), 
men uden nærmere kildeangivelse, at der skal have været to 
befalingsmænd på Møn, nemlig en på Stegehus og en på Elme
lundegård. Sandheden heri er vel, at ved denne tid opstod — 
som vi ovenfor har set — Elmelundegård som sæde for Roskilde
bispens foged, og dette forhold vedvarer resten af middelalderen. 
Videre fortælles der, at Sten Basse 1406 skulde have været foged 
på Elmelundegård, og der sigtes formentlig herved til den be
kendte stormand, ridder og rigens råd, Sten’Tygeson Basse af 
Tybjerg og Søholm, der døde som sidste mand af sin slægt
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1448. Det er vel muligt, at denne mand i sin ungdom kan 
have tjent biskoppen på Elmelundegård. Adelsårbogen III siger 
det samme, dog formodentlig efter Sandvig, da årstallet 1406 er 
det samme, men anden kilde har jeg ikke fundet. Ovenfor har 
vi formodet, at hr. Erik NielsOn af Råby har været bispens foged 
lidt tidligere, og han har da kunnet være afløst i 1406. Om 
Sten Basse mere senere.

De nævnte forfattere fortæller videre, at ved samme tid hed 
lensmanden på Stegehus Valdemar Sappi — ja, et steds siges 
endog, at det var selve kong Valdemar, der da (1406!) boede 
på Stege slot (Kålund: Møns beskrivelse på vers, 1722). Mis
forståelsen skal forøvrigt hidrore fra en fejlskrift hos Hvitfeldt. 
Der kendes vel en Valdemar Sappi, der antages at være en 
uægte afkomling af den Sønderjydske hertugslægt og som derfor 
førte hjerter (søblade) i sit skjold, men han nævnes ikke efter 
år 1360.

Sandheden er, at lensmanden på Stegehus kort efter år 
1404 virkelig hed Valdemar, men han tilhørte en ganske anden 
slægt med slægtsnavnet Bydelsbak. Trods det noget fremmed
artede navn anses denne slægt af genealogerne for at være 
gammel Dansk; tilligemed Urupperne, som vi senere gor be
kendtskab med, førte den i skjoldet et rødt vædderhorn. Af den 
oprindelig Danske linie finder vi ved nævnte tid 4 brødre:

Otto Bydelsbak på Jungshoved,
Gevert B. til Ellinge i Nordsælland,
Erik B. til Bregentved, dronningens kammermester, og
Valdemar Bydelsbak til Gavnø, hvilket gods han 1401 

sælger til dronning Margrete, som der stifter et kloster. Alle 4 
brødre benyttes meget i regeringens tjeneste. Valdemar B. har 
således 1417 beseglet kongens overtagelse af København, og 
1419 har han ledet nogle forhandlinger med Rusland og Polen. 
I arkivet i Moskva er fundet den pågældende traktat, og blandt 
underskrifterne af rigens herrer findes Valdemar Bydelsbak af 
Stege og Møn. Han har altså været lensmand her og har måske 
fulgt umiddelbart efter Jens Rud, ligesom han formodentlig er 
afløst af grev Vitslav.

Bydelsbakkernes ældre linie uddør midt i 15. årh. med 
Ottos sOn Albert af Helsingør, hvis datter Anne bliver gift med 
Engelbrecht Albrechtson af den yngre linie. Som man ser af 
navnene var denne linie indvandret fra Tydskland; men den
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optog navnet Bydelsbak formodentlig efter giftermålet med oven
nævnte Anne. Ligeledes ved giftermål havde denne ny linie 
erhvervet borgen og godset Torbenfeldt, nu „Frydendal“ i Hol
bæk amt, efter hr. Johan Moltke. De ny Bydelsbakker var også 
indgiftet med Grubendalerne (se ovenfor)*). I 4 slægtled skifter 
så Engelbrecht og Albrecht som ejere af Torbenfeld og samlede 
efterhånden en stor mængde gods. Men også denne linie uddøde 
tidligt; dens sidste mand faldt i Ditmarsken 1500. Tilbage var 
da kun en søster Mette Albrechtsdatter Bydelsbak, der arver hele 
sin slægt og således samler en masse ejendomme ikke alene på 
øerne, men også i Jylland. Da hun blev gift med den iforvejen 
hovedrige Mogens Göye til Krenkerup (nu grevskabet Harden
berg), forstår man, hvorledes han blev Danmarks rigeste mand 
og således havde det økonomiske grundlag for sin mægtige 
stilling, da han som rigshovmester styrede riget i reformationens 
bevægede tider.

Vi har nu såvidt muligt gjort rede for, hvorledes en række 
af sællandske adelsslægter i Dronning Margretes tid var knyttede 
mere eller mindre til Møn. Indgiftede i hinanden udgjorde de 
en fælleds stor familie, der skaffede dronningen hendes nærmeste 
rådgivere, om end hun stillede adskillige udlændinge på de øver
ste poster. Om de øvrige stænder haves kun få og spredte efter
retninger; tidens historie omfatter egentlig kun kronen og adelen, 
til hvilken også prælaterne i regelen hørte. Som middel til at 
styrke kronens magt og anseelse stræbte dronningen efter at 
forøge krongodset dels ved køb dels ved inddragning, og hun 
tog ofte ret hårdt selv på sine gode venner blandt adelen. 
Sålænge Margrete levede, har man fundet sig i at styres af 
hendes kloge hånd, ja, endog af hendes Pommerske og Meklen- 
borgske venner, og det lykkedes hende at gennemføre lande
freden på sø og land.

Men den ulmende bitterhed skaffede sig udtryk i forskellige 
sagn, der vel først kommer frem i senere tid, man vistnok stam
mer fra samtiden. Når der således tillægges hende det bekendte 
ord, at hun vilde „skudde abilden (o: slægten Abildgård), bryde

*) Den her nævnte Engelbrecht Albrechtson er den, som 1434 overdrog sin part i 
Vestud og Ålebæk (som datterson af Clavs Grubendal) til Henneke Gr. Doku
mentet herom fra Norge, hvor en linie af Grubendalerne bosatte sig, er meddelt 
i det Norske diplomatarium VI 488 med henvisning til det store kgl. bibliothek 
(se ovfr. s. 46).
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bægeret (Bekker) og stemme bækken“ (Limbæk), så har hun 
måske nok tænkt sådan, men sikkert været for klog til at sige 
det. I Rosenkrandsernes slægt er opbevaret et sagn om, at hun 
skulde have forbudt dem at føre de Danske løver i skjoldet, de 
skulde sætte hunde istedet. De pågældende løver er ikke de 
Danske, men senere optagne efter Ebersteinerne. Ligeledes 
skulde hun have forbudt slægten Brejde at føre St. Olafs øxe, 
men denne er som våbenmærke ligeledes af yngre oprindelse. 
Er altså end disse fortællinger urigtige, så har de dog sagnets 
sandhed deri, at man vel forstod, at et hovedformål for Mar- 
gretes politik var at værge kongemagten mod adelens overgreb.

Men 1412 døde dronningen på sit skib i Flensborg fjord, 
netop da hun havde opnået at få denne by i sin besiddelse. 
Da brast — just ikke tråden i Nordens politik, men den hånd, 
der forstod at spinde den.

Mellem Danske historikere har der rådet delte meninger med 
hensyn til bedømmelsen af dronning Margretes kongegerning, 
set fra nationalt synspunkt. Historikerne i midten af det 19. årh. 
(Paludan-Muller, Fr. Hammerich og flere) var stærkt påvirkede 
af den skandinaviske opfattelse, og så — måske noget ensidigt 
— i dronning M. forkæmperen for de Nordiske rigers nationale 
forening. Vel går det ikke an at overføre nutidens begreber og 
følelser på middelalderen, der må bedommes efter sin egen 
målestok. Den nyere realistiske historiekritik har ikke havt 
svært ved at påvise misforståelser i så henseende. Et hovedværk 
i denne retning var professor (nu rigsarkivar) Erslevs: Danmarks 
historie under dronning Margrete (1882). Han har sikkerlig rett 
i, at nationale hensyn for hende ialfald har stået i anden række 
eller noget dunkle. Men det er dog sikkerlig at gå for vidt, 
når kritiken lader hævdelsen af kongedømmets magt være den 
store dronnings alt opslugende formål. En sådan kritik savner 
forståelse af de sammensatte hensyn og bevæggrunde og navnlig 
syn for middelalderens fremstilling af åndelige bevægelser.

De fremtrådte ikke som nu med programmer og foreninger 
i tale og sang. De gav sig altid et rent personligt udtryk. De 
nordiske rigers „nationalitet“ bares oppe af St. Knud (Danmark), 
St. Olaf (Norge) og St. Erik (Sverrig). Tidligere har vi set, hvor-
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ledes enhver åndelig bevægelse gav sig udslag i ny helgener 
og stiftelse af ny munkeordener (Cistercienserne, tiggermunkene 
o. s. v.). Uden syn for disse bevægelser forstår man ikke mid
delalderens indsats i menneskelivets udvikling, og man forstår 
næppe heller mere end halvvejs dronning Margretes historie 
uden i forbindelse med dette middelalderens grundpræg.

Der er sikkert ingen tvivl om, at Nordens forening var det 
mål, som for hende overskyggede ethvert andet hensyn. Til den 
livsopgave var hun jo øjensynligt født og båren. Det vilde 
måske ikke være hendes væsen fremmed at drömme om en 
fremtid, da hun kunde blive det forenede Nordens helgendron
ning. Kun få mennesker har fået lov til at skue ind i hendes 
sjæls dyb. Nærmest stod hende bisp Peder (Lodehat) i Ros
kilde; hans hengivenhed og ubetingede offervillighed i hendes 
tjeneste nærmede sig tilbedelse. Året efter hendes død førte han 
med magt hendes lig fra Sorø til höjkoret i Roskilde domkirke 
— hvor höjt mon da hans tanke har svævet? Men Margrete 
savnede folkeligt ry og navnlig offerdøden. Hendes død på 
skibet i Flensborg havn var måske offeret for Sønderjylland; 
men den fremtrådte ikke vitterlig således.

Men også på anden vis kan vi spore tilløb til at give den 
nationale ide i Nordens forening et karakteristisk middelalderligt 
udtryk. Allerede som barn var dronningen kommet i nært forhold 
til den hellige Birgittas slægt, og i hele sin levetid virkede hun 
ivrigt for at grundlægge den ny Brigittinerorden i alle tre riger. 
Der er ingen tvivl om, at dette er tænkt som en støtte for det 
åndelige slægtskab i Norden, ja, man kan endog skimte en be
stræbelse for at skabe et fælleds Nordisk skriftsprog, en ström
ning, der dog ikke længe overlevede dronningen og hendes 
fosterson.

Var det end kun svage tilløb, kastes der dog derved noget 
lys over den ideelle side af dronning M.s planer, så det næppe 
er berettiget at opfatte disse som snævert egoistisk arbejde for 
kongemagtens forøgelse.

Professor Erslev siger et sted (s. 477): „Danmark og de 
Danske begunstigedes på nabolandenes bekostning, fordi konge
dømmet og foreningen derigennem syntes at kunne sikkres 
bedst.“ Dette er vistnok rigtigt, når foreningen noget stærkere 
betones. Det er lett at være bagklog og bebrejde dronningen, 
at hun lidet hensyn tog til de enkelte rigers indre selvstændighed;
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det viste sig jo siden, at dette blev grunden til unionens 
sprængning. Der er dog næppe tvivl om, at den sikkreste 
måde, foreningen kunde bevares på, var ved en sammensmelt
ning, gennemført med en stærk hånd. Der er ingen grund til 
at tro, at dronning M. skulde have handlet af national uvilje 
mod Norge og Sverrig, som hun i ungdommens år var så nær

Dronning Margrethes sarkofag i Roskilde.

knyttet til. Når hun fortrinsvis har brugt Danske og tildels 
Tyske som redskaber for sammenslutningspolitiken, så har 
grunden sikkert været den, at hun anså dem for de stærkeste 
og pålideligste for dette ojemed.

Men fremfor alt støttede hun sig til pavekirken og dens 
mænd. Kun disse har havt den fornødne dannelse til at forstå 
åndsslægtskabet i Norden; og den ældre middelalder lå da ikke 
længere tilbage, end at man vel måtte kunne mindes, at erkestolen
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i Lund var hovedsædet i Norden, ligesom erkebispen der endnu 
var primas for den Nordiske kirkeprovinds, der i udlandet ofte 
betegnedes ved det Danske navn „Dacia“.

Men dronning M.s politik blev kun et tilløb. Havde der 
kunnet fortsættes i et par menneskealdere, medens de store 
slægter sammensmeltedes i talrige indgiftninger, da kunde vel 
målet være nået: skabelsen af et fælleds Nordisk rige, folk og 
sprog — med dronning M. som skytshelgen.

Men det er håbløst at ville udregne, hvad der vilde være 
sket, hvis dette eller hint ikke var hændet.



Erik af Pommern
var en søsterdatterson af dronning Margrete. Han blev hentet 
herind fra Pommern 7 år gammel for at opdrages på Dansk 
eller vel rettere på det blandingssprog af Dansk, Norsk og 
Svensk, som da var ifærd med at udvikle sig. Når vi ikke 
destomindre senere ofte ser ham skrive Plattysk, er det ikke 
mere end, hvad vi samtidigt ser endog indfødte Danske gbre. 
15 år gammel blev han kåret til konge over alle 3 riger; men 
fostermoderen, dronning Margrete, vedblev at udøve hovedind
flydelsen, og navnlig har hun indpodet sine tanker i den unge 
konges sind. Han var en beundrende og lærvillig elev, men 
savnede desværre Margretes evner og myndighed. Man kunde 
forsåvidt kalde ham Dansksindet, som han endog med lidenskab 
forfægtede den Danske krones rett. Næppe nogen Dansk konge 
får eller siden har med mere hårdnakket udholdenhed hævdet 
Danmarks rett til Sønderjylland, desværre med sorgeligt udfald. 
Medens både Valdemar og Margrete krydsede sig frem gennem 
store vanskeligheder til alle sider, men dog efterhånden nærmede 
sig de mål, de havde sat sig, så fulgte Erik den lige linjes 
politik med al den uklogskab, som i regelen følger en stivsindet 
karaktér, og han endte med at sætte alting overstyr. Der gælder 
her ved disse tidlige kampe om Sønderjylland det samme, som 
der er blevet sagt om den sidste ulykkelige forhandling om 
samme sag (1864), at Danmark trængte til en statsmand, men 
havde kun en jurist.

Som ovenfor forklaret har kærnen i dronning Margretes 
planer været at sammensmelte de 3 riger under én mægtig 
krone. Dette har hun indprentet Erik, og han har trolig fulgt

F. Bojsen: Af Møns historie. 5



66

hendes plan, men dog må vi undres ved at erfare, at hun synes 
sletikke at have gjort ham bekendt med den ovenomtalte unions
traktat fra Kalmar 1397, hvorved navnlig Svenskerne havde for
beholdt sig, at kun indfødte Svenske mænd måtte forlenes med 
hus (o: slot) og fæste (fæstning). En sådan regel gjaldt ikke den 
gang i Danmark, den kommer først frem under Christiern I. Det 
ser ud til, at kong Erik først 1425 er blevet bekendt med en 
afskrift af dette aktstykke, og navnlig da Svenskerne under et 
unionsmøde i 1436 beråbte sig derpå. Men da var det allerede 
for sent; denne ukendskab er bleven skæbnesvanger for kong 
Erik, der vistnok i god tro fulgte Margretes spor, idet han søgte 
at udvidske landegrændserne og derunder navnlig i sine senere 
år i særdeles grad støttede sig til Danske og Tyske, særlig sine 
indkaldte landsmænd fra Pommern. Vi har tidligere set, hvor
ledes Rygens lensforhold til den Danske krone åbnede adgang 
for en ström af Pommerske indvandrere. Det gik så vidt, at 
Rygens befolkning fra Tysk side sigtedes for at være Dansk
sindet. Det gjaldt vel her som så ofte i middelalderen, at her
rerne hellere vilde tjene en fremmed fjerntboende konge end 
egne mere nærgående fyrster.

Kong Erik fulgte også sin fostermoders exempel, da det 
gjaldt om at udpege en thronfølger. Hans ægteskab med den 
tappre Engelske dronning Filippa (f 1430) havde været barnløst. 
Han fattede nu den plan at göre sin fætter Bugislav af Pommern 
til de forenede rigers thronarving. Da denne plan mødte modstand 
hos rigens herrer, fastholdt han den med det ham egne stivsind. 
For at skaffe sig pålidelig støtte indkaldte han en kreds af 
Pommerske herrer: Barnim, Vartislav og 3 brødre af slægten 
Eberstein, der alle fik store Danske len.

Det er slægten Eberstein, i Danmark kaldet „Eversten“, 
der nærmest vedkommer os her. Denne Tyske adelsslægt var 
allerede tidligere kendt i Danmark, hvor den var indgiftet i 
Hvideslægten. En linie af slægten, greverne af Gleichen, spiller 
en rolle allerede i Valdemar Sejrs tid. Et hundrede år senere 
møder vi her den bekendte marsk Ludvig Albertsön (af Eber- 
stein) f 1328, hvis sön Peter Ludvigsön af Tybjerg 1366 ejede 
gods på Møn (i Svendsmarke), samt broderen Henrik Albertsön, 
der var gift med Cecilie Lities datter Margrete*) (se M. H. II
*) Datter af Tyge Jurisön og ikke af Jens Sællandsfar, som adelsårbøgerne mener. 

Margrete overlevede Henrik Albertsön, der er død för 1322.
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s. 141) og således formentlig svoger til Henning Moltke i 
Keldby. Atter 100 år senere kommer en anden (Pommersk) 
linie af slægten til Danmark med de 3 brødre, greverne Albrecht, 
Hans og Vitslav af Eberstein. I Danmark har begge linier aflagt 
Ebersteinnavnet, og Albertsönnerne også grevetittelen, som de 
bar i Tyskland.

Endelig blev i Svenskekrigen 1657—60 atter indkaldt en 
Eberstein som Dansk feltherre.

Greve Hans fik det stærke Tranekær slot på Langeland, og 
da han giftede sig med (den tidligere nævnte) Ellen Folmers- 
datter Lunge, der var enke efter Henning Grubendal af Skar
ringe på Falster, blev de Danske herrers uvilje imod ham ikke 
större, end at han kunde blive i landet efter kong Eriks fald; 
han døde 1447.

Så meget heftigere var forbitrelsen mod broderen greve 
Vitslav, der ikke vides at have været gift her. Han synes at 
have været en virksom mand og kongen særlig hengiven; han 
fulgte ham også i landflygtigheden. Han har sagtens været noget 
hovmodig, da vi ser ham sætte sit navn under statsakter forud 
for rigsråderne. Når han (se Stege bys bog s. 124) lod bygge 
stærke fæstningsværker om byen og slottet, har tanken vel været 
rettet både mod ydre og indre fjender. Alt sådant har naturlig
vis opirret de Danske stormænd imod ham; han var ialfald den 
mest ildesete af de indkaldte Pommerske herrer. På hvilken tid, 
han har fået Stege len, vides ikke; det var ialfald efter 1419, 
da Valdemar Bydelsbak endnu havde lenet. Vitslav nævnes første 
gang ved et møde i Kalundborg 1425; broderen Hans nævnes 
allerede 1416. I Stege bys bog forekommer han i afsnittet mel
lem 1418 og 1452, men nærmere det første end det sidste år, 
hvoraf vi har sluttet, at fæstningsværkerne er anlagte omkring 
1430. Hvis den Nis Jönsön, der nævnes i bysbogen s. 8 i for
bindelse med grev Vitslav, er den samme som slotsfogeden 
Niels Jensön, der var afgået fra stillingen 1420, vilde tiden for 
Vitslavs forlening føres 10 år længere tilbage; men dette er 
usikkert.

Af kong Eriks svar på klagerne fremgår, at hans kamp for 
Bugislav går tilbage til dronning Margretes dødsår 1412 og at 
han blev støttet af erkebiskop Peter Kruse (f 1418) og biskop 
Peder Lodehat (f 1416) i Roskilde. Ligeledes oplyser han, at 
forleningen til greverne Hans og Vitslav var sket med rigsrådets

5*
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samtykke, nemlig herrerne Axel Pederson Thott, Bent Pogvisk, 
Hans Krøpelin og flere. Vi bliver altså stående ved, at Vitslav 
har afløst Valdemar Bydelsbak tidligst 1419 som lensmand på 
Møn. 1434 og 35 deltager han i unionsforhandlinger i Stokholm 
i spidsen for de Danske herrer. Da modstanden imod ham 
voxede, gav kongen ham 1436 tillige Ravnsborg slot på Lolland*). 
Men allerede året efter opgiver kongen kampen og drager med 
gods og guld og sin frille Cecilie (dronning Filippa var død 
1430) til Gulland. Da rigsrådet et par år efter indkaldte Kristoffer 
af Bayern til konge, drog Vitslav til kong Erik på Gulland, og 
vi hører siden ikke mere om ham.

Men i de forsvarsskrifter, som kong Erik fra Gulland sender 
til „menigheden“ i flere Danske landsdele, får man en ejendom
melig personlig belysning af hans regerings mål og kamp, navn
lig for bevarelsen af Sønderjylland imod de Holstenske grever. 
Hans forsvar er ikke alene veltalende, men det rammer også 
rigtigt, når han bebrejder herrerne, at de ikke tilstrækkeligt og 
trofast har støttet ham i hans hårdnakkede kamp for rigets vel, 
navnlig overfor de Holstenske grever, og han advarer rigsrådet 
mod at opgive denne sag. Men advarslen frugtede ikke; noget 
af det første, rigsrådet foretog sig, var at udlevere hele Sønder
jylland som anerkendt arveligt len til de Holstenske grever. 
Under dette bedrøvelige lensbrev findes navne på nogle af de 
Danske herrer, der ikke mange år forud (1421) havde været med 
på de forskellige Danske landsthing at bevidne**), at Sønder
jylland altid havde været rent Dansk og aldrig noget arvelen. 
I skarp modsætning til disse herrer, der havde udleveret Dansk 
land til rigets naturlige fjender, forsvarer kong Erik sine tro 
Pommerske landsmænd, som han nævner med megen ros, og 
siger dernæst om grev Vitslav: „Desligeste haver grev Vitslav 
trolig tjent riget og vilde udi riget leve og dø. Derfor kan vi 
sådanne ikke holde for fjender eller udlændiske herrer, som sig 
så bevise ville og have bevist, som forskrevet står“ (her efter 
Hvitfeldts gengivelse***)).

*) Hvitfeldt synes dog her at have forvexlet Vitslav med Vartislav.
**) Thingsvidnet blev på Sællands landsthing afgivet af biskoppen, 2 abbeder, 14

herremænd, 12 borgere og 12 odelsbønder.
***) Originalen på Plattydsk lyder således: „Desgelikes hefft ok grene Witzlaff

truweliken gedent deme ryke unde vakene dar umme gewaghet lyff unde gud, 
unde wolde ok in deme ryke blyuen leuendich unde doet. Unde dat wy eme
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Visselig har kong Erik ved sit overdrevne stivsind fordærvet 
sin og rigets sag, således da han på trods af danehoffet i Vor
dingborg 1438 svor, at Bugislav dog skulde blive hans efter
følger. Dronning Margrete skulde nok have vidst at sætte sin 
vilje igennem uden åbenbart brudd og heftige ord. Men ved 
denne strid får vi et hastigt skarpt indblik særligt i forholdet 
mellem de Danske stormænd og de Holstenske herrer. Forbindel
sen mellem dem er af gammelt udspring. For at forstå dette må 
vi erindre, at Holstenerne i regelen har vist sig de Danske over
legne i krigskunst og diplomati, hvorfor Danmark siden hentede 
sine dygtigste feltherrer og statsmænd fra hertugdommerne. 
Heller ikke må man glemme, at Holstenerne dengang som 
senere fandt støtte i Nordtyskland. Måske end mere vejede det, 
at de Holstenske slægter navnlig senere var de rigeste om ikke 
på jordegods så på penge. På Kieler marked (omslag) udlånte 
de penge til hoje renter til de Danske herremænd, som derved 
mere eller mindre kom i afhængighedsforhold til dem. End 
mere betød det, at Holstenerne længe for de Danske havde op
nået „hals- og håndsrett“ over deres bønder, hvilket var det 
forbillede, som de Danske herrer jævnlig fremstillede som det 
mål af „frihed“, som kongen skulde unde dem og som de dog 
aldrig tilfulde vandt. Allermest virkede det dog, at „kulturen“ 
kom til os fra Tyskland gennem Holsten; ved kultur må forstås 
alt, hvad tiden og moden førte med sig af såkaldte fremskridt, 
hvad enten det var godt eller ondt. Holstenerne var også i denne 
henseende de lysende forbilleder. Det var fint at efterligne Hol
stenerne, og mange Danske herrer lærte sig til at tale og skrive 
Plattysk. Af alle drivfjedere for det almindelige publikum er, som 
bekendt, moden den mest spændstige.

Af alle disse hensyn forstås det bedre, at kong Erik i sin 
kamp med Holstenerne næppe hos herrerne fandt den fornødne 
støtte*) for med det forenede Nordens magt at afvise det lille 
Holstens erobring af Sønderjylland. Vi ser da kongen gentagne 
gange henvende sig til hele folket gennem landsthingene. Først 
1421 ved thingsvidnerne om Sønderjyllands Danskhed. Mens

deden dat slot, dat dede wy na unses rades rade, alse her Axels, her Bene- 
dietus, Hans Kropelyns ok andere mere, de dar by weren, de uns dar umme 
beden unde reden, dat wy yt em doen scholden.“

*) Dog må bemærkes, at der ikke meldes om nogen åbenbar modstand mod 
kongen for i dennes senere år.
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krigen rasede heftigst og Hanseaternes flåde truede København, 
erhvervede kongen 7. Juli 1428 den bekendte erklæring fra 
Sællands landsthing, hvori det hedder: „Efter gammel sædvane 
og rett, som været har tilforn i landet, at når fjende kommer 
for landet*) og bavn brænder og vidiebrand går, hvilken i den 
sted hjemme sad og til lavalder' kommen var og før mand, han 
bør at hænge ved sin egen bjælke.“ Ligeledes erklæres dødstraf 
for den bannerfører, der svigter banneret, medens den, der røm- 
mer fra banneret uden ordre, skal være æreløs og „liges ingen 
god mand“.

Denne landsthingserklæring lod Christiern II thinglæse påny 
ved begyndelsen af den svenske krig 1520. Kong Eriks skæbne 
har forøvrigt meget tilfælleds med Christiern Ils. Begge blev 
styrtede al stormændene, begge flygter i utide af riget, for begge 
rejser menigmand sig til en blodig kamp med det mål at få 
dem tilbage, og begge er bleven bittert miskendt af en lang 
eftertid, indtil den nyeste tid har bragt en retfærdigere dom. 
Man kunde måske tilföje, at i begges skæbner spiller en frille 
stærkt ind. Begges formål var at hævde og udvide kongemagten, 
men medens Chr. II derved tilsigtede at omdanne samfundet 
indadtil, så offrede kong Erik en lang regerings kræfter på at 
hævde Danmarks rett udadtil. Begge forgæves.

Grev Vitslavs stilling som lensmand på Møn var således 
blevet en af grundene til kong Eriks fald. Om hans færd på 
Møn har vi kun de svage antydninger i Stege bys bog s. 124— 
25, hvoraf vi har troet at kunne slutte, at han har ladet fæst
ningsværkerne opføre, ligesom. Stege kirkes ejendommeligste ud
videlse, „kirkehallen“ (se et senere afsnit om Møns kirker), er 
udført i hans tid ca. 1430 som et pietetsfuldt minde om dron
ning Margretes yndest for Brigittinerne. Vi kan skimte omridset 
af en virksom og energisk mand. Det er ikke usandsynligt, at 
han tillige har været noget hårdhændet. Derpå kan det tyde, at 
et af de få træk, bysbogen indeholder om ham, handler om er
hvervelsen (for kongen) af den yderste gård ved mølleporten 
derved, at ejeren, Henning Grydestøber, er bleven dömt som 
forræder. I den ældre tid nævner bysbogen ingen andre lens-

*) Dr. Wm. Christensen bemærker, at i udtryk som „mand af huse til værn for 
landet“ mentes kun den pågældende landsdel, en opfattelse, der holdt sig langt 
ned i tiden og endnu 1807 voldte mytteri blandt det Mønske landeværn, da det 
skulde overføres til Sælland.
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mænd end grev Vitslav. Utvivlsomt har han ført Pommerske 
mænd, sprog og skik med sig. Derpå tyder borgmester Verken- 
tins navn, ligesom også slotsfogedens Hans Poyske, hvis slægt 
dog er fundet på Lolland noget tidligere. At der under disse 
forhold har været en levende forbindelse mellem Pommern — 
navnlig Stralsund — og Møn, fremgår også af de i Stege 1898 
og 1902 gjorte store møntfund, hidrorende netop fra denne tid, 
fundne i den daværende udkant af byen.

I bindet om den ældre middelalder s. 185—87 er fortalt, 
hvorledes Valdemar Atterdag helt opgav at mønte Danske penge, 
men at dronning Margrete begyndte påny. Da imidlertid Skåne 
var under Svensk styrelse fra 1332 til 1360, fortsatte man der 
møntningen. Fra 1367 findes et brev fra Roskilde kapitel, hvori 
der nævnes Skånsk eller Mønsk mønt (pecunia Scanensis et 
Meonensis). Da der intet møntsted var på Møn, har man forsogt 
at rette meonensis til sveonensis (Svensk). Dette behøves dog 
næppe, da udtrykket Mønsk mønt nok kan forklares. Mønboerne 
spillede nemlig en så fremragende rolle på de Skånske mar
keder, hvor de forøvrigt også havde nydt særdeles begunstigel
ser i den tid Møn stod under Meklenburgerne, at det godt kan 
tænkes, at Skånsk mønt, der tilmed var bedre end den ældre Sæl
landske, på denne tid har været brugt så stærkt på Møn, at den 
kunde kaldes Skånsk eller Mønsk. Hvis så har været, har for
holdet imidlertid snart ændret sig,. Hansestæderne blev efter 
1370 enerådende på markederne, og senere hen begyndte dron
ning Margrete at mønte gode Danske penge. Omkring 1400 har 
så Hansestædernes mønt udbredt sig på Møn, hvorom mønt
fundene i Stege bære stærke vidnesbyrd. Disse to store mønt
fund er tidligere beskrevne; her skal kun gentages, at det ene 
fund (1902) fra dronning Margretes tid ca. 1390 så godt som 
kun indeholder Tyske mønter, flest fra Stralsund. På det andet 
funds tid ca. 1420 havde Dansk mønt dog fået tid til at udbrede 
sig så meget, at der i fundet fra 1898 fandtes henved 700 Dan
ske mønter mod over 900 Tyske (atter flest fra Stralsund).

Således kan disse to fund fortælle os lidt om et stykke 
økonomisk historie. Den strax efter følgende tid, da Pommerske 
mænd har styret i Stege, har naturligvis yderligere fremmet for
bindelsen, navnlig med Stralsund.

Den ny Danske, mønt, der udstedtes fra og efter Margretes 
tid, var lig den lybske mark. Denne deltes i 16 skilling å. 12
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penninge. Hidtil var der kun møntet penninger. Men nu fik 
man en hel række skillemønt på 1, 2, 3, 4, 6, 9 penninge samt 
skilling. De kaldtes: penning, blaffert, trilling (= sterling), hvid, 
søsling, gros og skilling. Men under Erik af Pommern synker 
møntens værdi igen.

Når Paludan beretter, — efter det desværre tabte Hageske 
manuskript — at Lybækkerne år 1406 (til hvilket år sagnet synes 
at henlægge adskillige mærkelige ting) gik iland ved Pibekilde 
øst for Pomlerende ved Sømarke på Møn og hærgede øen, så 
er årstallet ialfald næppe rigtigt, da der på den tid ikke var krig 
med Lybæk. Men hine urolige tider har vel givet lejlighed til 
adskilligt hærværk.

Blandt de midler, hvorved kong Erik har søgt at styrke 
sin stilling, synes også at have været udnævnelsen af ny adels- 
mænd eller tildelelse af ny adelsvåbener, hvad man senere hån
ligt kaldte „pergamentsadel“. Man har fra denne tid flere sådanne 
ny våbenmærker. Fra Møn har vi beretningen om hjorterytteren, 
som kongen gav nyt adelsskjold. Det er den Mønske slægt 
Fikkesön på Holmegård ved Spejlsby, hvis våben er afbildet i 
Keldby kirkes kor. Manden hed Fikke Lavrensön. Denne slægts 
historie vil imidlertid blive behandlet under afsnittet om Holme
gård.

Fikke L. der må være født ved den tid, da Fikke Moltke af 
Møn er død og vistnok er opkaldt efter denne, forekommer 
også i efterstående gældsbrev, der lader os stifte bekendtskab 
med en række mønske herremænd, der stod imellem höjadelen 
og bønderne. I middelalderen var der (som ovenfor nævnt) i 
regelen en lille herregård i hver by, som oftest af störrelse som 
2 å 3 bondegårde. Den betegnedes oprindelig som „ornum“ o: 
undtaget fra rebningen af bøndergårdene; kaldtes også „störste 
lodsejer“ i byen. Nogle af disse gårde voxede til större herre
gårde, andre forsvandt siden blandt bøndergårdene. Brevet giver 
et lille indblik i disse forhold fra 1420 (her efter gengivelsen i 
D. Mag. V. 297).

„Alle mænd, som dette brev se eller høre læst, hilse vi 
Hartvig Nielsön og Jakob Nielsön, brødre, Jens Josefsön af 
Vestud, Magnus Lydikeson, som bor i Hjertebjerg, og Fikke 
Lavrenssön i Spidelsby af våben*) evindelig med Vorherre, og
*) „a vapn“ betyder adelig, der også udtrykkes „væbner“ til forskel fra „ridder". 

Betegnelsen gælder alle fire.
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kundgore vi det med dette vort åbne brev, at vi af rett gæld 
gældskyldige ere hæderlig fader med Gud, biskop Jens af Ros
kilde og kapittel*) i samme sted fire hundrede Lybske mark i 
sådanne penge, som gæve og gænge ere i Sælland. Hvilke 
fornævnte 400 Lybske mark fornævnte Hartvig og Jakob Nielsons 
fader, Niels Jenson, som foged var på Stege i Møn, forskrevne 
biskop og kapittel skyldig var**), som de breve udvise, derpå 
givne ere. Hvilke 400 Lybske mark vi forskrevne eller vore ar
vinger vil og skal betale inden St. Martinsdag nu næstkom
mende i Roskilde ..."

Linder de sædvanlige vidtløftige formler forpligter de sig i 
tilfælde af svigtende betaling at gå i „indlager“ i Roskilde, til 
alt er betalt, og imidlertid ikke afhænde noget af deres jordegods. 
Dateringen er (på Latin) påske aften 1420. Papiret er meget be
skadiget.

Vi møder i dette brev den tidligere nævnte slotsfoged Niels 
Jenson, som altså er afgået 1420***). Vi véd, at han ialfald tid
ligere har ejet gård i Svendsmarke; måske også andet gods på 
øen og i Stege. Ialfald sonnerne formodes at have havt gods i 
Sømarke. Imidlertid er han kommen i gæld til biskoppen, der 
ejede en stor del af Østmøn; det er vel derfor næppe tilfældigt, 
at skyldnerne i brevet alle er fra Østmøn. Hartvig og Jakob 
(sidst i brevet kaldes han Jæpp) Nielson kommer vi siden til
bage til. Jens Josefson skrives af Vestud, ligesom Hans Gru
bendal. Han har sagtens været beslægtet med Grubendalerne og 
enten havt pant i gården eller ejet en nabogård. Det var almin
deligt i middelalderen at flere skrev sig til samme gård; sameje 
var hyppigt, og skifte opsattes i regelen meget længe. Vi kom
mer også siden til at nævne ham. Om Magnus Lydikeson hed
der det, at han „boede i“ Hjertebjerg. Dette udtryk bruges oftest 
om bønder, og det er vel muligt, at Magnus L. levede som 
bonde. Han nævnes heller ikke senere; måske har netop denne 
pantegæld bragt ham under biskoppens værn; der nævnes heller

*) Biskop Jens Anderson Jernskæg er her i fælledsskab med domkirken.
**) Udtrykket „var“ kunde tyde på, at Niels Jenson da var død, men isåfald

vilde der have stået „Gud hans sjæl have“. Der menes sikkert, at han var 
pengene skyldig, for sonnerne overtog gælden efter faderens afgang som slots
foged.

***) Måske kan vi heraf slutte, at grev Vitslav netop da er kommet til Møn og at 
han har afskediget den gamle slotsfoged. Om Niels Jensons slægt se senere.
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ikke nogen herregård i Hjertebjerg. Fikke Lavrenssan antages 
altså for den bekendte hjorterytter, hvorom nærmere under 
Holmegård. Han nævnes som kong Eriks mand ved forhand
lingerne med Sverrig 1435. Formodentlig har de tre her nævnte 
adelsmænd været gift med døttre af Niels Jensön; ellers vilde 
de næppe have påtaget sig hans gæld.

Når Fikke L.s by kaldes Spidelsby (o: Spejlsby), der betyder 
Hospitalsby, ser man deraf, at klosteret der var ældre end 1420 
og rimeligvis meget ældre, når der havde været tid nok til at 
skabe bynavnet.

Hvorledes det siden er gået med denne gæld, vides ikke; 
Vestud, Sømarke og Holmegård er ialfald ikke fuldt ud tilfaldet 
biskoppen.

Det er samme biskop Jens Anderson, der sammen med 
flere andre biskopper 15. Juni 1429 udsteder det bekendte aflads
brev for at ophjælpe Andreaskirken i Keldby; herom nærmere i 
kirkernes historie.

Henning Podebusk fra Rygen havde tjent både Valdemar 
og Margrete som drost og styret riget med udmærket dygtighed 
og troskab. Med ham forsvinder det gamle rigsembede drost. 
Margrete vilde og kunde selv styre, og dette fandt sit udtryk 
ved, at drostens forretninger deltes mellem hofembedsmænd, en 
hovmester og flere kanslere. Kong Erik vilde fortsætte i samme 
spor, men har savnet evnen. Dette foranlediger 1421 en mærke
lig scene på sællands landsthing, hvor kongen krævede „sit 
skudsmål“. Da fremstod biskop Jens Anderson og takkede 
kongen, fordi „han lod ham vel ved rette og fred og skel nyde“. 
Det er mærkeligt, at biskoppen ikke klager, skönt kongen 5 år 
forinden havde frataget ham Københavns slot og by. Men vi 
vil snart få at se, at striden herom ikke var endt dermed.

Kongen stod da frem og sagde, at menige Danske mænd 
skulde vide, at han aldrig i sin tid nogle privilegier eller breve 
havde udgivet eller beseglet enten til udlændiske mænd eller 
stæder eller nogen indenriges, der riget eller kronen måtte 
komme til hinder, mindskelse eller skade, og sagde han så, at 
der havde været en kansler, som hed Jens Svendsön Bryms, 
han havde vel beseglet nogle breve, der ej var aldeles skellige 
(retfærdige), og sagde han om Peter Falster, som nylig døde 
og kansler var, at han havde klaget på sin dødsseng, at han 
havde og udgivet nogle breve, der ej fuldskellige var. Og om
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nogen mand havde sådanne breve af dem eller nogle andre 
fanget, der imod riget var, det var ham (kongen) uvitterligt.

Denne mærkelige bekendelse vidner såvel om kongens 
redelige vilje som om savnet af mænd, som den tidligere drost. 
Særlig nævnes dette optrin her, fordi kansleren Peter Falster 
formodentlig tilhørte den på Falster og Møn velkendte slægt. 
Han kaldes først „rætære til sager i Danmark“ o: retterthings- 
kansler (justitsminister). 1419 kaldes han „Danmarks riges kans
ler“, der styrede kanseliet. Han er altså død 1421.

Måske en sonnesbn af ham var Peter Falster, landsdommer 
på Falster, der i 1465 fik den del af Sømarke, der da var 
kongeligt len og som blev i slægtens besiddelse i 3 slægtled. 
Der har sikkert været en mindre herregård, dog ikke det nuvæ
rende Liselund.

Som vi har set, måtte Margretes efterfølger, kong Erik, der 
på så mange måder forgæves søgte at løfte hendes arv, bøde 
hårdelig både for hendes og sine egne fejl. Her fortjener endnu 
at erindres om, at han egentlig var den første Danske konge, 
der fuldt målbevidst søgte at rejse den Danske købstadsvirksom
hed imod Hanseaternes overgreb. Dette skete ved en forord
ning af 1422 for de Sællandske købstæder, hvortil Stege hen
regnes. Men karakteristisk er det for kong Erik, at han åben
lyst overfor Hansestædernes udsendinge kundgjorde sin hele 
plan med denne forordning, der nogle år senere 1427—28 med
førte en blodig krig, hvorunder en Dansk flåde atter optræder 
sejrrig overfor Hanseaterne og København under dronning 
Filippas styrelse tappert afslår fjendens angreb. Da lykkedes det 
kongen at gennemføre Øresundstolden. Som et yderligere vidnes
byrd om forbindelsen mellem Danmark og de Pommerske stæder 
bør her nævnes, at Stralsund skilte sig fra Lybæk og sluttede 
fred med kongen, der således var godt på vej til at sætte sin 
vilje igennem overfor støderne. Mod denne baggrund ses så 
meget grellere tilbagegangen på dette område under kong Eriks 
nærmeste efterfølgere.



De Mønske farvande.

1 skildringerne fra den ældre middelalder har vi set, hvor
ledes Grönsund spillede en hovedrolle for den Danske flåde 
særlig ved krigstogene mod Venderne. Da disse var sluttede, 
tabte dette farvand en del af sin betydning, og den nyere tids 
store skibe kan ikke sejle derigennem, da der ved Tolken kun 
er 12 fod vand. 1 den nyeste tid har der været planer fremme 
om at bygge flåden af skibe med ikke over 12 fod dybgående 
netop af hensyn til Grönsund, der skulde bruges som udfalds
port og tilflugssted, hvor store fjendtlige skibe ikke kunde 
komme ind. Senere går tanken snarere i retning af at uddybe 
løbet for större skibe både i krig og i fred. Foreløbig er det 
som bekendt besluttet at opføre et nyt fæstningsværk på Møns
siden. Der findes endnu betydelige levninger af fire forskellige 
sådanne værker fra fortiden, såvel oldtid som middelalder og 
nyere tid.

Medens Grönsunds betydning tabte sig efter Valdemarstiden, 
fik den indre sejlled nord om Møn en så meget större værdi. 
Det var de store markedspladser ved Skanør og Falsterbo i 
Skåne, der vinkede, og fartöjer i tusindvis passerede gennem 
smålandsvandene ad Skåne til, hvor der var handelsmarked for 
hele Nordevropa. Deraf navnet: Skåningsbro på Bogø. Kallehave 
hed da Skåningshavn. Fiskeri og søfart var da et hovederhverv 
særlig for Møn og navnlig i det 15. århundrede. Det vil derfor 
her være stedet til at stifte nærmere bekendtskab med denne 
store færdsel.

Først vil vi søge oplysning om det pågældende farvand og
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sejlleden til Øresund. Fra den ældste tid må oplysning om øer 
og sunde søges i land- og søkort, hvor primitive disse end har 
været*). Vi må derfor forudskikke en lille oversigt over kort
tegningens udvikling.

Det vigtigste grundlag for middelalderens kendskab til Ev- 
ropas geografi haves i den Alexandrinske forfatter Ptolemæus’s 
værker fra det 2. århundrede efter Chr. Udgående derfra og til
dels under Ptolemæus’s navn fremkom der i løbet af middel
alderen en lang række kort, idet omraadet stadigt udvidedes 
efterhånden, som de søfarende bragte efterretninger om fjernere 
lande.

At de Nordiske lande var meget mangelfuldt afbildede på 
de første Ptolemæus kort, er en selvfølge, da de udførtes på en 
tid, der ligger langt forud for Nordens historie. For at læseren 
kan få en forestilling om nogle af de herhen hørende kort, 
meddeles her nogle løse omrids af sådanne, hvorved der dog 
ganske er set bort fra gengivelse af enkeltheder.

Man vil af disse skitser se, at Ptolemæus’s kundskab til Norden 
(se M. H. II s. 14) indskrænkede sig til, hvad han havde hørt 
om den Jydske (Cimbriske) halvø, det lige overfor liggende 
Skåne (Scandia) samt nogle øer derimellem. Først noget hen i 
middelalderen skaffer søfarten fra de italienske søstæder de første 
søkort (portulaner), og på disse begynder de Nordiske lande 
efterhånden at antage rimeligere skikkelser. Et nojere kendskab 
til de mindre landsdele fremtræder dog først, da de Hanseatlske 
skippere besejlede vore farvande i det 14. og 15. århundrede. 
Nogle kort fra 1467 og 1507 viser formodentlig det farvand, 
som de Vendiske Hansestæder (Lybæk, Vismar og måske Rostok) 
har benyttet ved sejladsen til Øresund, hvor hovedmarkedet 
da var Falsterbo (tidligere Skanør). Begge kortene fremstiller et 
farvand med Sælland på den ene side og alle „småøerne“ (Lol
land, Falster, Møn m. fl.) på den anden. Da Møn, hvis navn, 
så vidt det kan læses, har de underlige former Meb eller Meve*), 
er lagt helt over under den Skånske kyst, er det øjensynligt, at 
sejladsen ikke er gået udenom Møn, men indenskærs mellem 
øerne. De indre løb har utvivlsomt den gang havt dybere vand,

*) Herved henvises navnlig til Nordenskøids store atlasværk samt en interessant 
afhandling af P. Lavridsen i Historisk tidsskrift.

**) Vistnok en erindring om navnet Meobarøerne fra oldtiden hos forfatteren Ethicus 
Istricus ca. 300 efter Chr.
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ialfald tilstrækkeligt for datidens små fartøjer, som på den anden 
side nødig har villet gå uden om Møns klint. Men da kortene 
formodentlig er bleven til efter skippernes fortællinger, er bil
ledet bleven, som det er. Da der samtidig findes flere andre 
kort (f. ex. fra 1491) med en ganske anden beliggenhed af små
øerne og med åben fart gennem Øresund, ligger det nær at an
tage, at disse kort skyldes meddelelser af skippere fra de øst
ligere (Preussiske) Hansestæder. Denne fremstilling bliver i det 
16. århundrede herskende. Kortet fra 1561 viser udtrykkelig



Generalstaben 1846. Opmålt af Læssøe i fod.
6
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sejladsen (under Dansk våbenskjold) østenom Møn; og på kortet 
fra 1585 ér Møn endogså lagt helt ind i Præstøfjorden.

1 begyndelsen af det 17. århundrede bliver Hollænderne det 
vigtigste søfarende folk; datidens kort er derfor også fortrinsvis 
Hollandske (Jansonius og Blaeu). På disse kort antager små
øerne rimeligere omrids; men Møn har fremdeles en rett fanta
stisk skikkelse af en spids trekant, hvilken form mærkelig nok 
holder sig i over 100 år på Danske kort, skönt der i mellem
tiden er bleven udført langt bedre kortarbejder.

Omkring år 1650 foretog den berömte Sønderjydske kort
tegner Johannes Meyer en kortlægning af Danmark. Herved 
må man dog ikke tænke sig nogen egentlig opmåling af landet. 
Allerede den korte tid, som arbejdet varede, udelukker enhver 
tanke herom. Johannes Meyer nöjedes med at berejse landet — 
det var pålagt lensmændene at skaffe ham befordring — og med 
et mærkeligt genialt blik for bedömmelsen ved öjemål af af
stande og terrainforhold lykkedes det ham virkelig at tegne kort, 
der i hovedtrækkene er rigtige, ligesom det også vides, at hoved
punkterne ere bestemte astronomisk efter Tycho Brahes bereg
ninger. Men disse kort udkom aldrig; de opbevares, som hånd
tegnede, i det kongelige bibliothek og synes kun at have været 
lidet kendte og benyttede. Dog har jeg fundet, at ialfald det 
Mønskort, der indeholdtes i Resens Danske atlas af 1677, var 
en nöjagtig gengivelse af Johannes Meyers kort, kun med Danske 
navne. Ialfald ligger originaltegningen til Resens atlas mellem 
Johannes Meyers håndtegnede kort. Det særlig med Meyers navn 
betegnede kort er en grov blækskitse, således som det synes at 
være gjort på selve studierejsen. Men Resens atlas udkom heller 
ikke, manuskriptet brændte med universitetsbibliotheket.1728, og 
kun delvise afskrifter findes nu i det kongelige bibliothek.

Under Svenskekrigen 1657—60 lod den Svenske generalstab 
ved Erik Dalberg optage — øjensynlig ved opmåling — kort 
over alle krigsskuepladser og tillige et løsere generalkort over 
hele Danmark, som er meddelt i Pufendorfs: Carl Gustavs hi
storie 1660. Medens f. ex. grundplanen af Stege by og fæstning 
heri er fuldstændig nöjagtig, er Danmarkskortet derimod ikke så 
godt som Johannes Meyers, om end langt bedre end både tid
ligere og senere kort. Imidlertid fik Danmark sin første søkort- 
direkteur i Jens Sorensen fra Køge, der på offentlig bekostning 
i årene fra 1689 til 1723 har optaget mange søkort, der siges
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at være grundede på nøjagtige pejlinger og målinger. Et af de 
første af disse kort, som jeg har ladet kopiere i en privat sam
ling*), fremstiller Møn med omgivende farvande. Kortet betegner 
utvivlsomt et fremskridt særlig med hensyn til pejlingerne, der 
viser, at manden havde været sømand, om end det i mange 
henseender, navnlig for landkortets vedkommende, lader fantasien 
råde. Heller ikke dette kort blev udgivet. Offentligheden synes 
at have måttet nojes med de gamle Hollandske forbilleder, og 
på de Danske landkort vedbliver Møn i henved et århundrede 
at have sin besynderlige langagtige trekantform, Endnu 1759 
finder vi et Mønskort af samme type, stukket af Haas og gen
givet i videnskabernes selskabs almanak!

Først på kortene af 1760 (scriptores VII 516) og 1763 i 
Pontoppidans atlas, tegnede af Fester, antager øen en form, der 
tyder på en foretagen opmåling. Endelig 1776 kommer viden
skabsselskabets kort, tegnet af H. Skanke og bygget på „rigtig 
landmåling og trigonometriske og astronomiske operationer.“

Blandt de smukkeste Mønskort fra det 19. århundrede for
tjener at nævnes generalstabens fra 1846, optaget af den be- 
rOmte daværende kapitain Læssøe. For farvandenes vedkom
mende kortet fra 1857 over Ulfshalestrommen, optaget af kapitain- 
lieutenant Bruun, og som senere vil blive benyttet.

Ved de gengivne skitser af forskellige tidligere tidsalderes 
korttyper er der anledning til at finde et fingerpeg med hensyn 
til farvandets historie. Der er allerede gjort opmærksom på, at 
vejen fra Lybæk til Falsterbo vistnok gik ad den indre sejlled. 
Herved møder man et sporgsmål, der allerede vakte Suhms op
mærksomhed uden at finde nogen tydelig besvarelse.

I forhandlingerne mellem kong Valdemar Atterdag og de 
Vendiske Hansestæder forekommer ofte navnet „Norresund“ 
(Noresunt, Norsunde eller Nordsunt, Hollændere (Kampen) skriver 
engang „Noordsund“) som Tysk betegnelse for Øresund. Det 
kunde vel vække nogen tvivl om navnets betydning, at Norre
sund skiftevis kaldes flumen, fluvius, passagium og portus (flod, 
stræde, havn), der egentlig ikke passer på Øresund. Men det er 
dog ojensynligt, at der med „Norresund“ menes Øresund, og 
dette fremgår med sikkerhed af to aktstykker fra Oktober 1353,

*) Jeg har desværre ikke havt lejlighed til nærmere undersøgelser i søkortarkivet. 
Udgivelsen af sekort hindredes længe af militaire hensyn.



86

hvori samme begivenhed forøvrigt i fuld indbyrdes overensstem
melse bevidnes både fra Dansk og Tysk side, men stedet, hvor 
begivenheden var foregået, kaldes af de Danske „in passagio 
dicto Øræsund“ (strædet kaldet Øræsund), mens Tyskerne siger 
„in portu Norssunde“ (i havnen Norssunde). Der kunde visst 
også påvises flere aktmæssige vidnesbyrd om, at de to navne 
betegner samme farvand.

Det er vel påfaldende, at Hanseaterne, som på den tid var 
hjemmevante i Øresund, ikke synes at have brugt dettes rette 
navn. Denne besynderlighed har vel også været grunden til, at 
Suhm (VIII 508) forklarer „Norresund“ som en fordrejning af 
„Øresund“, idet han dog også antyder en udledning af „Nord“ 
eller af det Engelske „narrow" (smal snævring).

Der er også fremsat en formodning om, at navnet „Nore" 
kunde hidröre fra en ikke ualmindelig forkortning af fremmede 
ord ved bortkastelse af den første stavelse. Af Skanørs Latinske 
navn „Scanora" kunde således dannes „Nora“. Herfor kunde 
tale, at de, der færdedes på Noresund, nogle gange af Lybæk- 
kerne kaldes „Norefarerne“, ligesom der et sted nævnes en 
foged „in Nore“. Imod denne forklaring taler dog navnlig, at 
sejladsen i det 14. århundrede og senere væsentligst gik til 
Falsterbo og ikke mere til Skanør. Nore som bynavn kan hid
röre fra benævnelsen Noresund og ikke omvendt, ligesom til
fældet formodentlig har været ved Nyord (se nedenfor).

Muligt er det dog, at man ad anden vej kunde nå til en 
forklaring.

Skibsfarten mellem Vestevropa og de Russiske og Preussiske 
handelspladser (den egentlige Øsfersø) gik naturligvis den gang 
som nu gennem Øresund (og Storebelt). Et kort fra 1427 har 
„Ørson“ og „Bel“. Denne sejlads er nöje beskrevet i et fra ca. 
1400 stammende håndskrift (i Hamborg), der kaldes „das See- 
buch", og som væsenligst er forfattet i Flandern. Heri forekom
mer navnet „Norresund“ slet ikke. Navnet „Norresund“ synes 
alene at have været brugt i middelalderen af de Vendiske 
Hansestæder (Lybæk, Rostok m. fl.). (Det hollandske Noordsund 
er en enkelt undtagelse.)

Som ovenfor anført gik sejladsen fra disse stæder forment
lig gennem smålandsvandene Langelandsbelt, Guldborgsund og 
Grönsund, og udsejlingen fra disse til Øresund skete gennem 
det snævre sund mellem Møn og Nyord, det sund, der nu kaldes
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Ulfshaleløbet, men som på nogle ældre kort betegnes som det 
egentlige „Ulfssund“ (fretum lupi, Wulwersund). Dette farvand 
var det så godt som ene benyttede, indtil Bøgestrømmen blev 
fundet og gjort sejlbar i nyere tid for et par menneskealdre 
siden. Vi må altså tænke os, at gennem dette løb har Lybæk- 
kerne færdedes til og fra Øresund og de Skånske markeder. At 
også datidens krigsskibe benyttede dette farvand, ses af et brev 
fra lensmanden Anders Bille (1526), der melder, at Søren Nordby 
lå i Ulfshalestrommen, hvorfor hr. Anders sender sine skibe ud 
fra Stege for at fordrive ham.

Nu vil det imidlertid ses af de ældste kort (fra den for- 
Meyerske periode), der overhovedet har indladt sig på enkelt
heder (Jansonius og Blaeu), at den ø, som nu skrives „Nyord“, 
kaldes „Norre“ og altså er blevet kaldet således på en tid, da 
sejladsen ad denne vej til de Skånske markeder endnu foregik. 
Man vil da kunne forstå, at sundet ved „Norre“ af de fremmede 
skippere er blevet kaldet „Norresund“. Man kunde dog også 
tænke sig, at øen omvendt havde fået navn af det hosliggende 
sund, hvis man følger Suhms henvisning til det Engelske ord 
„narrow“, snæver, så at Norresund vilde få samme forklaring, 
som Njorvasund*) (Gibraltarstrædet i vikingetiden), o: det snævre 
sund. Når de gamle kort anfører navnet „Norre“, støttes dette 
af beboernes nuværende udtale, der udpræget lyder „Nor“ og 
„Norboer“; især på en så ensomt beliggende ø er udtalen vist
nok et ret pålideligt vidnesbyrd om navnes oprindelse. At ud
talen i gammel tid (16. eller 17. årh.) også har lydt Nor eller 
Njor, kan ses af versemålet i folkevisen om kampen mellem de 
3 klintekonger, af Stevns og Møn imod Grap af Rygen:

„Grap, Du komst fra Kulien ifjor 
med guld og sølv beladet, 
det miste Du her bag ved Njord, 
af jetten blev det taget.“

Efter versemålet må navnet her udtales Njor, hvoraf j senere 
er bortfaldet, så det nu hedder Nor.

Forøvrigt har øens navn været genstand for forskellige for-

*) Man kunde tænke sig „Nor“ oprindelig udtalt „Njor“. men at vanskeligheden 
ved at udtale „Nj“ førte til sløjfning af j.
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klaringer; således af Nord, fordi øen ligger nord for Møn. Men 
dels mangler stavelsen —ø, dels vilde orddannelsen medføre 
formen NSr eller Norre, som findes i forskellige Mønske (og 
andre Danske) steds- og personnavne: Nor, Norreby og flere.

Den ældre fortolkning har været Ny-jord eller ny-odde, da 
det meste af øen såvelsom Ulfshale er nydannelse; men hensyn 
til geologiske formationer har sikkert ikke spillet nogen rolle i 
den tid, da navnefæsteisen fandt sted. Den nu almindeligst an- 
tagne fortolkning er Ny-vard eller Ny-vord, vagthold i modsæt
ning til det gamle „vord“ ved Vordingborg, altså en befæstet (?) 
vagtstation ved den vestlige og østlige indsejling til Smålands
havet, hvorved der forudsættes et lignende forsvar ved Gronsund. 
En sådan plan er jo senere dukket op igen i nutiden, men synes 
dog vel meget moderne til at være grundlag for oldtidens navne
dannelse. Der findes da heller ingen levninger af noget forsvars
værk på Nyord, men en kun 100 år gammel befæstning ved 
Ulfshaleløbets søndre side på samme sted, hvor søkortet af 1690 
antyder en skandse, men langt yngre end navnedannelsen.

Disse forklaringer af Nyordnavnet hviler på forudsætningen 
om, at bogstavlyden y er oprindelig, hvad den nuværende ud
tale som sagt tydeligt modsiger. Til forsvar for „y“ beråber man 
sig navnlig på kong Valdemars jordebog (1231), hvor navnet 
allerede skrives „Nyorth,“, og jordebogen betragtes med rette 
som en særdeles pålidelig kilde. Dette beviser i og for sig dog 
næppe noget, da — som O. Nielsen oplyser i indledningen til sin 
udgave af jordebogen (XXIX) — „y“ i dette skrift i regelen*) som 
i andre oldskrifter betegner „i“ (j), medens den egentlige ylyd gen
gives ved „stunget u“ o: gennemstreget u f. ex. Niibøl, Niiherred o. 
s. v.). Hvis jordebogens y altså er at opfatte som i (j), vilde udtalen 
have været Niord eller Njord, hvilket kunde lede tanken hen på 
gudenavnet Njord, som vi har i andre stednavne som „Nærum“ 
og fl. Dette vilde dog også kræve en anden stavelse — ø, holm 
eller lignende, og man måtte da snarest have ventet en nuvæ
rende udtale som „Nærø“ eller deslige. — Vanskeligheden af 
andre forklaringer fører tilbage til Suhms henvisning til stammen 
i det Engelske ord „narrow“, snæver. Når man med rette stærkt

*) Det må dog bemærkes, at der findes flere undtagelser fra denne regel så vel i 
jordebogen, som i andre oldskrifter. Man finder således både susæl og sysæl, 
syndre og sundre m. fl.
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betoner, at det bestemmende ved det oprindelige valg af sted
navne har været det pågældende steds mest iøjnefaldende ejen
dommelighed, så må tanken utvivlsomt fæstes ved det snævre.

Det pågældende farvands snæverhed er af en så ejendom
melig beskaffenhed, at det fremfor alt måtte gribe de søfarendes 
opmærksomhed som noget ret enestående her til lands. Gennem 
vidtstrakte sandflader, der ved lavvande kan ligge törre, løber 
strömmen henved en mil lang og meget snæver, somme steder 
kun ca. 100 fod bred, men med en vanddybde af indtil over 30 
fod. Strömskårets kant er derfor meget stejl, enkelte steder endog 
så brat, at der kan lades og losses direkte fra vogn i skib, ‘og 
fartöjer kan stage sig frem langs kanten. Formodentlig beror 
denne formation på, at der er opslemmet kridt i sandet, så dette 
kan bevare den form, som den rivende ström giver. Disse for
bavsende terrainforhold har nødvendigvis måttet være bestem
mende ved navnefæstelse af dette farvand, det „snævre“. Når 
det af denne grund er kaldet „Norresund“, er det lett forståeligt, 
at den lille ø kan have fået navn derefter.

Tvivlen om dette navns betydning og oprindelse foranledi
gede en henvendelse til vor første sprogkyndige, professor Wim
mer, der atter har været så venlig at meddele sin foreløbige op
fattelse af spørgsmålet, idet en fyldestgørende besvarelse vilde 
kræve vidtgående undersøgelser. Prof. W. deler tilliden til jorde- 
bogens navneformer og mener, at navnet i Valdemarstiden virke
lig har været udtalt Ny-orth, idet han henviser til de undtagel
ser fra den ovenfor anførte regel om y—i, jfr. anmærkning side 
88. Den nuværende udtale „Nor“ kan være udviklet af Nyord 
ved slöjfning af y og d. Men han „har dog også tænkt sig en 
ganske anden forklaring. „Nor“ kunde være vort nör, (f. ex. 
Stege nor), der ikke kendes fra oldlitteraturen, men må have 
været et fælles nordisk ord, der ikke blot findes i Svensk og 
Dansk, men også forekommer i flere Norske stedsnavne. Det 
snævre farvand mellem Møn og Nyord, det nuværende Ulfshale- 
løb, kunde godt i gammel tid have haft navnet Nor („noret“) 
og dette senere være overført på øen.“

Denne sidste antydning vilde altså i hovedsagen stemme 
med det af mig ovenfor udviklede, nemlig at det snævre farvand 
har været bestemmende for „Nor“navnet. Ved et nor (Stege nor 
og fl.) forstår man nu nærmest et indelukket fladvand, der står 
i forbindelse med havet ved en snæver indsejling. Man måtte
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altså nærmest tænke sig, hvad rimeligt kan være, at navnet op
rindelig hidrorer fra en sådan snævring, der i oldtiden havde så 
megen betydning for sejladsen.

For egen regning vilde jeg så kun tilfoje nogle ord, hen
tede fra en betragtning, der vistnok nu anses for forældet (smign. 
N. M. Petersen for et halvt hundrede år siden), men som måske 
engang igen kan komme til anerkendelse. Den går ud på, at 
der både i vore stedsnavne og i adskillige ord i vort sprog kan 
spores påvirkning af en fremmed sprogart, der formentlig er 
Keltisk. Efter at det er påvist, at den ældre jernalder hos os 
indledes med en gruppe af oldsager, der bærer Gallisk (Keltisk) 
præg, vilde det næppe være så urimeligt at formode, at der også 
i sproget kunde være opbevaret levninger af samme kilde. I 
forbindelse med, hvad jeg i første bind af denne bog har yttret 
angående navnet „Møn“, skal jeg her tilfoje, at det ovenomtalte 
Engelske ord „narrow“ jo vistnok hidrører fra det Gæliske (Kel
tiske) ord „nar“, der betyder lille, snæver, og at vort „nor“ for
mentlig er i slægt dermed.

Hvorom alting er, vi er nået til en viss sandsynlighed for, 
at Nyord med dets snævre farvand på Hansatiden har heddet 
Nor og Norresund. Når dette sund var den sydlige indsejling 
til Øresund for de Vendiske stæder (Lybæk, Rostok m. fl.), 
ligger det nær at formode, at disse og kun disse har udvidet 
anvendelsen af dette navn til hele Øresundet.

Lægger man mærke til de ældre kort, på hvilke de omlig
gende farvande ere fremstillede, vil man flere steder undres over 
de store vanddybder, angivne i favne, men som regel vil man 
dog finde, at i hovedtrækkene er sejlløbene ikke meget ændrede 
indtil vor tid. Hvad Ulfshaleløbet (Norresund) angår, har Johan
nes Meyers kort (1650, gengivet hos Resen) en dybde ved den 
sydvestlige indsejling af 1 favn (omtrent som nu, inden oprens
ningen); ved den nordøstlige udsejling 2 favne, hvilken dybde 
er vist lige udenfor indløbet. Kortet fra 1690 viser en lodning 
langs hele stromløbet, hvor dybderne i regelen stemmer godt 
med de nuværende, undtagen ved ud- og indløbene, hvor de
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vises henholdsvis 15' og 4'. Kortet fra 1846 viser lignende dybde
mål, men ved indløbene henholdsvis 7' og 572', og de tilsva
rende mål er på kortet fra 1857 572' og 68A'. Medens dybde
forholdene i farvandet i sin helhed synes at have holdt sig nog
enlunde uforandret, har dybden i indløbene altså ændret sig 
frem og tilbage. Allerede i slutningen af det 17. århundrede har 
der dannet sig en sandbarre i det nordøstlige indløb, hvor dybden 
dog senere synes at have været voxende. Det indre indløb stop
pedes derimod mere og mere af mudder.

Igennem dette farvand gik forbindelsen imellem de indre 
Danske vande og Øresund i tusinde år. I de 400 år fra ca. 
1200 til ca. 1600 var her i månederne August, September og 
Oktober en uhyre færdsel; fartöjer i tusindvis drog frem og til
bage; Norresund var dækket af hvide og brogede Sejl. Det 
meste af Danmark sendte sine fiskere og handelsmænd herigen
nem, men ingen landsdel tog tilnærmelsesvis så megen del i 
trafiken som Møn, hvis boder på Falsterbo synes at have ud
gjort mere end 73 af hele det øvrige Danmarks tilsammen. 
Derfor blev Stege en af rigets mægtigste og rigeste købstæder, 
og sejladsen til fiskemarkedet var en guldkilde for hele Møn, 
som derfor satte i sit våben en sild, der svømmer efter en guld
stjerne. Endnu på Anders Billes tid vægrede Stege by sig ved 
at tage mod indkvartering i fisketiden, fordi hele befolkningen 
da var draget til Falsterbo.

I det 16. århundrede trak silden efterhånden nordpå; markedet 
ved Falsterbo affolkedes. I næste århundrede begyndte Ulfshale- 
løbet at sande til ved udløbet; Stege by og Møn sank ned i 
den dybeste fattigdom, og det nyttede ikke, at de nu satte 3 
strömme i øens våben, når den vigtigste ström ikke holdtes 
åben. I et senere tillæg gives en oversigt over farvandets skæbne 
i nyere tid.

Det var sejladsen til middelalderens hovedmarked ved Skanør 
og Falsterbo, der førte os ind på en skildring af farvandene og 
deres historie. Vi vender nu tilbage til hin fjerne tid og de mær
kelige pladser, hvor fremfor andre Mønboerne i 4 århundreder 
anvendte deres bedste kræfter og hentede så rigt et udbytte.
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Om Skåner og Falsterbo marked 
fra ca. 1200 til ca. 1600.

„Da Christus lod sig føde, 
stod Lund og Skanør i grøde.“

Således lyder det gamle sagn, der dog vistnok regner det 
meste af et årtusinde fejl; men det vidner om, at Skanør tidlig 
har været anset for en af de ældste Danske byer. Navnet er 
sammensat af Skan- (Skåne, Scandia) og -ør, en sandet strand
bred, på Latin „Scanora“.

Sildefiskerierne ved Skanør går helt tilbage i oldtiden; men 
først henved 1200, da silden fra Pommerns kyster flyttede nord 
på, begynder blomstringstiden. Det meste af det 13. århundrede 
var de Danske endnu herrer på pladsen, og Skanør er i kong 
Valdemars jordebog opført som kongsgods. De første fremmede, 
som kappedes med de Danske ved Skanør, var Nordmændene; 
et minde herom haves formodentlig i, at den eneste nu beva
rede kirke i byen var indviet til den Norske St. Olaf. I middel
alderen var der mange flere kirker, i 1654 endnu 4. Men de 
Danske og Norske kunde naturligvis ikke forliges om pladsen; 
allerede 1237 meldes om blodige kampe, og i 1277 skal der 
være bleven dræbt over 5000 Norske (!). Den beromte Norske 
sørøver „Mindre Alf" hævnede 1284 dette ved at plyndre og 
bemægtige sig byen, og han (?) skal da have opført slottet, hvis 
voldsted ligger tæt nord for byen. 5 år efter på det togt, der 
førte Nordmændene til Møn (II s. 162), forsøgte en af deres høv
dinger, Thord Kryter, et angreb på Skanør; men det blev af
slået, og han faldt selv med 70 mand. Siden hører vi ikke mere 
om de Norske; mod dem kunde de Danske værge pladsen. 
Værre blev det med Tyskerne, der satte sig fast i kraft af over
legen handelsdygtighed. Da Lybæk og de Vendiske stæder havde 
underkastet sig kong Valdemar (1201), fik de derved rett til 
sammen med de øvrige Danske at deltage i fiskemarkedet, og 
da kongen ved forliget i Schwerin 1225 måtte afstå sine erob
ringer i Tyskland, betingedes det, at stæderne skulde beholde 
deres hidtidige rettigheder ved Skanør og andensteds. Sandt at 
sige kunde de Danske fiskere på den tid næppe undvære de 
Tyske købmænd; selv havde de ikke de fornødne handelsfor
bindelser; ja langt ned i tiden (endnu 1492) hændte det, når
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Tyskerne udeblev, at de Danske fiskere måtte kaste deres fangst 
i havet. Mønboerne må tidlig have taget en hoveddel i dette 
fiskeri; thi vi ser 1266, at de Mønske fiskeres Eriksgilder ved
tager deres love i Skanør; og endnu kaldes den østlige del af 
denne by med navnet „Møn“ (Schäfer: Einleitung XXIII).

Medens sandkysterne mod Øresund kun var tilgængelige 
for fiskebådene, udgjorde den indre bugt, Hølevig eller Fodevig, 
handelshavnen. Der var 15' vand i dybet, men alle varer skulde 
transporteres pr. vogn ög båd over en ca. 1000 alen bred land
grund. Med udgangen af det 13. årh. flyttede fiskerforretningen 
for en stor del til Falsterbo, vistnok væsentligst på grund af 
oversvømmelser; 1366 var f. ex. Skanør marked fuldstændig for
ladt på grund af en stormflod, der ødelagde alle boder, und
tagen et par Stettinerboder; det samme viste sig ved stormfloden 
1872, da hele Skanør var under vand undtagen slotsbanken, 
medens Falsterbo var oven vande. I det 14. årh. bliver Skanør 
(og Hølevigen) overvejende hjemsted for Nordsøhandelen. Som 
modvægt mod de Vendiske stæder søgte den danske regering 
at begunstige de Nederlandske købmænd og Nordsøstæderne, 
der fik plads på halvøen nord for Skanør; et vandløb, Ettebæk, 
fra Skanør til Hølevigen dannede skel mellem de fremmede og 
de hjemlige lejer (sydligere). Men forøvrigt antages det nu, at 
markedet for den almindelige varehandel samtidigt tildels flyttede 
andensteds hen.

Ved samme tid begynder Lybækkerne (i spidsen for de 
Vendiske stæder) en sejg og ihærdig kamp for at tilrive sig ene
retten over fiskemarkedet, idet de selv tager deres hovedkvarter 
ved Falsterbo. Allerede 1312 lykkes det dem at brænde Skanør 
slot; 1326, da Danmark var i opløsning, skaffede de sig rige 
begunstigelser af de Holstenske grever, der rådede i landet; og 
dette fortsattes under megen forvirring i den tid (1332—60), da 
Skåne var tyet ind under den Svenske konge, der dog også 
strittede imod, hvad han kunde. I denne periode ser vi, hvor
ledes de Danske bliver behandlede som fremmede på det Skånske 
marked. Den Mønske lensmand, Wipert Lützow (se II s. 182), 
skaffede Mønboerne privilegier fra den Svenske regering 1336. 
Men først, da det endelig lykkedes Lybæk at forene alle de 
fremmede handelsstæder i det store Hanseforbund 1368, opnåede 
de overfor Danmark, hvad de vilde, ved freden i Stralsund 1370, 
der ikke alene gjorde Hansestæderne delvis til herrer over de
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Skånske søstæder i 15 år, men også varigt grundede en retslig 
ordning, der holdt sig (trods mange rivninger) i over 200 år. 
Planen var på den ene side ikke at fortrædige de Danske fiskere, 
når de blot var villige til at tjene de fremmede og overlade 
disse handelen på markedet Herom har en Tysk forfatter, 
professor Dietrich Schäfer“), foretaget en grundig undersøgelse 
(1887) der synes at vise, at de Danske fiskere gennemgående har

været begunstigede fremfor de fremmede med hensyn til afgifter 
til den Danske statskasse — prof. Erik Arup har påvist, at silde
tolden var lige. Schäfers misforståelse hidrörer fra forskellen 
mellem Dansk og Lybsk mønt — men at på den anden side 
Hansestæderne havde tilvendt sig hele ledelsen af markedet og 
handelen, og Schäfer mener, at dette retfærdiggores ved Tysker-

*) Det er flovt for os Danske, at de nyere og grundigste undersøgelser vedrorende 
såvel de Danske gilder som de Skånske markeder skyldes Tyskere; dog kunde 
der herved endnu være en del at udføre; nylig har Svenskerne begyndt at tage 
fat herpå.
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nes utvivlsomme overlegne dygtighed. Meget muligt; men ydmyg
ende er det at se, at Tyskerne ikke alene erhverver sig fuld ejen
domsrett til deres „fid“*), men gör disse til.en stat i staten, 
hvor de lever under deres egne fogeder og retsordning og kunde 
idömme alle straffe undtagen dødsstraf. Den Tyske sø- og handels
rett på Falsterbo, der holdt møde i den Tyske kirke, nød en 
sådan anseelse, at farende købmænd fra andre lande indankede 
sager for den. Men navnlig gik virksomheden ud på at regulere 
varehandelen for at opretholde det Skånske markeds store ry. 
Herom gjaldt udførlige strenge regler. Kun bedste Skånske sild 
fik mærket O på bunden, anden bedste Dansk sild, deriblandt 
Mønsk, fik samme mærke, men på en tøndestav; for andre ring
ere sorter var der en lang række af andre mærker, enkelte 
circler, halvcircler o. s. v. Kvaliteten afhang også af behandlings
måden og fangsttiden; Septembersild varde bedste. For ensartet- 
hedens skyld forbeholdt Tyskerne sig at lade tønderne forarbejde; 
ligesom alt arbejde skete under streng opsigt af „vrageren“.

Ved Falsterbo må der formentlig skelnes mellem „fidu og 
„leje“, om end disse benævnelser undertiden bruges i flæng. 
Ved „fid“ forstås nærmest de indre pladser omkring byen, hvor 
et nærmere bestemt areal var overdraget hver af de fremmede 
byer som grundejendom og hvor købmændene havde sine boder 
og „styrterum“. I disse styrtedes sildene fra vognlæs; „gælle
konerne“ rensede silden omhyggeligt, og „læggekonerne“ sorte
rede den og lagde den ordentligt i salt i tønderne; det var forbudt 
at styrte silden i tønden. Når „vrageren“ derefter atter havde 
sorteret og mærket tønderne, blev disse kørt til skibene i Høle- 
vigen, der i det 14. århundrede besøgtes af ca. 500 handels
skibe i fisketiden. Det var strængt forbudt at behandle eller 
salte silden på stranden eller strandbredden.

Schäfer mener, at Tyskerne tilstræbte og delvis havde op
nået at bemægtige sig alle fiddene, medens de Danske var hen
vist til fiskerlejer på strandøren. Såvidt var de dog næppe nået. 
Af et Dansk toldregister fra 1494, om hvis rækkevidde man dog

*) Ordet antages nu at betegne et lavland langs stranden, og der tænkes nærmest 
på et sandet eller gruset forland såsom Fedet ved Præstø, Falsterbo, Ulfshale og 
lignende. Dog synes der oprindelig at være tænkt på en græsklædt landtunge 
ved havet, som på Shetlandsøerne kaldes Fethaland, på Færøerne Fejdeland (se 
P. A. Muneh) □ : græsning for kreaturer. Den plads, hvor Falsterbo fid har 
ligget, kaldes nu hedevangen.
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intet sikkert véd, ses det, at der ved Skanør endnu var 42 Dan
ske pladser mod 11 Tyske, derimod ganske visst omvendt ved 
Falsterbo 98 Tyske mod 23 Danske og ingen af andre nationer; 
men det vides ikke, hvor mange af disse pladser var fid, hvor 
mange fiskerlejer. Om Mønboerne ved vi udtrykkelig, at de havde 
deres eget både fid og leje (se nedenfor Frederik Is brev af 19. 
Novbr. 1532). Stege bys bog’meddeler, at i året 1560 fik borg
mester Peder Mikkelsön to gange tilladelse til at bygge sig 
salterboder på byens „fæld“*) eller leje ved Falsterbo, sidste gang 
siges der „indtil strandøren“, imod at han skænkede „Danske 
mands kirken“ derovre en klokke og anden gang 4 Jochims- 
dalere at bygge og forbedre kirken med. Disse to salterboder 
synes således at have ligget, den ene på Stege fid (fæld), den 
anden på lejet ved stranden. Danske mands kirken lå enten på 
eller tæt syd for Stege leje.

Men inden vi søger at stedfæste de forskellige pladser, må 
vi betragte de geografiske forhold under henvisning til det hos
stående kort.

Den mærkelige odde, ligesom en (symbolsk) fiskerkrog, hvor
med Skånes sydspids afsluttes, er nydannet land ligesom Ulfs- 
hale lige overfor og Hårbølle hestehave ved Grönsund. Medens 
nydannelserne ved Møns kyst væsentligst består af rallesten, er 
materialet ved Skånes kyst væsentligst sand, tildels flyvesand, 
der først i nyeste tid er dæmpet ved plantning. Ved østlige og 
sydlige vinde har sandet hvirvlet om hjörnet og lagt sig til hvile 
på vestsiden i lange revler, der efterhånden har hævet sig over 
vandfladen; den samme revleform ser vi i Ulfshale. Efter samme 
mynster som hele krogen har der dannet sig langstrakte halv
øer på vestsiden. Udfor Falsterbo har denne landstrimmel endnu 
bevaret navnet „Revlen“. Udfor Skanør er den tilsvarende land
dannelse af ældre oprindelse (navnlig den nordlige del) og kaldes 
nu „Hovbakken“, i ældre tid „Hop“, som på oldsproget betyder 
et lille indelukket vand; dette kaldes nu „Bagdybet“ eller måske 
„Bakkedybet“. Det flakke vand indenfor „Revlen“ kaldes nu 
„Flommen“.

Dr. Schäfer havde ment at kunne påvise, at de Danske fisker
lejer udelukkende eller overvejende havde ligget på disse revler

*) I dette ord kan ses en misforstået fortolkning af „fid“, som allerede den gang 
altså har voldet tvivl.

F. Bojsen: Af Møns historie. 7
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(strandøren), medens Tyskerne skulde have bemægtiget sig hele 
det ældre land. Da så Svenskerne endelig i 1899 tog fat på en 
arkæologisk undersøgelse af jordsmonnet (ved Sven Søderberg), 
viste det sig, at „Revlen“ samt den søndre del af „Hovbakken“ 
består af udelukkende rent strandsand uden spor af kulturlag 
(efter bosættelser), medens sådanne spor var ganske tydelige i 
den nordlige del af Hovbakken, hvor der 1494 nævnes 168 
Danske boder, såvel som overalt på den faste kyst. Heraf frem
går det altså, at det meste af revlerne er land, som er nydannet 
efter de store fiskemarkeders tid, og at vi altså må søge de 
Danske fiskerlejer indenfor revlerne på den faste kyst. Efter 
dette har Schäfer med nogle indvendinger og forbehold indrøm
met sin fejltagelse og sluttet sig til den Svenske opfattelse. Men 
den således oplyste sammenhæng gælder ikke alene revlerne, 
men også halvøens hele sydvestlige spids, hvor nu Falsterbo 
fyrtårn er opført. Det er senere opstået land (rent sand) lige ind 
til „Kulbakken“, der har sit navn af det fyrbål, som Valdemar 
Sejr der lod anbringe. I middelalderen har kystlinien altså gået 
udenom kulbakken, østen om „Kålhaven“ og langs op med 
Flommens østre bred. Hele den ydre odde kaldtes i middel
alderen „Ugle“*), og her henlægger toldregistret af 1494 alle de 
Danske lejer, hvoraf der betaltes bodepenge, 9 p af hver bod. 
Denne opstilling på Uglen møder dog vanskeligheder fra andre 
kilder i ældre tid. Kong Valdemar Atterdags privilegium for 
Danzig af 28. Jan. 1370 tilstår denne by et fid ved Falsterbo, 
„der grændser på den ene side til Lybækkernes fid, på den 
anden side til Danskernes boder, som ligger ved strandbredden“ 
(vitte illorum de Lübeck ex uno latere contiguam atque ex alio 
latere bodis Dacorum sitis prope littus maris). De Danske boder 
(ikke fid) skulde altså have strakt sig op langs kysten udenfor 
de Tyske fid. Sandsynligvis har dette forhold ændret sig i løbet 
af det mellemliggende århundrede; der høres jævnlig klager 
over, at Tyske fiskere trænger sig ind på de Danske pladser.

Omkring år 1500 er det ialfald klart, at Danzigernes fid 
har strakt sig helt ud til stranden, og det er rett mærkeligt, at 
både Tyske og Svenske forskere har kunnet se bort fra de tyde
lige vidnesbyrd herom i processen mellem Danzig og Lybæk.

*) Når man således ser, at de Danske fiskerlejer er skubbet hen i uglekrogcn, 
kunde man gætte på, at udtrykket „ugleset“ kunde stamme herfra.
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Danzig havde ikke varetaget sine interesser ved Falsterbo, gen
tagne gange var Danzigerne helt udeblevne og deres boder 
nedrevne. Heraf havde Lybækkerne benyttet sig og taget en stor 
del af Danzigernes fid i besiddelse. Begge parter påberåbte sig 
deres privilegier; men ingen af dem havde utvivlsom hjemmel. 
Bevillingen til Lybæk var givet 1352 af den Svenske konge, 
som da sad inde med Skåne; Danzig påberåbte sig en bevilling 
af kong Valdemar Atterdag, medens han 1370 var i en slags 
landflygtighed. For at værge sig påstår Lybækkerne så, at, når 
Danzigerne havde mistet noget af deres grundrettighed, så må 
den være tabt på den anden side ud mod stranden, hvor storm 
og sø havde bortskyllet strandbredden, ligesom også fiskerne 
dér havde borttaget sand til ballast. I den anledning afkræves 
der Stege borgere et thingsvidne, og disse erklærer da, at der 
ikke var skyllet noget bort af denne strandbred. (Tværtimod må 
det efter ström- og vindforhold formodes, at vestkysten stadig 
er voxet udad.) Den Danske kommissionsdom i 1528 lød på 
Salomonisk vis, at det omstridte jordstykke, der netop omfattede 
2 rækker boder pålangs, skulde deles lige mellem parterne, men 
ingen ulejligede sig med at søge oplyst, hvorledes Danzigerne 
var blevet strandejere.

Af disse vidnesbyrd må det sikkert kunne sluttes, at ialfald 
ved år 1500 strakte Danzigs („Preussernes“) fid sig helt ud til 
stranden. Endvidere: Når netop Stege borgere kaldes til at 
vidne i denne strid om strandlinien, kan man vistnok også 
slutte, at de var naboer til Danzig og således ejede samme 
strandlinie i fortsættelse mod syd.

At Franciskanerklosteret, der var beboet af Preussiske grå- 
brødre, har ligget på Danzigs og ikke på Dansk grund (som 
det er vist både på det Tyske og Svenske kort), er sandsynligt. 
Dog nævnes klosteret, för Danzig fik sit privilegium, men byen 
har sagtens nok benyttet samme plads tidligere. Om Danske 
mands kirkens (ecclesia Danica) beliggenhed har vi, foruden 
omtalen i Stege bys bog (se ovenfor), et fingerpeg i en Lybsk 
udtalelse fra 1352, hvori det hedder, at det vandløb, der går fra 
den Danske kirke og ud til grumboderne, skulde være grændse 
mellem Lybsk og Dansk rett. Dette vandløb, som nu er udtörret, 
kan påvises som en af sænkningerne mellem revlerne i jords
monnet, således som vist på kortet.

Ved den søndre ende af denne sænkning har i 1352 altså 
7*
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den Danske kirke ligget og findes således på alle kort. Den Lybske 
udtalelse bekræfter, at på den tid havde de Danske hele stræk
ningen langs stranden. Men dpnne strimmel jord udgjorde altså 
en halvø, adskilt fra den tidligere kystlinie ved det nævnte vand
løb, hvis udtørrede leje endnu kaldes „Lygtekæret“, øjensynligt 
fordi det netop peger lige mod Kulbakken, hvor den gamle „fyr- 
lygte“ var. Dette vandløb var altså i 14. årh. grændsen mellem 
Dansk og Lybsk rett. I den periode, da Danzigerne delvis havde 
opgivet deres plads ved Falsterbo, har formodentlig andre Tyskere 
trængt sig ind der og tillige fortrængt de Danske fra strand
bredden udenfor. 1 15. årh. har Danzig så atter taget pladsen i 
besiddelse og tillige beholdt strandbredden. Stege leje eller 
Mønbo leje, som det oftest kaldes i Skåne, må i middelalderens 
slutning altså søges forrest på Uglen og som nabo til Danzig.
I Frederik den ls brev. af 19. Novbr. 1532 hedder det herom, 
at Stege borgere af fremfarne konninger i Danmark havde brev 
på „itt besunderligt (o: særligt) eygett fiitt och leygre“ på Fal
sterbo, som ingen andre end de af Stege måtte benytte. Hvis 
man vil betone udtrykket „fid og leje“, må man forestille sig 
et fiskerleje med bodepladser ud imod stranden samt et fid med 
styrterum og salteboder indenfor langs Lygtekæret mellem Danske 
kirke og klosteret. Denne beliggenhed må have været meget 
gunstig og central på markedet umiddelbart ved den vej, der 
kaldes den „Preussiske vej“, tværsover Lygtekæret.

Opkørselen på Munkholmen fra Preusservejen kan endnu 
påvises lidt syd for klosterpladsen, hvor der ses en dyb kløft. 
Det synes, at denne vej også er blevet kaldet „Preussergraven“, 
måske af hensyn til dens dybe leje. Ialfald er der tidlig blevet 
klaget over dens dårlige tilstand, og Lybækkerne har allerede 
1352 stræbt efter at få udlagt en ny vej over de Danske lejer 
til stranden, og formodentlig har de også opnået den indrøm
melse. Et stykke sydligere tæt nord for den Danske kirke kan 
ialfald spores en opkørsel, der formodes at høre til den ny 
Lybske vej, der førte fra stranden (nu Flommen) over Munkholm 
og Lygtekæret til Lybæks fid. Schäfer mener at kunne henlægge 
det Lybske fogedi til denne vej ved indgangen til Lybæks fid. 
Afstanden mellem de to veje er omtrent 200 alen, som er breden 
på de större Danske lejer, og da dybden på dette sted af holmen 
er noget större, vil vi få et passende areal for Mønbo leje, ca. 
3 tdr. land, mellem de to veje eller, hvad der omtrent vil sige
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det samme, mellem Danske mands kirke og klosteret. Salte
boderne har da ligget på den indre side nærmest Lygtekæret 
(borgmesteren Peter Mikkelsons boder vel nærmest Danske kir
ken), medens fiskerhytterne har ligget på strandsiden.

Med hensyn til bodernes og hytternes beskaffenhed har 
Søderberg foretaget interessante udgravninger fra de forskellige 
perioder. De ældre fiskerhytter findes på den nordre halvdel af 
Hovbakken ret ud for Skanør. Tomterne tegner sig som store 
fordybninger i overfladen og kaldes nu „sandhullerne“; man 
slutter heraf, at fiskerne her har
boet i jordhuler, måske dækkede 
med fletværk. 1 den senere periode 
ved Falsterbo er der sket betyde
lige fremskridt; tomterne her viser 
sig som forhdjninger, der består af 
flere lag levninger af boder, der efter
hånden er opførte ovenpå hinanden.
En sådan forhøjning, der lå midt på 
den plads, hvor Stege leje må an
tages at have ligget, er bleven ud
gravet og undersøgt. Den var ca.
10 alen lang og 3 alen bred. Strax
under græssværen fandtes et lergulv 3—6" tykt (A—A se skit
sen). På gulvet fandtes hanken af et glaceret kogekar, men 
intet spor af arnested. Under gulvet var lagt tilført rent 
sand; ved siden heraf fandtes nedgravet syv hovedskaller af 
kreaturer (E); ca. 15” dybere fandtes et andet lergulv (B), bety
delig mindre end det første, og her fandtes arnestedet (C), hvor 
leret var brændt, og her lå brudstykker af kogekar og en hel 
samling af sænkesten til fiskenættene. Endnu 3A alen dybere 
end dette gulv fortsattes kulturlagene og her fandtes blandt 
andet nogle redskaber af ben til brug ved knytning af fiskernæt. 
En bennål og en træskive til at knytte maskerne over, som 
skulde have en bredde af „to fingre og et bygkorn“ (godt 1”). 
Der fandtes adskillige dyreknogler af oxe, får, svin og gås.

Det formodes, at selve huset, boden, har været af træ, og 
at beboerne årlig har bragt dette med sig og taget det med 
sig hjem igen om efteråret*)-
*) En Fransk rejsende i 14. årh. siger udtrykkelig, at fiskerne boede langs strand

bredden i hytter af træ og grene.
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Dette har altså været en fiskerhytte, tarvelig nok, hvor de 
Mønske fiskere har opholdt sig i August og September måneder. 
Købmandsboderne med salte- og styrterum har dog sikkerlig 
været bedre udstyrede. Af Stege bys bog ses, at de har været 
varige bygninger, thi borgmester Mikkelsön må søge borger
skabet om tilladelse til at lade opføre sine salteboder.

At Mønboerne har spillet en fremtrædende rolle på fiske
markedet, fremgår på iöjnefaldende måde af det Danske told
register af 1494, da vi også fra andre kilder ved, at Stege stod 
i sin störste giands.

Det nævnte år betaltes som ovennævnt bodepenge af 434*) 
Danske boder. Af disse havde Stege leje 149 boder foruden Jens 
Hansen af Sømarke, Stubbekøbing leje 66, Nykøbing leje 31, 
Århus leje 44, Sællandsfare leje 44; desuden 98 boder enkelt
vis under hver ejers navn, hvoraf formodentlig også en del Møn- 
boer. Det ser således ud til, at Møn har havt mere end en 
trediedel af alle Danske pladser tilsammen. Alle disse pladser 
henregnes til Uglen; men derved må erindres, at adskillige andre 
Danske stæder havde markedspladser øst for byen Falsterbo, men 
altså fjernt fra det egentlige pulserende liv nærmest stranden. 
Ligeledes havde flere Danske herrer (deriblandt f. ex. Mogens 
Göye) bodepladser på sydkysten i nærheden af slottet. (Af dette 
findes endnu betydelige ruiner.) Disse bodepladser nævnes ikke 
1494, men først 1526—37, og var måske opførte i mellemtiden. 
Desuden anføres 1494 168 Danske boder på Hopbakken udfor 
Skanør.

Men hvorledes var de øvrige Danske fiskerlejer fordelte på 
Uglen? Man ved desværre kun lidet eller intet derom. Om det 
næststørste leje, Stubbekøbings, haves nogle oplysninger, som 
strax synes at forvirre spørgsmålet. Efter de Svenske undersøgel
ser må det antages, at den formodede halvø mellem Flommen 
og Lygtekæret i middelalderen kaldtes „Holmen“ eller „Munke- 
holm11 på grund af det der opførte Franciskanerkloster, og dette 
„Munkholm“ leder os vistnok til forklaring af en anden gåde. 
For halvandet hundrede år siden fandtes på rådstuen i Stubbe
købing et dokument, der var af særlig interesse som et af de 
ældste kongebreve på Dansk, sålydende:

„Wi Olaf meth Guzs nathæ kuning i Danmark oc i Norwe

') Sammentællingen giver kun 433, men pengesummen svarer til 434.
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oc een reth aruing teel Swirikes rike helse alle men, som thethæ 
breef see eller høre, innerlighe meth guth. Wi kunnæ (o: kund- 
gore) the ther teel ære oc swo the ther teel komme skulæ, thet 
wi hawe unt (undet) oc lathet wore keræ bymen i Stubbekopingh 
theræ leighe, swo sum the hawe haft fore fyretiuf winter, sum 
thet ligger a Munkholm, swo sum man kalier Stubbekopinghs 
leighe. Hware fore forbythæ wi, thet noker man, i hwo thet er, 
dat the foresauthæ bymen in Stubbekoping i thet forbønomende 
(fornævnte) læie bothe po land oc i strand them af at trenge, 
swo fremt som the wille have wor hulle oc vor nathæ. Teel 
witnes burth tha stetfeste wi m.et wort ingheseile oc framdeles 
buthe wi wore thiennere, at i ikke lathe wore kere bimen for- 
unrette. Datum anno Domini MCCCLXXXVI scriptum sabbato 
post assumptionem beate virginis“ (18. Aug. 1386.).

Udgiverne af Danske Magasin (1745), hvor dette brev er 
aftrykt I 35, tilfojer i en anmærkning, at Munkholm var „en om
flydt, dog ubeboet holm under Møn med nogen krat på og fuld 
af adskillig slags fuglevildt.“ Som følge heraf har Paludan (I 248) 
udførlig forklaret, at denne holm var det nuværende „Borren“ 
ved Sprovekysten og at striden derom har stået mellem Fal
stringer og Mønboer. Forøvrigt har han forgæves søgt efter doku
mentet i Stubbekøbings arkiv.

Brevet*) er udstedt af den unge kong Oluf Hakonson netop 
det første år, efter at Danmark atter havde fået Skåne tilbage fra 
Hansestæderne; et år efter dør kongen på Falsterbo slot. At 
„Stubbekøbing leje“ skulde have ligget på Borren er i sig selv 
lidet sandsynligt; og da vi nu har set, at halvøen med de Danske 
fiskerlejer ved Falsterbo også kaldtes Munkholmen, hvor Møn- 
boernes og Falstringernes plads lå nær**) ved hinanden, kan vi 
med nogenlunde sikkerhed slutte os til den rette sammenhæng. 
Efter ophøret af fremmedherredommet i Skåne er det naturligt, at 
de Danske fiskerlejer søgte stadfæstelse på deres rettigheder hos 
den Danske konge. Når denne bekræfter Stubbekøbing bymænds 
rettigheder på lejet „både på land og i strand“, kan dette udtryk

*) Afskriften synes at være udført af en Halvtysker, hvorom flere Tyske ordformer 
vidner, såsom „dat“ for: at, „in“ for: i, „ingheseile« for: indseigle, „forunrette“ 
for: forurette m. fl.

**) Formodentlig har Møn og Falster oprindelig indehavt hele strandarealet fra 
Danske kirke til grumhojene på nordenden af Munkholmen, men efterhånden 
har Tyskerne trængt sig ind imellem dem.
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måske opfattes således, at Stubbekøbing ligesom Stege også har 
havt et fid på indersiden af holmen. At Stubbekøbing leje har ligget 
på den nordlige ende af holmen, fremgår af, hvad der meddeles 
i et kongebrev af 1523, at den bekendte borgmester Hans Mik- 
kelsön af Malmø havde sin „bod og boderum“ (o: styrterum) 
til at salte i norden for det Preussiske fid og østen for Stubbe
købing leje. Når toldregisteret af 1494 nævner dette leje mellem 
de øvrige på „Uglen“, så må det være en skødesløshed fra 
tolderens side; han har vel ment at nævne de Danske fiskerlejer 
ved stranden. I samme toldregister synes navnet „fid“ udeluk
kende at bruges om de fremmede pladser, medens de Danskes 
kaldes boder eller lejer.

At forholdet mellem de Danske og Tyske ofte har været 
fjendtligt, er en selvfølge. Dronning Margrete måtte skille dem 
ad, idet hun forbød Tyske fiskere at ligge mellem de Danske 
på Holm og Hob. På sydkysten høres kun om fiskere fra Warne- 
mynde. Særlig synes Mønboerne og Falstringerne at have været 
Tyskerne fjendske, hvilket er så meget mere forklarligt, når — 
som ovenfor antydet — Tyskerne netop havde trængt sig ind 
imellem disse to Danske lejer. Frederik 1 må endog forbyde dem 
at hindre Tyskerne i at søge tilflugt i storm på kysten. Om de 
øvrige Danske lejer vides kun, at Århustéft. var godt 100 alen 
i nord og syd, henved 200 alen dybt i vest til øst. Dette er 
netop breden fra hin tids kystlinie og ind til Lygtekæret. Når 
man antager, at de andre Danske lejer (undtagen Stubbekøbings) 
ligeledes har havt ca. 100 alen kystlinie og Stege leje som det 
störste ca. 200 alen, bliver der netop plads til de i 1494 nævnte 
Danske lejer på kystlinien fra „den lille Kålhave“ ved Preusser
vejen og mod syd til „Kulbakken“, som har ligget på den da
værende sydligste odde af „Uglen“. Forsøgsvis er derfor disse 
lejer indtegnede på kortet, men rækkefølgen kendes ikke.

Fiskerbådene var af størrelse omtrent som nuomstunder og 
kunde have fra 5—10 mand ombord. Bådenes antal er på Frede
rik Is tid angivet til 7500, som altså medførte en fiskerbefolkning 
på 30—40,000 mand. I det 14. årh. siges det endog, at både
nes antal skal have kunnet stige til det tidobbelte (?). Fisketiden 
rakte fra St. Laurentius (10. Aug.) til St. Dionysius (9. Oktbr.).

I tidligere tid var det kongen, der gav lov og vedtægt for 
fiskeriet og markedet; denne lov hed først Skanørloven, siden 
kaldtes den „motebogen“ o: mødebogen, nemlig vedtægten for
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mødet ved Falsterbo; men snart krævede de Tyske købmænd 
delagtighed i at bestemme reglerne, der oftest er affattede på 
Tysk, og efterhånden blev denne indflydelse mægtigst. Mote- 
bogen har meget strænge regler om garn, fiskeplads og tid; vi 
kender igen en række bestemmelser i den nyere lovgivning om 
fiskeri; men straffene var meget hårdere, f. ex. endogså døds
straf for at bruge en viss slags garn, „wantegarne“, der for
modentlig er skjulte bundgarn, udsatte fra kysten — en slags 
ubådskrig — eller for at ro ud om natten uden garn, da man 
så mistænktes for at røgte andres garn. Der måtte betales en 
række afgifter, rortold, åresild, skudepenge, bodafgift (1540 klager 
Stege over, at der krævedes Vs tønde sild — 1494 kun 9 p — 
af hver bod i Falsterbo). Den tungeste afgift synes dog at have 
været det såkaldte „Kongskøb“, som formodentlig er trådt istedet 
for kongens forkøbsrett — det hedder sig endogså til halv pris. 
Kongskøbet hvilede på alle fiskere, idet hver enkelt mand skulde 
aflevere 3 wol (o: ol), hvilket man har anslået til ca. l/w af hele 
udbyttet. Vor tids fiskere har visselig grund til at glæde sig ved 
modsætningen mellem hin tids lovgivning og den nugældende; 
og dog vilde man vistnok være villig til at bære lignende byrder, 
når man daglig kunde øse silden ind med skovle!

Trods Saxes malende skildring af den uhyre sildemængde 
i Øresund omkring år 1200, var udbyttet af fangsten i begynd
elsen ikke overvældende, ca. 34,000 tønder; det steg under 
Valdemar Sejr til ca. 50,000 og senere i gode år til ca. 100,000 
tønder. I det 15. årh. skiftede silden undertiden plads, i årene 
omkring 1425 udeblev de store sildestimer, og i løbet af det 16. 
årh. flytter den mere og mere nord på til Marstrand, Bergen og 
Vesterhavet. Navnlig fra ca. 1560 svinder silden stærkt, og det 
mærkes føleligt på alle fiskepladser, ikke mindst på Møn. I 
1591 skrives, at sildefangsten er gået fra Falsterbo til Marstrand 
og længere vestpå.

Det store marked for verdenshandelen var allerede i det 15. 
årh. begyndt at flytte andensteds hen. Naturligvis kæmpede Lybæk- 
kerne længe for at bevare traditionen; endnu 1625 var der 5 
Tyske fogeder på Falsterbo (tidligere havde der været 12); 1651 
lod både Lybæk og Danzig deres kompagnihuse istandsætte; 
Lybæks nævnes sidste gang 1674. Da var det mærkelige middel
alderlige liv på disse strandbredder forsvunden; men endnu vidner 
de nu forenede to små købstæder, Skanør og Falsterbo, med
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den ensomme beliggenhed i sandet om en længst svunden stor
hed. Tillige med den forsvandt også Steges herlighed.

De forfattere, der have skildret det brogede liv på fiske
markedet, glemmer ikke at fremvise reversen af medallien, dels 
al den råhed, svir og udskejelser, der rådede i denne menneske
mylder og hvortil også gildesskråerne hentyder, dels den over
vældende urenlighed og utålelige stank, der hidrörte fra silde
affaldet. Dette synes at have været en kongelig indtægtskilde; 
noget deraf anvendtes til datidens kunstsmör, „sildesmör“, andet 
til gødning. Dette stinkende affaldsarbejde foregik på „Grum- 
höjebakkerne“ i ret ubehagelig nærhed af Stubbekøbing leje. 
Jordsmonnet indeholder tydelige levninger derefter. Til at føre 
tilsyn med hele virksomheden og opkræve afgifterne til kronen 
havde kongen sin foged og tolder derovre, først på Skanør slot, 
siden på slottet ved Falsterbo. Men det må sikkerlig være en 
misforståelse, når Schäfer synes at antage, at disse embedsmænd 
var de samme som „gældkæren“ over Skåne eller lensmænd på 
hovedslottene. Gældkæren var en af rigets allerfornemste mænd, 
medens de navne, vi finder på Danske fogeder og toldere ved 
fiskerierne, tyder på underordnede tildels borgerlige bestillinger. 
Misforståelsen hidrörer formentlig fra forholdet med Henning 
Podebusk og Fikke Moltke, der måske begge har indehavt posten 
som gældkær, medens den første tillige havde påtaget sig efter 
Stralsundfreden 1370 at bestyre for Hansestæderne de pantsatte 
Skånske søstæder, derunder også Falsterbo slot, medens Fikke 
Moltke jævnligt ledede forhandlingerne med stæderne. Men de 
har naturligvis havt foged og tolder på Falsterbo under sig. At 
drosten havde overledelsen, lå naturligt i, at der tilkom kongen 
en part af udbyttet.

Forøvrigt er dels Schäfers dels Søderbergs undersøgelser 
lagt til grund for ovenstående fremstilling, om end meget er 
ændret ved hjælp af andre (Danske) kilder. Det samme er til
fældet med det her udarbejdede kort over fiskerlejernes fordeling 
på den sandede halvø, hvor nærværende forfatter mener at have 
kunnet påvise beliggenheden af Stege og Stubbekøbing lejer.

Til slutning kan bemærkes, at Søderbergs arkæologiske un
dersøgelser nærmest er spredte forsøgsgravninger. Om de siden 
er bleven fortsat er mig ikke bekendt. Men sandet gemmer vist
nok endnu mange interessante oplysninger om disse mærkelige 
pladser.



Slutningen af middelalderen.

Den kongemagt, som kong Valdemar og dronning Mar- 
grete havde skabt, fik sit knæk, da det lykkedes gejstligheden 
og adelen at fordrive Erik af Pommern. Herefter skulde de tre 
riger styres af hver sit rigsråd og kongen kun opretholde uni
onens navn. Til denne tjeneste egnede den ubetydelige Christof
fer af Bajern sig meget godt. Da bøndernes opstand var brudt 
og endt med pålæg af bispetiende også i Jylland, skete der ellers 
intet af betydning under denne konge. Det må dog nævnes, at 
regeringen fortsætter bestræbelsen for at fremme købstædernes 
opkomst. Da fik også Stege ny og udvidede privilegier (1441). 
Da kongen døde pludselig i ung alder, opstod en del forvirring, 
inden man fandt en ny konge; rigsrådet styrede som mellem
regering over et halvt år.

Til valget af den første Oldenborger Christiern den I knyt
ter der sig en forhandling, hvori Møn spiller en ejendommelig 
rolle. Det drejer sig om retten til Københavns slot og stad. 
Begge havde siden Absalons tid været i Roskildebispens besid
delse, men ofte omstridt. Valdemar Atterdag havde ved klog 
politik overfor prælaterne fået København i sin magt, dog kun 
på gentagne kortere åremål ad gangen. Dronning Margrete havde 
atter overladt det til bispestolen, hvor hendes tro ven Peder 
Lodehat rådede. Da Margrete var død (1412) og bispen nogle 
år efter (1416), rejser spørgsmålet sig med fornyet styrke, efter
som kong Erik nok forstod, hvorledes staden København stadig 
voxede i politisk betydning. Hidtil havde den siddet fredeligt 
under den mægtige krumstavs værn. Hver gang den var blevet
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udleveret til kongerne, var fjender faldet over den og havde 
brændt den. Nu skulde den blive rigens stad.

Efter Peder Lodehat valgtes til biskop provsten i Odense, 
Jens Andersøn Jernskæg, som var kongens kansler. Denne siger 
i et samtidigt brev, at han inden valget havde indgået en over
enskomst med kongen om København med tilliggende. Et doku
ment af 19. Febr. 1417 meddeler, at kong Erik havde fået Køben
havns hus og by af biskop Jens af Roskilde efter foreløbig kend
else af 6 gejstlige og 6 verdslige råder, indtil endelig dom kan 
fældes ved Mikkelsdag af 12 af rigens råd, og disse henskyder 
sagen til kendelse af 12 gamle og i Sælland bosatte adelsmænd. 
Forhandlingerne fortsættes i de følgende år, mens Peter Falster 
er kansler; men København var og blev i kongens besiddelse. 
Så kom mellemregeringen i 1448. De Danske råder henvendte 
sig til hertug Adolf af Slesvig og Holsten og håbede vel således 
at vinde ialfald Slesvig tilbage; vel sagtens under det modsatte 
hensyn svarede Adolf imidlertid nej og henviste til sin søsterson, 
grev Christiern af Oldenborg. For dennes valg agiteres der nu 
ivrigt i løbet af sommeren. For at vinde den mægtige Roskilde
bisps stemme, skriver hertug Adolf og grev Christiern 13. Juli 
et brev til den daværende biskop i Roskilde, Jens Pedersen, 
hvori de lover ham, at dersom Chr. bliver konge, så skal han 
skaffe bispen en retslig afgbrelse af den henstående strid om 
København, og indtil denne sag er afgjort, skal bispen have Stege 
slot og Møn, som han alt nu har i besiddelse, afgiftsfrit og med 
alle kongelige rettigheder*). Herpå skal junker „Kersten“ give 
ham sit åbne brev med kongeligt segl herpå. Samme dag ud
steder biskop Jens sit hyldingsbrev på plattysk!

*) Brevet gengives nogle år efter (1453) af den følgende biskop, og det lyder i 
sin plattyske text på, at dersom „de eddele unse leve sustersone juncker Ker
sten, greve to Oldenburg unde Delmenhorst, konigh worde to Dennemarken, dat 
he deme erbenommenen bischuppe Jons edder sinen nakomelinghen bischuppen 
to Roschilde recht piegen schal vor des riikes rederen geystlichen unde vers- 
liken to Dennemarken van der tosprake unde zake wegne de de vorbm bi- 
schupp Jons to deme konynghe unde der kronen to Dennemarken binne Kopen- 
haffen slot, stad unde leen. Item schal desse vorbm bischupp Jons unde sine 
nakomelinghe nethen unde beholden dat land Mone myd deme slote, leen, stad, 
vischerige unde vorstrand, dat he doch nw tor tiid in der were hefft, myd 
allen sinen konichliken rechticheit, bruken na sinen willen sunder ienigerleye 
schath edder tyns darvan to ghevende, so lange dat dat richt affgesecht werd, 
alse vorscreven steyt.“
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Äret efter dør biskoppen og efterfølges af Oluf Då. 23. 
Marts 1449 bekræfter kong Christiern I Roskilde kirkes privile
gier m. m. samt lover biskoppen ukrænkelig at holde alle de af 
kongen „ved os“ og vore embedsmænd givne rettigheder.

Derved blev det i kong Christierns tid.
Under den følgende konge, Hans, blusser striden op påny, 

skönt kongen begynder med at „bekræfte Roskilde bisp og kirke 
i alt, hvad tidligere konger har undt og givet dem.“ Der tages 
en række thingsvidner fra begge sider, således 1494 af Hans 
Gris, høvidsmand på Københavns slot, hvorved der erklæres, „at 
der gik en nævnd mellem kronen og kirken, der tilsvor kronen 
slottet, og at der ikke siden var givet illing (klage) eller kære 
(påtale) på nævnte slot.“ Sigtes der herved til, hvad der foregik 
i 1417? Modparten lader gentagne gange thinglæse junker „Ker- 
sten“s løfte i 1448, idet man ialfald kræver den lovede erstat
ning i Stegeborgen. Det hedder i disse thingsvidner, at biskop
pen i 1448 ellers ikke vilde have samtykket i kongevalget, og 
der tilföjes, at han også virkelig fik „Stege borg på landet'Møn 
med sit særlige tilliggende l erstatning for Københavns slot“ 
samt, at biskop Jens selv og hans efterfølger (Oluf Då) i flere 
år sad fredeligt inde med Stege borg. Striden synes under kong 
Hans sluttet med, at kongen 20. Oktbr. 1499 påny stadfæster 
Roskildebispens besiddelser, blandt hvilke nævnes Elmelunde
gård på Møn, men ikke Stege. Endnu engang fremdrages sagen 
af den sidste katholske biskop, Joachim Rönnow.

Af hele denne historie fremgår det, om man ellers kan stole 
på akterne, at Roskilde bisp allerede under Christoffer af Bajern 
har havt Stege slot til len af kronen, og det er ikke umuligt, 
om end usandsynligt, at biskoppen har fået lenet umiddelbart 
efter grev Vitslav 1438; der nævnes ingen lensmand i mellem
tiden. Ligeledes må man slutte af akterne, at biskop Oluf Då 
(1449—61) har havt lenet ialfald i flere år. Når det atter er til
bagegivet til kronen, vides ikke. Det kunde ligge nær at tænke, 
at kongen har betinget sig dette af den ny biskop Oluf Morten- 
sön, der var kongens kansler og blev bisp 1461. Men allerede 
1457 finder vi en høvidsmand på Stege slot, der vistnok har 
været kongens mand, så de „flere år“, da biskoppen har havt 
lenet, næppe har været ret mange.

Historien om kongevalget 1448 viser altså, at biskop Jens’s 
stemme på en måde var købt. Hertug Adolf har altså anvendt
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en slags bestikkelse i det Danske rigsråd. Han siges også da 
at have betinget sig, at Slesvig aldrig mere måtte forenes med 
Danmark, påberåbende sig et oldbrev fra 1326, hvorom siden 
har været så megen strid. Adolf skildres ellers som en udpræget 
hædersmand, og ganske visst dømte man i ældre dage ikke 
strengt om bestikkelser. Men dog er det vanskeligt at være enig 
med professor Erslev i at understrege hertugens hæderlighed så 
stærkt, at dette argument bliver det så at sige ene afgørende 
ved bedømmelsen af den tidligste Slesvigholstenske grundlovs, 
ovennævnte „Constitutio Valdemariana“s ægthed. Et historisk 
bedrageri må herved være foregået fra en af siderne. Skulde 
virkelig respekten for den hæderlige hertug Adolf være grund 
nok til at føre anklagen for bedrageri over på Dansk side?

Vi ved som sagt ikke, hvor længe Roskildebispen har havt 
Stegehus som len. Men sagnet melder, at i året 1457 blev Stege 
by ganske lagt i aske ved en stor ildebrand. Det er meget 
muligt, at biskoppen derved er bleven mere tilbøjelig til at afstå 
lenet, hvilket nok kunde ske, selv om høvidsmanden blev sid
dende og gik fra biskoppens over i kongens tjeneste. I hvert 
fald finder vi i brev af 2. Febr. 1457 en sikkert kongelig lens
mand på Stegehus. Det er hr. Erik Ågeson Thott*), der herfra 
kvitterer for modtagelsen af salgssummen for et hus i Højbro- 
stræde i København; salget er måske foranlediget ved flytningen 
til Stege. Med ham føres vi ind i den følgende tids heftige be
vægelser. Af hans personalia forøvrigt skal nævnes, at der hos 
ham på Stegehus 1461 er udstedt et gældsbevis (se Stege bys 
bog S. 160) for farbroderen, som senere nævnes. 1462 nævnes 
han i samme stilling, da han taber en sag overfor St. Peders 
kloster i Næstved. I 1464 må han være bleven afløst som lens
mand på Møn af farbroderen Laurens Axels&n Thott, thi da blev 
Erik af kongen sendt til Stokholm som en af 4 befalingsmænd, 
som Christiern I indsatte i Stokholm og som førte forhand
lingerne med modkongen Karl Knuds&n. I 1465 er Laurens 
lensmand i Stege. Samme år er Erik sammen med faderen Age 
og farbroderen Laurens medlemmer af det Danske rigsråd. Efter 
det store brudd i slægten er Erik den eneste af denne, der følger 
kongen 1467—68 til landsthingene samt på stændermødet i

*) I brevet skrives han: „hr. erich ogheft howes man po steghe.“ Han er altså 
allerede ridder.
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Kalundborg, men er dog ikke tilstede ved det rigsrådsmøde i 
Lund 20. Nov. 1468, hvor hans farbrødre, Erik, Iver og Laurens, 
dommes fra deres gods.

Ifølge Svenske kilder blev han taget til fange i det ulykke
lige slag på Brunkebjerg 1471. Året efter deltager han i forligs
mødet i Kalmar og blev derefter optaget i det Svenske rigsråd. 
I denne egenskab er han med at forlene farbroderen Ivar Axelsön 
med Stekeborg i Østergøtland. Ikke desto mindre finder vi ham 
1473 som landsdommer på Sælland. I 1475 sidder han i kongens 
retterthing i København, da den dom fældes, at fri kvindes gods 
bliver ufrit, når hun ægter en „ufri“ o: uadelig mand. I 1477 
fik han efter faderens død Varberg slot og len og kvitterer 
samme år tilligemed sine sødskende for tilbageleveringen ifølge 
Kalmarforliget af faderens gods.

1482 møder han som Svensk rigsråd ved et forligsmøde i 
Halmstad, men som Dansk rigsråd ved møderne i Kalmar 1483 
og 84, hvor hans brødre Hans*) og Jørgen møder på Svensk side 
og hvor man i principet holdt på unionen. 1483 har han be
seglet kong Hans’ håndfæstning. 1486 og 1490 finder vi ham som 
lensmand på Hinsgavl, og han nævnes sidste gang 1494.

Han var gift med en datter, Anna eller Johanne, af Evert 
Moltke til Bavelse på Sælland, hvilken han arvede. Man kan vel 
formode, at dette giftermål har bidraget til hans ansættelse på 
Møn, hvortil Moltkeslægten var knyttet i 2 århundreder.

Her er dvælet udførligere ved hr. Eriks bevægede liv, da 
det genspejler tidens begivenheder i Norden såvel i de store 
træk som i de mindre på Møn.

Han synes at have været den eneste af sin slægt, der blev 
den Danske konge tro; men han har også været ramt af krigens 
ulykker, thi ved forliget 1472 nævnes han blandt dem, der skulde 
have gods og pant tilbage (formentlig gennem faderen). Med ham 
Føres vi midt ind i de indviklede unionsforhold og kampen mel
lem kongen og höjadelen.

Unionen mellem de tre riger var som bekendt indført fra

'”) Denne Hans er fader til den tappre Svenske anfører i den følgende krig, Åge 
Hanson Thott, der kæmpede 1502 ved Elfsborg imod Anders Bille og Otto 
Rud og som faldt 1510 i „Fantehulen“. Også hr. Eriks son Tønnes flyttede 
til Sverrig 1509 og blev stamfader til den endnu levende Svenske gren af 
slægten Thott, der er uddød i Danmark på mandsiden; Reedtz-Thott er en 
sidelinie.
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oven; underbygningen manglede, og derfor vaklede tårnene. 
Dronning Margrete har sikkerlig også følt dette savn; herom 
vidner blandt andet hendes ovenfor omtalte iver for udbredelsen 
af Brigittinerordenen, dette ægte middelalderlige udtryk for idéen 
om en folkelig sammensmeltning i livsanskuelse og sprog. Men 
også den fortsatte ström fra oven gav sig et virksomt udslag i 
den voxende sammengiftning mellem höjadelens slægter. Ad 
denne vej opnåedes den længe varende forening mellem Dan
mark og Norge. Men den svenske höjadel var både for stærk 
{overfor indvirkning fra de andre lande) og for svag overfor den 
indenrigske modstand. Indgiftningen fik ikke tid nok til at udøve 
sit sammensmeltende værk.

Samtidig svækkedes Danmark ved striden mellem konge
magten og herrerne. Den katholske kirkestat i Danmark havde 
handlet klogt og fremsynet ved at støtte Valdemar og Margrete 
i arbejdet for landefreden. Men uklogt bar den sig ad, da den 
tog så levende del i kong Eriks fordrivelse. Inden århundredets 
udgang ramtes den af gengældelsen, da retten engang var brudt. 
Striden om København viser nok som strömmens retning. Under 
kong Hans, ikke at tale om Christiern II, måtte kirkens mænd 
tåle enhver ydmygelse, og endelig blev de styrtede mere ved 
vold end ved reformationens indflydelse.

At höjadelen søgte at forfølge sin sejr over kong Erik, kan 
ikke undre. Det er ikke vanskeligt at öjne sporene af den ström, 
der tilsigtede unionens fortsættelse under ledelse af de sammen
sluttede höjadelige slægter. Det typiske billede af samtidens 
politiske historie har vi i det vældige sammenstød mellem Chri
stiern I og slægten Thott, „de 9 Axelsönner“, den ældste Skånske 
adelsæt (4-delt skjold i gult og rødt).

Landskabet Halland er Nordens midtpunkt; der støder alle 
de tre gamle riger sammen. Dér på den stærke fæstning Var- 
berg, som så ofte har udstået en belejring, sad i århundredets 
første halvdel den mægtige lensmand Axel*) Pedersön Thott til 
Lillø. Han tjente tro kong Erik af Pommern og holdt slottet til 
hans hånd endnu 2 år, efter at kongen var fordrevet. Han var 
to gange gift, først med en Dansk, Cathrine Krognos, siden med 
en Svensk højadelig dame (Ingeborg Ivarsdatter). Der var to 
kuld börn, blandt hvilke de 9 berömte Axelsönner; mødrenes

*) På Latin „Absalon“, — Axelsönnerne altså „filii Absalonis“.
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herkomst synes at kunne spores hos sbnnerne, af hvilke det 
første kuld holdt sig mest til Danmark, det andet mere til Sver- 
rig; men stærkest var dog broderskabets bånd, så når det kneb 
hårdest, holdt de alle sammen og blev da ligesom en stat i 
staten. Den braveste iblandt dem synes at have været Åge Axel
son af det ældste kuld, som fik Varberg len efter faderen allerede 
1441, var rigsråd og stadig optaget af forhandlinger om unionen 
med Svenske og Norske. Hans Hustru var Svensk, og af bdrnene 
var en datter gift med den Svenske marsk Thord Bonde, en 
anden datter, Ingeborg, var gift med selve den Svenske rigs
forstander, Sten Sture den ældre. Sonnen var den ovennævnte 
Erik Ågeson, lensmand på Stegehus og, efter faderens død 1477, 
på Varberg, der således som pantelen var gået i arv i 3 slægt
led — gennem næsten hele århundredet. Den ældste af Axel- 
sonnerne, Peder, „ærke“domprovst i Lund, var en meget strids
lysten og upålidelig herre. Det var ham, som 7. Jan. 1461 hos 
brodersonnen Erik i Stege lånte 1000 gylden af broderen Oluf 
Axelson på Vallø; pengene skulde bruges til en rejse til paven 
i Rom for at erhverve Odense bispestol. Dette lykkedes dog 
ikke; men gældsbrevet viser ved sine vidner ikke alene Erik 
Ågeson som lensmand på Stege, men også en af datidens sogne
præster i Stege hr; Christiern og de to borgmestre Bo Skelvig 
og Per Ravn. Om Oluf Axelson mere siden.

Af det yngre brødrekuld havde Erik Axelson tidlig sluttet 
sig til Sverrig, hvor han to gange var giftet ind i de fornemste 
slægter. Han kastede sig ind i de store politiske omvæltninger 
og blev to gange endog rigsforstander for kortere tidsrum. Den 
yngre broder Ivar Axelson, der først var gift med den Danske 
Povl Laxmands datter; senere med den Svenske kong Karl 
Knudsons datter Magdalene, var først den Danske konges mand, 
men da han 1464 overtog Gulland som pantelen efter brødrene 
Oluf og Philip, optræder han siden som en slags uafhængig 
herre på øen. Imidlertid møder han endnu 1466 som kong Chri- 
stierns repræsentant på et unionsmøde i det Svenske Nykøping. 
Her springer imidlertid den vistnok for forberedte bombe. Karak
teristisk for indgiftningspolitiken er det, at planen bygges på et 
tredobbelt bryllup: foruden hr. Ivar og Magdalene også Beate 
Ivarsdatter med Arvid Trolle og Ingeborg Ågesdatter med selve 
Sten Sture den ældre. Ivar gifter sig med Karl Knudsons datter, 
Erik bliver indsat til rigsforstander, og kong Christiern får kun

F. Bojsen: Af Møns historie. 8
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lov til at betale erstatning til dem, der blev skadelidte ved om
væltningen. Dette var höjt spil, og viste sig for höjt. Christiern 
1 blev naturligvis yderst opbragt og svarede med at inddrage 
brødrenes udstrakte godser og len i Danmark. I dette öjeblik 
holdt alle brødrene sammen og begyndte en formelig krig med 
kongen. Hr. Ivar sendte krigserklæringen!

Og denne krig blev ingen leg, skönt den førtes i en enkelt 
slægts navn. Naturligvis sympathiserede höjadelen med Axel- 
sönnerne. Begge parter stred for unionens opretholdelse, men 
ad forskellige veje: Kongen med våbenmagt, påkaldende sin 
formentlige rett, höjadelen og dens kvinder ad slægtsforbindel
sens .fredelige vej. Kongerne led tilsidst et blodigt nederlag; 
om opgaven kunde være løst ad den anden vej, kan historien 
ikke bagefter besvare. At Chr. 1 følte, at det nu gjaldt en kamp 
på liv og død mod mægtige modstandere, ses bedst af, at han 
i sin nød henvender sig til det almindelige Danske folk. I 1467 
og 68 henvendte han sig til alle landsthingene og „skød sit 
skudsmål“, idet han vilde stå til ansvar for folket, ikke alene for 
rigsrådet, og overalt fik han det bedste skudsmål (!).

I Christiern Is diplomatarium s. 191 haves en interessant 
beretning om mødet på Sællandsfar landsting 6. April 1468. 
Ridderen Jofian Oxe møder på kongens vegne og forelægger 
dennes spörgsmål i anledning af det fra Ivar Axelsön modtagne 
undsigelsesbrev. Til sagens overvejelse delte den store forsam
ling sig efter stænder, idet det hedder: „Da afgik landsdommer 
Henrik Meyenstorp med alle gode prælater og herrer, riddere 
og svende på den ene side; og fremdeles afgik Anders Nielsön, 
borgmester i København, og Mattis Berntsön, borgmester i Køge, 
og med dem toge en borgmester, en rådmand og en almues
mand af alle købstæder i Sælland. Item afgik Jep Smedh af 
Lundby og Anders Pædherson af Assowe (Åshöj, Herfølge) og 
med dem toge 4 almuesmænd af hvert herred i Sælland. Hvilke 
alle grangivelig dem berådede og ind komme igen på fornævnte 
thing, ridderskabet for sig, købstæderne for sig og almuen for 
sig, alle endrægtelig vidned“ o. s. v. Derefter følger en vidt
løftig tak og ros til kongen, idet de frikender ham for alle de 
beskyldninger, der var rejst imod ham. Særlig erklæres, at Ivar 
Axelsön aldrig havde klaget over kongen „her på thinget“, inden 
han undsagde ham, samt at kongen aldrig havde gjort eller vilde

8*
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gore nogen oprejsning med almuen imod ridderskabet (hvad 
han beskyldtes for).

Af denne skildring ses, at almuen endnu dengang havde 
fodfæste på landsthinget og har benyttet denne adgang i fuldt 
mål, når der på thinget kunde skaffes en så fyldig repræsenta
tion af alle stænder. Adel og gejstlighed dannede tilsammen en 
stand, så der blev kun 3 stænder. Endelig har vi det sjældne 
syn at se navnene på bøndernes ledere i så fjern en tid.

I Oktober 1468 gik kongen endog så vidt, at han sammen
kaldte det første kendte stændermøde for hele riget i Kalund
borg, hvor repræsentanter for alle stænder samledes; endog to 
bønder fra hvert herred. Hvad der forhandledes, kendes desværre 
ikke, men følgerne taler tydeligt nok. Rigsrådet bojede sig 
ganske, bevilgede forøgede skatter til krigens førelse, domte 
både Eggert Frille og Axelsonnerne og tillod kongen at tage 
en mængde pantegods tilbage, som kongerne havde givet til 
sine mænd som gunst og gave og meget mere. Denne store 
omvæltning, der måske ligger til grund for den stærke konge
magt under efterfølgerne, Hans og Chr. Il, kunde naturligvis 
ikke gennemføres uden heftige rivninger, hvorom der dog kun 
er bevaret forholdsvis få efterretninger; medmindre de ligger 
skjult under spredte budskaber. I D. R. H. II 700 udtales en for
modning om, at den store reform dog løb ud i sandet. Men 
der var ialfald givet et exempel på, at kongen kunde magte 
rigsrådet, når han påkaldte de andre stænder. Det lykkedes 
kongen at fordrive Axelsonnerne fra Danmark og bemægtige sig 
deres borge og rige gods. Men i Sverrig gik det galt. Brødrene 
Ivar og Erik Axelson besejrede den Danske marsk Clavs Ron- 
now ved Stokholm og indkaldte atter Karl Knudson som konge 
(t 1470).

Krigen havde som sagt forenet alle brødrene. Selv Åge 
AxelsOn på Varberg var bleven inddraget deri og fik sine ejen
domme ødelagte og fradomte. Hans son Erik havde 1464 for
ladt Stege, men var draget til Norge og Sverrig i kongens 
tjeneste.

I 1465 finder vi hans farbroder, Lavrens Axelson (af det 
yngre Varbergkuld) som lensmand på Stegehus*). Han ejede

*) Dette siges såvel i Danmarks riges historie (Erslev) II s. 530 som i biografisk 
lexikon (Will. Christensen) 17 s. 331 og må således anses som sikkert, medens
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Næsbyholm på Sælland og mange Svenske godser, havde også 
byen Skelskør som pant. Efter mødet i Nykøping 1466 sluttede 
han sig til brødrene og mistede da ikke alene lenet, men alt 
sit gods i Danmark. Han drog til Finland, hvor hans hustru, 
fru Karine Viffert, druknede 1468. Han døde 1483. Børnene blev 
Svenske.

Sammesteds endte Erik Axelson sine dage uden at se sine 
højtflyvende planer fyldestgjorte. I mange år sad Ivar Axelson 
næsten uafhængig på Gulland. Endelig i 1487 sendte kong Hans 
en flåde derover, og til denne overgav Ivar A. sig tilligemed 
øen og borgen. Som en slagen mand døde han kort efter. 
Brødrene Oluf og Philip Axelson var begge døde 1464 inden 
det store sammenstød. Men Philip drog alligevel en anden af 
rigets første mænd med sig i faldet. Det var Eggert Frille, der 
hidtil havde været en af de mest fremragende rådgivere både 
hos kong Christoffer og Christiern I. Men hans eneste barn, 
Ermegård, var gift med Philip Axelson, der havde Langeland 
med slottet Tranekær i len. Efter Philips død styrede Eggert 
Frille lenet for datteren. Da han deltog i det skæbnesvangre 
familiemøde i Nykøbing 1466, brød kongen med ham og krævede 
Tranekær udleveret, men kongen måtte tage det med våbenmagt. 
E. F. var derefter landflygtig et par år, indtil Lybæk mæglede et 
forlig mellem ham og kongen; kort efter døde han. Hans skæbne 
meddeles kortelig her ikke alene for datteren Ermegårds skyld, 
som vi senere får Lejlighed til at dvæle mere ved, men også af 
hensyn til de strax påfølgende begivenheder på Møn.

Således mislykkedes hdjadelens forsøg på at løse unionens 
gåde ad herrevældets vej. Kort efter brast også kongens forsøg 
ved slaget på Brunkebjerg 1471. Det har været en tung tid og 
en hård prøvelse for Erik ÅgesOn, som vi altså kender fra Stege, 
at se sin fader inddraget i slægtens fortvivlede kamp, mens han 
selv vedblev at tjene kongen i alle tre riger. Men han var Dansk 
gift — og i dette store historiske familiedrama kan det ikke mis
kendes, at der trin for trin har stået „kvinder bag“. Svært har 
det vel også været for hr. Erik at se sin søster Ingeborg som 
Sten Stures hustru, Danmarks bittre modstander, så meget mere

en forvexling med det Svenske Stegeborg må være udelukket. Få år efter finder 
vi broderen Ivar på sidstnævnte slot, mens Lavrens endnu levede. Lavrens må 
altså på Møn have afløst brodersønnen Erik, da denne blev sendt til Stokholm 
af kongen.
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som hun i Sverrig har vundet sig et agtet navn som den, der 
trofast stod sin husbond bi, skönt hun mistede alt sit gods i 
Danmark. Hun overlevede manden og døde på Tavastehus i 
Finland 1507.

Foruden de to Thotter, Erik og farbroderen Lavrens, der 
nævnes som lensmænd på Stegehus, har også den ovennævnte 
Oluf Axelsöti Thott ejet gods på Møn.

Blandt andet gælder dette Østermarke, som ved Abraham 
Brodersøn og slægten Falk var kommen under godset Vallø 
(II 184). Allerede Jens Falk (f 1408) havde erhvervet rettighed 
til det herreløse vraggods, der drev ind på Østermarke strand
bred på Møn, og hans svigersön Oluf A. Thott fik af Christiern 
I denne rett bekræftet. Hr. Olufs dattersön, Oluf Nielsön Rosen
krands på Vallø, får 1542 atter stadfæstelse herpå. I al denne 
tid har Østermarke altså hørt til Vallø.

Denne farlige rett, der fristede til at göre vrag herreløst, 
tilkom oprindelig kongen og tildels biskopperne. Adelen vandt 
først senere lignende rettighed; i det 15. århundrede kendes kun 
dette ene tilfælde ved Østermarke. (Sign. Wm. Christensen Uni
onskonger s. 385). Mon undtagelsen skulde hidröre fra, at Øster
marke tidligere var klostergods under Gudhem i Vestergøtland?

Forøvrigt er der givet adskillige forordninger for at beskytte 
de skibbrudne.

Hr. Oluf hørte til det Danske kuld af Axelsönnerne og 
blev også Danmark tro indtil sin død, der indtraf 1464, altså 
för de yngre halvbrødres brudd med kongen. Han var første 
gang gift med Karen Falk, med hvem han 1419 fik halvdelen 
af det store Vallø gods; over 30 år senere overdrog medarving
erne ham den øvrige halvdel, og da var brodersønnen, Erik 
Ågesön fra Stege, med „at sætte farbroderen på gildebænk“, det 
vil sige hojsædet på gavlbænken ved bordenden. 1438 søgte 
han sammen med Fikke Lavridson (hjorterytteren), dog forgæves, 
at bestride Godowernes rett til Lystrup. Oluf Thott havde længe 
tjent kong Erik vel, men af ukendte grunde kom det til et brudd 
imellem dem. Det var ham, der væltede den vogn, hvori kongens 
frille Cecilia sad, og slog hende med den flade klinge, idet han 
udbrød, at hun vilde komme til at skille kongen ved kronen. 
I modsætning til sin fader var Oluf med til at indkalde Chri
stoffer af Bajern, under hvem han hurtig blev en af landets 
første mænd og rigens admiral og marsk. Som sådan hed det
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sig, at „han red vel med 300 heste i landet“. Det var også ham, 
der endelig fordrev kong Erik fra Gulland, hvor han selv blev 
lensmand og døde 1464. Hr. Oluf har på Vallø efterladt sig til
navnet „den onde“. Han var anden gang gift med Johanne 
Brok af Vemmetofte, der således forenedes med Vallø.

Hr. Olufs datter var den berygtede fru Birgitte af Hammer
stad, som var indgiftet i den Svenske höjadel. Hun blev dömt 
for spioneri, bedrageri og falsk, men Sten Sture, der var gift 
med hendes kusine, lod hende slippe for straffen, at brændes. 
Også hr. Oluf Axelsön hører med til billedet af det 15. århund
redes mænd.

Det store arveskifte efter fru Johanne Brok af Vemmetofte 
foregik først i 1472. Lage Brok fik Vemmetofte gård med mere, 
deriblandt på Møn 7 gårde i Sjømarke, der beboedes af Per 
Hoppenø, Jens Person, Mads Lavridsön, Oluf Herman, Jens 
Bjerg, Per Mikkelsön og Mikkel Bosön, samt 2 gårde i Manne- 
marke, som Jens Person og Jeppe Jenson ibo. Axel Lagesön 
fik Vemmetofte by m. m. samt på Møn 3 gårde i Sjømarke, 
som Hans Olsön, Las Olsön og Mats Jenson ibo, og i Manne- 
marke 2 gårde, som Jep Fris og Danitzløff ibo. Alle disse er 
øjensynligt fæstere. Den ovenfor formodede kongsgård i Sømarke 
har altså ikke havt ret meget gods i byen; den var af kongen 
pantsat til Peter Falster 1465. Lage Brok har efterladt sig et 
meget dårligt rygte; han blev dömt som 3 marksmand, og det 
er ham, om hvem kæmpevisen om Nilus Påskesons drab hand
ler. Han deltog i det ulykkelige slag i Ditmarsken 1500, hvor 
han ansås som død, men levede dog til 1503.

Når man lægger mærke til de mange middelalderlige arve- 
skifter, hvorom der haves oplysning, vil man undres over, at 
skiftet oftest foretages således, at hver arving får en större eller 
mindre andel i hver af de större ejendomme, som tilhører boet 
og som således ofte i lange tider styres i sameje, indtil de en
kelte parthavere efterhånden kan udløses "ved køb eller mage
skifter. Dette er vistnok en tradition fra fælledsskabet i landsbyen, 
hvor hvert enkelt stykke jord af samme bonitet blev udskiftet 
mellem samtlige lodsejere, der således hver fik et stort antal 
spredte agre. Hensynet var naturligvis at opnå den störst mulige 
retfærdighed, om end på hensigtsmæssighedens bekostning.

Vi vender nu en snes år tilbage i tiden for nærmere at 
samle tråden til de følgende begivenheder på Møn. Ovenfor har
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vi foreløbig nævnt stormanden Sten Basse af Tybjerg og Sø
holm. Da han antages i sin ungdom at have været biskoppens 
foged (advocatus) på Elmelundegård og da han i hvert fald er 
karakteristisk for sin tid og danner slægtsforbindelsen med 
mange senere personer på Møn, vil vi fortælle lidt mere om 
ham. Af den gamle Sællandske slægt (med vildbassehovedet) var 
han den sidste mand. Hans fader Tyge Basse til Tybjerg var 
gift med Cecilie Grubbesdatter af Gunderslevholm, som var 
enke efter den ældre Hans Grubendal af Vestud og Søborg. 
Sönnen Sten var altså halvbroder (eller sammenbragt) med de 
yngre Grubendalere, og heri kan vel öjnes en tidlig forbindelse 
med Møn. Han blev snart en af rigets første mænd under Erik 
af Pommern og Christoffer, lensmand på det vigtige Nyborg 
slot. Til hans ophold her knytter sig en begivenhed, der skildres 
i kæmpevisen om Sten Basse og Hans Frost. På Vinding her- 
redsthing i Nyborg nedsattes en Onsdag i Januar måned 1433 
et nævn af otte skellige dannemænd, at vidne og sige om Hans 
Frost, hvad han af rette havde forbrudt, hvilke gode mænd, alle 
vel berådte, samdrægteligen vidnede, at Hans Frost er en rett 
forræder og haver gjort sådanne ugerninger imod sit rette brød 
og i sit rette brød, at hannem derfor af rette bør efter vor lands
lov enten at hænges eller at stejles.

Efter at Hr. Sten Basse derefter forgæves havde opfordret 
til, om nogen vilde forsvare Hans Frost, blev denne endelig 
dömt til at stejles. Dommen siger således ikke udtrykkeligt, 
hvori hans brøde bestod, kun at det var forræderi mod hans 
rette husbond. Kæmpevisen forklarer dette nærmere således:

Der tjener en svend på Nyborrig slot, 
han tjener sin herre med fals: 
han lokker hin skönne fru Mettelil ; 
det koster hans hvide hals.

Hun sörger mere for hin unge Hans Frost i bolten ligger ispændt.

Det var herre Basse, 
sidder over sin brede bord; 
taler han til sine dannesvende 
så mange hadingsord.

„Her tjener en svend udi min gård, 
han driver så megen hor; 
det som för haver været en fruerstue, 
det gör han til en kror.“



121

Fru Mettelil ganger på borgestuegulv, 
hun vrider hendes hænder så såre:
„Jeg det idelig vidste
det hr. Basse så „thime“*) torde“.

Det da var hin unge Hans Frost, 
slog over hende kåben blå; 
så fulgte han så listelig 
ind i höjeloft.

„Jeg vilde give til min kjortel, 
udskåren i roser og liljer: 
det vi var både af denne gård 
efter begges vor vilje.

Jeg vilde give til min kjortel, 
udskåren i brændendes brand: 
det vi var både efter begges vor vilje 
udi et fremmed land."

Det var unge hr. Basse, 
han lader de lönbreve skrive: 
sender han dem i borgestue, 
hin unge Hans Frost at give.

Det var da hin unge Hans Frost, 
og han i breven så:
„Hjælp, Gudfader i himmerig! 
jeg ska! i tårnet indgå."

Det var herre Basse,
han heder (kalder) på svende to:

Tager I hin unge Hans Frost, 
lader hannem i bolten slå!“

Hun sorger mere for hin unge Hans Frost i bolten ligger ispændt.

Visen lader således forstå, at brøden gjaldt slotsherrens 
hustru. Men skal kæmpevisen tages i forhør som vidne i sagen 
om borgfruens ære, så vil den vel svare, at den ikke har sagt, 
at fru Mettelil var Sten Basses hustru, det kan have været en 
anden frue i fruerstuen; borgherren siger hellerikke andet end, 
at fruerstuen blev gjort til en kro. Og forsvareren vil dokument
ere, at Sten Basses frue ikke hed Mette, men er en vel kendt 
dame, Johan Björnsons datter på Søholm i Stevns, Helene, 
kaldet Ellen Björn, som 1416 bragte manden Søholm gård og 
gods og levede med ham i 15 år efter sørgespillet med Hans

*) Skal måske forstås som ,,times“ hændes — eller snarere beslutte, lade ske.
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Frost; som enke havde hun Oluf Axelsön Thott til værge og 
døde nogle år efter. Videre kan forhøret ikke føres.

Navnet Frost smelter sammen med de store slægter Bild 
og Strangesön. Niels Ebbesöns sönnesön kaldes Jens Frost (Jens 
og Hans er samme navn Johannes), der er samtidig med nævnte 
Hans Frost; men det kan dog ikke være ham, medmindre han 
er sluppen uskadt ud af tårnet; thi Jens Frost levede endnu 
1439.

Forøvrigt vidner retssagen om, at adelsmænd endnu på den 
tid var underkastet tiltale ved det almindelige herredsthing.

Sten Basse nævnes sidste gang ved en regeringshandling 
1440; da var han med at forlene grev Adolf med Sønderjylland. 
Da har han på sine gamle dage trukket sig tilbage formodentlig 
til Søholm og frister den tunge skæbne at miste sit eneste barn, 
en voxen sön, Jens B., der var født i århundredets begyndelse; 
han havde så kun to søstre, Sofie og Maren, tilbage. Selv var 
han nu den sidste mand af slægten og har i sine sidste år været 
stærkt optaget af, hvorledes navnet Basse skulde kunne bevares. 
For sine mange godser rundt om på øerne måtte han vel kunne 
købe sig en mand til at bære navnet. Hans ene søster Sofie 
var gift med Peder Olufsön Godow*) til Bramslykke på Lolland, 
som af svogeren Sten B. tillige fik Lystrup. Sofie synes at have 
været hans yndlingssøster, og hans tanke faldt da først på hendes 
sönner Oluf og Anders Godow, og det måtte da være den yng
ste Anders. Det blev da aftalt, at de skulde arve halvdelen af alt 
hans gods, mod at Anders kaldte sin ældste sön Sten Basse. Men 
Anders må have været en letsindig herre — han var forøvrigt 
allerede 1439 rigsråd — der morede sig med at göre löjer med 
den gamle onkel. Da denne engang besøgte ham, lod han sætte 
et tillukket fad med en levende kat i ind på bordet for onkelen, 
der afskyede katte. Da hr. Sten tog låget af fadet, sprang katten 
lige i ansigtet på ham. Han blev derover så vred, at han lovede 
at kaste en sådan kat på Anders, som denne ikke skulde le ad. 
Han skænkede da til Antvorskov kloster, hvor han fik sit grav
sted, så meget gods, som vilde udgöre en nutidsværdi af ‘A 
miil. kr. Men ikke nok hermed; han vendte sig til sin anden 
søster, Marens slægt for at finde en navnearving. Hun var gift

*) En oprindelig Holstensk slægt med et hvidt ulvehoved i skjoldet. Den uddøde 
1580. Vi møder den igen siden.
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med Ove Jakobsen Lunge (sön af den tidligere nævnte Jakob 
Olufsön Lunge) til Nielstrup på Lolland, men de havde ingen 
sönner. Datteren Cecilie (Sidsel) Lunge var gift med den store 
godssamler Thorben Bille, lensmand på Abrahamstrup, og de 
havde mange börn, både sönner og døttre. Skönt Billeætten er 
adskilligt ældre, kan Thorben Bille med hensyn til rigdom og 
anseelse betragtes som slægtens egentlige stamfader. Til denne 
henvender gamle Sten Basse sig nu i sin nød, og fru Sidsel har 
nok passet bedre på sin rige morbroder. Hr. Sten testamenterer 
så til Thorben Bille Søholm, og meget andet gods på den be
tingelse, at hans yngste sön skulde kaldes Sten Basse. Så kunde 
den gamle rolig lægge sig til at dø 1465; han og Ellen Björn 
ligger begravede i Antvorskov klosterkirke.

Thorben Billes yngste sön kom virkelig til at hedde Sten, 
og dette navn er siden gået i arv i Billeslægten lige til nutiden. 
Han lod sig også en stund kalde Basse eller Basse Bille. Men 
da hans ældste broder Bent fik Søholm, der altså betragtedes 
som hovedgodset, lod Sten Bassenavnet falde.

Om end Thorben Bille således fik en broderpart og Antvorskov 
en stor del, var der dog mere end nok til Godowerne, og det blev 
netop dem, der fornyede Bassenavnet. Hr. Anders har nok for
trudt sine löjer. Han kaldte virkeligt endog sin eneste sön Sten 
Anderson Basse, og da denne døde sonneløs, fik to af hans 
søstre deres mænd til at antage Bassenavnet, idet de dog beholdt 
deres eget våben, to røde væderhorn. Fra dem stammer de yngre 
Basser, som vi atter møder på Møn henved 200 år senere. Og 
alt dette for kattens skyld!

Enken, fru Ellen Björn, synes dog ikke at have villet böje 
sig for kattens indgriben. Hun var misfornøjet med den måde, 
hvorpå manden havde rådet over det gods, som hun havde til
bragt ham. Hun påkaldte da sin egen slægt og sagsøgte Thor
ben Bille for arven. Men denne havde som sædvanligt sörget 
for at have sine papirer i orden, og selv den mægtige marsk, 
Oluf Axelson Thott, kunde ikke omstyrte dem. Fru Ellen tabte 
sin sag, forlod da Søholm og tog ophold hos hr. Oluf på Vallø, 
hvor hun kort efter døde 1451, idet hun testamenterede sit rör
lige gods til kirker, klostre og fattige. Havde hun noget særligt 
at sone?

Således vandt Billerne Søholm. Men Thorben B. skænkede 
3 gårde i Nyborg til karmeliterklosteret der, for at klosterbrodrene
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til evig tid der skulde bede for Sten Basses og hustrus sjæle, 
så vel som for hans egen.

Hr. Thorben havde alt samlet mange godser og kastede nu 
sit oje på det betydelige gods Svanholm i Hornsherred, der lå 
ikke langt fra hans lenssæde Abrahamstrup (Jægerspris). Svan
holm ejedes af ridderen Knud Anderson Panter (en gren af Eber- 
steinsslægten); han var død 1443 og efterlod sig enken fru Sofie, 
Albrecht Hemmingsens datter af slægten Krag, samt to sonner, 
der arvede hovedgården. Men fru Sofie havde meget andet gods, 
og hr. Thorben var villig til at tage sig af hendes sager, da hun 
synes at have været noget i slægt med Billerne; i hvert fald tog 
hun ingen af sine nærmeste til værge, men Erik Jepsen Bille 
af Bjergbygård. Thorben Bille begyndte med at erobre uden
værkerne. Han overtog således flere uvisse fordringer i Sofies 
gods og forstod at inddrive dem. Dernæst lånte han hende penge 
mod pant i Sonnerupgård i samme egn, hvor hun boede og 
som hun så overdrog ham, mens han lod hende gentagende er
klære, at hun havde fået fuldt vederlag derfor 1446.

Samme fru Sofie (Krag) havde en faster (altså søster til 
Albrecht Hemmingson) Cecilie (Sidsel), der var gift med en Jep 
(o: Jakob) Nielsen i Sømarke på Møn. Da fasteren døde, arvede 
Sofie hende, men også denne arv måtte hun 4. Marts 1447 over
drage til Thorben Bille. Hendes værge, Erik Jepson Bille, fore
tager tilskødningen, idet hun holder på hans hojre arm. Skødet 
gælder „al den arv og rettighed, som hende tilfalden er efter sin 
fadersøsters død, husfru Cecilie (Sidsel), Jep (Jakob) Nielsons 
hustru å Møn, som bor i Sømarke, som er jordegods og boskab, 
guld eller sølv, rorende eller urorende, intet undtagen.“ Skødet 
gælder kun den del, som fru Sofie har i arven, og man ser 
altså ikke, hvori Sømarkegodset i det hele har bestået, eller hvor 
meget manden, Jep Nielson, har beholdt. Sidsel kaldes husfru, 
og ikke efterleverske, så manden levede altså endnu, ligesom 
skødet også siger, at han fremdeles bor i Sømarke.

Hvem er så disse personer på Møn? Der er tidligere fortalt 
om adelsmanden Niels Jensen, der indtil 1420 var slotsfoged på 
Stegehus under lensmanden Valdemar Bydelsbak. Hans gæld til 
Roskilde biskop blev da overtaget af hans to sonner, Hartvig 
og Jakob Nielsen, der sammen med tre andre Mønske herrer, 
der derfor antages at have været Niels Jensons svigersønner, 
pantsætter alt deres gods for gælden. Vi finder altså her en
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kreds af små Mønske adelsmænd fra middel
alderen, til hvis forhold og skæbne det nok 
var værdt at kende noget nærmere, og noget 
lader sig da også derom oplyse. Paludan 
mener, at Niels Jensön hørte til den bekendte 
Bjornslægt, men angiver kun som kilde et 
ikke nærmere betegnet diplom. Ved den
nyeste sagkyndige undersøgelse af Hartvig Nielsöns og hans 
datter Elses segl er det oplyst at være samme våben*), som 
førtes af den fra Sønderjylland (Ribeegnen) stammende slægt 
Frille (opr. Fridlev), til hvilken også Eggert Frille hørte, som 
midt i 15. århundrede var en ledende mand i riget, kongens 
kammermester o: finansminister. Men er Hartvig Nielsön af 
Frilleslægten, gælder det samme altså om hans fader og 
broderen Jakob. Endvidere, da der sikkert ikke samtidig har 
været to godsejende adelsmænd af samme navn på Møn, må 
det antages, at den ovennævnte Jakob Nielsön i Sømarke er 
Niels Jensöns sön og altså af Frilleslægten. Forbindelsen med 
Billerne belyses da også nærmere ved, at Thorben Billes sön 
Bent blev gift med Ermegård, Eggert Frilles datter. Måske har 
også Frillenavnet spillet ind i slægtens senere skæbne, se 
nedenfor.

Den ovennævnte fru Sofie var altså datter af Albrecht Hem- 
mingsön af slægten Krag, der ejede Kindby, nabogård til Svan- 

holm, og Albrechts søster, Sidsel, var 
altså gift med Jakob Nielsön i Sø
marke. Det kan tilföjes, at Sofies mand 
Knud Anderson Panter var første gang 
gift med Evert Moltkes datter Cecilie, 
så også herigennem kan skimtes nogen 
forbindelse med Møn.

Thorben Bille havde således fået 
jordegods også på Møn, og hermed 
har Billeslægten fået fodfæste her. Sø-
*) Thiset siger i Danm. ad, årb. 1892, at Frille

navnet er dannet af det i slægten hyppigt fore
kommende mandsnavn Frellav. Våbenet angives 
som et af sølv og rødt tværdelt skjold, hvori 
en grön plante med 2 blade over jorden og 3

Planten grön, ærmerne røde, rødder under. Ved år 1410 nævnes en „Frille“
hjælmdækket sølv og rødt. som høvidsmand på Falsterbo og Skanør.
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marke gods nævnes her vistnok for første gang. Der må da 
have ligget en mindre herregård, men på hvilken plads? Måske 
i selve byen Sømarke, som ordene lyder i skødet. Eller kunde 
det måske være på den borgplads, der engang skal have ligget 
bagved „slotsgavlene“ og som sagnet tillægger klintekongen? 
Se også nedenfor om Huneborgen nær ved Sømarke. I hvert 
fald.har det ikke — som Paludan mener — noget at göre med 
Nygård (det senere Marienborg) og heller ikke andet tilfælleds 
med det nuværende Liselund end mere eller mindre af skov og 
jord.

For foreløbig at blive færdig med Thorben Bille skal til
føjes, at det få år efter lykkedes ham at udkøbe arvingerne af 
Svanholm, så at han også der nåede sine ønskers mål. Han 
var den store godssamler og viste tillige det følgende århun
drede vejen til ved mageskifte at afrunde de enkelte godser.

13. April 1469 sker der på Møn en ejendomsoverdragelse, 
som vel kan antages at stå i forbindelse dels med de nysnævnte 
slægtsforhold, dels med de foran skildrede begivenheder under 
Thottkrigen. Kong Chr. I „skænker da til Godske Barsebæk, 
vor elskéllige mand og tjener, al den del og rettighed, som os 
på kronens vegne tilfaldendes er eller tilfaldendes vorder i disse 
efterskrevne gårde og gods, liggendes på Møn, som husfrue 
Sofie Jepsdatter, Josefs efterleverske tilhørte, som er først en 
gård i Vestud, som han (hun) selv ibor, går 1 pund af til skyld. 
Item en gård i Thosternæs, giver halvfemte skilling grot, som 
hun gav sin svoger (o: svigersön) med sin datter. Item i „Sæd- 
tneby“ (skal vel være Sømarkeby) en gård, som giver 2 skilling 
grot, som Niels Jepsöns börn have pantet landgildet i samme 
by. En øde gård i Koxeby, som giver 2Va skilling grot, når den 
bygt vorder. Item Holme, som ligger hos Vestud. Thi forbyde“ 
o. s. v. den sædvanlige text.

Godske eller Goiskalk Barsebæk*) var kongens kammer
mester, altså Eggert Frilles efterfølger og den sidste, der bar 
titlen kammermester (senere „rentemester“), og høvidsmand på 
Gurre. Han er formodentlig med kongen kommen herind fra 
Holsten, da han netop 1448 solgte gods derovre. Han døde

*) Slægten Barsebæk stammer fra byen B i Holsten. Den førte en „barsch“ (3: 
aborre) i våbenet, men uddøde med Godske, der kun havde døttre.
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för 1487*). Enken Elsebe Hartvigsdatter levede endnu 1497. 
Da hun førte samme våben i sit segl som ovennævnte Hartvig 
Nielsön, viser det altså øjensynligt, at hun var datter af denne 
(og ikke en Moltke, som Paludan mener). Dette kan måske 
være grunden til, at Godske B. fik gods på Møn, men det varede 
ikke længe. Efter mandens død skænkede enken alt godset til 
Helligåndsklosteret i København (nu Vartov). (Se nedenfor.)

I 1469 var den ovenfor skildrede krig mellem kongen og
Thottslægten endnu ikke sluttet, om end de voldsomste sammen
stød var foregået i 1467 og 68. Axelsönnernes gods i Danmark 
og meget mere havde kongen bemægtiget sig, og lensmanden 
på Stegehus, Laurens Axelsön Thott, havde måttet flygte til Fin
land. Ligeså gik det ud over hr. Eggert Frille, der havde Trane
kær slot på Langeland i værge for sine datterbörn; datteren 
Ermegård havde været gift med Philip Axelsön, der var død 
1464. Da hr. Eggert havde stået kongen så nær, vendte dennes 
vrede sig særlig mod ham, så kongen ved et møde på Fyn 
endog var nær ved at hugge ham ned på stedet, og krigen brød 
ud, først på Langeland, hvor Tranekær slot blev taget med våben
magt allerede i begyndelsen af 1467, og Eggert Frille blev 
drevet i landflygtighed. Den Mønske gren af Frilleslægten havde 
således dobbelt anledning til krigstjeneste mellem kongens 
fjender såvel på Møn hos deres lensmand, som på Langeland 
hos deres egen slægt. Vi har ingen direkte beretning derom, 
men som ovenfor sagt haves i det hele kun få efterretninger 
om enkelthederne i denne store omvæltning. Vi må nöjes med 
en gisning, der støtter sig dels til slægtsforholdene dels til det 
nys anførte dokument og et, som nedenfor vil blive meddelt. 
Formodningen er den, at ialfald de fleste af den Mønske Frille
slægt har deltaget i kampen mod kongen enten på Møn eller 
Langeland, at nogle af dem er faldne i kampen og deres gods 
tildömt kongen. Vi må derved erindre, at arvegods i jord kun 
kunde forbrydes ved at føre avedskjold mod kongen og riget (se 
Kofod Anchers lovhistorie I s. 615 og flere steder). Når kongen 
altså strax efter denne krig bortskænker gods, der er ifærd med 
at tilfalde ham og kronen, så må man formode, at det er gods, 
der er forbrudt som fjendegods.
*) Skiftet er foretaget 1. April 1487. Da det er medbeseglet af flere personer af 

slægten Skram, kan det formodes, at Elsebes moder har været en Skram, hvil
ken slægt ligesom Frillerne hørte hjemme på Ribeegnen.
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Vi vender så tilbage til kongeskødet af 1469 for at søge 
nærmere kendskab til de deri nævnte personer. Det bortskænkede 
gods havde tilhørt Sofie Jepsdatter, Josefs efterleverske i Vestud. 
Blandt de adelsmænd, der i 1420 overtog Niels Jensöns gæld, 
og som vi derfor anså for dennes svigersønner, var Jens Josef
sön i Vestud; sammesteds lå Grubendalernes hjemsted (se oven
for), som endnu 1434 var i denne slægts besiddelse, men snart 
efter kom i andre hænder, da de Mønske Grubendalere uddøde. 
Måske er denne gård også kommen i Jens Josefsöns besiddelse, 
da der — som vi senere skal se — i Vestud netop fandtes 2 
större gårde, hver på et helt bol, som begge kom i Else Hart- 
vigsdatters eje. Jens Josefsön, der altså antages at være gift 
med en kvinde af slægten Frille, må være død ved midten af 
århundredet, og mere eller mindre af hans gods er tilfaldet hans 
sön. Denne må efter skik og brug have heddet Josef, og han 
er utvivlsom den samme, som 1469 nævnes som død, efter
ladende sig enken Sofie Jepsdatter. Hun var formentlig datter 
af Jep Nielsön, der er den samme som den tidligere nævnte 
Jakob Nielsön (Frille). Denne levede endnu 1447, men ved sin 
død har han efterladt sig foruden datteren, Sofie, tillige en sön, 
Niels Jepsön (Frille), der i 1469 må være død, da skødet kun 
nævner Niels Jepsöns börn. De to unge adelsmænd, der er døde 
för 1469, er altså Josef Jensön af Vestud og Niels Jepsön af 
Sømarke. Den sidste hørte til Frillernes mandslinie, den første til 
kvindesiden, både moder og hustru. Det er om disse to, at vi 
antager, at de har deltaget i Frillernes og Thotternes store kamp 
og at de deri har mistet livet, enten på Møn, Langeland. eller 
måske i Skåne, hvor krigen synes at have raset hårdest.

Derfor mister såvel Sofie Jepsdatter som Niels Jepsöns börn 
deres gods på Møn. Fru Sofie Krag havde i 1447 tilskødet 
Thorben Bille sin del af arven i Sømarke efter fasteren Sidsel, 
men manden Jakob Nielsön havde dog beholdt det meste af 
godset og ladet det gå i arv til börn og börnebörn, som så i 
1469 mister det hele.

Også navnet Sofie peger i samme retning, thi Sofie Jeps
datter og Sofie Krag var sødskendeborn.

Også forbindelsen med Billerne giver et vink med hensyn 
til partiforholdene; thi Bent Bille på Søholm var dobbelt be- 
svogret (~ Ermegård 1466) med Axelsönnerne og stod derfor 
på den tid i fjendtligt forhold til kongen, om han end undgik
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åben fejde. Meget taler således for rigtigheden af de her frem
satte formodninger.

Nogle år tidligere var der imidlertid forefaldet nogle begiven
heder på Møn, som måske danner en slags indledning til de 
følgende kampe. I 1462 var der fældet en kongelig dom imod 
en viss Niels Jepsen, som måske er den samme som den oven
nævnte N. J. Isåfald vil det forstås, at han allerede da har fået 
grunden lagt til sit fjendtlige sindelag overfor kongen.

En fru Grethe Rebers var blevet brændt. Om hende beret
ter sagnet, meddelt af Paludan I 398, at hun boede på Koxeby

slot og havde „ved trolddom“ samlet sig stor rigdom, hvorfor 
hun blev brændt udenfor sit eget slot. Da gården nr. 1 i Koxeby, 
der endnu kaldes „slottet“, for ca. 100 år siden blev ombygget, 
fandtes en plads, 6 alen i kvadrat, belagt med udbrændte kul i 
et kvarters tykkelse; skulde det have været bålresterne? Forøv
rigt kan der endnu findes gamle murrester der på gården, og 
Paludan samlede selv derfra nogle levninger, som opbevaredes 
i præstegården, indtil denne brændte for et halvt århundrede 
siden. Såvidt oplysning derom har kunnet skaffes, har skole
læreren på brandstedet reddet en sandstenskapitæl eller kamin
figur, der stod udenfor gangdören. Den opbevares nu på Rød
kilde, men synes at tilhøre det 16. årh. Koxeby slot må isåfald 
være gået under i forholdsvis nyere tid.

Paludan bemærker, at han ikke har kunnet overkomme det 
dokument i rigsarkivet, der vedrörer Grethe Rebers sag. Dette 
findes i Mønspakken nr. 21 og lyder i uddrag således (Paludan 
gengiver indholdet):

Dom af 26. Juni 1462 ved Københavns retterthing i grå- 
brødre klosterstue. Anders Gro tiltaler på kongens vegne Niels 
Jepsön af Bregninge på hans moders vegne, husfrue Grethe, fordi 
de havde dølgt af det gods, som var tildömt kongen, efter fru.

F. Bojsen: Af Møns historie. 9
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Grethe Robers var brændt. Først 4 pantebreve, de tre lydende 
på gods udi Møn i Thostenæs og Koxeby, det fjerde på gods 
udi Falster. Derhos 4 sølvstobe, 5 sølvstobe, 8 sølvfade, 12 horn, 
beslagne med sølv forgyldte og 350 lette gylden af de 600 gylden, 
som Niels Lavrensöns*) brev lyder på, hvilket alt blev tildömt 
kongen at udlægge inden 6 uger.

Af denne dom ses, at Grethe Rebers har . været en rig og 
fornem dame, og det er sandsynligt, at hun virketig har boet 
på Koxéby „slot“. Derimod taler dommen intet om, af hvilken 
grund hun er blevet brændt. Det er rimeligt nok, at eftertiden, 
der så hexebålene brænde overalt, har tænkt sig hexeri. Men vi 
må mindes, at først det følgende 16. århundrede er hexeproces- 
sernes blomstringstid i Danmark. Herfor har den katholske tid 
meget mindre skyld end eftertiden. Vi har set, at den höjadelige 
Birgitte Olufsdatter Thott på samme tid i Sverrig blev dömt til 
at brændes, fordi hun bl. a. havde været spion for Christiern I, 
om end dommen ikke udførtes for hendes slægts skyld; der 
kunde vel tænkes på en tilsvarende forbrydelse af Grethe Rebers**) 
i forhold til kongens fjender fra den ene eller anden side. Men 
hun har ikke havt så mægtig slægt til at værge sig som fru Bir
gitte.

Den i dommen nævnte Niels Jepsön skrives af Bregninge, 
der ligger på Falstersiden af Grönsund. Men dette udelukker 
ikke, at han kan have været den samme som ovennævnte N. J., 
der synes at have ejet gårde såvel i Sømarke som i Koxeby. 
Det må isåfald antages, at hans fader Jakob Nielsön efter fru 
Sidseis død (för 1447) har været 2. gang gift med en kvinde 
(af ukendt slægt) ved navn Grethe, med hvem han da har havt 
sönnen Niels, der i 1462 har kunnet være nogenlunde voxen. 
Men dette er naturligvis tvivlsomt. Hans Moder Grethe har øjen
synligt været Grethe Rebers nærmeste arving og har med sön- 
nens hjælp villet redde noget af hendes gods. Måske har N. J. 
ikke villet böje sig for retterthingsdommen af 1462, eller han 
har af vrede over denne dom senere kæmpet mod kongen til 
sit eget fordærv, hvorefter godset tages fra hans börn. Et yder
ligere fingerpeg om sammenhængen ligger måske også i, at et

*) Af slægten Kabel.
**) Navnet Rebers kendes ellers ikke. Derimod levede der i 15. århundrede en 

slægt Rebergt der muligt er den samme og som også synes at have havt for
bindelse med et Bregninge.
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kongeligt gods Sømarke 1465 gives som kronelen til Peter 
Falster, landsdommer på Falster, i hvis slægt Sømarkegården 
siden forbliver i flere slægtled, men jordene i byen var forøvrigt 
stadig delte imellem flere ejere. Niels Jepsdn kan også tænkes 
at tilhøre en sidegren af slægten? Forbrudt gods var en af 
kronens bedste indtægter;' man behøver kun at tænke på arven 
efter Povl Laxmand. Hvordan end alt dette hænger sammen, så 
kan man dog skimte hovedlinierne i et mægtigt middelalderligt 
drama i Mønske omgivelser.

Fru Elsebe Hartvigsdatters skøde til Helligåndsklosteret 
kender vi fra en vidisse af gavebrevet, som kong Chr. II har 
udstedt 1. September 1520. Gavebrevets dato kendes ikke, men 
det må være udstedt omkring år 1490 at slutte efter de derved 
optrædende personers levetid. Det er altså kong Hans, der 
skriver: „For os på vort retterthing i vor egen og vor kære 
sbns nærværelse (Chr. II født 1481 var allerede 1487 valgt til 
thronfølger) i vort mag (værelse) over porten på vort slot Køben
havn, nærværende Henrik Mejnstrup, vor landsdommer i Sæl
land (1469—97), Bent Bille (død 1494), Hans Kjelderen og 
mange flere gode mænd da nærværende var — var skikket vel
byrdige mand hr. Johan Oxe Pederson (død 1491), skødte, 
oplod og afhændte på velbyrdig frues vegne, Elsebe Hartvigs- 
datter, (til) hæderlig og renlivet mand hr. Christian Torkelson, 
prior i Helliggestes i København, dette efterskrevne gods til den 
Helligånds kloster til evindelig eje „unde skullende“ på Møns
land liggendes, først:

1) Et bol jord i Søndervestud (skrevet „Næstved“, Vestud mis
forstås stadig) Østerborge sogn, som Peter Grothe nu ibor 
og skylder 4 pund korn, 2 p grot.

2) Item en gård sammesteds, som ligger 3 ottinger jord til og 
skylder 2 pund, 1 løde mark.

3) Item en otting jord på Hojetnark (ved Nyborre) i samme 
sogn, skylder 2 pund korn.

4) Item i den by, som fornævnte Peter Grothe ibor (altså 
Vestud, som man har undgået at skrive fejl en gang til) et 
bol, som skylder 4 pund og 2 P grot.

5) Item en gårdsæde i samme sted, giver 2 p grot.
6) Item i Thostenæs en gård, som Mathis boede og skylder 2 

p grot.

9»
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7) Item i Koxeby i samme fornævnte sogn en gård, som kaldes
Brunsvænge og skylder 2 p grot.

8) Item en øde jord i fornævnte by som „Kirche lydigste“
(Lydike?) i pant havde, skylder 3 p grot.

9) Item en øde gård i fornævnte Thostenæs, som Henrik iboede, 
giver 2 p grot.

10) Item Holmevænge liggende mellem Østerborg og Ålebæk— 
med alle fornævnte gårdes og grundes tilhørelse o. s. v. — som 
de hovedbreve, som på bemeldte gods givne og gjort er, inde
holder og efterdi som dette brev indeholder og ydermere ud
viser, som---------- *) haver givet, skødt og opladt, antvordet
fornævnte kloster for sin og----------- *) begge hans hustrus
sjæle, den Helligtrefoldighed til lov, hæder og ære med så skel, 
der skal holdes en sungen messe af den Helligånd hver dag 
om ugen for den Helligånds alter i fornævnte kloster til evig 
tid med en evig begængelse (procession) hvert år den Mandag 
næst efter St. Johannis dag baptistæ (døberen), og skal for
nævnte messe begyndes med det slag, som 6 slår om morgenen, 
og skal der tvende personer tjene til messen foruden den præst, 
som messen haver, efterdi som dette fornævnte skødebrev yder
mere udviser o. s. v.

Og holdt fornævnte fru Elsebe på fornævnte Johan Oxes 
hojre arm og gav der fuldmagt indtil og fuldbyrdede fornævnte 
skøde, som loven udviser.“

Af dette gavebrev kan ses, at Godske Barsebæk — rimelig
vis på sit dødsleje — har ladet skødet udstede, og at hans enke, 
Elsebe Hartvigsdatter, har udført denne hans sidste vilje omkring 
år 1490. Gaven omfatter alt det gods, som manden fik af kongen 
1469 (se ovenfor, hvor betegnelsen er mere summarisk); men 
der er kommet mere til, hvad enten det også er forbrudt gods, 
der siden er tilfaldet ham (han skulde jo have alt, hvad der 
måtte tilfalde kongen efter Josef og Niels Jepson), eller det er 
fru Elsebes eget arvegods efter sin fader Hartvig Nielson. I 
sidste fald omfatter gaven begge ægtefællers gods på Møn, og 
fru Elsebe har da vel forladt øen og fæstet bo på en anden af 
mandens ejendomme, formodentlig i Nordsælland. Hun forsvinder

*) Texten er taget efter udgaven af Vartovs fundatser. Men skriften har været 
utydelig, og særlig har man ikke kunnet læse navnene på disse to steder. Der 
har altså stået Godske Barsebæk og det ukendte navn på hans første hustru.
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derefter. At Bent Bille har overværet tilskødningen, tyder også 
på forbindelse med Frilleslægten.

Når kongens kammermester Godske Barsebæk er gift med 
Hartvig Nielsöns datter, skulde man snarest antage, at denne 
har været på kongens side i disse bevægede tider, da broder 
ofte stod mod broder. Men der kan også tænkes en anden for
klaring, at Hartvigs slægtslinie har delt skæbne med broderens 
og at Godske Barsebæk også har fået hans jordegods. Godske 
B. var nemlig først. i 2. ægteskab gift med Elsebe Hartvigsdat- 
ter, og dette giftermål er måske først indgået efter 1469, da 
Elsebe havde mistet sit fædregods, så hun har stået hjælpeløs 
Da vilde man også forstå, at ægteparret siden kunde ønske at 
skænke alt det således erhvervede slægtsgods til hospitalsbrug. 
Men også dette kan kun være en gisning.

Forøvrigt er det interessant at se, at Z>ø/sinddelingen har 
holdt sig på Østmøn århundredet ud. Tillige ses det, at der i 
Vestud har været mindst to större gårde på et helt bol (vistnok 
ca. 200 tdr. land), medens almindelige bøndergårde var på l/i 
bol. Den ene af disse antages (som nævnt) at have været Gru
bendalernes stamsæde. Da disse gamle herregårde er bleven for
brudt, er de bleven ilagt skyld (landgilde) hver af 4 pund (= 
16 tønder korn) og 2 skilling grot (2/s af en sølvmark = ca. 
100 kr. nutidsværdi). Byen Höjemark (senere Høvemark ved 
Nyborre) forsvinder i Anders Billes tid.

De 5 førstnævnte ejendomme og den sidste, Holmevænge*), 
har öjensynlig været Josefs efterladenskab, de øvrige 4 omkring 
Koxeby har formodentlig været Niels Jepsöns; dog har den øde 
gård i Thostenæs, hvor „Henrik“ boede, måske tilhørt Sofies 
svigersön, der formodentlig også er inddraget i det store skib
brudd.

Måske er det også et udslag af den daværende krigstid, 
hvad der berettes i et brev fra borgmestre og råd i Malmø af 
28. Novbr. 1457. 4 fattige mænd fra Sverrig havde klaget over 
at være overfaldne og plyndrede af sørøvere ved Ulfshalen i 
kong Christierns „Fredheland“ (der hvor kongen skulde frede). 
Røverne, 8 mand, blev forfulgte i Sundet, fangede ved Skanør

*) Navnet Holme er endnu bevaret på stedet og optaget af Holme mejeri og saft
station. Denne plads har altså sin historie fra det 15. årh.
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og „afhuggede“ vesten ved „blushojen“ (det gamle fyr ved 
Falsterbo, nu „Kulbakken“), hovederne sat på stejle.

Der siges ikke, hvor røverne hørte hjemme. Det var samme 
år, da Stege by afbrændte. Men trods fejder, opror, ildebrand 
og pest*) var denne periode byens blomstringstid.

I M. H. I s. 127 er omtalt voldstedet „Huneborgen“ ved 
den vestre ende af Hunesøen på klinten, og der er yttret den 
formodning, at her har været en borg fra vikingetiden, fordi 
formen er en lille rund höj med grav omkring, lignende de 
Normanniske borge. Da der for et par år siden blev fundet 
mursten og munketagsten, blev prøver heraf indsendte til 
musæet, som derefter i Juni 1911 lod foretage en nærmere 
undersøgelse. Beretningen herom er meddelt omstående. Det 
fremgår heraf, at voldstedet i middelalderen har havt en bind
ingsværks bygning, tækket med munketagsten, og det formodes, 
at borggraven har været fuld af vand, medens spadserestien nu 
går i gravbunden. Dette udelukker imidlertid ikke, at der i for
historisk tid har været et trætårn, hvoraf der nu intet spor er 
bevaret; men formen af den lille runde höj med grav omkring 
tyder derpå. I middelalderen er der da på samme sted opført 
en murstensbygning, mens der ved opstemning er skaffet vand 
i graven. Borgen er senere ødelagt ved ild, og dette må for
mentlig være sket inden middelalderens slutning. Hvis det var 
foregået senere, vilde vi vistnok have havt underretning derom.

Men hvem har ejet eller boet på denne lille middelalderlige 
borg? Den gård i Sømarke, som slægten Falster havde som 
pantelen af kronen, var altså en kongsgård. Hvis den f. ex. i 
grevens fejde (1534) var bleven ødelagt, vilde Anders Billes 
arkiv sikkerlig have indeholdt oplysning derom. Peter Falsters 
gård i Sømarke har vel snarere ligget på det voldsted, som endnu 
for 100 år siden kunde ses ude ved den del af klinten, der 
kaldes slotsgavlene.

Med hensyn til „Huneborgen“ ledes tanken snarere hen til 
de kampe, som vi har søgt at efterspore i årene 1467—69, da 
medlemmer af Frilleslægten formodes at have ejet en eller flere 
mindre herregårde i eller ved Sømarke, Huneborgen ligger en 
fjerdingvej fra denne by. Måske har Jacob Nielsön Frille og 
hustru Sidsel Krag boet her, og måske har hans sön Niels

') Pesten rasede flere gange, værst i 1484, da en trediedel af befolkningen døde.
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Jepson her kæmpet sin sidste strid. Ingen ved det, men det er 
ikke usandsynligt, at Huneborgen har spillet en rolle ved Frille
slægtens tragiske undergang.

I Juni maaned 1911 foretoges på nationalmusæets foranstaltning en under
søgelse af voldstedet ved Hunosøen i Magleby sogn.

Voldstedet, der har form som en kredsrund ø af henimod en snes meters 
diameter og er stærkt træbevoxet, begrænses på den sydøstre side af søen, på 
de andre sider af en grav, der på den nordøstre side endnu er vandfyldt. 
Derfra er den imidlertid ved grøftegravning fortsat i nordvestlig retning og 
fungerer som afløbsrende for søen. Søens vandspejl ligger i en hojde af 88 
m over havets overflade, men nordvest for søen falder terrænet stærkt, således 
at søens vand forholdsvis let kunde bortledes. En meget stor del af vandet 
vilde også kunne bortledes gennem den nuværende afløbsrende, hvis ikke et 
sluseværk i renden stemmede op for vandet. Rimeligvis har vandet stået noget 
hojere i middelalderen, da den nuværende afløbsrende ikke fandtes. Når gravens 
bund endvidere har ligget adskilligt lavere end nu, da den er spadseresti og 
ligger hojere end vandspejlet, kan man slutte, at graven har haft en ret be
tydelig vandstand, den gang den fungerede som borggrav.

Ved gravningen 1911 foretoges adskillige mindre undersøgelser og grav
ninger rundt om på øen, uden at det dog på grund af de talrige trærodder 
lykkedes at komme synderligt dybt ned. Kun midt langs den fra sv. til nø. 
gående sti foretoges der en sammenhængende gravning, idet der her gravedes 
en lang indtil 3 m dyb rende fra øens nordøstre side tværs over øen helt ud
over midten af graven i sv.

Af murværk eller fundamenter fandtes ved denne gravning intet. Foruden 
en halv snes brudstykker af røde munkesten fremdroges allerede ved de første 
spadestik rester af munketagsten samt mængder af forbrændt lerklining (ler 
med indæltet strå; disse var nu forsvundne ved forbrænding, men d^res aftryk 
sås tydeligt i leret). Yderligere fandtes mange stykker forbrændt egetræ, og 
disse — tillige med den forbrændte lerklining — godtgor, sammenholdt med 
mange andre vidnesbyrd, at der i sin tid har fundet en brand sted på vold
banken.

Den sandsynlige forklaring på disse fund er denne: Der har på den lille 
ø stået en bindingsværksbygning, til hvis stolper etc. har været benyttet ege
træ. De udvendige tavl har .været udmuret med teglsten, mens de indvendige 
vægge har været klinede. Taget har været lagt med munketagsten. Denne 
bygning er nedbrændt, og efter branden er alt det brugelige materiale fjernet; 
kun stumper og bruddstykker lodes tilbage, og derfor var også en enkelt 
munketagsten det eneste ubrudte materiale, der fandtes ved undersøgelsen.

Ved undersøgelsen gravedes ned til fast ler. Alt hvad der lå herover, 
var blandet med materiale fra bygningen. Dog kan heraf næppe sluttes, at 
bygningen har været opført umiddelbart på det faste ler, thi der har af hensyn 
til træplantningen gentagne gange været gravet på voldstedet, hvorfor man 
ikke kan stole alt for meget på jordlagene. Tæt under det faste ler ligger 
kridtet, der danner kærnen i den lille ø og som har været et solidt fundament 
for den bygning, der har stået.

Det kan neppe betvivles, at denne bygning stammer fra middelalderen.
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I ca. 200 år lå dette Mønske gods til vartov hospital. Da 
hestgarden i 1685 skulde lægges i kvarter på Møn, vilde kongen 
Chr. V have rådighed over hele øen til dette brug og indløste 
derfor også hospitalets gods, der erstattedes med tiender. Fra 
den tid haves også en fortegnelse over samme gods, der om
fatter de samme ejendomme som i fru Elsebes gavebrev. Dog 
mangler gården i Hojemark, som klosteret rimeligvis har af
hændet, da hele byen i 16. årh. blev nedlagt, samt den ene af 
Koxebygårdene, som måske er blevet tilbagekøbt til Koxeby 
„slot“. Dog ses gårdenes landgilde at være nedsat noget, så 
klosteret har da ikke handlet ilde med sine fæstere. Hartkornet 
var i 1685 anført efter den gamle beregning i jordebøgerne, der 
i regelen var 1 pund landgildekorn til 4 tdr. hartkorn. De gamle 
herregårde i Vestud med 4 pund landgilde skulde da have svaret 
til 16 tdr. gammelt hartkorn.

Den slægt, hvis skæbne vi her har søgt at efterspore, vilde 
da efter de ovenfor fremsatte forudsætninger have havt følgende 
stamtavle:

Niels Jenson (Frille) 
slotsfoged på Stegehus 1420.

Hartvig Nielsön, 
I

Elsebe Hartvigs- 
datter

oo Godske Bar- 
sebæk i dennes 

2. ægteskab

Jakob (Jep) Nielson, 
oo 1° med Sidsel 

Hemmingsdatter Krag 
død for 1447 barnløs 
oo 2° med Grethe (2)

2 døttre

Sofie Jeps- 
datter

oo Josef Jenson 
af Vestud 
mister sit 
gods 1469

Niels Jepsön

born
blive fæstere

en datter og 2 andre døttre 
oo Jens Josefson 

af Vestud
I

Josef Jenson 
oo Sofie Jepsdatter 
(forudsat kirkeligt

samtykke)
I

en datter gift i 
Thostenæs 
(Henrik?)

Efter 1469 synes denne slægt dels at være uddød, dels for
svunden mellem fæstebønderne; og således er det sikkerlig gået 
med mange af middelalderens små herremænd*).

*) Den ovenfor fremsatte tankerække om de Mønske adelsmænds deltagelse i höj- 
adelens krig med den første oldenborgske konge er ny og opfordrer som sådan 
til nærmere prøvelse. Hvis forfatteren havde lagt selve hypothesen til grund og 
bilagt den med beviserne, vilde fremstillingen have vundet i overskuelighed. 
Men da gisningerne er voxet frem af beskæftigelse med de herhenhørende spredte 
aktstykker, har jeg foretrukket at følge det samme spor og ladet vidnesbyrdene
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Christiern I antages at have gæstet Stege flere gange. Dog 
kan man ikke slutte, at kongen altid er tilstede, når der holdtes 
kongeligt retterthing, der ofte sattes af andre i kongens navn 
og lededes af kansleren. 20. December 1450 holdtes et sådant 
retterthing i Stege, hvor man ikke kan se, om kongen har været 
tilstede. Måske har han fejret julen hos biskop Oluf Då, der da 
må antages at have havt Stegeborg som len. Her påkendes en 
sag, som rigsråden Ove Jakobson Lunge til Nielstrup på Lol
land (son af den her oftere nævnte Jakob Olufson Lunge) havde 
angående forskelligt gods i Thy. Sonnen Tyge Lunge fra Basnæs 
møder for faderen, der da lå på sottesengen. Ikke desto mindre 
fradommes Ove L. godset, „indtil bedre bevisning kommer“.

Tyge Lunges datter Kirsten var gift med Vincens Iverson 
Dyre til Tirsbæk, der var lensmand på Stege 1485. Da Lunge
slægten ved denne tid uddør på mandssiden, fik Kirsten ordnet 
det så, at deres bbrn optog /.««^navnet i stedet for Dyre. En 
af dem var den berømte Vincens Vincenson Lunge, der spillede 
en hovedrolle i Norge på reformationstiden, idet han gjorde det 
sidste forgæves forsøg på at hævde Norges selvstændighed i 
unionen. Han kan altså være født på Møn ca. 1485, dræbt i 
Trondhjem 1536.

Endvidere kan bemærkes, at Tyge Lunges søster Cecilia 
(Sidsel), hofmesterinde hos kong Hans’ dronning, var gift med 
rigsråden, ovennævnte Thorben Bille, der arver Lungeættens 
magt og anseelse.

Til erindringen om nysnævnte lensmand Vincens Iverson Dyre 
knytter sig mindet om en typisk kvindeskikkelse fra denne over
gangstid i middelalderens slutning. Det er Mette Iversdatter 
Dyre, lensmandens søster. I voldsomme lidenskaber tumler hun 
om i Danmark, Norge og Sverrig 1483—1520. Gift med den 

.Norske rigsråd Knud Alfsdn, der dræbes 1502, kom hun kort 
efter i elskovsforhold til den Svenske rigsforstander Svante Sture,

fremtræde i deres egen rækkefølge på trappestigen til resultatet. Jeg vil imid
lertid bede den opmærksomme læser læse dette afsnit om igen for at samle 
stoffet. Jeg håber da, at man vil finde beviserne nogenlunde fyldestgørende. 
Hvis hypothesen er rigtig, vil den give en naturlig forklaring af, at vi ved over
gangen til den nyere tid næsten ikke finder en eneste privat herremand bosat 
på Møn, det skulde da være den ulykkelige mand på Holmegård. Mon ikke 
Thottkrigen i det hele har grebet mere ind i rigets udvikling, end man hidtil 
har antaget?
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hvem hun ægter 1504. Efter hans død 1512 vender hun sig 
atter til Danmark og bekæmper herfra stifsonnen, den yngre 
Sten Sture. Hun udrustede endog selv sit skib, der fejdede imod 
ham. Sagaerne vilde have sagt: hun var en mandig kvinde!

Et mærkeligt tilfælde er det, at to gange under unions
krigene var lensmænd på Stegehus besvogrede med de Svenske 
rigsforstandere af Stureslægten; også et vidnesbyrd om de mang
foldige indgiftninger, der kunde have ført unionen til en anden 
udgang.

27. Aug. 1456 har kongen udstedt et brev fra Stegeborg, 
og da det drejer sig om en begunstigelse for hans skriver, 
Peder Unger, er det sandsynligt, at kongen har opholdt sig i 
Stege fra 18.—27. Aug. I hvert fald har både kongen og dron
ning Dorothea været i Stege („uppe Mone to Steke“) 18.—19. 
August 1456 sammen med hertug Vartislav af Pommern, da der 
mægles et forlig mellem hertugen og biskop Oluf Då i Roskilde 
om et gods på Rygen. Vi kan tillige formode, at anledningen 
til besøget i Stege har været at ordne forholdet til biskoppen 
angående Stege len. Ialfald møder vi året efter den ny lensmand 
Erik Ågeson Thott. Peder Unger havde tjent både kong Chri
stoffer og Christiern og var tillige rådmand i København, gift 
med Ellen Andersdatter. Brevet går ud på at unde ham og hans 
hustru Ellen for livstid de boder, som de har på Dragør, fri og 
kvitte for jordskyld, vinduespenge, tappepenge og andre konge
lige tynger. Vi føres herved hen til fiskerlejet ved Dragør, hvor 
der i middelalderens slutning opvoxede en konkurrence med 
Falsterbo og hvor der i nyeste tid er foretaget interessante ud
gravninger fra hin tid.

Peder Unger er efterhånden blevet en mægtig mand; 1462 
får han kongebrev på en gård ved Hojbro i København.

Kongerne fortsatte fremdeles med at fremelske købstæderne, 
hvilket har sin naturlige forklaring deri, at købstæderne i regelen 
lå til kongens fadebur, medens bønderne hørte under lens- og 
herremændene. Da Christiern I kun lidet evnede at beskytte 
byerne mod Hanseaternes overmagt, søgte kongen så meget 
mere at hjælpe dem ved indenrigske privilegier. Disse findes 
meddelte i Stege bys bog; et af disse er dateret fra Stege slot 
15. Juli 1476. Hertil kan fojes den almindelige forordning af 
25. Febr. 1472, der forbyder bønderne at befatte sig med køb- 
mandsskab eller frit håndværk; de må ikke slagte og føre flået
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kokød til købstæderne, men nok levende kvæg, og ikke bruge 
forprang. „Bønder skulle ingenlunde være landridere eller for
prangere at købe enten fæ eller andet at bruge købmandsskab 
med.“ Når vi ser, hvor ofte alle disse forbud må gentages, viser 
det, at de ikke har kunnet overholdes. Forbudene ramte nemlig 
både bønder og herremænd, og når disse holdt sammen, kunde 
deres modstand ikke brydes.

Den 17. Juni 1460 har kongen efter indstilling af lensmanden 
Erik Ågesbn Thott („Dominus Ericus Achove“) givet Østerborg 
privilegier:

„Vi Christiern o. s. v. gore alle vitterligt, at vi af vor synder
lige gunst og nåde have taget og undfanget og tage og und
fange med dette vort åbne brev vore elskelige borgere og me
nighed af „Østerburgh“ på Møn og alt deres gods, hjon og 
tjenere udi vor konninglige fred, hegn, værn og beskærming, 
besynderlige at forsvare og fordejtinge (forhandle) til rette, og 
unde vi, give og stadfæste dem sådan og så stor frihed og 
nåde, som vores borgere af Nykøbing i Falster have og bruge, 
og unde vi dem Sjømose og halvsjette otting jord i Hojby mark 
(Nyborre), som de af arildom til deres by have havt, og dertil 
frit ovredrev der omkring Østerburgh.

Thi forbyde vi alle vore fogeder og embedsmænd og alle 
andre, i hvo de helst ere, fornævnte vore borgere, deres tjenere 
(fæstere) og hjon (tyende) på person eller gods at hindre imod 
eller hindre lade, møde, umage eller uforrette i nogen måde 
under vor kongelige hævn og vrede.'

Man ser heraf, at Borre dengang allerede forlængst var køb
stad — indbyggerne kaldes borgere — men købstadretten be
stemmes nu nærmere lig med Nykøbing. Formodentlig for ikke 
at vække misundelse i Stege, nævnes en fjernere by. Det siges, 
at fra arildstid har byen ejet Sømose og den oftere omtalte 
Høvemark. Halvsjette otting jord kan anslås til godt 100 tønder 
land.

Af enkelte akter, der vedrore Møn, kan nævnes en kvittering 
af 8. April 1472, hvori abbed Peter i Sorø kloster erklærer, at 
fru Margrete i Kalundborg har „guldet ham til gode rede' hans 
landgilde af hans gods på Møn, som hun af ham i leje haver. 
Vi ved, at Sorø kloster fra gammel tid havde gods her, navnlig 
i Tostrup*).

:i:) Paludan I 264 blander dette med Klosterskov og bonden Per Keldby, se Stege bys bog.
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I den ældre middelalder søgte de studerende fra Danmark 
mest til Paris. Senere træder de Tyske universiteter i forgrunden, 
navnlig Leipzig. Ved at gennemse studenterlisterne derfra, finder 
man kun en, der udtrykkelig siges at være fra Møn „de Moe- 
nia“ 1466. Han skrives Folkmar Pusks, hvilket formodentlig 
skal være Pojske (Pøske, Påske), måske son af slotsfogeden 
Hans Pojske (Stege bys bog). Selv efter stiftelsen af Køben
havns universitet 1474 fortsattes rejserne til udlandet.

Skönt vi neppe kender alle lensmændene på Stegehus i 
sidste halvdel af det 15. årh., kan der dog påvises en nogen
lunde udfyldende række:

Erik Ågesön Thott..... omkring 1460
Lavrens Axelson Thott..
Axel Valkendorf............
Vincens Iversön Dyre ..
Mogens Qøye................
Jørgen Rud...................

1465
1480
1485
1500
1503

Om de to første er tidligere fortalt. Efter dem har rimelig
vis været en urolig tid og en lensmand, som vi ikke kender. 
Axel Valkendorf var først landsdommer på Lolland og høvids
mand på Nykøbing slot. Hans hjem må sagtens have havt en 
udpræget kirkelig karakter, da ikke mindre end 3 sonner trådte 
i kirkens tjeneste og blev beromte prælater i den sidste kathol- 
ske tid. Mest bekendt er Erik Valkendorf, Chr. Ils kansler og 
ven (indtil det voldsomme brudd) og siden erkebiskop i Trond- 
hjem. Om Vincens Dyre er ovenfor fortalt.

Derefter nævnes som lensmand den berdmte Mogens Goye, 
der blev Danmarks rigeste godsejer, hovedet for den Jydske adel 
og på Dansk side den vigtigste styrer af riget i første halvdel 
af det 16. årh. Han tilhørte den ældgamle oprindelig Lollandske 
slægt, Goye, med 3 ibskaller*) i våbenet. Navnets betydning 
kan ikke forklares; de ældste led af slægten har kaldt sig Krag,

*) Ibskaller betyder muslingskaller. Muslingskal var kendemærke for pillegrims- 
farere, særlig til St. Jakob i Spanien, Jakob ~ Jep = Ib; deraf navnet 
„Ibskal“.
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der har altså været et fjernt slægtsskab med ovennævnte fru 
Cecilie Krag i Sømarke. Mogens var født kort efter 1470 og 
blev ca. 1495 gift med Mette Albrechtsdatter Bydelsbak, arvingen 
til denne slægts store rigdomme, hvoriblandt (ifølge datteren 
Elines jordebog) 4 gårde i Sømarke og 2 i Mandemarke. Navnet 
Bydelsbak var også tidligere kendt på Møn (se side 59 f.), og disse 
forbindelser kan have medvirket til, at Mogens Göye i ung alder 
blev lensmand på Møn omkring år 1500. Ikke længe efter blev 
han medlem af rigsrådet, og som sådan deltog han i fredslut
ningen med Lybæk i Malmø 1512. Man har lov at tænke sig, 
at han her har været virksom for at skaffe Borre kirke part i 
krigsskadeerstatningen (se kirkens historie). Han ses særlig at 
have interesseret sig for de Mønske skove. Men han blev her 
ikke længe; allerede 1502 fratræder han lenet, der overgår til 
Jørgen Rud til Vedbygård på Sælland. Han var sönnesöns sön 
af den Jens Rud, som netop 100 år tidligere havde havt Møns 
len. Jørgen Rud havde i 1482 været Roskildebispens lensmand 
på et Sællandsk gods og havde da lovet for sig og sön at være 
og blive biskoppens tro mand og ingen anden herre tjene*). 
Rigtignok har Paludan slået Jørgen R. ihjel allerede 1500 i Dit
marsken, beråbende sig på Hvitfeldts dødsliste; men navnet 
Jørgen Rud må der betegne en anden. Vor J. R. havde dog 
kun i to år Stegehus og har opholdt sig mest på Vedbygård. 
Vi har et brev fra ham 1502 til datteren Anne Rud. Han døde 
1504 og ligger begravet med sin hustru i Antvorskov kloster
kirke, hvor der tidligere fandtes en gravsten med indskrift: 
„Her ligger begraven, ærlig og velbyrdig mand, Jørgen Rud til 
Vidby, som døde i Jesu Christi år 1504 med sin salig hustru, 
fru Kyrstine Rosenkrandtz, der døde Anno Domini 1508.“ (Året 
må her være regnet til påske, thi hendes testamente er under
tegnet 12. Febr. 1509.)

Han var rigsråd, men blev mærkelig nok aldrig ridder, skönt 
han var gift med rigshovmester Erik Ottesön Rosenkrands’ dat
ter Christine, som er omtalt i Stege bys bog. Hun overlevede 
manden og afleverede Stege len 1505 til Anders Bille, der be
talte hende pantesummen 2000 mark. Jørgen Rud har ikke ud
mærket sig særligt ved offentlig virksomhed. Sönnen Otto Rud

*) Det mærkes, at de sidste katholske biskopper har søgt at sikkre sig mod de 
truende tider.
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møder vi siden i Anders Billes historie, og datteren Anne Ruds- 
datter har sat sig et ejendommeligt mindesmærke i sin brev- 
vexling, hvoraf en stor del er opbevaret og aftrykt hos Vedel 
Simonsen „De Danske Ruder“. Hun var gift med den bekendte 
Henrik Krutnmedige på Båhus slot, der stod midt i samtidens 
voldsomme begivenheder. Hendes breve hører til tidens bedste 
kilder og behandler alt, hvad der foregår, stort og småt i den 
politiske verden og i hendes egen snævrere kreds. De giver et 
ypperligt indblik i alt, hvad der udad- og indadtil optog hendes 
tanker, og yder derved et tidsbillede af den störste interesse. En 
prægtig kone har Anne Rud været.

Til Jørgen Ruds styrelsestid på Møn hører endnu følgende:
Kong Hans skrev fra Vordingborg 13. Marts 1502 til Jørgen 

Rud på Stegehus, at han og rigshovmesteren, Povl Laxmand, 
og flere herrer skulde anføre hæren på flåden til Stokholm for 
at undsætte den der belejrede dronning Christine. Efter tilbage
komsten fra det mislykkede togt, der kom for sent, er Jørgen 
Rud med i rigsrådet, der dömmer den dræbte Laxmand.

Inden afrejsen til Stokholm køber Jørgen Rud „Rosengården“ 
i København 21. Marts 1502.

Jørgen Rud havde rejst sag imod bonden Morten Hofmand 
af Røddinge, fordi denne havde „forsiddet“ kronens gård, for
ringet den 4 mark og resteret 1 års landgilde, hvorfor hans gods 
(løsøre) var blevet optaget på Stege slot. Sagen synes først i 
1506 at være blevet afgjort for retten, idet landsdommeren, bonden 
Jep Claussön med bomærke 'p-p, får et thingsvidne derom på 
vestre herredsthing. Sagens udfald kan ikke ses, men en mand 
med navnet Morten Hofmand forekommer en menneskealder 
senere i Nøbølle.

I fru Christine Rosenkrands's styrelsestid i resten af året 
efter mandens død forefalder en begivenhed, som omhandles i 
et brev af 31. Jan. 1505. En borger fra Haderslev, Oluf Bertel- 
sön, var formentlig med urette blevet pågrebet som spejder, 
hvorom toldskriveren mester Mathias Markvardsön på Bröndhöje 
havde vidnet. To skippere med Lybske navne forklarer, at Oluf 
Hemmingsön, borger i Stege, frivillig har afgivet sit skib til 
midlertidigt brug i kongens tjeneste. Sammenhængen er uklar.

I slutningen af århundredet foregår der en begivenhed, der 
reddede Møn fra at blive udskilt fra den Danske krone. Kong 
Hans’ broder Frederik (senere konge) havde fået den hertugelige
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del af fyrstendommerne, men den begærlige og misundelige 
mand var meget misfornöjet med at skulle nöjes med så lidt, 
mens den ældre broder fik tre kongeriger. Han klagede stadig, 
støttet af sin moder, enkedronning Dorothea. I 1494 henvender 
han sig til kongen og rigsrådet med fordring om, at han måtte 
forses med rigens land og len, navnlig Låland, Falster og Møn 
med slotte og stæder. Kongen og rigsrådet gav foreløbig et for
sigtigt svar, at „den begæring er den sag, som rörer menige 
riget på, og kan derfor ingen svar gives på uden med alle rigens 
indbyggeres fuldbyrd og samtykke;“ regeringen vilde derfor „for
skrive alle rigens råd, bisper, prælater, abbeder, provster, ridder
skabet, købstedsmænd og almue at møde på belejligt sted udi 
riget om fuld svar derpå. Da mødte der alle rigens råd, fire 
riddersmænd af hvert stift, en borgmester og rådmand af hver 
købsted og nogle af almuen med fuldmagt på deres vegne, som 
hjemme sad. Da var fornævnte höjbårne fyrste, hertug Friederich 
svar begærendes for sin lejligheds skyld, som han tidt og ofte 
tilforn havde gjort. Da sammenginge alle fornævnte og gave 
hannem samdrægtelig et svar på sin begæring, at Danmarks 
rige er .et frit kårerige og kunde (vi) derfor ej göre vor ed 
fuld, at råde eller samtykke, det rigens slot eller stæder skulde 
partes eller deles udi flere herrers vold end ens. Givet udi 
Kalundborg Lørdagen efter helliglegemsdag 1494 under alle deres 
indsegle.“ (Her efter Hvitfeldt.)

Vi har flere exempler på, at tanken om en rigsforsamling, 
når en sag „rörer menige riget på“, ingensinde helt uddøde i 
middelalderen; og flere gange er Kalundborg sædet for sådanne 
møder. Når der som udsendinge nævnes „nogle af almuen“, har 
det nok ikke været nogen fyldig repræsentation for denne. Men 
følelsen af rigsfællesskabet levede dog og har givet sig et smukt 
udtryk på Kalundborgmødet, hvormed vi kan lade middealderen 
slutte.



Ved overgangen fra middelalderen til den nyere tid vil 
der være naturlig plads for nogle spredte afhandlinger vedrdrende 
Mønske steder og personer, som knytter sig til fremstillingen 
foran, nemlig om

Familien på Holmegård med bilag og anmærkninger, 
om „Hvide“slægtens forgreninger, om Elmelundegård og 

Spejlsby kloster.
Sluttelig et bilag om hr. Flkke Moltke.

Særskilt har været trykt i Møns blade:

Holmegård ved Spejlsby 
i 15. og 16. århundrede.

Til denne egn knytter sig en del efterretninger fra middel
alderen. De er vel noget spredte, men kan dog nogenlunde sam
les til et hele. Om byen Østermarke er fortalt i Møns historie 
II s. 183—84 og senere, hvorledes den sidst i det 15. årh. kom 
under Vallø. Navnet tyder på, at den oprindelig har været den 
østre mark til en by eller en herregård, formodentlig det gamle 
Holmegård, til hvilken ialfald Maglemose vides at have hørt. 
Gamle folk kender endnu Holmegård som navn på den østlig
ste gård af Spejlsby ved skoven. Denne skov kaldes endnu 
Østerskov eller Spejlsby skov. Ligeoverfor ligger „vænget“ Tåg- 
holm. I Møns historie III s. 72 f. er der fortalt om en kreds af 
datidens små herremænd, deriblandt en, der kalder sig af Spejlsby 
(Spidelsby).
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Indtil år 1420 sad som slotsfoged på Stege borg væbneren 
Niels Jensön, der blandt andet vides at have ejet jordegods i 
Svendsmarke. Når der i Stege bys bog s. 123 — efter Paludan 
— er yttret den formodning, at han har tilhørt slægten Björn, 
er dette ikke rigtigt. Slægterne kendes bedst på våbenmærkerne, 
der gik i arv fra fader til börn. Man har endnu det segl, som 
Niels Jensons sönner har ført. Det opfattedes tidligere som et, 
kors, men ved nöjere granskning synes figuren at være en 
plante, der bærer stængel med søblade og rod under jordfladen. 
Hvis dette forholder sig således, er det det samme våben, som 
førtes af slægten Frille, der stammer fra Sønderjylland og af 
hvilken udgik den bekendte hr. Eggert Frille, rigsråd og ledende 
mand i regeringen under Christoffer af Bajern og Christiern 1. 
Vi kommer senere til at göre nærmere bekendtskab med ham, 
da han var morfader til Anders Bille. Vi forudsætter altså, at 
slotsfogeden Niels Jensön og hans efterkommere tilhørte Frille
slægten. Navnet skreves oprindelig Frillev (Fridlev). I M. h. III s. 
73 er udtalt den formodning, at Niels Jensön er afgået som slots
foged, da grev Vitslav fik Stege borg og len. Han havde da 
(1420) en gæld af 400 mark Lybsk til Roskilde biskop. Denne 
gæld overtoges af sönnerne Hartvig og Jakob i forening med 3 
andre Mønske mænd, Jens Josefsön af Vestud, Magnus Lydike- 
sön af Hjertebjerg og Fikke Lavrensön (— Lavridsen) af Spejlsby, 
der betegnes af „våben“ o: adelige. Det formodes, at disse 3 
har været Niels Jensöns svigersønner; for Fikke Lavrensöns ved
kommende måtte det da være i et første ægteskab, da han senere 
var gift med en anden. Det er den sidst nævnte mand og hans 
slægt, vi her skal eftersøge.

Navnet „Spidelsby“ er som bekendt Hospitalsbyen. Byen 
har altså allerede 1420 taget navn af hospitalet, og dette må 
sikkerligt endda være betydeligt ældre, da navnedannelsen kræver 
lang tid. Når Fikke Lavrensön kaldes af Spejlsby, menes der
med dog ikke klosteret selv, men anden ejendom i byen; af 
senere brevskaber ses, at gårdens navn var „Holmegård“, øjen
synligt, fordi den lå (og ligger endnu) på en holm, der skyder 
sig ud i Maglemose. Om mandens herkomst har meningerne 
været delte. Paludan siger (uden kilde), at han stammer fra 
Sverrige. Adelsårbøgerne mener, at han er kommen fra Als. 
Sagnet fortæller, at hans fader (altså en Lavrens) hørte til slægten 
Rud, som vi kender fra den 1403 afdøde Jens Rud den ældre,

F. Bojsen: Af Møns historie. 10
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Fikkeson -Våbenet.
Rød hjortevie og 2 blå bølger i sølvfelt. 
På hjelmen en rød hjortevie og et rødt 
Vesselhorn, 2 bølger, rødt hjelmdække, 

sølvhjelm.

lensmand på Møn, og altså har havt en rude i skjoldet. Men 
denne tanke hidrorer øjensynligt fra, at Fikke L.s (anden) 
hustru første gang var gift med en Johan Rud, med hvem hun 
havde sonnen Christiern, der naturligvis beholdt Rudslægtens 
navn og våben. Sammenhængen er vel snarest den, at Fikkes 
fader Lavrens har været en storbonde på Holmegård og at son
nen, der netop kan være født kort efter, at den beromte Fikke 

Moltke af Møn er død (1379 eller 
senere), er bleven opkaldt efter 
denne, medens han først er bleven 
adlet af kongen efter at være ind
giftet i to adelige slægter. Dette 
vilde stemme med, at vi senere 
finder navnet Fikkeson, formentlig 
af samme slægt, både i Spejlsby 
og Stege, men uden adeligt mærke. 
Navnet Fikke er som bekendt en 
Tysk forkortelse af Frederik.

Fikke Lavrenson er den sagn- 
beromte „hjorterytter“. Sagnet ly
der, at kong Erik (af Pommern) 
var på jagt på Møn — formodent
lig under gæsteri hos Vitslav, som 
ved den tid blev lensmand på Stege 
borg. En hjort var fældet, og en af 
kongens mænd, Fikke Lavrenson

(Fikkeson), kastede sig over den; da rejste hjorten sig med 
manden på ryggen og svømmede over vandet — måske den 
østlige vig af Noret. Da Fikke således var kommet vel over 
vandet, dræbte han hjorten og berettede sit æventyr for kongen 
og følget. Til minde herom gav kongen ham et nyt våbenskjold, 
visende en rød hjortetak over to blå bølger. At sagnets sted
fæstelse ved Keldby og Holmegård er berettiget, kan sluttes af, 
at dette våben er afmalet på den nordre væg af Keldby kirkes 
kor, hvor det griber ind i de ældre kalkmalerier. Formodentlig 
er det sonnen Johan, der i sin storhedstid har ladet våbenet male 
i den kirke, til hvis sogn fædrenehjemmet Holmegård hørte. 
Fortællingen'") bestyrkes ved, at kong Erik vides at have givet

*) Fortællingen om hjorterytteren er optegnet i en gammel slægtebog, der ellers 
omhandler familien Gyntelberg. Der kaldes helten Fikke Fikkeson, hvori Fikkeson
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flere sådanne ny våbenskjolde. Navnet „Fikkesön“ blev derefter 
antaget som adeligt slægtsnavn.

Om denne Mønske slægt haves en del spredte efterretninger, 
og der har længe været vaklen med hensyn til stamtavlen (se 
adelsårbøgerne 1892—97). I Ulfstandernes arkiv findes der imid
lertid sådanne oplysninger herom, at efterstående stamtavle må 
antages i det væsentlige at være rigtig og er nu også stadfæstet 
i arkivar Thisets nylig udkomne „Broholms“ historie. For at 
fremme oversigten sættes denne korte stamtavle her i spidsen 
for fremstillingen (se næste side).

For Johan Fikkesön og hans arvingers vedkommende er 
stamtavlen væsentligst bygget på et regnskab mellem disse, der 
er aflagt af svogeren Oluf Holgersön Ulfstand og som er op
bevaret i Ulfstandernes arkiv. Det er dateret 1488*) og udviser 
intet andet årstal. Dersom det er afsluttet i nævnte år, måtte 
altså alle de begivenheder, som det omtaler, være forefaldne for
inden. Meget taler imidlertid for, at regnskabet vel er begyndt 
i 1488, men at det er fortsat derefter i en snes år. Navnlig er 
det vanskeligt at antage, at Hans v. Melen skulde have været 
gift med Ellen Ulfeld allerede 1488 og dog være hendes 3. 
mand. Skönt H. v. Melens navn står i overskriften af regnskabet 
lige over årstallet 1488, må det dog snarest formodes, at regn
skabet er fortsat og at det nævnte ægteskab først er foregået 
omkring år 1500. Således har Thiset øjensynligt også opfattet 
det i bogen om Broholm. Det samme går vi ud fra her. Hvis 
regnskabets datering dog skulde være rigtig, måtte adskillige 
begivenheder altså flyttes mindst 10 år tilbage i tiden. Regn
skabet viser forøvrigt en opgørelse mellem 3 sødskende, 2 brödre 
og 1 søster, således at en broderiod udgör Vs, en søsterlod Vs. 
Regnskabet aftrykkes nedenfor som bilag.

Vi vil nu søge at finde, hvad der af de foreliggende oplys
ninger kan uddrages angående de ovennævnte medlemmer af 
Fikkeslægten.

er det ny slægtsnavn. Mandens fulde navn vilde være Fikke Lavrensön Fikke
sön. Om og hvorlænge sagnet har levet mundtlig på Møn, ved jeg for tiden 
ikke; men nogen af læserne kan måske give oplysning derom.

*) Den afskrift, jeg her har benyttet, er utvivlsomt overensstemmende med origi
nalen. Men det er vel muligt, at denne selv kan være urigtig. I tallet LXXXVIII 
kan være glemt et X, så at året i virkeligheden har været 1498. Dette vil passe 
bedre med indholdet. Det tog, på hvilket Per Fikkesön med den grå hest er 
falden, vilde da være kong Hans’ erobringstog til Sverrige 1497.

10*
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Stamfaderen må have heddet:

Lavrens

Fikke Lavrenson Henrik Lavrensön
hjorterytteren 1

t 1461? Lavrens Henrikson
gift 1° med en datter af til Skaftelev

Niels Jenson Frille? t 1489
gift 2° med Else med Fikkesöns

Lavridsdatter Hvass, våben i Sorø
der først havde været skjoldefrise
gift med Johan Rud gift med Margrethe

TTo 1 r + Ar

Halvbroder Johan Fikke- |
Christiern sön Skaftelevlinie

Rud ridder f 1502
gift med
Margrethe

Andersdatter
Grubendale

Lavrids Johanson 
„som kaldes Fikkeson“ 

til Broholm 
gift med Marine Gris 

af Nordrup

Per Fikkeson 
af Holmegård 

f 1484? 
gift med Ellen 

Pallesdatter 
Ulfeld,

en eller siden gift
flere med Hans

brodre, v. Melen 
Fikke,

Jes

Niels Lavridsön 
Fikkesön til Sandby 

t 1558 
gift med Bodil 

Grubbe

med deres „værge
løse“ born uddør 

slægten 1590

Anne Johansdatter 
Fikkesön

gift med Oluf 
Holgerson

Ulfstand 
f 1529

Axel Person Fikkesön
t 1557

gift med Anne Mar- 
kvardsdatter Tide
mand, barnløse.

Per Fikkesön 
nævnes 1519

Halvbroder 
Palle 

v. Melen

At Fikke Lavrenson har været en af kong Erik betroet mand, 
ses af, at han deltager i forligsmødet i Stokholm 1435 sammen 
med grev Vitslav af Stege, Oluf Axelson Thott af Vallø, oven
nævnte Eggert Frille, den i Stege bys bog (s. 89) nævnte Peder 
Nielson Ulfeld („Stegefisken“) af Broholm og mange flere. Han 
betegnedes da „af våben“ o: adelsmand, men ikke som ridder. 
Sammen med Oluf Axelson Thott fører han 1488 en retstrætte om 
besiddelsen af herregården Lystrup (Faxe) imod slægten Godow, 
som dog vinder sagen (se M. H. III s. 118). På grund af hans
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deltagelse i overtagelsen af slotsfoged Niels Jensöns gæld 1420 
kan det formodes, at han da har været en af dennes sviger
sønner, men nærmere vides ikke derom. Senere var han ialfald 
gift med Else Lavridsdatter Hvass (Jydsk slægt), der först havde 
været gift med Johan Rud. Hans formentlige fordring på Ly
strup stammer formodentlig fra dette ægteskab. Mere vides ikke 
om „hjorterytteren“. Om hans andel i gælden til Roskildebispen 
er blevet betalt, vides ikke; måske har han i den anledning 
måttet afstå nogen af sine fæstegårde i Spejlsby til klosteret, som 
efterhånden erhverver sig det meste af byens jorde. Han skal være 
død 1461 ca. 80 år gammel.

På omstående stamtavle er anført en sidelinie, stammende 
fra hjorterytterens broder, Henrik Lavrensön. Han havde sönnen 
Lavrens Henrikson til Skaftelev på Sælland f 1489. Denne har 
fået den ære at blive begravet i Sorø klosterkirke, og hans våben
skjold er det sidste i den derværende berömte skjoldefrise. Våbe
net er ganske som det i Keldby kirke. Han har altså ført far
broderens våben (allerede 1438), men ikke navnet Fikkesön. Han 
var gift med Margrete Falster, en slægt, der hørte hjemme på 
Falster og Møn. Efter dem nævnes nogle led af Skaftelevlinien, 
som dog ikke har gjort sig videre bekendt.

Fikke Lavrenssöns sön var Johan*) Fikkesön, der under
tiden skrives „Fixsön“ eller „Fyesön“. Han indtog en stund en 
ret betydelig Stilling i riget. Første gang nævnes han 1459, da 
han 4. Septbr. deltog i et kongeligt retterthing i Esrom, hvor 
både kongen og Dronning Dorothea var tilstede. Han var nem
lig i dronningens tjeneste og kaldes i et kongebrev af 14. Nov. 
s. å. dronningens hofsinde. Sammesteds kaldes han også „men- 
tålr“, hvilket ord af Thiset (Broholm s. 18) forklares, som den 
der taler men om andre o: bagtaleren, altså et endnu mere ond
skabsfuldt øgenavn end det ovennævnte „Stegefisk“. Det er dog 
visst betænkeligt at antage, at et sådant øgenavn skulde være 
brugt i kongens navn i et retterthingsvidne om et skøde til 
kongen og brugt om en af dronningens mænd. Mere sandsyn
lig synes forklaringen hos Kalkar at være, idet han udleder ordet 
af det ældre Tydske „menteler“, tilsynsmand med klæder (man
tel, kåbe). Da både kongen og dronningen var Tyske, stammer 
ordet, som kun forekommer dette ene sted, formodentlig derfra.

*) Han er formodentlig opkaldt efter moderens förste mand, Johan Rud.
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Ifølge denne forklaring skulde Johan Fikkeson som hofsinde 
altså have havt det hverv, at føre tilsyn med hoffets klæder. 
Hvis det virkelig skulde have været øgenavn, vilde manden 
unægtelig tidlig have erhvervet sig et meget dårligt rygte. Han 
nævnes derefter nogle gange i 60erne som væbner ved nogle 
forretninger for kongen. Senere blev han ridder, og det antages, 
at han er den hr. Ficke, der nævnes i fortegnelsen (hos Hvidt- 
feldt) over de i slaget på Brunkebjerg 1471 tilfangetagne Dan
ske; der kan ikke på den tid påvises nogen anden hr. (ridder) 
Fikke. Allerede ca. 1460 må han være blevet gift med Mar- 
grete, datter af Anders Jepson Grubendale på Langholm, der 
lå i nærheden af Broholm på Fyn. I M. H. III s. 46 f. er der 
gjort rede for slægten Grubendale, der havde sit oprindelige 
hjemsted i Vestud på Møn, hvilket forklarer forbindelsen. Anders 
Jepson var gift med Marine Ulfeld, søster til Peder Nielson 
(Stegefisk) på Broholm. Da denne var død barnløs og Marine 
ligeledes var død, holdtes der skifte efter dem i Roskilde 14. 
Maj 1473. Anders JepsOn beholdt Langholm og en del strøgods, 
men Johan Fikkeson fik på sin hustrus vegne Broholm hoved
gård med en del gods. Han forlod da hoftjenesten, men ved
blev at tjene dronningen som lensmand på dennes livgedings- 
godser, forst Haraidsborg ved Roskilde, senere Ravnsborg og 
Nykøbing på Falster. På Lolland havde han pant i Abildtorp og 
Vesternæs. Desuden havde hustruen Margrete lånt kongen 100 
Engelske nobler, hvorfor hun fik pantebrev på det såkaldte 
Kirkebylen, der bestod af 12 gårde i denne egn af Fyn. Des
uden havde hr. Johan det fædrene gods på Møn, navnlig Holme
gård, og fik med hustruen også part i det Grubendalske gods 
på Møn. Ligeledes ejede han mindst én gård i Stege by, som 
vi ser af Stege bys bog s. 19. Endelig ejede han fiskerboder 
ved Falsterbo i Skåne, og disse kaldtes Fichisholm, formodent
lig fordi de har ligget på „holmen“ dér, også kaldet Munkholm, 
og rimeligvis på Stege leje (se M. H. III s. 101), da boderne vel 
sagtens har hørt til den ovennævnte gård i Stege.

Vi ser således, at hr. Johan Fikkeson har været en rig og 
stormægtig herre, og som sådan deltog han 1487 i hyldings- 
mødet i Lund, hvor prins Christiern (II) blev hyldet som thron- 
følger. På toppunktet af sin herlighed har han foreviget sig ved 
et kalkmaleri i Gudme kirke (Broholms sognekirke), som han 
lod udføre 1488 (der er dog yttret tvivl, om billedet ikke er
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noget yngre) og som 1877 påny er fremdraget. I en flig af en 
hvælvingskappe er. der fremstillet en stiliseret borg med 3 tårne 
og en stor bro, som formodentlig skal forestille Broholm, og op 
af murtinderne rejser sig billeder af en mand og kone i datidens 
hofdragt med karakteristiske ansigter. Det skal være hr. Johan 
Fikkesön og fru Margrete Grubendale. Han bærer rød kåbe 
med grå krave og rød baret på hovedet, hun har en gul kåbe, 
hvidt hovedtöj og lin. Over billedet ses indskriften: Pax huic 
domui et omnibus habitantibus in ea (Fred over dette hus og 
alle som bor deri.). Dette interessante gamle billede, der gör 
indtryk af åt være virkelige portraiter, gengives her efter en 
tegning i nationalmusæet og forstorret.

Men netop fra dette år synes det at være gået tilbage for 
hr. Johan og hans familie. Reversen af medaillen får man öje 
på ved at læse mellemregningen mellem hans arvinger, der 
netop begynder 1488. Hr. Johan og Margrete havde 3 börn, 
2 sönner, Lavrids og Per, samt en datter Anne. Som lensmænd 
plejede, har forældrene boet på Nykøbing slot, og her har fami
lien gjort bekendtskab med Oluf Holgerson Ulf stand, der boede 
på Bonned, hvoraf der endnu findes voldsted og ruiner i Hor- 
belev sogn. Slægten hørte ellers hjemme i Skåne, hvor hans 
halvbroder, den berömte søhelt, Jens Holgerson Ulfstand har 
bygget det endnu bevarede mærkelige „stenhus“ Glimminge. 
Oluf H. blev efterhånden en af rigets første mænd (se nedenfor). 
För 1488 er han blevet gift med hr. Johans datter Anne og i 
nævnte år afløser han svigerfaderen som dronning Dorotheas 
lensmand på Nykøbing slot, hvorefter hr. Johan helt er udtrådt 
af dronningens tjeneste. Om grunden hertil siges intet. Men skal 
man slutte af adskillige besynderlige pengehandeler i det efter
følgende regnskab, så har grunden vel været økonomiske van
skeligheder, måske nærmest foranledigede af hans uheldige sön
ner, navnlig den ene, Per. Fædrenegården, Holmegård, må 
allerede tidlig (først i 80erne) være blevet overladt denne sön 
Per Fikkesön, da han i ung alder er blevet gift med Ellen 
Pallesdatter Ulfeld fra Lundsgård ved Kærteminde, altså af Bro
holmslægten. Dette unge par har således i nogle år styret Hol
megård, men Per har — for at bruge et mildt udtryk — været 
meget letsindig. Ifølge regnskabet sigtes han for at have mis
brugt gården, skönt han kun havde den på samfrændernes vegne. 
Han havde lånt 25000 mursten af Spejlsby kloster, som svogeren
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må betale med 30 mark. Denne må ligeledes udløse ham af 
gældsfængsel i Roskilde for 100 mark. Ja, Per beskyldes endog 
for at have taget nogle smykker fra en læge i Nykøbing, som 
svogeren ligeledes må erstatte. Da så Per får ordre til at følge 
kong Hans på toget til Sverrig — formodentlig til Kalmarmødet 
1484 (? eller krigen 1497) må svogeren udruste ham med en grå 
ridehest til 51 mark og et harnisk. På toget mister både mand 
og hest livet i Blekinge, og svogeren må bekoste klæde til hans 
båre. Endelig havde Per uden faderens vidende solgt dennes 
gård i Stege. Det er öjensynligt, at denne sön har været en 
stor ødeland. Fru Ellen, der havde fået to sönner, Axel og Per, 
sad siden i 9 år på Holmegård og synes at have fortsat i samme 
spor, indtil hun blev „mandet“ o: gift 2. gang med Thorbern 
Nielsön (Present) på Vollerup i Sælland, og da denne også døde 
snart, blev hun 3. gang gift med Hans van Melen, som med 
hende fik Lundsgård. Slægten v. Melen stammer fra Thyringen, 
hvorfra Hans’ fader 1478 var kommet herind med kong Hans’ 
dronning Christine. Fru Ellens 3. ægteskab kan næppe være 
foregået senere end omkring 1500; da må hun . have været 
mindst 40 år gammel, men havde endnu børn i dette ægteskab. 
Manden har været en del yngre, og dette har måske foranlediget 
rygtet om, at han i året 1510 har stået i intimt forhold til hof- 
mesterinden, den bekendte enke, fru Anna Mejnstrup, der i 
grevens fejde blev dræbt på Sællands landsthing. Hun havde 
med 36 mededsmænd (!) måttet fralægge sig rygtet. Per Fikke- 
söns to drenge voxede altså op på Lundsgård med stevfaderen 
Hans v. Melen som værge, og således kommer denne til at del
tage i mellemregningen med Johan Fikkesöns arvinger og i 
megen strid med svogeren, Oluf Holgerson Ulfstand.

Denne har også meget at klage over fru Ellen i de år, da 
hun efter Per Fikkesöns død havde Holmegård. Heudes yngste 
barn, Per, synes at være født efter faderens død, thi ellers vilde 
han ifølge tidens skik ikke være blevet opkaldet efter ham. Da 
hun så skulde fejre sin første kirkegang efter barslet, må svogeren 
forsyne hende med en mængde fødevarer til barselgildet, der
iblandt 16 sider flæsk (se regnskabet). Ligeledes kræver han 
hende for al den tid, da hun sad på Holmegård og brugte mark 
og skov, imod hr. Johan Fikkesöns forbud på Møns landsthing, 
og særlig fordi hun havde ladet hugge tömmer i skoven til at 
opbygge en øde gård i Spejlsby. Også var der strid om, hvem
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faldsmål (bøder) af en bonde tilkom. Fru Ellen var imidlertid 
tapper og svarer med at stævne hr. Oluf for kongens retterthing, 
hvilket han tager hende meget ilde op. Indtrykket heraf er, at 
fru Ellen har siddet i små kår på Holmegård, men ved sine ny 
ægteskaber forsvinder hun fra Møn og kommer til magt og vel
stand.

Også for Johan Fikkesöns ældste sön Lavrids Johanson 
Fikkesön gik det uheldigt. Han var — uvisst når — blevet gift 
med Marine Gris, med hvem han fik gården Nordrup på Sæl
land. Men han kom for skade at pantsætte sin svigermoders 
gods imod hendes vilje, så rigsmarsken, Eskild Göye, måtte 
værge hende. Hans pantelen, Abildtorp ved Nakskov, blev 1506 
indløst af svogeren Oluf Holgersön. Lavrids Fikkesön skrives 
endnu 1493 af Nordrup, og der vides ikke bestemt, når han har 
overtaget Broholm. I bogen herom antages, at han har arvet 
den efter faderens død. Men ejendommen må have været stærkt 
gældbunden, idet det stadig går tilbage for ham. 1513 pant
sætter han sin hustrus fædregård, Nordrup, til Antvorskov klo
ster. 17. April 1515 er han tilstede hos svogeren på Nykøbing 
slot sammen med Anders Bille fra Møn og flere andre, og her 
afhænder han til Oluf Holgersön al sin fædrenearv på Møn. 
Skødet indeholder, at „Lavrids Johansön, som Fikkesön kaldes, 
på Broholm af våben“ afhænder til Oluf Holgersön på Nykø
bing al sin arv på Møn efter forældrene, hr. Johan Fikkesön, 
ridder, og fru Margrete, deriblandt det jordegods, som faderen 
havde købt af ærlig og velbyrdig mand, Anders Jepsön udi Lang
holm — nemlig 2 pund byg udi Holmegård med del i en Lybsk 
mark penninge og en fed galt. En gård i Spitelsby, Henrik 
Persön bor i, 2 pund byg og 1 skilling grote i landgilde. En 
øde gård sammesteds 1 pund byg og 1 skilling grote. En gård 
i Thostenæs, Jep Nielsön ibor, 1 lødig mark penninge. En gård
1 Frændsø") (o: Frenderup) Peter Jensön ibor, 2 skilling grote,
2 gårde i Hjelm, Niels Lang, 6 skilling og 3 gr. og Peter Han- 
sön 6 skilling gr. — som al anden arv på Møn og navnlig del 
og rettighed af Stege byskat, som Christiern Is brev udviser. 
Endvidere omfatter skødet 3 gårde på Lolland, som Lavrids 
havde købt af sin sön, Niels Lavridsön på Sandbygård.

*) Således kaldes Frenderup oftere. Da der ingen sø findes, men mange gravlidje.. 
har det oprindelige navn vistnok været Frændshøve, forkortet til Frændsø.
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Af dette skøde bemærkes: Lavrids’ part af fædrearven var 
en broderiod, altså her Vs. Hans part i hovedgården Holmegård 
beregnes til 2 pd. byg — 8 tdr. byg årlig. Den hele gård er 
altså værdsat til 5 pund byg = 20 tønder, der omtrent vilde 
svare til det senere „hartkorn". Holmegård har altså været så 
stor som 3—4 almindelige bøndergårde, den störrelse som mid
delalderens „herregårde“ ofte havde. Til Lavrids’ part beregnes 
endvidere 2 fæstegårde, en större og en mindre (da øde), hvoraf 
man altså kan slutte, at der til Holmegård ialt har hørt 5 fæste
gårde i Spejlsby, tilsammen en ret betydelig ejendom. De 3 
gårde i Frenderup og Hjelm er formodentlig Lavrids’ part i det 
gods, som der siges, at Johan Fikkesön havde købt af sin sviger
fader, Anders Jepsön Grubendale, altså i dennes levende live, 
og de har da været dele af de tidligere Grubendalske ejendomme 
på Møn. Ved gården i Thostenæs, som Jep Nielsen ibor som 
fæster, kommer man uvilkårlig til at tænke på de i M. H. III s. 
124 ff. omhandlede begivenheder på Møn i årene 1462—69, hvorved 
en Mønsk adelsslægt formodes at have fundet sin undergang. 
En del af det da forbrudte gods, blandt andet også i Thoste
næs, havde da tilhørt „Niels Jepsön“ og „Niels Jepsöns börn“. 
Man kunde vel tænke sig, at også Johan Fikkesön, som kongens 
tro mand og Mønbo, havde fået noget af det forbrudte gods, 
således gården i Thostenæs. Måske har han da af medlidenhed 
ladet en af Niels Jepsöns börn — altså Jep Nielsön — få gården 
igen som fæstebonde. Vi vilde da heri have et exempel på, hvor
ledes de overlevende af den omhandlede slægt er forsvundne 
blandt fæstebønderne, og vi kunde da også tænke os, at der 
endnu i Thostenæs lever efterkommere af gammel Mønsk adel. 
Men dette er jo kun gætning, knyttet til navnet Jep Nielsön.

Endvidere siger skødet, at Lavrids F. overdrog til svogeren 
sin del og rettighed af Stege byskat, idet der påberåbes et brev 
fra Chr. I. Hr. Johan Fikkesön har altså i sine velmagts dage 
fået den forholdsvis sjældne begunstigelse af kongen at blive 
forlenet med byskatten, d. v. s. en slags skatteforpagtning, hvor
efter lensmanden indbetaler en fast årlig afgift imod ret til at 
påligne skatten og nyde sportler af byfogediet. De fleste køb
stæder lå ellers direkte under kongens fadebur. Byskatten af 
Stege var ved denne tid 175 mark Danske penge; vi har en 
kongelig kvittering til hr. Oluf for 25 mark, indbetalt af byskat-
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ten. Lavrids’ part Vs af denne, vilde udgbre 70 mark årlig; men 
de 25 mark kan være afdrag eller gældende for en del af året.

Således mistede Lavrids Fikkeson sit fædrene gods på Møn, 
og kort efter har han også måttet afstå Broholm. I dette gods 
havde de ovennævnte brødre Axel og Per Fikkesdn andel for en 
broderpart, og deres moder, fru Ellen Ulfeld, har sikkerlig ikke 
helmet, forend hun for sine sonner har generhvervet Ulfeldernes 
gamle herresæde. Hendes mand, Hans van Melen, var bleven 
kongelig lensmand på Nyborg slot og havde således magt til at 
fremme sin families vilje, og Lavrids Fikkesbns modstand var 
på forhånd brudt. Hvilket år han har måttet opgive sin sidste 
besiddelse, Broholm, vides ikke; han forsvinder af sagaen og er 
sagtens snart efter død i fattigdom. I hvert fald finder vi i 1519 
Hans v. Melen*) med sine to stevsonner Axel og Per Fikkeson 
på Broholm. Den sidste nævnes ikke senere, er formodentlig død 
snart efter, og Axel Fikkesen fremtræder siden som eneejer af 
Broholm. Han nævnes oftere som deltager i offentlige hand
linger, navnlig ved reformationsrigsdagen 1536, men dør barn
løs for 1557. Da enken, Anne Tidemand, gifter sig igen, går 
Broholm over til halvbroderen Palle v. Melen og efter ham til 
sonnen Hans v. Melen, med hvem slægten her til lands uddøde 
1609; den lever endnu i Tyskland. Den yngre Hans v. M. havde 
en søster, der var opkaldt efter sin bedstemoder Ellen; det er 
hende, som — ifølge sagnet — døde i en dans på Kolding- 
hus 1587.

Det må endnu tilfojes, at Lavrids Fikkeson efterlod sig flere 
born. To, Fikke og Jes, nævnes i regnskabet; de synes at have 
havt et par gårde i Thostenæs, som de 1529 overdrager til hr. 
Oluf (Ulfstand), og derefter synes også de at være forsvundne 
blandt fæstebønderne. Den ældste broder, Niels LavridsOn Fikke
son, fik ved giftermål med Bodil Grubbe Sandbygård ved Næst
ved. Om hende fortæller en slægtebog, at hendes farbroder lod 
save det ene ben af hende, fordi hun havde ondt deri, og der
efter lå hun altid til sengs. Begge forældrene må være døde tid
lig, thi det siges, at deres born opvoxede værgeløse. Med dem 
uddøde de sidste af slægten Fikkeson år 1590. Niels Lavridsdn 
er måske den samme som den Niclas Fikkeson af Spidelsby, 
der 6. Marts 1510 nævnes på Møns landsthing, men uden adelig

') Han skal 1539 være blevet dræbt af en af sine tjenere.
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betegnelse. Snarere er det vel en mand af den oprindelige bonde
slægt i Spejlsby.

Vi har nu fulgt Johan Fikkesdns to sonner, Lavrids og Per, 
i deres triste skæbne indtil deres slægtliniers uddøen. Vi vil nu 
gå et stykke tilbage i tiden og søge oplysning om forældrenes 
sidste levedage, efter at hr. Johan havde mistet sin stilling som 
dronning Dorotheas lensmand på Nykøbing m. m., hvilket an
tages at være foregået 1488. Bogen om Broholm lader ham 
blive boende der til sin død ca. 1502, hvorefter sonnen først 
skulde have arvet gården. Men hvorledes hans stilling der har 
været, er ikke klart. 1493 fører sonnen, Lavrids, en proces på 
faderens vegne imod Bent Bille på Søholm om hovedgården 
Nyrup ved Faxe. FikkesOnnerne synes at have havt rett, men 
taber dog sagen på grund af manglende oplysning. 1495 afhænder 
hr. Johan sine boder på Falsterbo (Fikkesholm) til svigersønnen 
Oluf Holgerson. 1499 er udstedt et skøde, dateret Broholm, hvor
ved hr. Johan har købt nogle bøndergårde på Lolland af sin 
halvbroders datter, Mette Rud. I Stege by havde han ejet flere 
gårde; en sadan har han allerede for 1484 (se Stege bys bog 
s. 19) solgt til Per Styrmand, men det må være denne gård, 
hvorom det siden oplystes, at sdnnen, Per Fikkeson, forud havde 
solgt den til en anden, hvorfor svogeren ifølge regnskabet har 
måttet yde den ny køber en erstatning af 115 mark. En anden 
gård i Dybsbrostræde har hr. Johan solgt til en borger Jens 
Hemmingson; men da han heller ikke kunde 'give rett hjemmel 
for denne handel, bliver han stævnet for bythinget, derfra for 
Møns landsthing og endelig for den nyvalgte medkonge (Chr. 
II). Derefter må han 1. Juni 1501 udstede nyt hjemmelsbrev, 
dateret Holmegård, hvorved han påtager sig at betale såvel 
skaden som de bøder, han måtte blive idomt. Det sidste brev 
fra ham er fra 26. Sept. 1501, hvoraf det fremgår, at hr. Niels 
Erikson Rosenkrands, hvis søster var lensmandsfrue på Stege 
borg, har eftergivet den gamle mand en pantegæld. Det frem
går altså heraf, at han lige til sin død har vedblevet at skrive 
sig til både Broholm og Holmegård, men tillige, at den gamle 
ridder er sunken dybere i trang. Herom vidner svigersønnens 
regnskab yderligere, dels ved beretningen om gårdhandlerne i 
Stege, dels ved de gentagne lån (3072 mark og 2972 mark) af 
St. Jorgens kloster i Spejlsby; ja, hr. Johan har endog lånt 2 
mark af St. Annæ fattigblok i Stege. Det er således gået hårdt
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tilbage såvel for den gamle stormand som for hans sbnner, og 
døden kort efter har vel for ham været en befrielse.

Enken, fru Margrete Grubendale, stod nu tilbage som en 
gammel kone i små kår; svigersønnen må stadig hjælpe hende. 
Hun søger da kong Hans om at få St. Jorgens kloster som len. 
Det er muligt, at manden allerede har havt dette len og at 
enken kun, som ofte skete, søgte om at beholde det. Men derom 
siges intet. Af hr. Olufs regnskab må man nærmest antage, at 
det er skrevet, mens Johan Fikkeson endnu levede. Han om
tales deri ikke som død (hvorved der ellers altid [således om Per 
Fikkeson] plejer at indskydes „Gud hans sjæl nåde eller have“ 
eller lignende); heller ikke nævnes fru Margrete som „efter
leverske“. Man skulde snarest tro, at Johan Fikkeson i sit sidste 
leveår er vendt tilbage til fædrenehjemmet, Holmegård, som en 
nedbrudt mand og at hustruen selv har taget initiativet til at få 
klosterlenet som hvilehjem for de to gamle. Fru Margrete synes 
vel endnu at have boet på den lille gård, Abbeltorp, ved Nak
skov, men at den ikke har kunnet forsbrge hende, fremgår af, 
at da hun lå syg på denne gård, måtte svigersønnen understøtte 
hende med 9 mark og 4 skil. Da hun skulde rejse ind til kongen 
for at bede om klosteret, lånte han hende 7 Rhinske gylden og 
yderligere 2 Rhinske gylden, som hun skulde give kongens dor- 
svende, vel for at slippe hende ind. Da hun så havde fået klo
steret, betalte han 10 mark i Næstved for en tavle o: et maleri, 
som hun formodentlig har anskaffet til kapellet. Endelig havde 
hun udstedt gældsbevis for 44 mark Dansk og 7 Rhinske gylden. 
Da de så endelig kommer til ro i klostergården, kan både hun 
og manden nok der have sit udkomme, thi klosteret ejede ca. 
25 gårde i Spejlsby, Ullemark og Udby (af Danmarks bedste 
jorde) og var kun forpligtet til at underholde 8 syge og fattige. 
Fru Margrete levede endnu 1505, da hun opføres på krigslisten 
at stille 2 karle for St. Jorgens kloster og Abildtorp. Efter et 
liv i megen bølgegang og sorg tilbringer hun så formodentlig 
et par år med stille klostersyssel.

Pax huic domui!
Der står nu kun tilbage at omtale den sidste af de 3 sød- 

skende fra Holmegård, søsteren Anne Johansdatter Fikkeson, 
som allerede for 1488 var blevet gift med den ofte nævnte „svo
ger“, Oluf Holgerson Ulfstand. Der siges ikke ret meget om 
hende personlig; men man kommer uvilkårlig til at tænke sig,
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at hun har været drivkraften i de mange handler, hvorved hr. 
Oluf öjensynlig har tilstræbt efterhånden at samle alt det gods, 
der var slægten Fikkesöns fædre- og mødrearv på Møn.

Som vi har set, var Holmegård allerede i Johan Fikkesöns, 
levetid overladt sönnen Per til brug på samfrændernes vegne; 
han havde selv 2/5 part i gård og gods, broderen Lavrids lige
ledes 2/a, og søsteren Anne Vs. Hendes mand, hr. Oluf (han 
var netop da blevet ridder), havde i 1515 tilkøbt sig Lavrids’ 
part og havde således 8/s i gården, som han havde bestyret siden 
Pers enke, fru Ellen, var blevet gift igen. Hendes sön, Axel 
Fikkesön, havde da faderens part 2/&; men dette samejeforhold 
gav som sædvanlig anledning til tvist. Axel F. eller vel snarere 
hans stevfader og værge, Hans v. Melen, må have klaget over, 
at hr. Oluf forhuggede Holmegårds skove. Sagen kommer for 
Møns landsthing, som herrerne må böje sig for, skönt retten 
lededes af en bonde. På thinget udmeldtes et synsnævn, der 29. 
Oktb. 1517*) afgav sin kendelse, der er meddelt som bilag her
til og som går ud på, at skoven ikke var ulovlig medfaret i 
nogen måde. Men striden mellem frænderne fortsættes og fører 
endelig til, at der 30. Maj 1520 på Møns landsthing foretages 
skifteopgörelse mellem parterne. Sagen havde først været for
fulgt på Møns vestre herredsthing i 4 „samfelde“ thing. Enten 
må Holmegård da være regnet til vestre herred — grænsen 
her var ofte vaklende — eller også er grunden den, at strø
godset lå i vestre herred. Landsdommeren, Lasse Porse af Budse- 
semarke, bekræfter med sit indsegle, bomærket ±, , at skiftet var 
rigtig foregået. Hvorledes dette skifte har ordnet sagen, kan ikke 
ses. Men da H. v. Melen „på sin hustrus og Axel Fikkesöns 
vegne“ 8. Nov. 1519 giver hr. Oluf kvittering for 370 mark 4 
skil. Danske for oppebörsel af godsets indtægter, så er dette 
formodentlig afregning for det sidste år af samejets tid. Det må 
antages, at det påfølgende skifte har medført, at hr. Oluf også 
har erhvervet Axel Fikkesöns arvepart og at han derefter har 
været eneejer af Holmegård med tilliggende til sin død 1529, 
og at hustruen fru Anne, der døde samme år, altså har opnået 
at samle igen sin faders gods på Møn. De havde også erhvervet 
mere. Som ovenfor nævnt havde Johan Fikkesön allerede 1495

*) Ved denne dato falder tanken uvilkårlig på, at det var i disse dage <31. Okt.), 
at Luther rejste reformationens fane.
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solgt sine boder (Fikkesholm) på Falsterbo til hr. Oluf. 1523 
havde denne fået kongeligt lensbrev på 4 gårde i Thostenæs 
„på Möyn“, formodentlig dele af det under Chr. I forbrudte gods. 
Han inddrev også sin hustrus part i det i regnskabet omtalte 
Kirkeby len på Fyn. Endelig i sit dødsår får han som oven
nævnt overdraget fra Laurids Fikkesöns sönner, Fikke og Jes, 
noget jordegods i Thostenæs; men dette har formodentlig været 
en del af det strøgods, som Lavrids allerede 1515 havde afstået, 
men som sønnerne vel har fået lov at dyrke, indtil de endelig 
overtager disse steder som fæstebønder. Når hertil lægges, at 
samme Oluf Holgerson efter fru Margrethes død ca. 1506 på 
klosteret i Spejlsby har fået dette kloster som len på livstid af 
kongen, vil man se, at han har samlet meget gods m. m. på 
Møn. Foruden hovedgården, Holmegård med 5 fæstegårde i 
Spejlsby, det meste af Thostenæs by og meget strøgods i 
Koxeby, Hjelm og Frenderup og formodentlig også mere af det 
Grubendalske gods østerpå, desuden Spejlsby kloster og en del 
af Stege byskat som len. Alt dette under middelalderens form 
uden större samlet godskomplex, men en stor mængde spredte 
mindre gårde.

Og udadtil voxer hr. Olufs magt og anseelse stadig, og 
han bevarer den til sin død. Han havde Nykøbing slot og len 
under dronning Dorothea, kong Hans, Chr. II og Frederik I i 
henved 40 år. Efterhånden fik han desuden flere andre len, 
navnlig det af kong Hans byggede Engelborg slot i Nakskov 
fjord. I Begyndelsen kaldes han Oluf Holgerson; da han — for
mentlig ved Chr. Ils bryllup 1515 — blev ridder, kaldes han hr. 
Oluf, og efter forordningen af 1526 tillægges slægtens tilnavn 
Ulfstand. Våbenet var ligesom Grubbernes delt med takker 
(ulvetænder?), men i sort og hvidt. Han blev rigsråd 1523, da 
han sluttede sig til Frederik I. 1 modsætning til broderen Jens 
var han mere rådsherre og hofmand end kriger. For disse evner 
havde han rigelig anvendelse i sin stilling på Nykøbing slot, 
hvor hovedfærdselen var fra og til det østlige Tyskland. Kong 
Hans’ datter, Elisabeth, var gift der med markgreven af Branden- 
burg. Lensmanden må jævnlig tage imod fyrstelige gæster og 
sendebud. Om bryderierne herved vidner et brev af 2. August 
1515, da markgrevinden med flere fyrstelige gæster ventedes til 
Chr. Ils bryllup. Hr. Oluf meddeler heri kongen, at han har 
samlet 40 skibe og fiskerskuder fra Stege, Stubbekøbing og
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Nykøbing, der skulde overføre gæsterne med følge til Sælland. 
Men skipperne havde nu ligget og ventet i 3 uger og vare utål
modige, fordi de hindredes i deres fiskeri. Han udbeder sig der
for kongens svar desangående. Gæsterne kom da endelig, og 
brylluppet fejredes den 12. Aug. med megen pomp, bruden var 
jo kejserens søster.

Da kongen ruster sig til krigen mod Sten Sture 1518, må 
lensmændene skaffe penge, hvor de så kan tage dem fra; herom 
henvises til de aftrykte breve af 15. og 30. Juni. Efter kongens 
og endog biskoppens, Jens Anderson Beldenaks befaling plynd
res alle de kostbarheder, som fromme folk i tidernes løb havde 
skænket til Kippinge kirke med den beromte sundhedskilde. Der 
forlyder intet om, at kirken nogensinde fik sin skat tilbage. 
Lolland og Falster lå dengang under Fyns bispestol, og hr. Oluf 
fik en heftig krig med den nævnte stridbare bisp, der endog 
1514 udvirker, at han bliver sat i band, fordi han havde ladet 
en mand dræbe. Men hr. Oluf får oprejsning, da han et par år 
efter på kongens befaling fører bispen som fange til Engel
borg slot.

Af og til pålægges det ham at føre tilsyn med Stege slot, 
når hr. Anders Bille var optaget andetsteds, ligesom han også 
undertiden opkræver landehjælpsskatten af Møn*).

Hans hustru, fru Anne FikkesOn, der som barn var opvoxet 
ved dronning Dorotheas hof, har på Nykøbing slot også havt 
brug for sin opdragelse som hofdame — i den lange og hOjst 
bevægede tid. Ca. 1525 er hr. Oluf blevet afløst på Nykøbing 
slot af J. v. d. Wisch. Sine sidste år har de tilbragt på BOnned. 
Hun overlevede kun manden nogle måneder 1529. I Horbelev 
kirke på Falster, hvor Bonned var deres hjemsted, ligger en 
gravsten, hvorpå der står:

„Under denne sten ligger hans legeme here 
hos Gud almægtigste haver sjælen glæde og ære“.

Horbelev kirke, der skal være den ældste på Falster og nu 
er restaureret i rundbuestil, er ved folkesagnet om hr. Truels og 
hans døttre tidligt knyttet til Møn.

Fru Anne FikkesOn er den sidste historisk kendte person

*) Se brevet af 18. Sept. 1523, hvori byen Rødby synes første gang at vatre kaldet 
købstad.

F. Bojsen: Af Møns historie. 11
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af den Mønske hovedlinie af slægten FikkesOn, der blomstrede 
så hurtigt op, men ligeså hurtigt visnede. Dens gods henholds
vis på Møn og Fyn opsugedes efterhånden af slægterne Ulfstand 
og v. Melen. Noget Fikkesensk gods på Lolland blev 1527 er
hvervet af den lollandske ridder, Johan Oxe. Fru Anne og hr. 
Oluf efterlod sig ingen bom. Ved skiftet * efter dem blev deres 
gods derfor delt mellem udarvingerne. Blandt disse er den be
kendteste Knud Pederson Gyldenstjerne til Timgård i Jylland. 
Han var 1528 blevet gift med hr. Olufs broderdatter, Sidsel, 
datter af søhelten Jens Holgerson Ulfstand. Han fik på skiftet 
halvparten af det Mønske Holmegård med strøgods; det ses ikke, 
hvem der fik den anden halvpart. Men efter Gyldenstjerne blev 
gården atter samlet, da fru Sidseis broder, Gert Ulfstand til 
Adserbo, 1558 fik hele gården; formodentlig har han i 1529 fået 
den anden halvpart.

Knud Gyldenstjerne har sikkert ikke opholdt sig på Holme
gård, men af Anders Billes regnskab ses dog, at han har været 
i Besøg på Møn 1544 og er rejst videre til Lolland; han har da 
vel set til sit Mønske gods.

Knud G. har ellers ikke efterladt sig noget godt rygte i 
historien; han har ord for at have været en rå og voldsom mand. 
Sammen med Thorben Oxe blev han 1517 anklaget som skyldig 
i Dyvekes død. Thorben måtte bøde med livet, men Knud slap 
med aldrig mere at måtte vise sig for kongen (Chr. II). Næste 
gang, de sås, var, da Knud fik det hverv at føre den fangne 
konge til Sønderborg fængsel; da viste Knud sin råhed og raseri 
ved at trække kongen i skæget og rive den gyldne vlies af hans 
hals. Han søgte at hævne sig på mor Sigbrit ved at føre hendes 
gravsten fra Helsingør til Timgård for at håne den og slå den 
i stykker. Forøvrigt er hans navn knyttet til den bevægede tids 
voldsomme kampe. Længe var han lensmand på Nykøbing slot. 
Senere fik han Kalundborg slot og blev tilsidst fangevogter for 
Chr. II. Da var de begge bleven gamle, lidenskaben var ud
brændt, og forholdet mellem dem skal være bleven helt venligt. 
Den gamle Knud G. gav sig endogså af med at skrive salmer. 
Han døde 1552, 7 år for kongen.

Efter Gert Ulfstand er Holmegård overgået i Rantzauernes 
besiddelse. 1631 ejedes den af rigshovmesteren, Frants Rantzau, 
der var forlovet med Chr. IVs datter, Anna Cathrine, men druk
nede i Rosenborgs slotsgrav 5. Nov. 1632. Anna Cathrine døde
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kort efter af sorg, og hendes sorg er rørende skildret i Anna 
Cathrines vise, der er optaget i Peder Syvs folkeviser. Frants 
Rantzau var lensmand på Møn; han har ladet prædikestolen i 
Stege kirke udføre. 1631 mageskiftede han Holmegård til kongen. 
Den omfattede da 4 gårde i „Spegelby“, der kaldtes kongens 
„vildtbane“, nemlig:

1) Niels Jakobsen, Holmegård, giver årlig af en eng 1 rbd.,
5 pund byg, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 2 sk. grot — og er på 
gårdens grund 3 gadehuse:

Niels Jörgensen 2 rigsmark.
Jeppe Jörgensen 2Vä rigsmark.
Lavrids Povlsen llA rigsmark.

2) Jeppe Thuesen 6 tdr. byg, 1 lam, 1 gås, 2 höns.
3) Jakob Madsen 1 pd. byg, 1 lam, 1 gås, 2 höns.
4) Anders Rasmussen 8 tdr. byg, 1 lam, 1 gås, 2 höns og af 

et vænge 1 rbd.
Nok giver disse 4 mænd af et vænge, kaldes Thågholm,

1 pd. byg, og er skov til disse gårde til 100 svins olden.
Af disse oplysninger fremgår, at Holmegård på denne tid 

behandles som fæstegård med landgilde. Ved sammenligning 
med skødet af 1515 ses dog, at den har bevaret sin da for
modede størrelse; 5 pund byg er lig 20 tdr. og et tilsvarende 
hartkorn. Dens da formodede tilliggende af 5 mindre fæstegårde 
er derimod svunden ind til 3 gårde og 3 huse. To gårde er i 
tidens løb afhændede, og de er formodentlig havnede hos klo
steret. At de nu nævnte 4 gårde tidligere har udgjort et lille 
godskomplex, fremgår af, at de endnu er fælleds om Tågeholms 
vænge og skov til 100 svins olden.

Efter at disse gårde 1631 er kommen ind under kronens 
vildtbane, forsvinder den sidste rest af godsherligheden. Holme
gård er formentlig blevet delt i 3—4 bøndergårde og det hele 
opslugt af krongodset. På samme måde er sikkert mange af 
middelalderens små herregårde efterhånden forsvundne.

Forøvrigt henvises til det som bilag meddelte regnskab, der 
bærer årstallet 1488, med de dertil knyttede forklaringer. Lige-

li*
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ledes meddeles nogle originale breve, hvortil der henvises i 
texten.

Om end den adelige slægt, Fikkeson, dels uddør, dels for
svinder i bonde- og borgerstand, så blev navnet dog længe be
varet på Møn. Når der i Stege bys bog s. 64 berettes om en 
borger i Stege, Hemming Fikkeson, der ved rettergang 1537 
generhverver nogle gårde i Stege, som hans slægt havde skænket 
til Guds legems alter i kirken for sjælemesser, så er det troligt, 
at han har kunnet påberåbe sig adelig slægt, thi denne tilbage- 
løsningsrett tilkom efter recessen af 1536 egentlig kun adelen. 
Når navnet af og til fandtes blandt bønderne, så må man er
indre, dels at der rimeligvis fandtes uadelige sidelinier, dels at 
adelige navne ofte optoges af folk, der havde tjent vedkommende 
familie, f. ex. Bille.

I et skiftebrev af 3. Aug. 1500 mellem den da fratrædende 
lensmand, Mogens Goye, og flere slægter nævnes såvel løsøre 
som pantegods for 1200 gylden, der havde tilhørt „Ane i Stege". 
Hvem mon denne rige Ane har været? Mon ikke der menes St. 
Annæ gård og fattigblok?

1488. Bilag 1.
Reghenskab mellum Hans van Melen, Axel Persön oc meg, 

Ficke Lauerssön, oc Jes Lauerssön.
Anno dominj lxxxviij.

Thette ær thet, som Per Fickissön, gvd hanss siel nodhe, 
bleff meg skildig.

Jtem viij marck aff end hwid hest, som ieg kiøfthe aff 
Olwff Daa.

Jtem v marck, som ieg betalede end lege.1) vti Niikiøbing 
før end Iörghen2) oc ith korelbond, som Per Fickissön tog fraa 
hanom3).

Jtem sende ieg hanom jc marck tiil Roskilde til Per Søwff- 
renssöns hwss, som Lasse Nagel haffwe skwlde, som hanom 
ther indmanit4) haffde.

Jtem iij marck, som samme swend therede5) then tiid, han 
førde hannom pengene.

Jtem then tiid Per Fickissöns høstrw skwlde gaa vti kirke”),
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sende ieg hinne iij pd. malt, ij pd. miel, j tønde smör, oc then 
tiidt galt tønde smör xij marck, pd. malt iij marck, pd. miel 
iij marck.

Item xij mark iii p ij <A, som Axel Persön tiilfaldher af xxxj 
marck, som her Johan Fickissön lente aff sancte Jörgen po 
Möin7).

Jtem xvj sidher flesk, som ieg sende frw Elne samme tiid, 
hwn gick vti kirke, oc hwer side j marck. Summa xvj marck.

Item sammeledis sende ieg hinne xv marck vox for v marck 
oc iiij p.

Summa lateris ijc xjx marck vij p8) (I68V2 mark 7 skil.).

Jtem then tiid Per Fickissön folde myn herris node tiil 
Swerige9), lente ieg hanom end gra hest, som Iørgen Olsön lj 
marck10) bød meg for hannom, oc bleff samme hest døth vti 
Bleginne11).

Jtem viij marck for ith skøtte12) harnisk, som han bleff meg 
skillig13) samme tiid.

Jtem iiij marck for iiij alne brwnt deffwenterst14), som kom 
pa børen15), ther hånd bleff begraffwen.

Jtem Per Fickissön soide j gord vti Stege, som her Johan 
Fickissön tiil hørde10).

Summa lateris lxij marck xij p (62 mark 12 skil.).
Jtem om Kirkeby len vti Fyøn.
Jtem soide her Johan Fickissön samme gord for jcxv marck17) 

oc ey kwnde hemble18) then mand samme gord, som hanom 
kiøfte, thi hans sön Per Fickissön haffde solt hanom tiilforen.

Jtem ther aff tiilfaldher Axel Persön xlvj mark19).
Summa lateris jcviij marck iiij p (108 mark 4 skil.).
Jtem bør meg oc athaffwe vetherlaw for then stwndt, som 

Per Fickissön sad vti Holmegord oc brwgede marck oc skow, 
oc ieg haffde ther inthet vetherlaw imod, oc sidhen sath hanss 
høstrw vti samme gort intiil swo lenge, att hwn bleff mandet20).

Jtem betaide ieg x marck vti Nestwit for end taffle21) pa 
frw Margretis vegne.

Oc ther aff tiilløffwer22) Axel Persön iiij marck.
Jtem betaide ieg Lasse Bring ix marck oc iiij p pa frw 

Margretis vegne then tiid, hwn la siwg vti Abbeltorpe23).
Oc ther aff tiilfalder Axel iiij marck ij p ij «3i.
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Jtem lente ieg frw Margrete vij rinske gyldne then tiid hwn 
fick sancte Iörgens closter pa Moin24).

Oc ther aff tiilfalder Axel ij rinske gyldne oc ij marck.
Jtem lente ieg hinder samme tiid ij rinske gyldne, som 

myn herris dorswende25) finghe, ther hwn fick samme closter.
Oc ther aff tiilfaldher Axel Persön ij marck.
Jtem xxiiij p, ieg gaff end karl tiil frackt, som førde noghre 

sildh her aff Falsther oc tiil Broholm.
Oc ther aff løffwer26) Axel Persön ix p ij alb.
Summa lateris xvij marck iiij p x <A. (17 marck 4 skil. 10 

penninge).
Jtem xliiij marck danske oc vii rinske gyldne27), som ieg 

lente frw Margrete, som hinnis bref vtviser.
Oc ther aff tiilfalder Axel Persön xviij marck i p ij alb., ij 

rinske gyldne oc ij marck.
Jtem lente ieg hanom ij rinske gyldne pa Nickiøbing.
Jtem xxx marck, som ieg haffwer betallid tiil sancte Iörgens 

capeile pa Möin for iijm2S) mwrsten, som Per Fickissön lonthe 
aff samme capeile.

Oc ther aff tiilfalder Axel Persön xij marck.
Jtem xxjx marck, som her Johan Fickissön lente aff sancte 

Iörgens kisthe29) pa Möin, oc sammeledis ij marck aff sancte 
Anne block30) ther samme sted, som Copalois qwitense vtwiser.

Oc ther aff tiilfalder Axel Persön xij marck iiij p.
Jtem xvj marck, som ieg therede tiil Køffwenhaffn vti fiord 

fastelaghen, ieg førde vore pante breff vti rette.
Oc ther aff tiilfalder Axel vj marck vj p.
Summa lateris lx marck iij p ii alb. (60 mark 4 skil. 2 alb.).
Summa summarum iijcxxxvii marck vii p ij alb. (287 mark 

7 skil. 2 alb.) for vthen then gordh vti Steghe, som Per Fickis
sön solde, som ær Axels part, xlvj marck.

Summa summarum, som Per Fickissön meg skildig ær 
iiijc marck iiij p ij alb. (400 mark 4 skil. 2 alb.) medt then gord 
vti Stege for vthen myn part aff Kirkeby len.

Jtem lodh frw Elne opbigghe i gord aff samme skow, som 
var plat ødhe, som ligher vti Spitelsby31).

Jtem the sagher, som ære emellom forscreffne frw Elne oc 
meg, wore tor vor nodigste herre oc bleffwe indsetthe for sam- 
frendher, oc samtickede wij bodhe atlide oc nøges pa bodhe
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sidher, hwis the giorde oss emellwm. Oc ther vtoffwer haffwer 
hwn steffnedt meg, oc mener ieg, at hwn gior mig ther medt 
vskel, efther thi atwi haffwe sath sagherne fra oss, oc bwrde hwn 
at steffne samme samfrendher oc icke meg32).

Summa summarum, som Per Fickissön skildig aer mig, 
iiijcxj marek oc vij p ij alb. (411 mark 7 skil. 2 alb.) med then 
gord vti Steghe33).

Oc thess forwthen myn part i Kirkebi len, som inthet aer 
regnet.

Thette aer thet, som ieg haffwer sold aff then mose84), som 
ligher tiil Holmegordh.

Jtem forsthe ar laa Didrick ther oc solde forsthe tiid aff 
samme mose xij marek oc ther efther, wegn bleff bether, for xij.

Jtem annet ar solde Heming Tygessön aff samme mose 
xviij marek.

Jtem tredie ar solde Lille Mattis af samme mose xxviij 
marek.

Jtem fierde35) ar soldis aff myn eghen mose, som ieg kiofthe 
aff frw Anne af Gerdorp36), oc inthet aff then mose, som ligher 
tiil gordhen.

Jtem her imodh sad hwn vti samme Holmegord vti ix eller 
x aar37) oc brwgede samme mose oc skow och brwgede eegh 
oc bogh.-

Summa summarum, som aer soldh aff forsereffne skow, 
lxxij38) marek, oc her aff tiilfalder Axel Perssön xxix marek iiij 
p mindre.

Thette aer thet tiiltal, som ieg haffwer tiil Hans fan Melen.
Jtem om Kirkeby len89), som han haffwer vellelig40) tagit 

meg fraa.
Jtem sade han, at ieg haffde ladith hwgge hwndert oc sex- 

sinde41) twffwe aeg oc bog, som icke skal findis vti sandhet.
Jtem om nogit gotz, som Lawris Fickissön42) vtsette for 

Per Fickissön, som her Probörn43) fick.
Jtem besad frw Elne Holmegord paa Möin medt nogit gotz, 

ther tiil laa effther Per Fickissöns dot, indtill thiss att hwn bleff 
gift. Oc iegh fick ther inthet vedherlaw for, oc ther ®nd vti ith 
fwlt baa44), oc thet beholt hwn altsamen og brwgede skow oc 
marek effther syn eghen vilie, oc ther haffde her Johan Fickis
sön po Monbo lantz ting for boyt45) hende at brwge enthen skoff 
eller marek, som ieg kand bevise med ofne besiglede breff.
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Jtem loed hwn opbigghe i bwnde gord vti Spitelsby aff 
then skow, som ligher tiil Holmegordh.

Jtem om then bonde po Möyn, som frw Eine talde meg 
tiil om nogiit falsmol46), bleffve vij om forlicthe vtj swo mode, 
ath hwn skwlde beholde thet stickæ ledisk47), som vtjghen stodh, 
som ieg kand bewise med Hans Copelow48), Nils Riig oc Nils 
Scriffewere oc med flere gode karle,'saa som hoss vore.

Jtem vor ieg oc vtj Nestwet söndagen reminiscere49) oc for
bydde50) dher med nogle aff myne samfrender, oc kam hånd 
ther icke eller oc vor list51) for hanom eller scriff thit52) med 
noglæ, oc forterde ieg xv marek v p.

Jtem laa ieg vtj Køffuenhaffn then herre dag vth offuer oc 
forbydde Hans van Melen efther vor nådige herris stefning handh 
sende meg, oc theride ther52).

Jtem beskatted Hans van Melen myn bwnde vth aff j 
Skemendrwp vj marck, som handh køfthe seg qwith for en øxe 
oc en korde oc liwde vor nådige herris breff, ath hånd eller 
nogher hans fogedher eller lackere icke skulle tage pennighe aff 
nogher mand53)

Jtem setther ieg vtj retthe, ath eftherthii Hans van Melen 
forweruide breff aff vor nådige herre, ath hånd eller Axel Per
son skal beholde Kirkeby len swo lenge, som Lawris Fickissön 
thet vthi vere54) haffde, om Lawris Fickissöns börn eræ plictighe 
ath vth giffue oc betalle then oppebørelse, som theris fadher 
Lawris Fickissön oppe bar aff samme Kirkeby len55), oc haffuer 
hånd myn parth aff samme len oc haffuer oppe borid landgilde, 
gesterij, saghefald, gordfestningh, oldengeld, eckt, arbeid och 
alt anden, hwat thet renthe kand.

Original på papir i brækket folioformat i Rigsarkivet. Privatarkiver: Oluf 
Holgersen Ulfstands arkiv.

Anmærkninger til regnskabet 1488.
’) læge, 2) Jörghen? Da det står ved siden af et koralbånd, er det for

modentlig en misforstået form for görsom a: klenodie eller måske et billede af 
St. Jörgen, ’) Per synes at have lönnet sin læge ved at tage nogle klenodier 
fra ham, 4) indstævnet til gældsfængsel, indlager, 6) tærede, •) hustruen Ellen 
Uhelds kirkegang efter barsel formodentlig med drengen Per, ’) lånte af St. 
Jörgen a: Spejlsby kloster, 8) sammentællingen er rigtig I68V2 mark 7 skil., 
kun er 2 penninge ikke medregnet. Sammenligner man datidens og nutidens 
varepriser, vil en mark Danske have en værdi af ca. 20 kr. ’) Da Pers hest 
dør i Blekinge, har toget sagtens gældt Kalmarmødet i 1484 (?). 10) Det kan
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heraf ses, at en rytterhest havde en værdi af ca. 1000 kr. n) Blekinge, 12) skytte* 
harnisk, 13) skyldig, u) klæde fra Deventer i Holland, 15) båren, 1G) Pers selv
rådighed over gården i Stege, se Stege bys bog s. 19; I sammentællingen 
mangler 4 skil. 17) En pris af 115 mark tyder i forhold til andre kendte ejen
domshandler i Stege på en ret betydelig ejendom. Per har altså solgt gården 
og brugt pengene. 18) hjemle. 10) o: 2/5 af 115, altså en broderiod. 20) o: gift, 
senere med Hans von Melen. 21) Maleri, måske en altertavle til kapellet. 2S) skal 
formodentlig være tilhører, tilkommer. 23) Abildtorp ved Nakskov. 24) i Spejlsby, 
en gylden regnes her = 27a mark. 25) kongens dörsvende, hofsinder. 26) = til
hører (ovenfor). 27) en större sum (ca. 1200 kr.). 28) □: 2500 mursten, men må 
være fejlskrift for 25000, da prisen ellers vi ide være ganske urimelig. 29) Hospi
talets pengekasse. 30) St. Annægårds fattigblok i Stege (se Stege bys bog s. 
170) synes at være bestyret af hospitalets forstander Capelo. Det er formodent
lig dennes svigerdatter, Birgitte, som vi senere hører om. 3l) altså en af de 
Spejlsbygårde, som hørte til Holmegård. 32) Fru Ellen (Hans v. Melen) har 
stævnet Oluf Ulfstand, og regnskabet er altså et indlæg fra ham i sagen, hvor
ved han hævder, at hun må holde sig til fælledsboet og ikke til ham. 33) Hoved
summen er en del större end de enkelte poster, sammenlagte; men det er ikke 
klart, hvad der er medregnet. 34) Maglemose har altså ligget til Holmegård; 
m$n desuden har Ulfstand havt en part som særeje. 3S) De 4 år er altså reg
nede fra 1481, da Per Fikkesön døde, til 1488. 86) Herregård ved Slagelse. Den 
ejedes i 15. årh. af den Snubbeslægt, der uddøde omkring 1500. Måske har 
fru Anne tilhørt denne slægt; måske er hun den ovennævnte „Anne i Stege“ (?)
37) Heri er altså medregnet den tid, hun var der med Per Fikkesön. Formod
entlig er de da kommet til Holmegård et par år efter skiftet 1473 på Broholm.
38) De sammenlagte poster giver kun 70. 39) i Syd Fyn. 40) voldelig. 41) 6 gange 
tyve. 42) Den ældre broder, Lavrids Fikkesön, på Broholm, har altså villet 
hjælpe den havarerede Per. 43) Predbjörn (senere Preben) måske Podebusk 
synes altså at have været værge for Per. 44) indbo. 45) forbudt; faderen Johan 
F. har altså tidlig frygtet misbrug. 46) bøde. 47) klæde fra Leyden. 48) Formod
entlig klosterforstanderen, der ovenfor skrives Capelo. 40) anden Søndag i fasten. 
50) forbiede, ventede. 51) liste kan betyde forføre, kan også komme af „lise“, 
hvile, dovenskab; måske er meningen, at der blev lyst efter ham og skriftet, 
brevvexlet med nogle om hans udeblivelse? 52) Beløbet er ikke angivet i ori
ginalen. 53) Sammenhængen er formentlig, at Hans v. M. (som lensmand på 
Nyborg) havde krævet 6 mark af en af Ulfstands bønder i Skemendrup (for
modentlig på Fyn), og bonden friede sig ved at levere en øxe og en kårde. 
Men kongens brev lød, at hverken han eller hans fogeder eller tjenere (lackere) 
skulde tage penge af nogen. 54) værge. 55) Fremstillingen er atter uklar. For
modentlig cr sammenhængen den, at Kirkeby len var overgået til Johan Fikke- 
söns börn. Den ældste sön Lavrids havde så havt lenet en tid, og derefter 
skulde H. v. M. — eller rettere hans stevsön Axel — ifølge kongens brev 
have det lige så længe. H. v. M. synes imidlertid at have truet Lavrids’s börn 
med, at de skulde komme til at betale, hvad faderen havde oppebåret; og ende
lig minder- Ulfstand om, at også han som tredie arving skulde have part i 
lenet. Forøvrigt var Lavrids Fikkesön ikke død, men levede længe efter 
denne tid.
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Bilag II.

Kong Hans gör vitterligt, at Oluf Holgersen, embedsmand 
på Nykøbing, har nu til gode rede ladet fornöje os först 100 
lødige som Nakskov skulde have givet i byskat til st. Mortens
dag ifjor, og sammeledes 165 Æ1) danske af byskatten af vor 
købstad Stege, som ligeledes skulde været udgivet til st. Mortens
dag ifjor.

Givet på vort slot København onsdagen næst efter söndagen 
Invocavit år mdix.

Kong Kristiern II gör vitterligt, at hr. Oluf Holgerssön, 
embedsmand på Nykøbing, nu har gjort os god rede og regn
skab for to års landehjælp2), som han i vor kære hr. faders tid 
optog og udgav i Nykøbing len og på Møn, og desligeste og 
for 2 års landehjælp, som han nu siden efter vor befaling der 
sammesteds og i de til slottet hørende kirker har oppebåret og 
udgivet. Efter sit regnskabs lydelse bliver han os aldeles intet 
skyldig uden nogen atterstade8), som igen standendes er og som 
han skal indkræve med det første, som er 40 # 8 p.

Givet på vort slot Nykøbing söndagen næst efter st. Botulphi 
abbatis dag år 1516.

Wij effterscreffne Niels Matzsön vtj Hoffuitskow, Hennickæ 
Hemmingsön i Øs[ter]4)marckæ, Andhers Jensön, Jens Raa i 
sammested, Veliom6 Olsön i Pollerpe, Andhers Jepsön i samme- 
sted oc Niels Clauesön i Keldbymagle gøiæ vittherlict oc kendis 
met thette wort obne breff, at aar effther gudz byrd mdxvij 
odensdagen sanctorum Symonis et Jude apostolorum dag wij 
tiltagne waræ pa Mønbo landzting at grandskæ oc forfare om 
noget vloglict skowhug, som skulde wæret hugget pa the ene- 
merckæskowæ8), som liggendis æræ til Holmegord her pa Møn, 
som her Oluff Holgerdsön, riddher, sagde, at hanom var tilsagt,

!) Byskatten var egentlig 175 mark; de manglende 10 mark er vel tilfaldet Oluf 
H. for opkrævningen. På denne tid har han på Johan Fikkesons arvingers vegne 
altså havt hele byskatten af Stege.

2) Extraskat, som Oluf H. altså også har opkrævet på Møn.
8) Et godt ord for nutidens „restance“.
4) Hul i papiret.
5) Villiam.
H) Særeje, i modsætning til alminding.
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at hand skulde haffuæ ladet vloglige hugget ther. Tha ware wj 
nw her i dag forsamblet pa samme enemerckæskowæ at see, 
grandskæ oc forfaræ om samme skowhug. Tha haffuæ wij thet 
nw offuerseet twært oc ændelangt, oc kwnde wij ickæ rætthere 
see oc forfaræ bode pa støde oc pa stompe, som vtj viij eller 
tij aar skal haffue wæret hugnæ, ænd tij bogher1) oc wedh tij 
eller xij egher2) oc ey ytthermere, oc findis oc noghre bøgher 
ther ibland, som haffuæ wæret affblest, oc stompenæ æræ siden 
affhugnæ, som os alle vel vittherlict ær oc seet haffuæ, oc kwnde 
wij ey ytthermere kendne, at ther ær vloglige met faret vtj 
nogher made. Til vidnesbyrd trøckæ wij wore incigler næthen 
fore thette wort obne breff, giffuit torsdagen nest effther sancto
rum Symonis et Jude apostolorum anno dominj mdxij.

Kong Kr. II til hr. Oluf Holgersen, „vor mand oc tjæner“.
Som vi dig nu tilskreve om de 100 lod sølv, som du os 

elski, mester . . . ?) Glob på vore vegne tilsagt haver, da bede 
vi dig, at du endnu undsætter os med 100 lod sølv til låns, og 
find der råd til, hvor du kan, så vi visselig fange det, og ant- 
vord det denne brevviser, os elskel. mester Hans Wenck, vor 
skriver; han skal på vore vegne göre dig der forvaring på, så 
dig nöjes skal. Sammeledes og at du antvorder ham så meget 
guld, sølv og penge, som du har på sacramentens4) vegne og 
sacramentet tilhører. Dermed gör du os sønderl. til vilje; ti 
lad etc.

Skrevet på vort slot København sanctorum Vitj et Modestj 
dag år etc. mdxviij. Under vort signet.

Jeg, mesther Hanss Wencke, waar kiæriste naadige herris 
scriffuere, kennis mig meth thenne myn eghen handscrifft athaf- 
fue anammet och vpbaaridt thiil waar kiariste naadige herris be- 
hoff efftir werduge fadirs her Jens Anderssons, biscop aff Fyens 
befallinge aff welbyrdig man her Oluff Holgersson, riddere, 
noghit guld, sølff och penninge, som han i ghømme och for- 
uaringe haffde aff sacramentene i Kippinge kircke, som er først 
atthen och tiwge Hörneskes gyldene, tw hwndrede och ny Rinske

*) bage, 
s) ege.
3) Hul i papiret. Skal være Anders G., rentemesteren.
‘) 1 Kippinge kirke.
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gyldene, sexten postelatiske4) gyldene, ny och tryssindztiuge 
lødig marck sølff, tw lodh och eth qwintin i skeder2), bratzer3), 
tegn och møghen andhen gerningh. Jtem halffiorthende lodh 
guld, som er brødhit4) i nobele guld, ducate guld, læth guld 
och andhit fremmit guld, jtem halff andhen lødigh marck och tw 
lodh sølff vdj Skrickenberger och andre myntede sølff penninge, 
sammeledis sex lødig marck reth pauemente5) i stædere penninge 
och møghen andhen wbekent mynt. Och beplichter ieg migh ath 
fly forne her Oluff Holgersson, riddere, ythermere waar naadigiste 
herris foruaringhe paa forde guld, sølff och penninge met hanss 
naadis breff och segell. Giffuit paa Engelburgen8) andhen dagen 
nest efftir sanctorum Petri et Pauli apostolorum dag aar etc. 
mdxviij.

Jta est ego Johannes Wenck qui supra manu propria7).

Jegh Lase Porse8) aff Butzemarke, lantzdomere på Møen, gør 
witterlicht met thette mit obne breff, ath aar effther gudz byrdh 
mdxx then onsdagh nest effther pintzedagh pa Mønbo landztingh 
for migh och menighe tingmend och almwe, som then dagh 
forneffnde tingh søgt hafte, wor skicket Hans Klauisön, erligh 
och welbyrdigh mandz her Oluff Holgertsöns myndige foget, 
tha hans fiere9) tingh, och bødh sigh til lod och reth skiffthe pa 
forscreffne her Oluff Holgertsöns wegne met Axel Persön vdi 
Holmegordh skow, march, agher och engh, som liggher til for
screffne Holmegordh i Spidelsby. Sammeledis haffde och for
screffne Hans Clauisön sine tinghøringe10) jnnen iiii tingstocke 
aff Westre herris tingh, huilke som kwngiore, ath forneffnde

Forskellige fremmede møntsorter.
2) Skeer.
8) Brystnåle.
4) brudt, delt.
5) møntmetal.
6) Den af kong Hans opførte borg i Nakskov fjord.
7) Således er det mig J. W., der ovenfor har skrevet med egen hånd.
8) En anden afskrift af brevet har „Person“. Det adelige navn Porse kan være op

taget f. ex. efter den i Stege bys bog s. 173 omtalte Erik Pors, der var tolder 
på Møn. Medens landsdommerne (overretten) ellers som regel var adelige, finder 
vi en lang række bønder som landsdommere på Møn. Ligeså var forholdet på 
Bornholm.

9) fjerde. Sager skulde stævnes til 4 „samfelde“ (efter hinanden følgende thing).
10) thingsvidner, bisiddere.
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Hans Claueson haffthe och loglige forfuldt ther iiii samfelde 
tingh forneffnde Holmegardh skow och march, agher oc engh, 
huad som thet helst er, eller huar som thet finnes kand. Ath 
so gik och ford1) pa Mønbolandztingh, thet witner iegh met 
mit jndzegle tryckendis nethen for thette mith obne breff. Datum 
anno, die vt supra.

Ffrederick mett guds nåde wtuold konning2) till Danmarck, 
rett arffwing til Norge, hertug i Slesuick, Holsten, Stormarn oc 
Dit. etc.

Vor s. g. t. Kiere her Oluff, widher, att wij haffue forskickett 
oss elskel.e her Anders Bille till wortt leyre for Køpenhauffn i 
wore oc rigens merkelige erinde ock werff; thij bethe wij etther 
kierligen, att ij wille fare till wortt slot Stege paa Møen oc were 
ther wtij iij wgher eller en monett i thet aller lengste oc see till 
wort beste oc gauffn paa forne slott oc land, till gud will, 
forscne: oss elske.e her Anders Bille till bage egen fraa wortt 
leyre kommendis worder, oc skall hånd skicke etther øøil, madh 
oc hues i:i) behoff haffue. Ther giøre i oss synderligen till willie 
mett, oc welle thet altid naadeligen mett etther forskille4). Be- 
fallindis etther gud. Schreffuet i vor kiøpstad8)' Rødby fredagen 
nest effther helge korss dag exaltationis aar etc. mdxxiij. Under 
wortt signette.

Oss elske? her Oluff Holgierdson, ridde/, wor mand ock 
raad6).

Thette effterscreffne er mytt gotz, szom jeg Birgitte Kappe- 
loes, førde till Spedelsby, prima.

Jtem eth siølffbelthe, giort vtj iiij hyrniitt spenger7) pa xxxij 
lodt siølff, szom Jep Bosson tilhør oc lede8) mig. Jtem en kor- 
rell9) psaltere met v siølff stenæ, goedt szom x marck, szom Jep 
Bosson lede mig. Jtem en gwlkede pa xv gyldenn. Jtem j taffle 

J) fortid af at fare.
2) udvalgt konge, men endnu ikke kronet.
*) hvad J. Udtrykket „hvis“ for „hvad“ holdt sig helt ned i det 18. årh.
4) forskylde.
5) Første gang Rødby nævnes som købstad.
°) Han var da nylig blevet rigsråd.
7) hjornespænde.
8) lejede eller her måske =• lånte.
”) Koral.
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aff siølff forgylt met v stene, j siølffske pa ij lodt. Jtem e[n] 
kniffue skede, met kniffue beslaghen, iij lodt siølff. Jtem en 
fløgels pwng med ix forgilte dopper iij lodt. Jtem ij gwldringe, 
then ene pa ij Wngers1) gilden, szom jegh kiøpte aff Kierstine 
Lydickis i Nestuidt, oc then anden ring goedt szorri v marck 
met en brwn stien. Jtem eth halssclede met iiij par forgilte lef- 
fuemalier2) oc en lencke aff siølff forgilt ath snøre mett. Jtem 
j lydenn siølffring, giort wtj en rosszenkrantzs, laa wtj myn pwng, 
oc v marck rede pendinge. Jtem i then anden pwng viij doble 
skelling, myne strømper met xj forgilte knappe. Alle myne lyn- 
kleder, hoffuitcleder oc halsscledhre wtj mytt skryn. Jtem en gron 
engilst kiortell met viij par malier forgylt. Jtem myn dotthers 
kiortell aff grontt engilst met iiij par forgilte spendelsze viij 
lodt. En sorth armeteyst8) kobæ vj alne, och siddher vtj ij 
forgylte ringe. Jtem j agedyne, iij hiwner. Jtem ij oeste, szom 
jeg kiøpte aff Niels Matsons4) hwsfrue i Hoffuittskoff for xiiij p. 
Jtem j lax, goedt szom xx p. Jtem eth nyet laghen, i korenseck, 
szom Hanss Gridstøbere i Nestuid lede mig.

Summa summarum ijc oc xxvj marck oc mere ickij nept5) 
regnitt.6)

Bilag III.

Hvideslægtens forgreninger.

I bogen om Jakob Sunesön er gjort rede for Hvideslægtens 
oprindelige afstamning. Det er almindeligt antaget, at Sunesön- 
nernes våben, de 3 bjælker på blå grund, er det ældste fælleds
mærke for Hvideslægten*). Jakob Sunesöns .segl er det ældste

x) Ungarsk gylden.
2) løbemaller.
3) formodentlig en kåbe med ærmer, hvis det ikke er navnet på en slags klæde.
4) N. Matsön nævnes også i thingsvidnet fra Mønbo landsthing 1517. Betegnelsen 

„husfrue“ tyder på, at Hovedskovmanden har været lidt mere end bonde.
5) på nippet — nöje.
6) De förste fem her gengivne breve findes i Rigsarkivet, privatarkiver, Ulfstand, 

det sidste aktstykke i topogr. saml. papir, herreder, Møn.
*) Skjoldefrisen i Sorø kirke er ikke pålidelig. De særlige våben, som der tillæg

ges Absalon og Esbern Snare antages nu for fantasi. Hvis de har benyttet noget 
våben, har det nok været de tre bjælker.
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opbevarede våben af denne art. Det synes derfor at være et be
synderligt indfald af det store værk, adelsårbogen (årgang 1893), 
når det opfører Sunesönnerne under slægten — Galen, alene 
fordi „Skjalm Hvides sön Sune skal have havt en sön ved navn 
Jon Galen, efter hvem der dog kun kendes en datter, og hans 
datter Cæcilie havde en datterdatter Margrete, som var moder 
til Vagn Gallen“ o. s. v. Først 200 år senere optoges Galen 
som slægtsnavn. Hvideslægten er så udpræget Sællandsk, at det 
kun kan være misvisende at henføre den under den yngre Skån
ske Galenslægt.

Efter de hidtil foreliggende oplysninger synes Skjalm Hvides 
mandstamme at være uddød för 1350 med Stig Jurissön. 1 de 
sidste slægtled møder vi navnet Stig og Stigson, som spiller en 
rolle i senere tid. Men i middelalderen standsede man ikke her 
tillands ved mandstammen, kvinderne regnedes også med, og 
kvindelinierne var ofte ligeså ansete. Hertil må regnes linierne: 
Litie, Erlandsön, Stygge, Hak, Falster, Bjelke, Stigsön og Galen, 
hvilken sidste dog måske tilhører en mandslinie, da navnet ikke 
oprindelig har været et personligt øgenavn (galen = gal).

Senere findes det skrevet Galeen, som det synes med tryk 
på sidste stavelse.

Som tidligere forklaret stammer Z/f/eslægten fra Ebbe Sune- 
söns datter Cecilie; Erlandssönnerne fra en datterdatter af Sune 
Ebbesön. Slægterne Hak og Stygge er atter sidegrene af Erland- 
sönnerne. Falster stammede fra Absalons søster og fortsattes 
med navnet Bjelke (efter våbenet). Endelig Stigsön og Galen. 
Alle disse førte bjelkevåbenet med enkelte ændringer eller til
føjelser; men ingen af dem vides at have kaldet sig Hvide, om 
end alle af Skjalm Hvides æt. Der har sikkerlig været mange 
flere beslægtede linier, der efter deres fædreslægter har ført andre 
skjoldmærker. Således finder vi allerede i slutningen af 13. årh. 
at den bekendte marsk Stig Anderson regnes til Hviderne af 
kvindelinien så vel som to af hans hustruer. Selv vides han ikke 
at have kaldt sig Hvide, men eftertiden har givet ham dette 
navn, som rimeligvis har været knyttet til hans efterkommere. 
Men marsk Stig og hele hans slægt førte ikke bjelkevåbenet; 
han så vel som slægterne Gyldenstjerne og Pors havde som 
skjoldmærke den syvoddede stjerne i blå grund.

Da forordningen af 1526 udkom om antagelse af faste 
slægtsnavne, lod en af marsk Stigs efterkommere af mandslinien
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sig kalde Hvide; det var således ikke glemt i slægten. Manden 
hed Knud Otteson Hvide og ejede Rødkilde på Fyn. For sdnnen 
Jakob Knudsån Hvide synes det at være gået tilbage, så arving
erne frasagde sig arv og gæld efter hans enke, og dermed for
svinder også Hvidenavnet igen. Jakob var blevet såret i Dit
marsken 1559 og døde 1563. Dette år har derfor været anset 
for Hvideslægtens dødsår, hvad dog ikke er rigtigt uden for 
denne linies vedkommende. Hans søster Margrete Hvide var 
gift med Clavs Eggertson Ulfeldt på Elmelunde, og hun døde 
først 17. Juni 1595 og var da formentlig den sidste, der har 
båret Hvidenavnet.

Medens Rødkildelinien antog navnet Hvide, blev StigsOn 
slægtsnavn for en nærbeslægtet Fynsk linie af Katterø, nu en 
landsby ved Fåborg. Herfra udgik 4 mærkelige brødre: Povl, 
Otto, Hans og Stig Stigsån, kendte af Anders Billes historie; 
de tilhører marsk Stigs mandstamme og fører den syvoddede 
stjerne. Det antages nu, at den bekendte æventyrer og sømand 
Otto Stigson, der døde i Svensk fangenskab kort efter 1567, er 
den sidste kendte mand af hele Hvideætten. Dog går der i flere 
slægter sagn om afstamning fra Skjalm Hvide, således familien 
Bang og derigennem Grundtvig.

Bilag IV.

Om Elmelundegård.

Roskildebispens ejendom, Elmelunde gård og gods, inde
havdes som len af flere mænd af L7/?/dsslægten, og disse var 
indgiftede i flere slægter med historisk kendte navne. Herom 
kan oplyses følgende:

I begyndelsen af det 16. årh. var Elmelundegård forlenet til 
Eggert AndersOn Ulfeld, som var gift med Karitie Persdatter 
fra Vindinge i Roskildeegnen. Hun havde en broder, Åge Person, 
der måtte låne et segl af Lage Urne, der da var cantor i Ros
kilde (siden biskop), for at besegle. følgende gavebrev. De to 
„sytsken“ skænker nemlig 22. Jan. 1506 til St. Bartholomæi al
ter i Roskilde 4 pund korn og 4 skilling grot årlig, sålænge
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deres to søstre, Eine og Kirstine, lever her i Vor Frues kloster 
(det kloster, hvis kirke endnu står og kaldes Fruekirke). Der
efter skulde alteret have 2 gårde i Vindinge i Sömmeherred 
(nævnte by regnes nu til Tune herred), der yder den samme 
årlige landgilde, og derfor skal siden læses to messer hver uge 
efter påske for vore forældres sjæle. Karine var da enke (Eggert 
Anderson var altså død för 1506), og hun har hængt sit segl 
under gavebrevet. I seglet ses en væbnet arm, tilhørende slægten 
Halvegge til Vindinge, moderen var af Grubbeslægten. En sön, 
Jens eller Niels Pedersön Halvegge, drog af landet med kong 
Chr. II.

Foruden de her nævnte 5 sødskende omtales endnu en 
sjette, nemlig Ane Persdatter, der var gift med den bekendte 
Norske rigsråd Olaf Galle, der ejede en af Norges störste gårde, 
den endnu bevarede Thom herregård i Smålenene. Han var føreren 
for et parti i Norge, der vilde benytte Sverrigs frigörelse under 
Gustav Vasa til også at løsrive Norge fra Danmark. Medens 
Ulfelderne på Elmelundegård således var besvogrede med Olaf 
Galle, møder vi i de voldsomme Norske partikampe en anden 
stormand, der også på en måde har hørt hjemme på Møn. Det 
er den bekendte Vincens Vincensön Lunge, der måske er født 
på Stege borg. Hans fader var ialfald lensmand her ved den tid, 
da Vincens må være født. Vincens Lunge, efter hvem Lunge
gården i Bergen er kaldet — han skrives også til Lundestad ved 
Frederikshald — var indgiftet i en af Norges sidste höjadelige 
slægter (en datter af fru Inger på Østråt ved Trondhjem) og 
blev derved statholder i det nordenfjeldske Norge. Han holdt 
vel på forbindelsen med Danmark og fik også den Danske konge 
hyldet deroppe. Men forøvrigt virkede han for at bevare Norge, 
som frit og selvstændigt valgrige, hvor kun indfødte Norske og 
indgiftede Danske måtte råde. Han kunde derfor til en viss grad 
samarbejde med Olaf Galle og fik endog mod kongens vilje 
denne indsat som lensmand på Akershus slot og således leder 
i det søndenfjeldske Norge. Begge var i voldsom strid med 
Henrik Krummedige på Bohus, føreren for det tredje parti, der 
virkede for Norges underkastelse under Dansk herredomme, og 
som sluttelig sejrede. Det kan endnu tilföjes, at Henrik K. var 
gift med Anne Rud, datter af lensmanden på Stegehus, Jörgen 
Rud. Det er ret mærkeligt, at alle de 3 partiførere i Norge på 
denne tid har familieforbindelser på Møn. Forøvrigt lönnedes

F. Bojsen: Af Møns historie. 12
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Vincens Lunges arbejde for Norges selvstyre med, at han i 
Januar 1536 dræbtes under et opløb i Trondhjem. Et halvt år 
efter besluttede rigsdagen i København at gore Norge til et Dansk 
lydland.

Fra 1524 til 27 har Olaf Galle havt Akershus slot (nu 
Christiania), og her har altså Anne Persdatter siddet som borg
frue. Efter mandens død bor hun som enke på Thom herregård. 
1541 skriver hun, at hendes søsterson Clavs Eggertson Ulfeld 
på Elmelundegård havde ved vold tvungen hende til at give 
ham brev og segl på sit gods, men at hun forinden havde af 
hr. Knud Rud (på Korsør slot) lånt 500 mark, hvorfor hun har 
givet bevis (Dipi. Norv. V 822.). Hvorledes det har hængt sam
men med denne arvestrid, kendes ikke, men den er i løbet af 
et år blevet afgjort. Lagrettesmændene i Råde sogn, hvori Thom 
herregård ligger, thinglyser nemlig et brev, hvorved Clavs Ul
feld „af våben“ til Ermelunde afgor en arvesag om gods i Sæl
land og Norge efter Olaf Galle, i overværelse af Anders Bille og 
dennes (anden) hustru Anne Lykkesdatter.

Efter denne udflugt til Norge vender vi tilbage til Ulfelderne 
på Elmelunde. Deres slægtsgods var Kragerupgård i Ørslev 
sogn, Holbæk Amt. Men de havde i 3 slægtled Elmelundegård 
som len af Roskilde biskop, senere af kongen. Eggert Ulfelds 
son var ovennævnte Clavs Eggertson. Han har 8. Novbr. 1530 
til biskop Joachim Ronnow udstedt et genbrev på lenet, der i 
uddrag lyder således:

Clavs Ulfeld på Elmelunde af våben erkender at have an
nammet på sine egne, sin hustru Dorthea Lungesdatter, som jeg 
nu haver, og et begges vore drengebørns vegne, hvilket vi dertil 
benævne ville, fornævnte Elmelundegård, gods og len med al 
sin rette tilliggelse, som jeg det nu i være og forlening haver, 
sammeledes Magleby, Østerburgis og Keldby biskopstiende*) af 
værdige herre hr. Joachim Rbnnow, udvalgt**) biskop til Ros
kilde , min kære, nådige herre og hans ærlige kapitel — imod 
årlig afgift 100 mark Danske penninge, som i Sælland gængse 
og gæve er, inden påske aften og 40 mark af fornævnte biskops
tiende inden St. Michelsdag i hans nådes fadebur i Roskilde og

*) Da Elmelunde biskopstiende ikke her er nævnt, er den formodentlig regnet til 
gårdens „tilliggelse".

**) Joachim R. var udvalgt af kapitlet, men blev aldrig indviet af paven.
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desforuden '/2 læst god sild på biskopsgården i København inden 
St. Mortensdag. Og når deres bud eller nogen af Roskilde kapitel 
hid til landet kommendes vorder, da skulde vi være dem be
hjælpelige at mue (kunne) fange færger over til Tyskland og 
fremme og forde (befordre) dem til det bedste.

Dersom hans hustru overlevede ham og vilde gifte sig påny, 
skulde hun det gore med den daværende Roskilde biskops vilje 
og samtykke.

Jtem skal jeg i min livstid være fornævnte hr. Joachim 
Rbnnow og hans efterkommere færdig fore (beredt) sélvtredie 
indenlands med gode heste, glavind (spyd) og dragetoj (gang
klæder) og to duelige karle til mig, hvor og når mig derom til
siges. I sit forfald skulde han sende en duelig karl i sit sted. 
Udenlands skulde han skikke en god karl med hest, glavind og 
dragetej tillands eller en færdig karl tilskibs. For denne tjeneste 
forskånedes han for 2 nætters gæsteri, som der plejede at holdes 
af fornævnte gård og len.

Herunder Clavs Ulfelds navn og segl.
Dette er en fornyelse af tidligere forleninger. Biskop Lage 

Urne døde nemlig 1529, og Joachim Ronnow fornyede lens
brevene. Efter reformationen træder Clavs Ulfeld i kongens tje
neste og beholder lenet.

Clavs Eggertson Ulfeld var først gift med Dorthea Oves
datter Lange""), en broderdatter af ovennævnte Vincens Lunge. 
Da hun døde 1554, lod han udføre en gravsten i Ørslev kirke 
med hendes og sit eget billede i fuld rustning, som den endnu 
ses i kirken. I andet ægteskab havde han derefter Margrete, 
datter af Knud Otteson Hvide af Rødkilde på Fyn. Da kongen, 
Frederik II, i Februar 1560 gjorde broderen, Jakob Knudson 
Hvides bryllup på Nyborg slot, blev Margrete og Clavs Ulfeld 
dertil indbudne. Jakob var den sidste mand af sin slægt, og til 
hans bryllup kunde der altså ses hen med en viss spænding. 
Men han døde allerede 1562, og søsteren Margrete Hvide synes 
da at have været den sidste, der har båret det berbmte histori-

*) Hendes søster Ane havde fået et barn med Joachim Ronnow i dennes yngre 
dage. Hun gik da i kloster formodentlig i Maribo. Drengen blev kaldet Flores 
Jakobson, der bar faderens navn, da Jakob er det samme som Joachim. Navnet 
Flores er hentet fra den meget yndede ridderroman, Flores og Blanzeflor, som 
må have været i hoj kurs hos Lungerne, thi Anes farbroder Vincens Lunge 
kaldte en datter Blanzeflor.

12*
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ske navn. Det må herved bemærkes, at denne Hvideslægt dog 
ikke kunde aflede sin herkomst fra Skjalm Hvides mandstamme; 
denne er tidlig uddød (se tillæg). Men den har forgrenet sig i 
flere kvindelinier, som tidligere er berettet. Til en sådan antoges 
den berömte Marsk Stig (Hvide) at høre, men han havde ikke 
optaget det oprindelige bjelkevåben. Våbenet fulgte som oftest 
mandstammen; Marsk Stig og hans ætlinger førte en stjerne i 
skjoldet; det er hans mandslægt, der uddøde med Jakob Hvide. 
Til denne slægt regnes også slotsfogeden Hans Stigsön på 
Stege hus, der blev dræbt 1534. Også Hvidenavnet var i lange 
tider aflagt, indtil Knud Ottesön genoptog det efter forordningen 
af 1526. Fru Margrete har dog sikkerlig regnet sig for at være 
af Absalons æt. Clavs Ulfeld døde 1566, og enken lod da göre 
en gravsten med billeder af dem begge, han atter i fuld rust
ning. Denne gravsten ligger i hendes fødesteds sognekirke, Ul- 
bølle ved Fåborg. Man kan vel heraf slutte, at efter Jakob 
Hvides død er Clavs Ulfeld flyttet med Margrete til Rødkilde, 
hvor han da er død 1566 og begravet i sognekirken. Vi har 
således to billeder af Clavs Ulfeld på gravstene, en i Ørslev på 
Sælland og en anden i Ulbøile på Fyn, men der synes just ikke 
at være portraitlighed. Professor Løffler udtaler (årb. f. n. o. 1888 
s. 91), at man overhovedet ikke har tilstræbt nogen sådan lighed. 
Men dette spörgsmål er næppe udtømmende besvaret. På grav
stene udhuggede herhjemme i granit skal findes adskillige gode 
portraiter; man har vel gjort det så godt, som man har kunnet. 
Formodentlig er Margrete Hvide senere også død på Rødkilde 
og begravet i Ulbøllé kirke. Mærkeligt er det dog, at den sidste, 
der bar det berömte Hvidenavn, ialfald i nogle år har boet på 
Elmelundegård, på den jord, hvor Absalon engang har rådet

Clavs Ulfeld efterlod sig af første ægteskab en sön Eggert 
og 3 søstre. Sönnen arvede fædregården Kragerup. Som nævnt 
indeholdt lensbrevet på Elmelunde den bestemmelse, at såvel 
hustruen som en sön måtte arve lenet. Det vides ikke, om fru 
Margrete skulde have benyttet denne rett, som dog måske kun 
tilkom’Dorthea Lunge. I en fortegnelse over lenene fra 1567 
nævnes Elmelunde, men ikke nogen lensmand; foreløbig synes 
lenet altså at have været bestyret af en foged. Måske har Eggert 
Ulfeld siden havt lenet nogle år. 30. April 1574 fik Peder 
Munk særligt lensbrev på Elmelundegård, og 1589 blev det lagt 
sammen med Stege, men da Stege slot ikke var blevet gen-
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opført, blev Elmelunde lensmandssæde for hele Møn i ca. 
100 år.

Eggert Ulfeld på Kragerup var gift med den Norske Elisa
beth Galle. Da arvestriden med Olaf Galles enke blev ordnet i 
1562, kan det vel formodes, at forliget da er blevet bekræftet 
ved et ægteskab mellem næstsødskendebbrnene Eggert og Elisa
beth. Eggert døde 1583, og der findes i Ørslev kirke en grav
sten også over ham.

Bilag V.

Om Spejlsby kloster.

Under den ivrige jagt efter gode len ses det ofte, at adels- 
mænd skaffer sig løfte af kongen om at få len, når den pågæld
ende indehaver falder fra. Således også med Spejlsby hospital. 
Allerede för hr. Oluf Ulfstands død (1529) har lensmanden på 
Københavns slot, ridder og rigsråd, hr. Johan Urne og hustru 
Anna Ronnotø fået gentagne Løfter af Frederik I om at få „vort 
og kronens hospital“ efter Ulfstands død. Der er derom udstedt 
kongebreve både 1527 og 28. Om vilkårene herfor hedder det: 
„dog med så skel, at de skulde lade opholde årligen den sæd
vanlige gudstjeneste. Sammeledes skulde de holde kapellet med 
gode ornamenter o. s. v. og holde de arme, elendige, syge folk, 
give dem føde, brændsel m. m., holde gården med kapellet med 
alt det gods, der tilligger, ved hævd og magt, bygge og for
bedre og holde tjenerne (o: fæsterne), der bo, ved lov, skel og 
rett.“ Selve\klosteret (o: hospitalet) antages at have ligget, hvor 
gården matr. nr. 3 nu er, eftersom her er fundet adskillige mur
levninger samt grave på en kirkegård. Af udtrykkene i oven
stående breve må det sluttes, at kapellet, der betragtedes som 
annex til Keldby kirke, har været forbundet med „gården“, hvor 
formodentlig klosterforstanderen har boet. Det gamle voldsted 
ses endnu tydeligt paa hjemstedet af den nu under Klosterskov
gård inddragne gård matr. nr. 2. Endnu 1670 stod her en ruin 
med tårn; her burde foretages en udgravning.

Når kongen i sine breve skriver „vort og kronens kloster“,
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ser man deraf, hvorledes klostergods allerede da gled over i 
kongeligt eje.

Efter hr. Oluf Ulf stands død 1529 fik hr. Johan Urne og 
Anna ROnnow ganske rigtig Spejlsby kloster for begges levetid. 
I hr. Johans lenstid forefalder en begivenhed, der omhandles i 
de foran som bilag meddelte dokumenter, om end sammen
hængen ikke er ganske klar. Der optræder en kvinde ved navn 
Birgitte Kappelo’s*), formodentlig enke eller måske svigerdatter 
af en tidligere nævnt klosterforstander. Hun klager over, at det 
gods, som hun førte til Spedelsby, er blevet hende voldelig fra
taget, samlet værdi 226 mark. Hun beskriver det altsammen i 
den meddelte morsomme fortegnelse. Denne klage giver anled
ning til, at kongen, Frederik I, griber ind. I August 1531 sendes 
brev til hr. Henrik Goye med fuldmagt på Birgitte Kappelo’s 
vegne i Næstved og med befaling til hr. Anders Bille (Stege), 
hr. Mats Erikson (Bølle), hr. Oluf Rosenkrantz (Vallø) og Knud 
Gyldenstjerne (Tim og Holmegård), at hun haver tiltal til hr. 
Johan Urne, for han fængslet hende og med urette tog hendes 
gods, klæder, guld og penninge fra hende, som hende af rett 
arv var tilfalden efter hendes fader og moder.

Anders Bille og Oluf Rosenkrantz har da henvendt sig til 
Johan Urne, og dennes svar er opbevaret i Henrik Goyes arkiv. 
Det synes at have været den brave Henrik Goye (Københavns 
tappre forsvarer i 1523), der har antaget sig den forurettede 
kvindes sag. Johan Urnes svar af 22. Oktbr. 1531 lyder:

„Venlig og kærlig hilsen altid forsendt med Vorherre. Kære 
venner, som I skrive mig til, at hr. Henrik Goye var hos Eder be
gærende af Eder, at I vilde skrive mig til, at jeg vilde give Bir
gitte Koppelous sit gods igen, som I skrive, min svend skulde have 
taget fra hende i Spedelsgård, hvilket han ikke haver gjort. Hun 
var voldelig voldført fra sit gods, så er mig sagt. Kære venner, 
som 1 og skriver, at dersom hun ikke får’et igen, da kommer 
sagen ind for vor nådige herre. Der vil jeg gerne møde. Haver 
hun mistet med urett for min skyld, jeg vil gerne give hend’et 
igen, jeg haver aldrig gjort hende urett eller nogen på mine 
vegne. Hvad jeg kan gore, (som) jeg ved hr. Henrik Goye til 
vilje er, det vil jeg altid gerne gøre. Kære venner, hvad jeg kan

') Kappelo eller Koppelow er et kendt nordtysk navn.



183

være Eder til vilje og lefft (kært, behag) er, det vil 
gerne gore. Hermed Eder Gud befalendes.

Skrevet med hast Søndagen næstefter de 1100
dag år 1531. , , ,,Johan Urne,

jeg altid

jomfruers
rider.

Ærlige og velbyrdige mænd og strenge ridder hr. Anders 
Bille på Stege hus og hr. Oluf Rosenkrantz til Vallø.“

Sagens Udfald kendes ikke; men sammenhængen kan man 
måske nok tænke sig til. Johan Urne, der boede på Københavns 
slot, har næppe selv havt noget dermed at göre.

Da han overtog klosteret som len, har der vel sagtens været 
skifte af forstander, og den ny mand har måske ment at have 
en fordring at göre gældende mod sin formand, og denne søger 
han så at indkræve ved at lægge beslag på gods, der tilhørte 
en nær slægtning af formanden. Men denne uberettigede exeku- 
tion har vakt Henrik Göyes opmærksomhed og indgriben, og 
dette måtte overfor en så fornem mand som Johan Urne ske 
gennem selve kongen. I sit svar stiller hr. Johan Urne i udsigt, 
at han vil erstatte Birgitte det tab, som hans folk havde voldet 
hende, og således er enden på sagen vel også blevet.

Forøvrigt. blev hr. Johan Urnes besiddelse af klosterlenet 
ikke livsvarig, som lensbrevet lød på. I grevens fejde delte han 
skæbne med hr. Anders Bille, var i fangenskab i Meklenborg, 
mistede alle sine embedsstillinger og forleninger. Men han har 
ikke havt hr. Anders Billes spændkraft til at rejse sig efter neder
laget; han døde midt i dette 1537. Såsnart Chr. 111 havde fået 
magten, overdroges Spejlsby kloster til lensmanden på Elme
lundegård, Clavs Eggertsön Ulfeld, og det fulgte siden Elme
lundegård, også da denne senere forenedes med Stege. Ved 
lensmanden Breide Rantzaus død 1618 lod Chr. IV Spejlsby 
klostergods henlægge under Vartov hospital i København, imod 
at der i Vartov stadig skulde opretholdes 8 Mønske senge, som 
belægges af Møns provst, hvorom nærmere er gjort rede i M. 
H. Da Chr. V i 1685 henlagde alle Mønske jorder til under
hold for garden, inddroges også Vartovs Mønske ejendomme 
under kronen, og hospitalet fik erstatning i tiender.



TILLÆG.

Om hr. Fikke Moltke.

Som støtte for de i texten givne meddelelser om Fikke Moltke af Møn 
er her optegnet alle de steder, hvor jeg har fundet en F. M. nævnt i Danmark 
i det 14. årh. For oversigtens skyld trykkes først en stamtavle, velvilligt udar
bejdet af arkivar Thiset, over de pågældende grene af den store Meklenborgske 
Moltkeslægt.

Man ser heraf, at der kendes mindst 15 personer af navnet F. M. i 14. 
årh., og af disse har mindst 4 optrådt i Danmark, og dette kan naturligvis lett 
foranledige forvexlinger.

Ved forliget i Thingsted på Falster 12. Nov. 1329 mellem kong Chri
stoffer II og grev Johan af Holsten nævnes blandt kongens forlovere (forøvrigt 
Tyske navne) ridder Conrad M. og væbnerne Fikke, Otto og Tideke M. Den 
her nævnte Fikke kunde for alderens skyld vel være vor mand og kunde også 
være son af den Mønske Henning M., der døde 1326, men almindeligst anses 
han dog for dennes svigerson, gift med datteren Christine. Herfor taler også, 
at der samtidig kendes 3 yngre mænd med navnene Fikke, Otto og Tideke 
M., alle Tyske.

I de Klevenfeldtske (ca. 1750) stamtavler, som dog ikke altid er pålide
lige, nævnes 1351 en Fikke Johanson M. til Næsby (holm?) og dennes son 
Fikke Fikkeson M. 1360 som „befalingsmand y Møen“, gældkær i Skåne, gift 
med Christine (t 1347). Dette skulde altså være vor mand, og hvis navnet 
„Fikkeson“ var rigtigt, kunde det henpege på den Mønske Fikkeslægt på nabo
gården Holmegård. Men Klevenfeldt angiver ikke sine kilder, og Thiset har 
formodentlig rett i ovenanførte stamtavle.

6. Juni 1354 har en Fikke M. sammen med en del Danske herrer afgjort 
en skelstrætte mellem Gunnetved og Orebode (Stenlille sogn ved Sorø). Brevet 
herom er af noget yngre oprindelse, og navnene mangler nærmere betegnelser; 
ellers vilde denne. F. M. formodentlig være benævnet „af Møn“. Han har nem
lig også ejet en gård i Sorø amt (Skafterup i Fiurendal sogn) og nævnes i 
det anførte brev sammen med Jep Olson forkortelse af Jakob Olufson (Lunge) 
og andre, som den Mønske F. M. oftere virker sammen med. 1357 erhverver 
samme F. M. ved mageskifte med St. Peders kloster i Næstved byen eller 
gården Nytorp nu Nyrup ved siden af Skafterup.



Hr. Matthæus Moltke 
1220—46 i Meklenborg

Hr. Frederik (Fikke) M. Hr. Johannes M.
1254 ridder i Meklenborg 1255—78

Hr. Diderik 
(Tideke) M.

1280

Hr. Johannes M. 
til Totendorp 

1281

Hr. Frederik M.
1287 kong Erik Menveds 

høvidsmand i Estland

Conrad M.
1283

Hr. Matthæus M.
fik 1278 med sin son Evert Redebas i Meklen

borg i forlehning, levede der 1296
Frederik M. til 

Wohrente
1329 — 47

Hr. Fikke M. '
1307 ridder 

1313 vidne i

Johannes (Henneke) M 
1307 arving efter Cecilie 

Jonsd-Litle. 1310 ridder, 1326

Henneke M. Fikke Af. 
til Belitz til Belitz 
1321—40

Evert M.
1315 ridder og nærværende i Danmark

Danmark lensmand på Møn. 14/io 1326.
G. m. Elisabeth.

Hr. Tideke Fikke Af. Hr. Johannes M. Otto M. Hr. Fikke Af. Conrad M. Conrad M. Albert M. Hr. Fikke Af. Hr. Arnold M.
M. til Voigts- junior til 1328—29 af Totendorp i Meklenborg til Belitz 1336, 1336 af Møn 1360

hagen og Woh vidne i Danmark og Dewitz til Dewitz 1377 i —70 i 1351—79
Neuenkirchen rente 1332 1338—60 Hørby Danmark
1342—1409

Hr. Fikke Af.Johannes M. Hr. Fikke Af. til Henneke M. til Fikke Af. til Fikke Af. til Conrad M. Fikke Af. af
til Neuenkir- Stridfeldt Totendorp Dewitz Drüsewitz af Kyse, 1370 til Redebas, Brandstofte

chen 1374 1353—76 1349—63 1361 1361—79 ridder, 1377 høvidsmd. på Låland
høvidsmd. på påVording- 1397
Bjørnsholm, 
1387 på Saltø,

borg 1384

1391

Frederik M. Hr. Fikke Af. til ' Fikke Af. til Fikke M. af
til Neuenkir- Bartelshagen Letzekowe Bursø 1390.

chen 1409 1384 1386 Solgte 1399
alt sit göds i 
Danmark til 

dronning 
Margrete
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Første gang vi med sikkerhed træffer F. M. af Møn er i et plattysk brev 
af 10. Marts 1360, hvor han nævnes som „Vicke Moltken van Möne*; om be
tydningen af udtrykket „af Møen“ er talt nærmere i texten.

Samme år 20. Sept. udsteder i Helsingborg hertug Albrecht af Meklen- 
borg et gældsbevis på 55 lødige mark til den Danske rigsråd og senere marsk 
Evert Moltke af Torbenfeldt, på hvis vegne optræder hr. Fikke M. af Møn, og 
væbnerne Cort og Evert M., formodentlig F. M.s brodersønner. Fikke M. be
tegnes her første gang som „hr.“; han er altså nu blevet ridder. Når han op
træder paa Evert M.s vegne, skulde man jo tro, at det var hans sön. Men efter 
Thisets stamtavle er dette ikke tilfældet. Fikke M.s fader er en ældre Evert 
M., der var i Danmark 1315.

Mærkeligt nok er F. M. ifølge Hvitfeldt ikke nævnt som deltager i det 
store Danehof i Kalqndborg samme år, skønt dette siges i biografisk lexikon.

18. Juli 1360 pantsættes på Sællands landsting noget gods til hr. Evert 
M. Blandt forloverne nævnes de tre riddere, Fikke M., Peder Grubbe og Olaf 
Björnson. Når vi ser, at Fikke M. atter optræder for en Evert M. på Sællands 
landsthing, er dette altså Evert M. af Torbenfeldt.

1361 nævnes en Fikke Moltke af Stridfeldt i et Meklenborgsk dokument, 
men at dette ikke er vor mand, fremgaar af et brev af 4. Juni 1362 i Vording
borg, hvor kongen har betalt en sum penge til hertug Albrecht af Meklenborg; 
blandt dennes vidner nævnes F. M. af Stridfeldt, derimod blandt kongens F. 
M. af Møn. Det samme gentager sig nogle måneder efter i Nykøbing, da der 
handles om fru Ingeborgs medgift. Her er F. M. af Møn nævnt som en af de 
fornemste Danske riddere forud for Evert Moltke, ja endog forud for Henning 
Podebusk.

1362 nævnes en F. M. (hos Suhm.462) som høvidsmand på Vordingborg, 
mens han samtidig kaldes F. M. af Møn. 10. Novbr. s. å. sluttes stilstand med 
Hansestæderne i Rostock. Forhandlingerne herom ledes af hr. F. M., høvids
mand på Vordingborg og den Danske konges mand, skönt Henning Podebusk 
er tilstede. Blandt kongens forlovere nævnes ikke mindre end 8 Moltker.

Kongen, der stadig viser Hansestæderne en påfaldende ringeagt, lader 
vente med sin stadfæstelse af stilstanden. Stæderne skriver da 13. Jan. 1363 
til ridder F. M., der betitles „famositas vestra“ (Eders berömmelighed), og 
minder ham og brodersønnen Conrad M. om at skaffe kongens stadfæstelse. 
Conrad svarer med at henvise til farbroderen.

Endelig 13. Maj 1363 svarer kongen, at han har givet erkebiskop Niels, 
hr. Fikke Moltke, høvidsmand i København, marsken Anders Frost og Kersten 
Kule sin fuldmagt.

Men først 25. Juli 1364 skriver F. M. til Stæderne, at stilstanden skal 
holdes i 3 år. Samtidig udstedes en ny toldtarif, udarbejdet af F. M., der da 
er gældkær i Skåne, samt Kersten Kule, Oluf Björnson og flere, som oftere 
samvirker med F. M. af Møn.

2. Marts 1365 skøder Oluf Olufsön Lunge noget Jydsk gods til kongen. 
Som vidner herved skriver hr. F. M. sig til Skafterup, en gård på Sælland, 
som nu er forsvunden; byen Skafterup ligger i Fiurendal sogn ved Bisserup. I 
seglet står Ficko Möltike de Skaftorp, ridder.

I Klevenfeldts seglsamlinger findes samme segl efter et gældsbrev på 150 
mark sølv udstedt 20. Jan. 1366 til kongen af „Fikko Möltike miles senior de
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Mönia“. Forloverne herfor var som oftere Peder Grubbe, Jakob Olufsön (Lunge) 
og Oluf Björnson. Klevenfeldt gör opmærksom på, at da seglene under de to 
sidste dokumenter er de samme, må hr. E. M. af Skafterup og hr. E. M. af 
Møn være samme person. Han har som nævnt også ejet Skafterup og skriver 
sig derfra, når han deltager i Sællandske handler. Han kaldes nu „den ældre“, 
formodentlig for at skelne ham fra brodersønnen F. M. af Kyse (nu en landsby 
ved Næstved, altså ikke så langt fra Skafterup).

7. Juli 1365 sluttes forliget med de Holstenske grever i Kolding. Blandt 
de Danske deltagere nævnes som en af de fornemste hr. Fikke M. af Møn, 
hvis navn herefter har sin regelmæssige plads næstefter prælaterne samt drost 
og marsk. Blandt de øvrige møder vi atter navnene Jakob Olufsön Lunge, Oluf 
Lunge og Mathias Falster.

22. Nov. s. å. fornyedes stilstanden med stæderne i Nykøbing F. Hr. F. 
M.s navn har samme plads som i Koldingtraktaten; men han er nu blevet 
høvidsmand på Kallø og den nyopførte borg i Randers.

17. December 1366 skriver Hansestæderne til de 7 fornemste medlemmer 
af rigsrådet med klage over kongen. Blandt disse nævnes på den sædvanlige 
plads i rækken Frederik M., høvidsmand på Kallø og Randers. Det stadfæstes 
herved, dels at Fikke er forkortning af Frederik, dels at det stadig må være 
samme mand, da det næppe kan tænkes, at en ny mand af samme navn plud
selig skulde være indtrådt nöjagtig i den ældres plads i rigsrådet.

24. Juni 1367 i Stralsund begynder stæderne at forberede krigen. Den 
Danske konges sendebud var hr. F. M. og Rigman, der opfordrede stæderne 
til at søge ny forhandling med kongen om den skade, han havde gjort dem; 
men de undskyldte sig med manglende fuldmagter.

22. til 24. Aug. s. å. fortsættes forhandlingerne i Falsterbo, hvor blandt 
kongens råder nævnes hr. F. M. Der opnåedes intet forlig, men der skulde 
fortsættes 14 dage efter Mikkelsdag — atter forgæves. Derefter følger Hanse
mødet i Cøln 11. Nov. og krigens erklæring.

25. Jan. 1368 nævnes en F. M. på kong Albrechts side, men det er natur
ligvis en Meklenborger.

Formodentlig i sommeren 1368 foregår belejringen af Vordingborg. Hvit- 
feldt henfører dette til den forrige krig 1362, og da F. M af Møn den gang 
var høvidsmand på Vordingborg, slutter Suhm heraf, at forsvareren var den tro 
og tappre F. M. Men dette forholder sig næppe således. I 1362 drejede kampen 
sig om Helsingborg slot, medens der på Vordingborg var fyrstemøde, hvor F. 
M. var tilstede. Vi må således vistnok desværre berøve ham denne brillante fjer 
i hatten og skænke den til høvidsmand på Vordingborg i 1368, Johan Tyrbag 
(eller Tyborg), der ialfald havde dette slot året efter. Den morsomme beretning 
lyder ellers således: Slottets besætning gjorde tapper modstand og tog endog 
ved et udfald en del fanger. Tyskerne indgik da en overenskomst med høvids
manden, at han skulde udlevere fangerne, imod at belejringen blev ophævet. 
Imidlertid fik fjenden forstærkning, brød da overenskomsten og fortsatte belej
ringen. Høvidsmanden hævnede denne svig; han tilbød at overgive slottet, og 
nogle Tyske befalingsmænd kom da derind for at ordne det fornødne. I slots
gården overleverede han dem nöglerne, idet han udtalte, at nu havde han holdt 
sit ord, hvad de ikke havde gjort; derefter tog han dem tilfange og satte dem
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i tårnet For at få sine befalingsmand fri, måtte Tyskerne så virkelig hæve 
belejringen. Johan Tyrbag beholdt slottet til fredsslutningen.

Året efter (1369) træffer vi en ridder F. M. og en væbner Hartvig Kale 
som høvidsmænd på Helsingborg. Herom er handlet i texten. De var sikkert 
begge Tyske og forsvinder herfra. Man kan gætte på hr. F. M. af Stridfeldt 
eller hans son af samme navn.

Når vi har set vor F. M. inden krigen som høvidsmand på begge de 
Ndrrejyske hovedborge Randers og Kallø, da kan man vistnok forudsætte, at 
kongen har sendt sin tro mand derover for at vogte på de oprorske herrer i 
Jylland. Da krigen udbrød, er han formodentlig blevet kaldet til Sælland for 
som medlem af regeringen at være nærmere ved begivenhedernes midtpunkt. 
Vi finder ham da som høvidsmand på Nebbe (ikke det Jydske Nebbegård, som 
Reinhardt mener, dette var på denne tid ikke kongsgård), der nævnes mellem 
de sællandske borge, formodentlig ved Roskilde, hvor den ikke var særlig udsat 
for angreb fra søen. F. M. holdt den også til krigens slutning. Jens Perle havde 
imidlertid Kallø, som han også bevarede, hvorimod Randers blev indtaget af 
fjenden. I Hvitfeldts beretning om disse slotshøvidsmænd er indløbet lidt for
virring, idet han det ene sted nævner F. M. høvidsmand på Vordingborg, det 
andet sted derimod Johan Tyrbag, ligesom også Nebbe et sted er forvexlet 
med Ribe. I virkeligheden har enhver af dem bevaret sin borg, henholdsvis 
Nebbe og Vordingborg. Men i navnerækken er foregået en lille ændring; 
medens F. M. har beholdt sin plads mellem de fornemste Danske rådsherrer, 
så står dog Johan Tyrbag foran F. M., formodentlig som høvidsmand på den 
kongelige hovedborg — eller skulde der heri ligge en lille anerkendelse af 
hans tappre forsvar?

De her anførte navne er hentede fra fredsforhandlingerne i Stralsund 30. 
Nov. 1369 og 24. Maj 1370, hvori F. M. har deltaget som sædvanligt. Og da 
kongen endelig i Okt. 1371 undertegner freden, nævnes i rådet for sidste gang 
hr. F. M. høvidsmand til Nebbe.

De allerfleste af disse optegnelser antages at handle om Fikke Moltke af 
Møn. Gangen deri er da følgende:

Hans hovedejendom har ligget på Møn i egnen omkring Keldby. Derfra 
hidrorer tilnavnet „af Møn“. Måske har han omkring 1360 været høvidsmand 
på Stege hus. Han har også havt ejendomme på Sælland, først i Frerslev ved 
Haslev, som han mageskiftede. Dernæst Skafterup ved Bisserup og nabobyen 
Nyrup. I 1362 var han høvidsmand på Vordingborg, 1363 i København, 1364 
gældkær i Skåne, 1365—66 høvidsmand på Kallø og Randers og endelig 1369 
—71 høvidsmand på Nebbe. Som gammel mand har han formodentlig trukket 
sig tilbage til Møn, hvor han har ladet udføre gravstenen i Keldby kirke. Han 
skal endnu være nævnt for sidste gang i 1379.




