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FORORD.

En undskyldning må jeg göre læserne, fordi de forskellige afsnit 
af Mønshistorien ikke udkommer i den rette tidsfølge; forskellige om
stændigheder har forhindret det. Først når alle de enkelte dele engang 
måtte foreligge, vil man forhåbenlig finde sammenhængen. Læsningen 
af nærværende hefte vil således lide under, at hovedtræk i Møns hi
storie må forudsættes som bekendte, skönt fortællingen herom først vil 
findes i et senere udkommende afsnit.

Med hensyn til indholdet af nærværende bind vil mange måske 
synes, at den store mængde småting ikke har tilstrækkelig interesse, og 
man vil måske give Paludan (I. 13) ret, når han for 100 år siden siger, 
at Stege bys bog kun indeholder »ubetydeligheder«. Bruger man imid
lertid et forklarende öjeglas at se igennem, håber jeg, at man vil finde, 
at der udaf de mange enkeltheder former sig billedet af en stad i sin 
tid i kraftigt opsving, blandt et lille øfolk, der mere end én gang har 
indskrevet sit navn i Danmarks historie. Jeg ønsker kun, at det måtte 
lykkes mig at vinde læsernes interesse for disse småbilleder fra middel
alderens slutning, der herved fremlægges trods erkendelsen af, at jeg 
ikke er fagmand på noget område.

Endnu må jeg tilföje en tak for den imødekommen, jeg har fundet 
fra flere sider, og navnlig til hr. mag. art. Erik Arup for hans kyndige 
bistand ved udgivelsen, særlig af de gamle texter.

Rødkilde, 2. Februar 1904.

F. Bojsen.
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[fol. Iv]10)
x) Sciendurø quot sub anno døw/ni millesimo quadringentesimo 

xviij° prepnratus est liber p/wns \n die brøti Georgij martiris 
glønøsi, quem fecerat \o\iannes Verkentyn2), qui erat proconsul3) 
tune tf/npøris sub consilio onzninm consulum4) et villanornm5), 
qui erant in Stegæ tune tenzpøris. Orate pro eis.

Xfjetfe6) ære tfje breff, pnuilegia, ftabfefteffe, friibjebf) ocf) nabfj^r, 
forø forfæbratæ, fonwgfje i 2)a«marf, ©tege bt, rtabelige wntfy7) ocf) 
giffuitf, fjafue, ocf) fjuatt, fom f,tm?rt fjer efftfj^r ftjbl^r ocf) qbermere 
tobtøtéfer ic.

er tfje pmtifegtæ, font foningf) ©rtf fjaffuer ront§ oc giff=
uit of£.

Stem tyet emnetf, breff er om grefSgattgf,8), fom fottrrej/ite foningf, 
©rif oc giffuit f)afiur9).

»Det tilkendegives, at i det Herrens år 1418 på St. Jorgens, den berømme
lige martyrs dag (23 April), blev denne bog indrettet. Det gjorde Johannes 
Verkentin, som på den tid var borgmester, med samtykke af alle rådmænd og 
indbyggere, som da var i Stege. Beder for dem!«

2) Øjensynlig et Tysk navn, formodenlig fra Stralsund.
3) Proconsul er tidens betegnelse for borgmester. Måske har Stege i be

gyndelsen kun havt én borgmester; mulig har Ferkentin dog været første
borgmester.

4) Ved udtrykket »consul« forstås medlem af rådet, hvilket dog ikke ganske 
svarer til det senere »rådmand«.

5) Betydningen af betegnelsen »villani« er forklaret nærmere i byens historie.
6) Om privilegierne se byens historie; de er afskrevne her.
7) wnth o: undt.
8) græsgang = det følgende »fægang« i elvte brev.
9) I det følgende fremhæves forkortelserne ikke.

10) Disse vedføjede tal angive siderne i håndskriftet.
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[fol. I v—2 r]

3tem tribiæ breff er om ©fanørå mardit, ja atf, mij ffutte mare 
tolfrij, od) er od, giffmet aff fremffarin foningf) ©rif.

Stem fierbe breff er en ftabfefteffe aff foningf) ©riftoffer.
Stem femtfje breff er atf, fiøbæ forn, öjen od) æbenbe mare, od, 

foningf) ©riåftoffer ofå famme breff giffuit fjaffuer.
Stem fietfjæ en ftabfeftelfæ aff foningf) ©rif, fom f)engf,er meb 

©riftofferå breff.
Stem jpmenbe en ftabfeftelfæ aff ©riåftoffer, fom fjengfjer meb ©rifå 

od) ©riftofferå breff.
Stem ottenæ en ftabfeftelfæ aff foningf) ©riftiern.
Stem nienbe breff er, atf, et, tott ffaff giffueå aff ©tege borgere 

pa 9ftøn om fifferij, od, foningf, ©riftiern ofå nabefige giffmetf, 
fjafuer.

Stem tienbe, atf, bønberne rnmæJ) et, fegfæ tiil Xpåfanb, oc ©riftiern 
ofå nabetige mntf, od, giffmet fjaffuer.

Stem eUefftf,æ er en ftabfefteffe, fom mebfjengfjer forne ©rifå breff 
om ffom, marf od) fægangf).

Stem toftfje er, atf, fiøpmen, fjoffmen2) etter bønber od, bønber= 
føner rnmæ et, fiøbæ pa lantjbpgbfjen, od) ©riftiern ofå mntf) od, giffuit 
fjaffuer.

Stem jiij breff er om møUer, od) ©riftiern ofå famme breff giffuit 
fjaffuer.

Stem jiiij en ftabfeåfteffe offuer affe priuifegia aff foningf) §anå 
©riftiernåføn, font ofå famme breff od, ftabffefteffe giffuit od) mntf, 
fjaffuer.

SRorræfpærbpngf, *).
^rirno (Jerfentpn, fjanå jørb3) of fjanå gøør ær fommcen met fpgf,æ4) 

of met ffæf jnnæn fjanå mæræ5) obfjæn mærå man tijf taaf6).
Stem Dgf,e Sønfønå gartf), tf,en pan føpte aff Sønå 2lnberjøn ii 

§ebbinge7), er ffæfligfje fommen ii f,anå mære, od, fjauer f,an bpeå
mwæ = må.

2) hofmænd = kongens mænd.
3) -jord« og »goort jord og gård; betegnelsen o for langt o og å findes 

kun på de første blade, der er skrevne på én gang i 1418.
4) »lyghæ« □: lige; »med lige og skel« er et oftere brugt udtryk, skellyghæ, 

jfr. »at holde vedlige«.
5) wæræ o: værge, varetægt.
G) tiltale.
7) Heddinge = Storeheddinge.
*) Her begynder håndskriftets 2den side, der er skreven med én hånd.



[fol. 2r—2v]

breff panen1) od) er fjanum fføøt pane1) tfying od) gootfje nten^ urin1> 
neébprtf) odi engen wetfyerff orning2) tnetf)er.

3) STfjætæ fjcer ære tfje, fom jortfjce got) f)atøæ tj ©tegfjæ oc ær 
fommet obj tfjerre^ mære met ffel oc ræt oc ænggen metfjerffornpng 
metrer fjamer mæret, oc ær fcremet æfter aU atmurnené raabf), fom 
bpggæ oc bo tj ©tegfje, førft Seppe ®eel etf> portfjæ got), f^milfet 
Oleff4) Srambere5) ottæ6).

33rotfjer7) $omppæ8).
SDtøquarb §entfe§føn.
Sfttefé $8romer3føn6).
Dfeff $o§føn.
^er Saurenåføn9), aff ©pæfanb fom, fjmilfet f)an§ fatfjer ottæ.
©men QenSføn etf, porttjæ go£, fjmiffet fim^æ SRieffæ10) ottæ.
3tem ©men QenSføn en tf>oft, fjmiffet 3e3fæ 9Ramen3føn ottæ.
3en§ §emmt)ng3(øn etf) tjortfjæ go£, fjmiffet fanctæ ^htceS11) beel 

obj fjaftfje.
borten 9ftatteåføn etf) portfjæ got), fjmiffet 3en§ 3acob ottæ. 
borten fRafn etf) portfjæ got), fjmiffet SLrmefé 3enåføn ottæ.
5ftieU Sang etf) tjortfjæ go£, fjmilfet Ofeff fgenæ ottæ.
Seåfæ 9£teUføn etf) portfjæ got), fjmiffet (Sfameé Hftøffer ottæ.
33o Dfretéføn etf) portfjæ got), fjmiffet f£er Sang fjanum gaff met

fpn bater.

x) »panen« □: på den, og »pane« = på; »pån« for »på« svarer til »från« for 
»fra«, hvilket endnu bruges på Møn.

2) »Wetherskorning« forekommer ofte i denne bog, men mest i det 15de år
hundrede; i det I6de årh. forekommer det sjeldnere, og er som oftest afløst af 
»gensigelse«. Ordet synes ellers ikke at forekomme i gammel Dansk, men være 
særlig Mønsk. Betydningen »modstand« eller »indsigelse« er utvivlsom. Ordet 
må udledes af »veder«, imod og »skora«, optælle, afgore, hvoraf »skursmænd« 
(voldgiftsnævn) i de gamle Danske love (at skure i fald).

3) Her begynder tredie side, skreven med en ny samtidig hånd.
4) Olef, stadig brugt form for Olaf eller Oluf.
5) Crambere □: kræmmer.
6) »ottæ« □: havde, ejede; denne form, velkendt i gammel Dansk, forekommer 

her kun indtil slutningen af 15de årh., siden udtrykkes besiddelsen ved »iboede«, 
havde »i værge«, »i leje« og lign.

7) Brother, Browerson □: Brodersen, ligesom Mawenson for Mogensen.
8) Da o vexler med a er det formodenlig det nu brugte navn Kamp.
9) Laurenson vexler med Lavridson, Lorenson m. fl. former, alle af Laurentius.

10) Skal formodenlig være Lucie Nielses enke.
n) Sanctæ Luces St. Lucius, nemlig Roskilde domkirke, der var indviet til

pavehelgenen Lucius. Hvitfeldt kalder oftere Roskilde domkirke »St. Lutz«.
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[fol. 2 V—3 r]

Stem $So SRtetéjøn en ttoft, f)iui(fen Sriftinæ Slrelbs1) oc fjcennæ2) 
børn ottæ.

Stem $o SRietéføn ett Qortfjce go£, fjmilfet fjan ærfbæ efter fßer 
£ang.

SRiefé ^ætt)eréføn ett) t)ortf)æ go£, Smittet3) fjer §agten4) oc 
firfen otte.

Dtawer5) ett) t)ortt)æ go£, tjmitfet Dteff 5Inber§føn ottæ.
3e£fæ6) £)tef§føn ett) t)ortt)æ got, fritte 2a§fæ 3ftamen3føn ottæ. 
3e§fæ 23oobt) ett torttjæ got, t)Wiffet Seéfe gtmonSføn oc SeSfæ

SRieféjøn ottæ.
Sftiet^ $ßcetf)er3f0n etb, tyorttæ golj, 9fteté $8o§føn ottæ.
Sftteté $lnber3føn etf) gortf>e got, t)lD^et $er $oræ ottæ.
£)gf)e 3en3føn to tofter, fpoilfe Dteff ©int)b7) ottæ.
Steni Dteff 9ttelføn§ fonæ børn8) tten ftynbræ beel aff ttet tyorttæ

got, trillet Staroeå @øbefe»føn ottæ. 
fætter £emmtyng3føn ett tyorttæ got,, t1™^ Sen£ Stabe oc Styræ

§emmtyng§9) ottæ.
Stem 3e£fæ hofter10) ett tyorttæ 9o£, 3eåfce cXtome^=

føn ottæ.
(Sriftiern Stræber, ett tyorttyegoiå, tywilfet §anne£u) Sa3jæ beel 

jnnen tyafttye.
Stem Cleff §mib ett tyorttegoty, trillet $er ©mtyb ottæ.
Stem Sfemenb ($ot$føn ett tyorttyego^, tywilfet $er fftooå ottæ. 
Stem 9ftamen£ ßety ett tyorttyegoty, tywilfet føertmuinæ12) ottæ. 
Stem $lnber§ ^ættyer^føn ett tyorttyegoty, tywilfet £F2ieI§ fortene-

føn ottæ.

*) Cristine Arelds □: Arilds enke, en form, som endnu bruges på landet, men 
er ved at forsvinde.

2) hænnæ, en flertals ejeform, som endnu undertiden kan høres.
3) »hvillet« skrivefejl for »hvilket«.
4) om tittelen »Herre« se byens historie.
5) »Olawer« o: Olaf med det oldnordiske endebogstav -r (»Henneker«).
6) »Jesse« af Jens, ligesom Lasse af Lars.
7) = Smid, Smed; deraf Smidt.
8) »Sonæ born« o: sonneborn.
9) »Tyræ Hemmyngs« o: Tyra Hemmings (enke).

10) »Jesse Koster< efter landsbyen Koster.
n) Hannes« viser hvorledes navnet Hans udvikles af Johannes.
12) Lwzæ (Lucie) Hertwinnæ. Blandt de mange snurrige tilnavne synes også

at forekomme »hertuginde«.
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[fol. 3r-3v]

Stem SOtatté £ragfjæ etf>x) fja(f gøør, f)Wt)Ifen (jan tofte af §enrpc 
23rot)æ od) af l)an§ fon §emmtjng2) §enrtjcføn3) ffettpgfjæ.

Stem Sacob grij§ etf) jorbægf)o§, fyrøptfet f,an fpf aff 3en§ £tjn> 
bræ4) ffettpgfjæ.

Stem Sacob $rij£ æn toft, fjtotjlfen (tjggær j ©fammæftrebfjæ5), 
(jm i((etG) ocf) fjto fæær ær tommen j (jan§ roæræ.

Stem Glauuå $8ojon j gøør7), f)tt>t)(fæn (jan fofftce ffetttjgfjæ aff 
23øø @tøø§, fo fom burmemefter oc røtmæn8) met (jannom fyemlær9).

Stem §tøptfjnntø10) en gøør, fpotylfen (jan fofftce ffeCtøgf)ce aff SRtjefé 
Sonéfon, ffetttjgfjæ ær fommcen j (jané moeroe.

Stem §mtjt(jnm^ æn gøør, (jupffcen (jan fofftce f)atff aff 9ftco(au£ 
SenSfon j (Bwen^marfce11) od) (jafff aff §emmtjng(j 3Kawenéfon ffe(= 
(tjgfjæ fommet j j ljan3 mæroe robcen iuer§ man tij ta((12).

Stem Sen 3 ^oeboergføn een gøør, (jtotjlfen (jan foftce ffettogfjoe aff 
£)(aff $m(’3) j ^a(bo(pce14).

Stem 3en§ ^cebæråjøn en jorb, fjtutjlfæn foftce aff Slnberå §totjb 
j Xoåtorpce15) ffetttjgfjæ.

Stem gtødee Sede een gøør, fjmtjlfcen (jan ftjf aff 9Jtyde( §enrpcjøn 
odj aff Saéjce ©toenébrobær1G) ffelloegfjce.

*) godr (o: gård) er i regelen hankon, (på Fyn hunkon); her er »eth« måske 
skrivefejl for »en«, medmindre man deri kunde se en antydning af oprindelsen 
fra »et gærde«.

2) Bogen skelner mellem det gamle Danske »Hemming« og det Tyske »Hen- 
neke, Henning«.

3) Her begynder midt på fol. 3 r en ny hånd.
4) □: Tømrer (s. 10).
5) Se byens historie.
6) □: »uillet og ukæret« = upåtalt og upåklaget. Ille og kære er velkendte 

gamle ord, men det synes ret enestående, at lydtegnet »h« er sat foran u i disse 
ord (s. 7, 12 og fl.). Hos Kalkar findes nogle enkelte exempler på lignende 
brug af bogstavet h, også i gammelt Svensk.

7) goor« o: en halv gård, den sædvanlige betegnelse for brøken der 
skal fradrages, f. ex. v = s = 91/2.

8) o: borgmester og rådmænd. Her er måske også kun nævnt én borgmester.
9) o: hjemler.

10) Skal sagtens udtales Hvidnus, et vistnok ukendt Navn. 
n) Landsby 1 Stege landsogn.
12) Måske skrivefejl for tiltall; da dog den samme form gentages, er det måske 

en antydning af den endnu brugte udtale »tetale«.
13) »Ywl« o: Jul.
14) o: Landsbyen Pollerup i Keldby sogn, der endnu undertiden kaldes »Polpe«.
15) o: Landsbyen Tostrup i Keldby sogn.
16) Betegnelse efter broderen er sjelden.
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[fol. 3v—4r]

Stem Sfacfæ Sæde en fjafff gøør, f,mpffen jæf1) faf nff 9Rafaiaå 
3fanner2) ffeflpgf)æ.

Stem toberå Slnberåføn en gøør, faifaffen fjan faf aff Sonå 
beråføn kubere3) ffeUigfa

Stem Senå §emnfangføn en gøør, fantjlfen fjan faf aff §ennefer4) 
(Srf ffeUigtje mbæn tøerfå man tij tatt.

Stem damer4) en jorb, faotjffenTfjan faf aff 9lnberå ^eberåføn 
met ffef oc ffoot5) met fangwqne6).

Stem ttfrcofauå Slnberåføn en gøørb, f)tor>tfen fjan faf aff fjer 5fn= 
berå ©bbeåfon7), preft. ij ttftagfæbp, met ffeef.

Stem Sfbrafjam en gøørb, fjttfaffen fjan fofftæ ffeffagfjæ aff Senå 
^nberåføn, faer8) ^eber SKfat ottæ, ær ffeffagfje fonten j fyanå oæræ.

Stem §emmtjng ^eberåføn §øøg en gaarb, fjttfalfen pan fofftæ aff 
9^t>elå ©pwr9) ffettegfje oc ffot met fangeåopnnæ.

Stein ©ebbe en gøørbfa fynfalfen fjan fofftæ aff Snbefe ^eberåfon 
ffettegfje oc ffot met fangåmpnnæ.

Stem Sacof10) ©mpt en jøørb, fjttfaffen faer fagger ij Sangæ* 
ftræbæ, aff ^5eber Sauriå ffeffagfje.

Stem Sacob ©mpt en tofft, fjwfafen fjan foffte ffelfage aff ^eber 
S3mgfj oc fjanå møber oc aff fjanå fuffen.

Stem Sacob @mtjt en goorb, fjmpffen fjan fofftæ aff Dttcolauå 3n- 
geråfon ffettegfje.

Stem Sacob ©mpt en trepbef aff en gørb, faer fjan faf met fan 
faoåfrume11) ffeffagfje.

Stem STume Sonåfon en fjafff gøør, fjnfaffen pan foffte ffeffagfje 
aff fjer SRtjefå Sacob, 9Jcerbæ ©u^æjon12).

4) Fikke Lække indføres som talende »jæk«, maaske har han dikteret til bogen. Den 
stærke form »jæk« er meget gammel (jfr. side 7). Om navnet Fikke se byens historie.

2) »Skynner« o: Skinder, rigtig betegnelse i stedet for det nyere (Tyske) garver.
3) Det gamle navn for skomager.
4) »Henneker« lignende form som »Olawer«.
5) o: skødet (Skotelsbok).
6) ?: thingsvidne.
7) Utvivlsomt den Andreas Ebbonis, hvis gravsten ligger foran alteret i Magleby 

kirke, og hvis tid altså kan bestemmes til først i 15de årh.
8) »ther« o: »der«, brugt som objektiv = som (jfr. side 6).
9) Navnet Spur (Spurv?) er endnu gængs på Møn.

10) »Jacok« skrivefejl for »Jakob«.
n) »husfruwe«, husfrue, deraf hustru.
12) Skal formentlig betyde, at Hr. Niels Jakob var Merta Suse’s son; da Hr. 

Niels Jakob formodenlig var præst, må betegnelsen ved moderens navn tyde på 
uægte fødsel, hvorfor der krævedes kirkelig dispensation.
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[tol. 4r— 5 r]

Stem Sacob Sauriå en gorb, fjtotjffen jæf fofftæ ffeUt)gf)æ aff 
cofauå Song jfeUigfjæ.

Stem S3rton ^eberåfon en goorbf), ^totjffen fjan fofftæ aff §ennefe 
©rubenbafe1) ffeffegfje.

Stem Sens Oféfon en gøørb, fytotjffen fjan fofftæ aff SRicofauS 
$one, tfjer $Bo Sacob ottæ ffeUtjgfjæ fongit

Stem Sef§ fftaton fænbefælb) jnnen tfjæn goorb, tfjer fjan bøør tj, 
ffeffægfjæ ær fommæn ij fjon2) toæræ.

Stem Xfjomaé ©ubere en gorb, fjtopffen fjan fofftæ aff Dttær 
(gftncfe ffeffægfjæ oc rebcefægfjce.

Stem $æbcer §emmtjgfon en goorb, fjmtjffen fjan fofftæ aff Shorten 
fttjmbre oc aff fjanå brober ffefftjgfje.

Stem Seåfe SRtjeféfon en gøørb, fjtotjffen fjan fofftæ ffeffegfje aff 
§emmtjng Sonføn artotjngfjæ, fo fom mor fjanå bøørn, oc fføøt met 
ttjngtotjnnce.

Senå SRtjeféfon en goorbf), fjtotjffen3) fofftæ aff Sefå Offfon ffef* 
ftjgfjæ oc ffoot ær met ttjngåtotjnnæ.

Senå SRtjefå en goorb, fjtotjffen fjan fofftæ aff Sngeburgfj Sfatoeåfce4) 
ffeffægfjæ.

Stem 3en§ SRtjefåfon en goorb, fjtotjffen fjan fofftæ aff §emmpng 
Sonfon artotjngfjæ5) ffefftjgfje6).

Saéfæ Seepføn en gorbfj i Songæ ftræbfjæ, fjtoiffen fjan ftjøptæ aff 
frto 53eentæ7) ocfj fjennæ børn ffæfigfjæ.

Stem £a§fce Sæpføn etfj fjafft Ijtoå, fyan ftjøptce aff ©fatoå 2friftfj=
føn ffæfigfjæ.

®nut §emingføn eetf) joræ goo§, totjffcet8) fom figgfjer innæn Songfje 
ftræbæ j SRørræftjaring, tfjet fjan fjauer føfft met ffæfig fjonb9) fjtobfjæn10)

x) Den adelige slægt Grubendale var indgiftet i Hvideslægten og ejede gods 
på Møn. Den ældre Henneke G. var under dronning Margrete høvidsmand på 
Søborg og udmærkede sig som sørøver. En yngre H. G. kendes under Erik af 
Pommern. ’-b) □: .fem dele«, se side 9.

2) hon skrivefejl for »hans«.
3) glemt »han«.
4) □: Ingeborg Clavs’s enke.
5) □: Hemming Jonsons arvinger; ejeformens »s« udelades flere gange.
®) Her synes håndskriften fra 1418 at slutte.
7) Fru Bente er formodenlig en fornem Dame.
8) o: hvilket også nu i daglig tale »vikket«.
9) Skødning foregik ved håndtag.

10) »hwdhæn« o: uden (se side 5), (nuværende udtale) »winnen«.
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[fol. 5 r— ) v]
affæ mæn mebpær fpætøæ1) aff Sæ9P°P ^tp2) of fjer 3øn§ $8pør= 
føn3) $J$er §emingføn.

Stem tpen gartp, Sønføn3) bor ii, tpen fef pan met mennege 
bp§ ratf) aff bp£ ftrætpe4) for tpen gortp, fom pan botpe førre ii, 
od) bpen fotfj panum5) aff gråne met greue 28ifjlaff§4) tøiUie od) ratf).

Stem ©faff (Sfaueåføn en gaarb, fom ligger norbpen neeft for ftjrfe- 
garbpen, tpen føptpæ pan aff bpen, met burtoemefterté, rabmenp oc 
aaf affmmené toifice oc otpen aaf oetperfforning6).

Stem Sfatoeå SnggerSføn7) en garb, tf>en føptæ pan aff £aéfe sPe= 
terSføn, oc fif pan fofffid) fføbfjæ pane panum tiif tfjingj otpen aaff 
oetperfforning.

Stem Sen§ ©toenSføn, fom faffed ©non, en garb otj Songeftretpæ 
fønnen neft §an£ 3Hatie§føn, tpen føptpæ pan aff Cfaff §toib, pane 
ptoiffen pan ffiif foffid) fføbfjæ tiif tpingj otpen aaf toetperfforningp.

Stem s$ouef Sacopéføn aff ©toenSmarcpæ en garb, fom figger otj 
SKøHeftretfjæ nortpen neeft Sen§ §toib8), tpet føptæ pan aff Senæ 
gfæmingE botper, oc fif pan foffid) ffobpæ jnnen iiij tpingj ftofæ9) 
otpen toetperfforning.

Stem SRiefé §amer en garb, tiger otj ©famme ftrctprce’0) norbpen 
neft 2lnber£føn, tpen føptpæ pan aff £ruef§ 9?agiæ j ©icefanb, 
oc ficp pan foffficp ffobpæ jnnen iiij tpingj ftofæ otpen to et p er= 
fforning.

Stem *J$er §emmigåføn en garb norbpen for Xporfgabpen, tpen 
føptpæ pan aff SBertef ©crebær, oc ficp pan foffficp ffobpæ jnnen iiij 
tpings ftofæ otpen aaf loetperfforning.

Stem Ofaff §toib en garb, tpen føptpæ pan aff (Sftoer ®fob, oc 
panum aatpæ 2fter Song tiif foren, oc fif pan fofffid) ffobpæ jnnen 
iiij tping£ ftofæ otpen aaf toetperfforningp.

o: Modsigelse.
2) Rud (optaget?) adeligt navn.
3) Hr. Jens Björnson, samtidigt adelsnavn.
4) Om bystræde, Niels Jensön og grev Witslav se bvens historie.
5) Gård er hankön.
6) Om denne handel og kirkegårdene se bvens historie.
7) Er åbenbart den samme som Nicolaus Ingerssön side 6.
8) i Møllestræde norden næst Jens Hvid — må snarest opfattes som: norden 

for Jens Hvids hus; dette kan kun passe i det lille stvkke af Møllestræde, der 
svinger i Nord og Syd.

9) iiij o: IIII, fire. Medens det tidligere kun hed »med thingsvidne« eller >til 
things«, nævnes her første gang »inden 4 thingstokke«; se byens historie.

10) »strethræ«. skrivefejl for »strethæ«.
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Stem W or tf) en OtanffJ) en garb, o bele føptfjæ fjan aff fin brobfjer 
3en£ fRanff oc tf)en ot2) aff Senå Xfjoinmeåføn, oc tfjen garb fif fjan 
ffæficf, fføbfjæ pane jnnen iiij tfjingj ftofæ otfjen roetfjerfforning.

Stem ©ob^wen en garb, tjuafff3) erroebe fjan effter fin faber, oc 
tfjen annen beef føptfjæ fjan aff £æming §enricféføn, oc fif fjan foff* 
licf) fføbljæ jnnen iiij tfjingj ftofæ otfjen roetfyerfforning.

Stem ©ajcæ $8o£føn en garb, fom ligger føniten neft ftjrfegarben, 
tfjen føptfjæ fjan aff ©ancte ©ertrub4), oc ficf, fjan foffficfj fføbfjæ 
jnnen iiij tfjingj ftofæ otfjen aaf roetfjerfforning.

Stem SLfticfjef en gorb otj ©farne ftrettjæ, tfjen foptfjæ fjan aff ^er 
©obfjæ, oc ficf) fjan foffficfj fføbfjæ jnnen iiij tfjingjc ftofæ otfjen aa( 
roetfjerfforning.

Stem $er ©fjebæ en garb otj ©famme ftretf>æ, tfjen foptæ fjan aff 
58aHe ©mefc5), oc fif fjan foffficfj ffobe jnnen jiij tfjingj ftofe otfjen 
roetfjerfforning.

Item Anders Leddyge emit domuw et curiam eiusdfw prøpe forzzw/ 
rede et ration&biliter de Jesze Hemmyngesjøzz, tofølitez* et integre per- 
solutttw est et coram judiczo nøj/ro obsøruatuw et totølitør iwpletura6).

Stem ^ætfjar £5 oføn en gaarbfj obj Sttøffæftræbce, fom figgær neft 
fjoofé abæfbægarbæn7), tfjæn føpptfjæ fjan aff ftort ©fræbæræ, oc 
tfjæn garbfj ær aft btjtafætfj8), fom foræ roar farotfj9).

x) Ranf, formentlig omskrivning af Ravn; bogstaver ombyttes ofte.
2) »v dele — oc then vi« o-. »5 dele — og den sjette«.
3) halv.
4) Om St. Gertruds kirke og kirkegård se byens historie.
5) Balle Smetz o: Smeds enke.
6) Foruden indledningen er kun dette stykke på Latin. Det kan oversættes: 

»Anders Leddike købte sammes hus og gård ved torvet med ret og skel af Jesse 
Hemmingson; det er helt og fuldt betalt og for vor domstol opfyldt og fuld
byrdet.« Stykket er skrevet med en egen hånd, og da det øjensynlig er borg
mesteren, der taler, kan det formodes, at det er den samme, der har forfattet 
indledningen. Da man af navnet Verkentin kan slutte, at han er udlænding, er 
det sandsynligt, at han ikke har kunnet skrive Dansk og derfor benytter Latin. 
Da denne tilførsel efter sin plads i bogen kan antages at henhøre til tiden om
kring 1430, er det således sandsynligt, at Johannes Verkentin endnu da har væ
ret borgmester (jvf. om grev Witslav).

7) abildgården, æblehaven.
8) o: betalt.
9) □: som for var sagt. Det ses dog ikke at være nævnt for, men sigter for

modenlig til en yttring i skødet; måske har det nogen forbindelse med (brode
ren?) Saxe’s formodede køb af naboejendommen. Formen »sawt« bruges endnu 
i daglig tale. — Også dette stykke er skrevet med en egen hånd, og derefter 
begynder en ny håndskrift.
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Stern §enningp 23ertitåføn føpptæ een fjalff gorbp aff £a£fe (Stauå* 
iøn ocp patter fongpebp1) fteüift fføbfje tit tingå od) engin ttebper^ 
fforntngf).

Stern §emmingp SepppSføn føpptæ een jprbf) aff $800 <Stott$ ocp 
patter fongitp ffettiftp fføbpe tit tingå od) engin ttebbperfforningp.

Stem 9tiå Senåføn patter een gaarbp, tpen føpptpe pan fomtp2), 
od) fomtp patter pan ærbp3), ocp ffeltigpe ær pan fommen j panå 
ttære ttbpen att ttebperfforningp.

Stem tegner Stfietåføn føpptæ een gaarbp aff ©retpe ©utfmpbp 
bottper ocp patter fongitp ffettift fføbpe od) engin ttebbper ffott 
ningp ttebp.

Stem 9D?atiå Sepppåføn føpptæ een gaarbp aff §emmingp äftttn 
ocp aff Senå SJtttn od) patter fongitp ffettift fføbpe tit tingg, ocp en= 
gin ttebbper fforningp ttebp.

Stem Dregnefe §anåføn føpptæ een jorbp aff per sJcietå fiongetott 
od) aff anbre arttingpe, tit ttore4) ocp tper patter pan fongit ffettiftp 
fføbpe tit tingå ocp engin ttebper fforningp.

Stem fiaåfe §inrifåføn patter fongpit ffettift fføbpe aff Otaff SSonbe 
ponne gpffe fiauriåfønå5) børnå ttegne jnnen fire tingå ftoffe, od) 
engin ttebbperfforningp.

Stem Sßoet Senåføn føpptpe een gaarbp aff 2tnberå Sftietåføn ocp 
patter fongitp ffettiftp fføbe titt tingå jnnen fire tingå ftoffe ttbpen 
att ttebbper fforningp.

Stem §anå Sßepffe aff ttabn6) po ©tegpeburgp føpptpe een gaarbp 
aff een man, fo fom pebper tönttbp Meritter, ocp fornefnbe gaarbp 
tiggper øften neeft §enrif ©fpttpe od) ær ffettigpe fornøgpit ocp be- 
taletp ocp patter fongpit ffettiftp fføbpe jnnen fire tings ftofte t°r 
ttban aat ttebbper fforningp od) ttban pttær manå titt taatt etc.

Stem Seå Sttenåføn føpptpe een gaarbp aff Senå SEpmberc, fo fom 
tiggper øften neeftp fortin iRangp, ocp ær ffettigp betatetp, od) patter 
fongpet ffettift fføbpe jnnen iiij tings ftoffe for ttban aatl ttetper 
fforningp.

9 »fonghedh« og »fongith« = fånget, gammel form for »fået«.
2) o: noget, delvis.

o: arvet.
4, Skal vel opfattes »som vare tilt, gående på arvinger.
5) Fikke Lavridsons born — kan mulig være adelsmanden Johan Fikkeson med 

sødskende, der havde ejendomme i Stege og på Møn.
®) »aff wabn« ?: af våben, den sædvanlige betegnelse for en adelsmand eller 

væbner. Se påskriften på det bagerste bind.
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3tem fjmiffen gaarbf), io jom §emmingf) ©rpbfjeftpbere1) ottf)e, ocf) 
liggfjer neft tf)en t)fterftf,e2) gaarbt) ij sJft0tteftroetf)e, tfjen f,amer for* 
nefnbc §enimingf) ®rpbf,eft0bere for brobBjet3), fo atf) f)an fom ij 
greme 2öe^t0ffé4) moere, ffortfjt, atf) l,an fjabbfje for brobfjet tfjet gob^ 
met falfffjet. ©ibfjen gaff fornefnbe greme SSe^bff fpn tfjicenere §em* 
mingf) 3eppp»j0n tfjen fornefnbe gaarbf), jo fom fornefnbe man ottfje 
od) forbrobljet mor, od) ffeffigfje oer tf,en fornefnbe gaarbt) fommen ij 
§emmtngf) 3eppp£j0n3 moere for pcenningfye od) for f,an§ tioenifttje ffmfbf, 
od) for mban att mebfjer fforning.

3tem ttftogfjené 3en$f0n§ gaarbt) oer ffettigfje fommoen ij f,an£ ma?re 
mban aat roebbfjerjforningf), ocf) f)an f,amer fongf)it jfeUift ffybfje jnnen 
iiij tings ftoffe mban fjmar man£ titt tf,att ocf, engin mebfjerfforningf).

3tem $80 ©fetmi^5) fppptfje een gorbf) aff fancte ©etröbå firfe 
moerie, tfjen oer ffettegf,e betafet od) fornpgfjit j atte motf,e mbin att 
fjinbfjer ocf, aU mebbfjer fforningf).

3tem 3e3 ittiatijéjpn f0ftf,e j jorbf), jom figf,er mppe i Sangceftroebe, 
aff j^er ©toftf, ffettigoe, oc oer oett betafitf).

3tem foftfje jegf)6), 3e» ttftatij§j0n, i toftf, aff jancte ®ertro» firfe; 
tpen oer ffettigfje betatitt) oc fornpgitf) i atte motfje otf)en atte f,inber 
oc att oebfjer ffornigf).

3tem f0ftf)e jegf), 3eå 9ftatij£f0n, j toftf, aff Serftinoe fiaurtéöoter; 
tf,en oer ffetige betattetf, oc fornpgitf, i atte mattje mtf,en att f,inber 
od) att oetf,er ffprnigf).

3tem fpftfje jegf,, 3e§ 9Katijéf0n, j orbf, aff $tnber§ sJJ?au§j0n; 
tfjen a>r ffettigoe betattetf, oc fornpgetf,7) i atte ntatfje ottjen att f,intf,er 
od, al metf,er ffornigf).

3tem f0ftf,e jegf), 3eé 9ftatijSf0n, i orbf, aff 5tnber§ ©trmce8); tfjen 
oer ffettigfje betattitf, od) fornpgitf, i atte mobfje otf,en att f,intfjer oc 
att metfjerffornigf).

:) Grydestøber; gryder støbtes af bronce.
2) »ystersthe« kan her både være »vdderste« og »østerste«.
3) »forbrodhet« forbrudt til lensmanden, grev Witslav, på kronens vegne.

Ejendom kunde oprindelig kun forbrydes ved højforræderi, der medførte dødsstraf.
4) »Wiszlaff« s. 8 skrives her »WezløfT«; om denne se byens historie. Tje

neren Hemming Jepsön er formodenlig den samme, der nævnes side io og 12, 
som køber af en jord. Denne tjener hos Witslav var efter navnet Dansk.

5) Bo Skelvig nævnes andensteds som borgmester 1461. Ny hånd.
6) Jes Matissön skriver selv »jegh«; i løbet af en menneskealder er »jæk« ble

ven til »jegh«. De 5 handler synes skrevne med egen hånd.
7) >forn øghit o: fornöjet, i tidens sprog det sædvanlige udtryk for »fyldestgjort«.
8) »Anders Strwæ« — Struve. Navnet Strube findes endnu på Møn.
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(Bcriptum fub anno bomtnij m°cb°l jecunbo1). Xpettæ ær betøp3= 
nig aff eett) jorbe gob§, ptøitfet fornefnbe 3en§ ©foningp2) føppttje 
aft een beffebpen3) man $er Sfcieféføn, tøermeftere4) po <Stegt)eburgf)r 
tt)et fornefnbe jorbfje gob§ ær ffettegpe betatet od) ffeUege fføt for tøbin 
at f)inbf>er ocp for tøbin alt tøebper fforningp.

Stem een } jorbf, od) gorb, fom tiggper øftpin næft ^erftinæ Dgpæ§5); 
tpen føpptpe ^er SRaffn6) ffettegpe, od) fom ffettegpe pi pan§ tøære 
tøbin at tøebperfforningp.

Stem føpptpe 2a§fe Subbe j tfjofft aff per STpbefc ponne fanete 
Suciué7) tøegnne, fom tiggper ænbpe8) 33æfte gorbp, ptøitfin pan 
fjaffuer betatet ffettegpe, od) ffettegfje fom pi pan§ tøære.

Stem foppttje §emmigp Sepføn tt,e jorbf), fom panS gabpefpennæ9) 
ftanber aa, aff bpen, oc pan patøer betattetf) ffettigf,, od) oc ffettigfje 
fom j panfé tøare.

Stem fopptæ (Sriftiern ©fratere jorbf) aff ©tegfje bp; tpen paffuer 
pan ffeffigpe befattet, oc ær ffettigpe fomen j pan£ tøaræ.

©ub anno bominj m°cblot>iij° etc.10). Xpettæ ær een betøpsning 
ponne j jorbpe gob^, ptøitfet fom een beffebpen man11) ^er fftaffn 
føpptpe aff een jonfroe12) Slirftinæ ^ætperé bottper od) af $tnber£ 
Seippåføn, pennté13) fabper brobper. Xpet fornefnbe jorbegobé od)

J) »Skrevet i Herrens år 1452«. Dette er det første årstal siden bogens be
gyndelse. Da her også begynder en ny formel: »Dette er bevisning o. s. v.«. 
kan man slutte, at en ny borgmester er tiltrådt.

Der følger skiftende håndskrifter.
2) »fornefnde Jens Skoningh« er ikke nævnt for, hvilket tyder på, at indførs

lerne i bogen ere korte uddrag af udførligere skødebreve.
3) »beskedhen man« (discretus vir) betyder, at manden er noget mere end en 

simpel borger.
4) »wermestere« eller som det siden skrives »werkmestere«, betegner tojmeste- 

ren på slottet (arkelimester).
5) o: Kerstine Åges enke.
6) »Per Rafn« nævnes andensteds som borgmester 1461. »hi« se ovenfor 

side 5.
7) St. Lucius □: Roskilde domkirke.
8) »ændhe« ved eller lige op til (sjeldent).
9) >gadhespennæ« (gadespænde) o: det fag hus, som ligger ud til gaden, hvor

ved erindres, at husene i regelen vendte gavlen mod gaden.
10) »I Herrens år 1458« (året efter branden).
n) Tittelen »beskeden man« tyder også på, at Per Rafn indtog en særlig 

stilling.
12) Jomfru tyder på adeligt navn.
13) »hennis« (hendes) ejeform enkelttal, medens »hennæ« synes brugt til fler

talsord.
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grunbp paffuer fornefnbe ^er SRaffn ffettegpe f0ppt od) ffettegfje be- 
talet od) fjaffuer fongpit ffeltectt) ff0bpe jnnen fire tpingS ftode od) 
cengf>in raebbtjer fforning loppo etc.

3tem 2a§je §emmigf0n f0pptce een gorbp af ©ajre $8o§f0n, tfjen 
cer ffolligpe betaltet oc forn0gf)it j alte mobpe otpen att t)inbf>er oc 
att loebbper jfornigf).

3tem £a§fe §emmigf0n fppptce een gorbp af 33r0nig. Xpen ar 
ffetligfje betattet oc fornogfjit j atte mobpe otpen att fjinber oc at 
oebberffornigp.

Stem Ctpe 3epf0n fi0pte een gorbf) aff Sep 9?ielf0n. Xpen er ffet* 
tige betatet oc forn0gpit i atte mobpe tobpen att pinbper oc att toebpcr* 
fforningp etc., pwitfen fom tigger oeften tit marfetp.

3tem SRté $8o§f0n f0ptpe een gorb aff fin fatper $80 33rof, liggen* 
beé j SBeftpre fierbing norben firfen. Xpen er ffetligfje betatin oc 
forn0gpet i atte motpe otpen att f,inbf,er oc at oebperfcorningp.

3tem j gorb, tiggenbe» j 35eftpre fierbing fpnben neft 95o§f0n; 
tpen f0ptf)e fornefnbe 23oSf0n aff SKatté SRotanb. Xpen er ffet* 
tigfje betatin oc forn0gt)et i atte mottje otpen att pinbper oc at loetper* 
jcorning.

Sub anno bominj m°cb°l£0 ’) Öpbefe §ammer fppptpe een jorbp od) 
grunb aff 3enS $ceUi0n aff Stubberoppe2) od) fif ffettigp ff0bpe od) 
cengpin loebbperfforning loppo.

Stem ^$er 3en§f0n f0pptpe een jorbf) aff fancte ©ertrubp; tpen be* 
tatebpe pan ffettegpe ocf) fif ffettift ff0bpe aff fornefnbe fancte ®er= 
trubp firfe looerie.

Stem fppptpe ffornefnbe ^§er 3en£f0n j part aff ©tegpe bp tpen 
moeftre oenbpe aff gorbfjen poo§3) tprp fpenne rtom. Xp0m f0pptf,e 
fornefnbe ^er 3en£j0n aff ©tegfje bp od) ffetlegtje betalebp f)affuer 
obin attp pinbper.

3tem (Sriftiern ©frebere f0pptpe etpjftpfe jorb opp titt fitp ptofå. 
Xpet tjaffuer pan ffetligfje betattetp.

3tem §an£ 2öitte en gorb, tpen fi0tpe4) pan aff 5(nbper§ 5tnbpr£* 
f0n. STpen paffuer tjan ffettigpe betattet of fif ff0bf>e tf,er paa jnnen 
iiij tingp ftofe obpen loebperfforning.

Stem ^er fjiott en gorb, tpen pan fibper paa; pannm paffuer pan

’) 1460. Herefter ny håndskrift.
2) »Stubberoppei □: Stubberup i Magleby sogn.
3) o: ved, omtrent (tre fag gadeplads).

Skrivefejl for »køpthe«.
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ffeligfje betal(etf), of tnor Ijanum ffeligfje fføtfjer1) jnnen ting ftofe 
nbfjen all tnebfjerfforning.

Stem 3øen Øltéføn fiøptfje j gaarbf, aff fin brobfjer $er Ølféjøn. 
©an ær ffettigfje befattet of fornøgtjet of fføtfjer jnnen iiij tingftofe 
nbfjen att tnebfjer fforning.

Stem ^er Øféjøn fiøptfje j gorbf, aff fin brobfjer Soen, fjtnilfen fo 
fom ^er XfjotoeSføn bobfje paa. ©an ær ffettigfje befattet of fornød 
gfjet of fføttfjer jnnen iiij ting ftofe nbfjen alt t,inbf)er of att tnebper= 
fforning.

5Xnno bominj. mpcbol°£h2).
3tem Øleff Sftaffn ftøptfje en gorbf) aff Nicolaus Saurté j tttføttæ* 

ftræbfje. ©an ær ffeligfje fiøptfjer of ffettigfje befattet of fføttfjer jnnen 
iiij ting ftofe nbfjen att mebfjerfforning.

Stem SaSfe $o£føn fiøptfje en garbf), tfjen fjalfftne beett aff ©an£ 
Sftaffn of tljen fjalftne aff Aftegner Nicolai3). ©an ær ffettigfje lau* 
bobfjen4) of ffettigfje fiøptfjer of tnett befalet of fføttfjer paa ttjngfjc 
fore nbljen føner manå titt tatt of geenfiel^e.

Stem ttfrcolaué Xafflæ fiøptfje en garbf) aff Diicolauå of aff 9tico= 
fau§ (Såbernéføn. ©an ær ffettigfje fiøptfjer of fføtfjer jnnen iiij ting 
ftotte for obf)en all tnebfjer fforning of ffettigfje ær fjan befattet.

3tem $er Dcicolai fiøtfje en garb aff ©an3 ©alminbfje. ©an ær 
ffeligfje fiøptfjer of ffettigfje befattet of fføttfjer jnnen iiij ting ftotte 
nbfjen fjtner man§ titt tatt.

3tem $oo Nicolai fiøptlje en garbf) j beten5) aff Sep SenSføn aff 
Songeftræblje of j belen aff Øleff 5lnbfjr3føn. ©an ær ffettigfje fiøptljer 
of tnett befattet of fføtfjer paa tpngfje nbljen fjtner manb^ titttatt.

Stem £a§fe Socobføn fiøptlje en garbf) aff Sep Nicolai, ©an ær 
ffettigfje fiøptljer of tnett befattet of fføtfjer jnnen iiij ting ftotte nbljen 
all tnebljerfforning.

Stem ^er 9Kortljen§føn fiøptlje en garblj aff Sftegfje btj. ©an ær 
ffettigfje fiøptfjer of tnett befattet of fføtfjer jnnen iiij ting ftotte for 
nbljen almtuenS gen ftjelge.

Stem fiøptlje $er tttfortfjenSføn j garblj aff fjer tttfortfjen.
Stem ^f$er $tn§fte fiøpte en garbf) aff SSolborglj 2)u§fe. ©an ær

b rskother« med det gamle endebogstav »r« for enkelttal nævneform i hankon. 
1465.

3) Ejeform af det Latinske Nicolaus; på Dansk vilde det være » Nielson «. Så
ledes skrives værkmesteren på Stege slot både Per Nielsson og Per Nicolai.

4) »laubodhen , lavbuden, se bvens historie. 
j delen ?: halvdelen.
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ffettigtje fiøptfjer of toet! Betatiet of fføttjer jnnen iiij tingftocfe t>bf>en 
Ijtøer manttø webfjerfforning.

Stem fiagfe $)riffuerig fjø^frce $irftine fiøpttje en garbt) aff ®ir= 
ftine S3oo. §an ær ffettigtje fiøptfjer of toet! betattet of fføtfjer jnnen 
iiij tingftocfe obtjen tjwer manb$ webfjerfforninglj.

Stem Seng Xorcfjitfgføn fiøptfje en garbt) aff Spbecfe §anffmer, 
fjmifen jojom tpgfjer j ©famæftræbfje fønpen1) neftf) Seng §anffmer. 
§an ær ffetiglje fiøptfjer of melt betattet of ffettigtje taubobfjen of 
fføttjer jnnen iiij tingftocfe obfjen att roebfjerfforningfj.

Stem SDtfortfjen gjffucrffere2) fiøpttje j garbt) aff Sep Sengføn, tpgtjer 
j Sfameftræbpe fønen neftf) ^er SDriffroere. £an ær toubobfjen of 
ffettigtje ftøptfjer of well betattet of fføttjer jnnen iiij tingftocfe obfjen 
tjwer manb^ titt talt.

Stem Xrwitg Sepgføn fiøpttje en gorbtj aff Cteff Slnbfjergføn, fjwifen 
fofom tpgtjer fønen neftf) Sep Sengføn. §an ær taubobfjen of ffettigtje 
fiøptfjer of wett betattet of fføtfjer jnnen iiij tingftocfe ffor obfjen att 
webfjerfforning.

Stem §ang ^ergføn fiøpttje j garbt) aff ^er §øgfj. §an ær ffet= 
tigtje fiøptfjer of wett betattet of fføtttjer jnnen iiij tingftocfe obfjen 
tjwer mang titt talt of gen fpet^e.

Stem Oteff (Xtaugføn fiøpttje aff fpnce fpfttjerjøner §ang Sengføn 
of Snngtjer Sengføn att ttjerig epæbom aff en garbt), fom Ipggljer 
fønen neftt) 9ticotaug SBogføn. §anum fjaffuer f)an ffettigtje fiøptf, of 
wett betattet, of ær tjanum fføttjer jnnen iiij ting ftocfe obfjen tjwer 
manbg titt tatt.

Stem Seng 9J?atigføn fiøpttje j garbt) aff ^er Sunbfj. §an ær 
ffettigtje fiøptfjer of wett betattet of fføttjer jnnen iiij tingf) ftocfe obfjen 
tjwer manbg titt tatt.

Stem ^Ser S3obbfje fiøpttje aff §enricf Saurig of Seng Saurig att 
ttjerig epæbom j tfjen garbt)3), fom ttjerig faar4) ottjæ. §an ær 
ffettigtje fiøptfjer of wett betattet of fføttjer jnnen iiij tingf) ftocfe obtjen 
tjwer manb^ titt tatt.

Stem ^entming ©atminbtje fiøpttje een tofft aff £agje SRaff. §wn5)

’) »sønven« □: sønden; tilsætningen af dette y eller i minder (ligesom boid 
for bod) om Mønsk udtale.

2) »Yffuerskere^, Mønsk udtale for »overskærer«, der var middelalderens be
tegnelse for klædehandler (se byens historie).

3) Al ejendom i en gård, se om sameje i bvens historie.
4) Fader, udtales endnu således.
5) »Hun«, toft er hunkon.
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cer ffeffiglje fi0ptf) of wett befallet of innen iiij ting ftocfe obfjen 
pwer ntanbg tili taff.

Stent Sepp Sßonbfje fi0ptf)e en garbf) aff 3en§ 2JM)eUf0n of bro= 
bf)er fjan^1). §an cer ffeffigfje fi0ptf)er of well befallet of fftftfjer 
jnnen iiij tingf) ftocfe obfjen I)Wer ntanb^ tili taff.

Stern Cleff 4®wert§f0n fipptfje en garbf) aff 3en§ ©iebbfje of aff 
§enricf üfticofai of aff §entnting SJcwnbf). §an cer ffeffiglje fipptfjer 
of well befallet of Vf0tfjer jnnen iiij tingf) ftocfe übfjen f)Wer tnanbg 
tiff talf.

Stent W?atti3 Sfticofai fipptlje en garbf) aff 2frfw2) $robf)erf§, fpg- 
gf)er mcefem 9fnbf)r(3 ©iebbe of Dfrcofaus Sngemeräjon. §an cer 
ffcettiglje fi0pt()er of well betaffet of ffotfjer jnnen iiij tingf) ftocfe übfjen 
f)wer manb^ tiff taff.

Stent Dfeff 5>C5wert^f0n ft0ptf)e en garbf) of en tofft aff ©wen 3en§* 
f0n wett) torffuet3). Xf)en garbf) of tf)en tofft ccre ffeffiglje fi0ptf)e 
of wett betaffebf)e of ff0tf)e jnnen iiij tingf) ftocfe übfjen aff web()er= 
fforning.

Stern ^ßer 33obbe fi0ptf)e etf) ftrcebfje aff ©tegfje bp; tljet cer ffef= 
figl)e fi0ptf) of wett betaffet of ff0tf) jnnen iiij tingf) ftocfe for ob()en 
pwer manb^ tiff talf.

Stent s$er $8obbe fi0ptf)e en garb aff §an§ $0pffe4). §an cer 
ffeffigfje fi0ptl)er of well betaffet of ff0tf)er jnnen iiij tingf) ftocfe übpen 
aff webperfforningf) of geen fpefje.

Stent §emmingf) iKaff fi0ptpe en garbf) aff Sen£ 9äcofai aff §iefnt5). 
San cer ffefliglje fi0tper of wefl betaffet of ff0tper jnnen iiij tingf) 
ftofe ffore übpen pwer tnanb^ tiff taff.

Stent 9£icolau§ ©ntibfj ft0ptpe en garbf) aff $ßer 9ticofai werfmeftere. 
§anunt Ijaffuer pan ffeffigpe fi0ptp of wett betaffet of cer panum 
ff0tf)er jnnen iiij tingf) ftocfe öbpen aff webperfforningp.

Stern §cennecfe §emming»)0n fi0ptpe en garbf) aff fände ©ertrotp 
of aff per Sncf)em Q’Ioenting. §an cer ffeffigpe fi0ptper of weif betaffet 
of ffptper jnnen iiij tingf) ftocfe übpen pwer ntanb§ tiff taff.

Stent SenS (Sfau3j0n fi0ptpe en garbf) aff §ans ©alminbpe of aff

»broder hans«, hans broder; at sætte stedordet efter hovedordet er gammelt, 
men findes kun sjeldent i denne bog.

2) »Arlw« maa formodenlig være et kvindenavn, Broders enke.
3) Torvet kaldes s. 13 marked.
4) = Hans Peyske af våben s. 10.
•’’) Landsby i Damsholte sogn.
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feanå avffwingfee. §an ær ffeUigfje fiøpttjer of laubobfeen of weU be= 
taflet of fføttfeer jnnen iiij ting ftocfe obfeen afl Webfeer fforning.

Stem SenS 9£egfe fiøptfje j garbfe aff Saéfe 23obbfee. §anunt fjaffner 
fean ffeligtje fiøpt of well betaflet, of ær feanum ffeflige fføt^er jnnen 
iiij tingftocfe for obfeen fewer manfe tiill tafl.

Stem-Sen§ fliegfe fiøptfee en garbfe aff Slnbfeerfø s$er3føn of aff 
SenS 2lnbfeer§føn, feanå føn, of aff $er 5lnbfeersføn. §an ær ffefligfee 
fiøptfeer of well betaflet of fføtfeer jnnen iiij tingftocfe for obfeen fewer 
manfe till tafl of genføeUfæ.

Stem Senfø SRegfe fiøptfee en fealff gorb aff fin mobfeer of aff fin' 
mobfeer føftfeer føn, tfeen ©Wen Sen^føn ottfeæ. §an ær ffeligfee 
fiøptfeer of fcefl betafletf, of fføtfeer jnnen iiij tingfe ftocfe obfeen fewer 
manfe till tafl of genføelfæ.

Stem flftortfeen Øtéføn fean fiøptfee en gorbfe aff Øleff 28ifle. §an 
ær ffæfligfee fiøptfeer of Dell betafletfe of fføtfeer jnnen iiij ting ftocfe 
obfeen all oebfeerfforning, of fornefnbe Øleff SBiflefø brobfeer §anfø 
iBifle 9 meltfeæ feanfs fføbfee ftabfeftfe jnnen iiij ftocfe.

Stem Son Øféføn feaffuer føptfe aff burgfeermeftere2) po ©tegfee 
bpfø oegfene etfe fpenne rwm, fom fean nw bøgfet feaffuer met føn 
brebfee intiil Øloff (£lauåføn3 gorbfe.

Stem Sftattté SenSføn fean føptfee j gorbfe aff Så3) Slnberåføn, 
borten Ørmfø fwogfeer4); fean er oel betaletfe of fføttfee jnnen iiii 
tfeingfe ftocfe obfeen afl oebfeerfforningfe.

Stem §an§ Sepéføn feofø torwefftfe, fean føptfee} gorbfe, fom j boer, 
aff ffen brobfeer Sftattté Sepåføn. §an er feanum ffefligfee fføttfee 
jnnen iiii tingfe ftocfe obfeen fewer manfø genføeféfe eller nogfeer oebfeer 
ffornigfe, of fean feaffuer oefl betaletfe fornefnbe j gorbfe tiil gobfee 
rebfee of betaltngfe.

Stein §an§ SBiflie fean føptfee en gorbfe aff 2lnber3 $uf§, fewfeffen 
fornefnbe gorbfe liggfeer fønbfee neftfe flftarie gplbfee gorbfe. §an er 
ffefligfee føptfeer of^oefl betalitfe of fføtfe jnnen iiii tfeingfe ftocfe onbfeen5) 
afl oebfeer ffornigfe of nogfeer6) manfø genføelåfe.

’) Det er sælgeren Olef Willes broder, Hans, der på broderens vegne »mel
der skødet stadfæstet inden 4 stokke«.

2) Borgmesteren optræder her for første gang alene på byens vegne, men det 
drejer sig også kun om et gadespænde. Her begynder ny håndskrift.

3) »Is« for Jes eller Jens.
4) »swogher« var dengang som endnu på Møn betegnelse for svigersøn.
5) »vndhen« for »udhen« minder om Mønsk udtale.
6) nogher«, noker, gammel form for nogen.

2
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Stem 3en£ ©frebfjer fjan føptfje en j jorbf) aff £af3 Senåføn, Iig= 
ginbté neftf) 3en§ DtéfønS gorbf) øftfjen fore tf>en fornefnbe jorbf). 
^un1) oar fjanum ffelligfje fføtf, innen iiii tljing^ ftocfe, of tobf) for= 
nefnbe 2af§ SenSføn fornefnbe 3en§ ©frebf)er løbif of føté2) fore all 
betafingp fore fornefnbe jorbf).

3tem §enrif ©foningf) føptfjæ en gorb, ligenbté neftf) fiafé ^iibbté 
gorb øften fore. SEfjen fornefnbe gorb føptfje f)an aff 39o ©foningfjté 
føn 3ep ©foningf). SEfjen fornefnbfje gorb er fjanum ffeffigf) fføtf) 
innen iiii tfjingf) ftocfe obf)en nogfjer manfå øebf)er fforningl) eller 
genftjelfe, of f)affner f)an jfettigtje of oef betafetf) fornefnbe gorb of 
føcføb po brocfetf)3).

3tem of føptfje §enrif ©foningf) en tofftf) j ©anieftrebfje4) ftgenbt^ 
neftf) fønnen for fjefte manningfjen5) met brebfje of fcngf)e j aUe mobpe, 
of er fornefnbe tofftf) fjanum ffeffigf) fføtf)6) innen iiii tingf) ftocfe, of 
er f,an ffeffigfje fabfjet føjté of quitf) of for aff betafingf) obfjen aff 
gen fpeffe.

3tem føptfje 3en§ ©frebfjer en jorb met brebfje of fengfje ligenbté 
neftf) ^$er ©mitf) of 3» Otéføn. ‘Xfjen f) a ff uer fjan rettfjetigf) of 
ffeffigfje betafetf), of fjaffuer fjan fongfjet ffeUicf) fføbfje po fornefnbe 
jorbf) innen iiii tingf) ftocfe, of er l)an fabfjet febif of føfS obfjen 
nogfjer genfpeffe.

3tem $er 3en§føn, føm faffté tKombøéfe7), føptfje etf) gabfje jpennc 
aff bormeftere po bttéfenfå oegne. SEfjet betafet pan vel tiif gobe rebe 
met rebe pennigfje for ij P8).

3tem tfjen gorbf), S5o $er£føn j boer, tpen fif f,an met fpn fyoSfroe; 
f)an forn ffpffibif i fjanfS f)o3frøe of fjennefS f)to§bunbfje9) nære obljen 
aff nebber fforningl) of genfpeffe, er vett betaletf) of fføtf) po tingbe 
innen iiii tfjingf) ftocfe.

3tem Øfeff ^eriøn aff £angeftræbfje fjan fiøptfje en gorbf), fjwicfen 
forn f)an paa boer. SEfjen fiøptfje fjan aff Sa$fe 33oføn aff 9D2anne=

J) »Hun« — jord er hunkon.
2) »lødik ok løss«, »løss ok quith«, ledig og løs o: kvittering.
3) □: drukket lidkøb på, se byens historie (skot-øls-bok).
4) Skrivefejl for Skammestræde.
5) »heste wanninghen ligger der endnu i Hages vænge.
6) ;toft« er hunkon, derfor »skøth«, ikke skøther.
7) - Rombøsse« også skrevet »Rambøyse< (s. 20), et tilnavn formentlig hente: 

fra bøsseskytteriet (artilleriet).
8) Gadespænde købt for 2 p, se møntberegningen.
9) Husbonde og husfrue nævnes her sammen.
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marfe1) §an ær well betalfetfj of fføttfjev jnnen iiij ting ftocfe for obfjen 
aU oebfjer fforning of genfpeffæ.

Stein f)er Sep aff Øfterborgfj fjan fiøptfje en gorbf) aff Retning 
9taff. §an ær ffefligfje fiøptfjer of well betaffetfj, of er fjanum fføttfjer 
jnnen iiij ting ftofe ffor obfjen f,wer man£ webfjerfforntng eller 
genfteffæ.

Stem gaff fjer Qepp fornefnbe gorb fin frooer 9ftattté @mitfj, of 
loor2) jnnen iiij ting ftocfe, of fføttfje fjannm tf,er met, joj afne brebfje 
oppe of nebfjre3).

Stem Sepp Ølføn aff Songeftræbfje fioptfje j gorb aff ^er 9frelføn 
oerfmeftere, fom ligfjer meffom Saåfe Subbfje of gecfe wetfj torffuet. 
§an ær ffelfigfje fiøptfjer of tøelf betaffet of fføttfjer jnnen iiij ting= 
ftocfe for obfjen aff wetfjerfforning.

Stem §anfé ^erføn aff Songeftræbfje, fjan fiøptfje j gorb aff 9fn= 
bfjerå SBifbrængfj, fom figger oeftfjen neft ©rifå gifbfjioffs4); fjan ær 
ffeflige fiøptfjer of oeff betaffet of fføttfjer tiff tingfje fore obfjen aff 
oetfjerfforning.

Stem SBifiem Soå^øn fiøptfje j gorb aff Senå øfføn of aff Steftine 
Swenå arffningfje of aff Stegf)e bp fomtfj5). §an ær ffefigfje fiøptfjer 
of weU betaffet of fføttfjer jnnen iiij ting ftocfe for obfjen aff oebfjer^ 
fforning.

Stem ^er Stoofl fjan fiøptfje j ftpcfe iorb aff Stegfje bp. Xfjet 
ær ffefligtje fiøptf) of toeff betaffet efftbjer tooriå nøgfje6) j afle mobfje.

Stem 9J?ortfjen ©rotfje7) j $£f)tobelbfje8) fjan fjajfuer en gorbf, j 
Stegfje figenbiå i tDcølfeftræbfje norbfjen neft DIeff ®ragfj. Xfjen 
fjaffuer fjan ffelfigfje føpt of well betalfetfj oc er fjanum fføttfjer jnnen 
iiij tingftocfe for obfjen aff oetfjerfforning.

Stem ^Ser Stpreman fif en gorb aff fjer Sfjon gicfeåføn9). §an

l) Landsby i Magleby sogn.
*) o: han mødte inden 4 thingstokke.
3) 16 alne, såkaldte Mønske alen, viser at de enkelte ejendomme har havt en 

smal facade til gaden, i regelen gavlbygning.
4) Eriks gildeshus se byens historie.
5) Byen har formodenlig solgt fortåen.
6) Borgmesteren taler her på byens vegne. Herefter forskellige nv hånd

skrifter.
7) »Grothe«, navnet forekommer endnu på Møn, særlig i Tø veide.
8) o: Tøvelde, landsby i Stege sogn.
9) Formentlig den under Christian den første kendte adelsmand, hvis våben 

er malet i Keldby kirke, og som har ejet Holmegård i Spejlsby.
2*
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er ffeUtgfje fommen j f)an£ mære of er med betadet oc fføtter inneit 
iiij tingftode for obfyen ad toetberfforning.

3tem £a£fe $er3føn aff SToftropT) føpte en jorb aff 6tegebp, ft)n= 
ben næft ligenbté oebb lfjen jorbfjufå2), 3en§ fiaurenéføn j £ange= 
ftrebe fornebaj3) obi bobe, met ad fin tiid fjøreféfe fra gaben oc in 
tiid ftranben, oben tagtjet4) alenefte ett oanbløff met en rænne5), fom 
bun nto forftonnen ær fra gaben in tiid ftranben frij atf) oære tiid 
bt)3fen§6) befjoff tiid empgb tiib anno bominj 1484.

Stem §emming §anføn j STubelbfje7) fjaffuer en gorb, ligenbté j 
9ftødeftrebt)e medom Dleff Shagf) oc §egnef§ iorb; f)an ær ffedige 
fommen j f)anf§ toære oc er banum fføtter jnnen iiij tingftocfe for 
obfjen fytoer mantj genfpedfe.

Stem $8ade $pf§8) t)affuer fiøpt en iorb aff (Stegebp, fore bønnes 
bør ligenbté fo fangt fom ^er sJtambøt)fe§ iorb ær bpgt. §un ær 
toed betadit oc ffedpgbe fommen j bæuneé mære.

Stem Sen§ drøeféføn aff STørnemarfe9) føpte etb buf3 ac i°rt aff 
^er ©tpreman, fom liger i fiongeftræbe medtom ©rifttne 3oné gorb 
oc tben gorb, fom Sené SBracf),0) toti bor oc er fndelige oc mæl be= 
talet, oc ^$er ©tpreman fføtte banum jnnen fire tingftocfe; oc en part 
i tben gorb, fom Nicolaus iSracb toti bobe, føpte ocf) Sen§ dftifefé= 
føn aff ©riftinæ Soné11) tiil fin gorb tiil etopnnelig epe, oc tben 
fatnme epebont er mæl betalet eftfjer benneå nøge od) fføt banum jnnen 
fiire tingéftocfe.

Stem Sen§ Sibicéføn12) føpte i gorb aff §an3 SeipSjøn, fom liger 
i fiongeftræbe medtom ©rid) 2Ratoen3føn§ gorb oc SRicolaué ®felmif§, 
odt ffedige oc mæl fommen i ban§ mære oc fføt banum jnnen fire 
ting^ftode.

Stem $lnber§ $an§føn føpte etb bu^ oc iort aff brotfjer §ans

O Landsby i Keldby sogn.
2) »den jordhus« o: et lerklinet hus.
3) forne dags- o-, forhen, lignende form som »nutildags ■.
4) o: undtaget.
3) Dette vandløb med rende kaldes endnu Peblingerende.
6) »byssens« o: byens i gammel ejeform, jvnf. al landssens <.
7) I linjen står: Bystinge; Tubeldhe er skrevet oven over med samme hånd. 

-Bystinge« □ : Bidsinge, naboby til Tøvelde.
s) Synes at være kvindens øgenavn.
9) Landsby i Stege sogn.

10) »Brach« eller snarere »Broch«, a og o forvexles.
11) □: Jon’s enke.
12) Rimeligvis af det fornævnte navn Ledike, Lydike«.
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9frelåføn, prior j fortebrøtf)re i ffteftueb1), fom liger fjofå torget 
nor2) neft §anå Seipåfønå gorb, f,roilfen epebom t)an tjauer mæt 
betalet oc fføt tjanuin junen fire tingåftocfe.

Stem en tribie part aff en iort, fom SSittiom 93oåføn føpte aff fin 
føfter 9fterbe Senåfe, fom tiger i Wtføtteftræbe. £f)en tjauer tjan folt 
SSittiom Srocfj od) er tambubfjen oc ræt metfaret eftfjer tagen3) oc 
ffettige oc met betatet, oc mor fjanum fføt pa tinge, oc fej atnæ føpte 
tjan aff bpen tiit fin forta.

9lnno bominj mcbtjjjoiij4) §empngtj fftietåføn føptfjce en brobtjer= 
beett5) fo6) aff f)3er Smbbfjæ, tjmitfen brottjerbeetl fom $er Subbtje 
føpttjæ aff Sep Senåføn, fom tigtjer i f$er Subiå gaarbt) ftjnbtjen 
neftf) Midjet §øg. §an er ffettigfje føfftfyer of met betattebfjer mbtjen 
fjmer manå meerfforningt) of genfiætåjæ.

Stem £a§fe ©mebfj føfftfjæ en jorbt) aff ^er ^Bubbfje of aff SRiå 
Seipåføn, font ligfjer j Cangfjeftrebfje norttjen neftf, Sep ©mebfj; fjmn7) 
er ffettigfje fføtfjer inbfjen iiij tingftodæ mbfjen fjmer manfc mebfjer* 
fforningl) of genfiæféfæ of er met betatfet.

Stem Senå Sfrelåføn føffttjæ en fjalff gaarbt) af Senå ©æbbæ, fom 
ligfjer i ©fammeftrebfjæ fpnbtjen neft SD^icfjet Xpbifæåføn. §an er 
ffetigfje fføtt) of met befattet mbfjen fjmer mantj tittale of mebfjer* 
fforningt).

Stem tfjeit anbfjen fjatff beel, fom Senå ©ebbfjæ f,affbf,æ tigf,enbf,æ 
tigfjen8) i ©fammeftrebfje, tfjen Ijaffuer fjan ffifft9) fraa fegf, for 
etf) o fpennæ fjufå of iorbf, aff Seå éftelåføn, fom ligfjer i Wttæ= 
ftrebf,æ norbfjen neft §enrif ffSeråføn; tf,er ære tf>e ffetigfje of met 
forlictf,æ om mbfjen fjmer man£ tittat of mebfjerfforningfj.

Stem fiafå Nicolai, borger i Stege, tjauer en gorb i Stege, fom 
fjan fetff mti bor, i fiongeftræbe mettmrn f,er Senå ©æbbiå gorb oc 
^Ser ^emmingfønå, tjmitfen epebom fjan rætetige tjauer erfft eftf,er fin

7) Se byens historie.
2) Efter forholdene på stedet må »nor« her betyde »på nordsiden« ?: af tor

vet, nærmest H. J.s gård.
3) Se byens historie.
4) I Herrens år 1488.
3) Brødre arvede dobbelt mod søstre.
6) ordet »so« o: så, indskydes undertiden ret overflødigt.
7) hun (jorden) er »skøther«; man har her glemt, at den gamle »r«endelse er 

et hankonsmærke; i næste stykke er omvendt endelsen udeladt ved et hankons- 
ord. Regelen er ved at forsvinde.

8) »lighen« er overflødigt.
9) Mageskiftet fra sig for et 5 fags hus o. s. v.
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fatljer oc mother wtfjen en tribie part i tfjen famme gorb. Xtjeu 
føpte Saå Nicolai aff $lnberå §emmingåføn i ®opeliå gorb1) od) 
betalbe fjanum tid gobe rebe oc er panum fføt innen flire tingå ftode 
pa Stege bptiug2), oc enggen tat tt)er imob aff noter. Scriptum 
anno bominj mcblrøroiij feria 4ta3) poft bominicam jubilate.

£)f fiøpte fornefnbe ßafe Nicolai etf) gabe fpeitnæ4) aff Stegfje bl) 
td fpn forto; ttjet er ffettige betalet.

2lnno bominj mcblrøroiij5) roar Slnberå Smit, borger i Stege, 
jnnen ftræ ting ftode pa Stege bpting oc fføtte 3enå Sftatåføn, bor
ger ibibem, etf) pufå oc iort, fom liger mellom SRicolauå Sfelroifå 
gorb oc gamble fßer fRaffn, fjroilfet pufå oc iort fornefnbe Senå • 
9ftatåføn føpte aff SRarinæ Smit}6), forfcreffne sJlnberå Smi£ pøåfro7) 
motper7), oc tf,et pufå oc iort er roet oc ffelige betalet i alle mobe 
oc fommet rætelige i Senå SCftatfønå pæft8).

$lnno bominj mcbtø becimo bie corporiå ©prifti9).
Stem Senå Nicolai aff SToftroppe10) l)an fiøptæ en garbl) aff sJJ?o= 

gpenå SRielføn, fom ligaer i ßangoeftrebe fpnbpen neftt) ©rit Sfftogen* 
føn. §an er lagbobpen tiil tingæ od) ffettige fiøpptper ocp oelbetallet 
od) ffiøtfjer jnnen iiij tingi) ftode obpen proer mant} øeberfforningf) 
eller genfielfe etc.

Stem fiaåfe f^erføn aff SEoftroppe pan ftøptt)e en garbl) aff §anå 
Xueåføn, fom roor i profe met fornefnbe Safe f^erføn i Xoftroppe, 
proiden gorb fom ligfjer j fiangeftrebe mellom Senå SRegf) ocb Saåfe 
Nicolai. §an roor lagbobpen tid tinge od) ffettige fiøptfjer od) oeb 
betalt od) ffiøttf)er jnnen iiij tingp ftode obpen proer mant} oeber* 
fforningt) eller genfielfe.

Stem Dleff Sfrebere fiøpte etp libfjetf) ftpde jorbf) aff Stege bp, 
fjrodfet fom tigfjer mellom fßer Stticelføn od) fornefnbe Dleff Sfrebere.

*) Formodenlig Kapelgården, se byens historie.
2) Se byens historie.
3) -Skrevet i Herrens år 1488«, Onsdagen efter Sondagen »jubilate«. d. v. s. 

30. April.
4) Gadespænde kan her ikke betyde hus, men en gadestrimmel afet fag hus’s 

bredde. Fra 1457 °g senere er nævnt flere sådanne køb af gadejord; først fra 
ca. 1488 og siden kaldes det »forto, forta o. s v.«, se bvens historie.

5) »I Herrens år 1488.
6) Smeds enke.
7) o: Svigermoder.
8) □: hævd, bruges første gang her i stedetfor værgen.
‘•’) I Herrens år 1490 på Christi legems dag < d. v. s. 10. Juni.
,0) Tostrup i Keldby sogn.
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er ffedige betaßet od) fornøget ©tege bp i aße mobe obpen ad 
pinbper od, ad oeberfforning.

Stem §emingp ©afmenbæ ocp §enrif $ßerj0n ffiftpæ garbpæ jamen 
od, fornefnbe §entingp ©almenbæ fef tfjen garb jom liggper i Wda> 
ftrebbæ øftfjen neftf, Dleff Senåfønå garbp met ©emingp ®orté od, 
Sep $orté üißice, robp od, jamtpdce, od, tf,e fenbté tpem ingpen 
partf, eder beel atp pafuæ i tfjen garbl,, of pan er ffedigæ fommebl, 
i fornefnbe §emingp ©almenbæ oære od, fføttper jnnen iiij tingf, 
ftode obpen ad oeberfforningp.

Stem Senå gedeåjøn fiøptæ } garbl, aff £anå SHaffn, jom 9ftogpenå 
Dtteråjøn ottfjce, ocp Xiggfjer i ©fantelftrebæx) norbi,en neftl, Dleff 
^erføn. §an ær ffedigæ fiøptper od, oelbetadet od, fføttper jnnen 
iiij tingftodæ obpen ad oeberfforning.

Stem Dleff Senåjøn føptæ en garb aff Dleff Sangf,, pioilfen fom 
liggfjer oeften neftf, §eming ©almenbæ. §an er ffedigæ føptfjer od, 
oel betadetf, od, fføttper jnnen iiij tingffodæ obpen ad oebperfforningp.

2lnno bominj mcbtøj primo2).
Saéje Sube fiøpte aff Sfterbe ©mit}3) ad penneå epebom, jom 

penne tiil pører obi tpet ptofå od, garbp, pioilfetp fom ligper medom 
Senå ©ebbe od, Sep æefman ocp er bulpioget4). Jpan er ffedige 
fiøptper od, oel betadet od, lagbubet ocp fføttper jnnen iiij tingftode 
oben ad oeberfforningp.

Stem ^$er Sauerjøn fiøptpe en garb aff SRicolauå 92egp aff ©fU 
bingpe5), jom pan erfbe efftper fin brobper Senå 9£egp, pioejå fiel 
gub nabpe od, ligper i Sangeftrebe medom §anå ^erføn ocp ^er 
Söiil. §an er ffedige fiøpter od, loel betadet od, laububpen ocp 
fføtper jnnen iiij tingftode obpen ad oeberfforningp.

Stem ^ßer §anjøn pafuer etp ioregofc, ptøilfet font ligper medom 
®o ©terde od, SEKatiå ©tub. Xpet er ffeligpe fiøptp ocp toed be* 
taletp ocp fføtp jttnen iiij tingftodæ obpen ad oeberfforningp.

Stem ^er SSutpG) aff grenbroppæ7) fiøptæ en gorbp aff jancte

’) (1490) første gang skrives Skamnv/stræde, se byens historie.
2) »I Herrens år 1491«.
3) o: Martha Smeds enke, næppe den samme som Marinæ Smeds på fore

gående side, Langstræde.
4) o: Tømmerhugget; det er det eneste hus, der betegnes således (se byens 

historie).
5) »Skibinghe«, landsby ved Præstø.
6) Buth«, Budde, Bodde er visstnok samme navn.
7) o: Frenderup i Damsholte sogn.
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©ertrobiå firdæ1) oæriæ, aff Sep Ølføn i Srenbroppe, aff STorfif i 
©fompufå2) od) aff §anå ^Berføn i ©tegpæ ad tperiå epebom, pmil= 
fen gorb fotn ligper i ©tegæ norben neftp Senå @mitp j 9J2øttæ= 
ftrebæ, oc fiøptæ pan en part aff Stegæ bp tid fin fartpa. Xpennæ 
fornefnbe garb er ffettigæ fiøpt od) oelbetalet, fføtp od) lagbubpen 
jnnen iiij tingftodæ obpen pmer mant genfielfæ etter oebperfforningp. 

9lnno bomini mcb^c fecunbo3).
Stem SBittiom $oåføn fif en garb aff 9?ielå Senåføn, fom ligper i 

fiangeftrebpæ mettom Senå 9lnberføn ocp tpen garb, fom Øleff tom 
otpæ. §an er ffettige lambubpen oc mel betaletp od) fføttper jnnen 
iiij tingftode obpen att oeberfforningp.

Stem §eningp ^Berføn fiøpe en fiere partp i en garbp aff 99?ogpenå 
kubere aff @ajæ od) en fiere partp aff ^Ber Sauriføn, borgere i 
©tegpæ, ocp palfbelen aff 99? or ten 9J?atiåføn ibibem, pmilfen garb 
fom ligper i Sangeftrebe mettom 9?ielå ©feloifå gorb od) faneti 3o= 
panniå4) iorb. §an er ffettige taububpen oc mel betalet oc fføter 
jnnen iiij tingftode mbpen all oeberfforningp.

Stem Sep SBrpningp ocp Senå ©foningp ffifftpe garbe famen: Sep 
SBrpning fif en garb j Sfameftrebe, oc Senå ©foningp fif j garb øft= 
pen neft rabpuåfit5). ^orfcreffne Sep $8rpning£ garb er ffettige 
fomen i panå mære od) fføttper jnnen iiij tingftode mbpen all oeber= 
fforningp.

9lnno bominj mcbjc tercio6).
5|Ber 99?icpelføn fiøpte en partp i en garb aff §anå Ølføn, 9J?erbe 

SDiegnå7) føn, ocp fomt ærffbe pan met fpn pmftro8), puilfen garb 
fom ligper mettom Sep £mnb§ garb ocp Øleff ©frebereå. føan er 
ffettige fføt innen iiij tingftode oc betalet mbpen all oebperfforningp.

Stem fiøptpæ Senå ©mibp en garbp aff Øleff ttfaffn, fom liggper 
i 9J?ølle ftrebæ mettom $80 éåbernføn od) ^Ber Sut. §an er ffettigæ 
lambuben ocp mel betalet ocp fføttper jnnen iiij tingftode mben att 
meberfforningp ocp genfielfe.

x) Sancte Gertruds kirke er her i sameje med flere, »alles deris ejendom .
2) En nu nedlagt gård eller by ved Damsholte.
3) >1 Herrens år 1492«.
4) sSancti Johannis« nævnes her første gang; må være jord ved præstegården 

i Langstræde.
5) Jens Skånings gård østen næst rådhuset — må nærmest være det nuværende 

posthus.
6) >1 Herrens år 1493«.
7) »Merde Diegns« måske degnens enke (degn af diakonus).
8) hustru — har nu afløst husfrue.
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Stem fiøpte fornefnbe Senå ©mibf) al fin forta1) aff ©tegæ bp 

met al fin brebfyæ od) lengæ jntil $80 (Såbernfønå fjtufå od) fyafuer 
ff ellige betalet ©tegæ bp fjennæ1), ocp fommen i f,anå mære mben at 
afmmenå tueberfforningf) od) genfielfe.

Stem ^ßer ©tubere fiøpte en garb af Marine $8røfå2) od) en parti) 
aff Steftinæ Soitjå2). §an er ffellige lambnben ocf) melbetalet od) 
fføtter jnen iiij tingftode tuben all tueberfforningf) od) genfielfe, fom 
ligper mellom 2afe Nicolai odj Senå 9fticpelføn i Sangeftrebe.

Stem *ßer SDriffuere3) fif en garb met fin pmftru £eftinæ SRtunfc2), 
fom $er Sanriføn fiøptæ aff ©tuen $8run od) panå brobper, f)uilfen 
garb fum ligper i ©famefftrebe norben neft ©anberå garb. §an er 
mel betalet od) ffellige fføtter i $er 2)riffuere(å mære aff fornefnbe 
©tuen $8rtun tuben all tueberfforningp eller genfielfæ.

Stem Siemen 2)rtfuere3) fiøptæ en garb aff fin brobfjer $er $)ri* 
fuere, fom ligper fpnben neftp SDrageåftræbæ. §an er melbetalet od) 
ffellige fføttper jnnen iiij tingftodæ tuben all meberftorningp eller gen= 
fieljæ.

Stem §enrif 3Kortinjøn fiøpte en iorbp aff ©tegpæ bp, puilfen, 
)om ligfjer i ©fameftrebe pa tfjen meftræ gabe4) mellom SBilliom pa 
drogen5) od) SSRicfjel §øgå toftf). §tun er ffelligæ betalet ocf) fornøget 
©tegæ bt) i alle mobæ ocf, fom i panå mære met at almtuenå fam* 
tpdæ oc uillice.

2lnno bominj mcbjcquinto6).
Stem tørif bagere7) fiøbte en iorbf) aff SRielå Spbidejøn. §tun er 

ffellige fiøptp od, melbetalet od) lotuligpe ffiøtf, jnnen iiij tingftode 
tuben all tuebperfforningp.

Stem §emingp Septøn fiøpte en garb aff Øluff §enrifføn. §an 
er ffellige fiøpt od) melbetalet od) lotulige ffiøtf) jnnen iiij tingftode 
uben al tueberfforningf).

Stem fiøptfje §enrif SLibideføn £Utj Sftønffe atne iorbf) aff ©tege 
bt) til fin fortaa til tfjen iorb, fom ligfjer fpnben neft Senå ©ommer 
met fin brebe. §tun er ffellige fomen i panå mære met almmenå 
tuilliæ oc melbetalet.

*) Forta er hunkön.
2) Karine Broks, Kestine Jons, Kestine Munds, enker.
3) Per og Clemen Drifvere ved Dragestræde, se byens historie.
4) ?: På vestsiden af gaden.
5) Dobbelt betydning, krog og kro.
®) »I Herrens år 1495.
7) Om bagerne se byens historie.
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Stem Senå ©ommer fiøpte fin fortaa aff ©tegpe bl) jo tangt lut 
tit gaben, fom §enrif STibidefønå forta, od) garben fiøpte pan aff 
fanete ©ertrobiå ftjrfe tøæriæ. §an er ffettige fiøpt oc tøelbetatet ocp 
ffiøt jnnen iiij tingffoefe tøben tøeberfforningp.

$lnno bomini mebjenono1).
Stem Senå Støbe fiøpte en torbf, aff ©tegpe bp, fom tigger mellom 

Senå Sorfilfenå od) Sep Støbeå gorbe, met att fin brebe od) tenge. 
§tøn er ffettige fiøpt od) tøelbetatet of ffettige fomen i panå tøære.

Stem Sep fRaje aff SRannemarfe2) fiøpte STtøeå garb met att fin 
brebe od) tenge pa tpen tiib, fom fornefnbe Xtøe giorbe forrebetfe3) 
jmob att <Stegpe bp, puitfen garbp fom er ffettige fiøpt od) tøet be= 
tatet od) togtige ffiøt jnnen iiii tingftode, od) tf,er offuer paffuer pan 
poffboren4) førftiå foningp §anjeå breff pa famme garbp.

Stem Øtuff ©freberc fiøpte en iorbp aff ©tegpe bp, jom ligper 
norben neftp §emingp kringle. §tøn er ffettige fiøpt ocp tøetbetatetp 
of rettetige fommen i panå mære.

Stem fiafe (Itemenjøn fiøpte fin fortpo aff ©tegpe bp, tpen fom 
pufitp pa ftor5). §tøn er ffettige ocp tøelbetatet od) fomet i panå 
mære met almtøenå famtpde.

Stem SSittiom Senjøn fiøpte en garbp aff 9Ratiå §emingjøn. §an 
er ffettigpe fiøpt od) tøetbetatetp od) ffiøtper jnnen iiij tingpftode tøben 
att tøeberfforningp.

Stem Sep Smib fiøpte en garbp aff fin mobper ocp en partp aff 
faneti Sopanniå firfe6) ocp en partp aff Sep ^erføn aff opbøde7), 
jom tigper norben neftp §emmingp SRaff. §an er ffettige fiøpt ocp 
tøett betatetp ocp fføtper jnnen iiij tingftoefe tøben att tøeberfforningp.

Stem tpen garbp, fom fornefnbe Sep ©mibp ntø pa boer, tpen 
erfftøebpe pan en partp efftper fin fabper Dtuff $8ron, od) en partp 
fiøptpe pan aff fin brobper per £enrif8) ocp en partp aff fin fpftper Xalæ, 
puitfen garbp fom tperiå fabper Oluff $8rtøn fiøpte aff Saje Otjøn, 
sJZicotauå 3Ratijøn od) aff ^er $8ron. §an er ffettige fiøpt od) tøet 
betatetp od) rettelige fommet i Sep @mi| mære.

r) »I Herrens år 1499«.
2) Landsby i Magleby sogn.
3) Se byens historie.
4) Andet udtryk for »hojbåren
°) At huset står på fortåen, vidner om den uregelmæssige bebyggelse i Mølle

stræde (se byens historie).
6) St. Johannis kirke i sameje med flere.
7) Landsby i Stege sogn.
9) Hr. Henrik, son af Oluf Brun, hed formentlig Henrik Brun og var præst.



27
[fol. I4v— I 5 ri

3tem Oluff Sale fiøpte en jorbp aff Btegpe bp joiij alne i breben 
nør ocp fpnbper1), puilfen jorbp fom Ugper j Sftølle ftrebe pa tpen 
meftre gabpe norben neftp §anå SRortenfené jorbp. §mn er ffeHige 
fommen i pané mære ocf) med fornøgit ©tege bp til gobe rebe.

3tem forfcreffne Cluff Solæ fiøpte fin forta aff Btegebp, fom lig= 
ger norben for fjufet2). §mn er melbetalet od) fomen i panå mære 
met rab^ené ocf almmens jamtpcfe3).

$lnno bomini mb4).
3tem ^er Saurenføn fiøpte fin forta aff ©tegtje bp norben neftf) 

3en£ (Bonier jo langtp mbp tit gaben, fom 3en§ Bomer nm bpgtp 
paffuer, ocf) fo langt nør, fom tfjen bobl) reder, fom pan fiøpte aff 
§emingp £ore. §mn er melbetatletp od) ffellige fomen i pané mære.

3tem ^Ser Offøn fiøpte en palff garb aff Stticpel ^omelføn, od) 
tpen annen palff bed mor panå rettpe arff ocp epæ. §an er ffedige 
fiøpt odi melbetaletp od) ffiøttper jnnen iiii tingftode mben ad meber* 
fforning.

3tem ^er §enridføn fiøpte en gorb aff per 3en§ ©ebbe preft5). 
§an er ffedige fiøpt od) mefbetalet ocp fftøtper jnnen iiii tingftode 
mbpen ad meberfforningp.

Stem 3en§ §anjøn6) fiøpte en gorbp aff 9Inber§ 3)mf§, pan er 
ffedige fiøpt od) mefbetalet ocp ffiøtper jnnen iiii tingftode mben ad 
meberfforningp.

2lnno bomini mbquarto7).
3tem £enrif Sepføn aff grenbrope8) fiøpte en gorb* aff 9ftogpen§ 

telaueføn, fom ligper i Sangeftrebe medom Ørgpen Saurenføn ocp 
3ené §emingfønå9) gorbe. §an er ffedige fiøpt ocp mel betalet ocp 
ffiøttper jnnen iiij tingftofe mben ad mebperfforningp.

3tem s$er SRegnerføn fiøpte j gorb aff fin mobper ©tøebe SRegneré10),

r) Den vestre gade i Møllestræde må formentlig være på det lille stykke af 
gaden, der drejer i Nord; en hidtil ubebygget jord med 18 alen facade.

2) Fortåen må her forstås som en plads langs husets forside mod Nord.
3) med rådsens og almuens samtykke, første udtryk siden 1430 for samvirken 

mellem rådet og borgerskabet.
4) I Herrens år i$oo<.
5) Hr. Jens Gedde betegnes her udtrykkelig som præst (s. 21).
6) Måske den, der andensteds nævnes som bvskriver.
7) I Herrens år 1504«.
8) Landsby i Damsholte sogn.
y) Måske den samme, der nævnes i et skøde 1501. Hans gård vilde da være 

hjornet af Dybsstræde.
10) Regners enke.
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|om pan felff t>bi boer. §an er ffedige fiøptper od) indbetale! od) 
ffiøttfjer jnnen iiti tingftocfe oben ad tøeberfforningp.

Stem 3en§ ©mib aff SRødeftrebe fiøpte en fortæ aff ©tegebp, 
ligenbté norben neft SÆicolaué ©letnenføn. §wn er ffedige fiøpt odi 
melbetalit o*p tomen i pans mære met almmenS fanttpcfe.

Stem Ølff ©f rebper aff Øgftper jjf aretp*) føpte en ffortpæ aff ©tege 
bp, ffom ligper medum §an§ Sit of £pøre ©renfå2). §mn er ffel= 
tege fiøpt of oelbetatit of tomen i panå mære met almuenå famtpde.

Stem Sep ©frebere føfftfje en ffortpaa3) tobpen ffore fpn bør, fom 
pan nm fedffuer p boer. §mn er ffedige fiøptt aff ©tege bp oc met= 
bettadett oc fomen p panå mære met borgenteftperå oc raab^enå famtøcfe.

Stem SRiå §emingpåføn aff Øåftper $faretfy pan fiøpte en fforta aff 
©tegebp, ffom figper medum fttnbperfå Sraåføn of Xøre ©prenføn. §un 
er ffedigp fiøp of oelbetalitp of fomen p panå oare met almueå famtøfe.

Stem §emingp §emingpåføn en fforta otpbpeu ffor ffpn gor, ffom 
pan ffeder i bobper. §un er ffedigp fiøpte aff ©tegebp of oelbetaU 
litp of fomen p panå oære met almueå famtøfø.

Stem ©priftpern Senåføn en ffortæ obpen ffor ffpn gpor, ffom pan 
ffeder p bobper. §un er ffedpgp fiøpte aff ©tpege bp of oetbetaligp4) 
of fomen p panå oare met almueå famtøfø.

$lnno bomini mbjji5).
Stem Safe 9ftogenføn6), burgemefter, fiøpte fin forta aff ©tegebp 

for tpen garb, fom Marine 9tømnb$ obi bobe, jij Sftønffe atne fønbper
-1) »Østher Fareth« forekommer her 2 gange. Det kunde være skrivefejl for 
Øster herred«; men da den pågældende Oluf Skrædder er nævnt flere gange i 

det foregående som borger i Stege, og da det i begge tilfælde drejer sig ikke 
om huskøb, men kun om køb af fortå til bestående ejendomme, kan køberne 
ikke være fra landet. Udtrykket må da være fejlskrivning for »Øster fjerding«, 
en betegnelse, der først nu forekommer for den østre del af bven. Herfra ny 
hånd.

2) Samme mand nævnes nedenfor Tore Grenson; begge måder at betegne 
fadersnavnet har altså været brugelige.

3) Den hele række af fortåhandeler står formodenlig i forbindelse med ord
ningen af Møllestræde. Her nævnes almuens samtvkke, men oftere kun borg
mester og råd.

4) Skrivefejl for velbetalet.
5) »I Herrens år 1521«. Ny hånd. I ca. 17 år er der ikke forekommet andre 

tilførsler i bogen end nogle fortåhandler. Muligen står dette i forbindelse med, 
at Anders Bille havde overtaget lenet og blandede sig i byens styrelse, der også 
undergik forandringer ifølge Christian den andens lovgivning og styrelse. (Se 
byens historie).

6) Bekendt af andre dokumenter ; han køber sin fortå 12 Mønske alen sønden 
ud; stedet må således formentlig være på nordsiden af Møllestræde.
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wb {o bret fom famnte blu* oc iorbb begreffmen. Xfyen fortaa baffuer 
ffettige belalet ©tegebt), od) tomen i f)an§ mære met almmené famtpcfe.

3tem 9faefé SSittomføn oc 2lnberé §anføn, fom fattet Sitb1), 
magtabe2) ttjem tf)o gorbe emettom, en fom 3en§ ©tfjrebere3) burge= 
meftere obi SDtføtteftrebe i bobe. Xfjen gorb ffatt 2lnber3 §anføn be* 
bolte quitb oc frij od) fammetebté att tben part od) anbett, fom Sri= 
ftiern bjaffbe i famme gorbt) od) forfcreffne Sftieté SBittomjøn ffatt fjaffue 
tt)en gorb, fom SSillom S3oføn4) obi bobbe, buitfit magtagb fom tfje 
fetffue famtpcfe oc fulburbe met tberté egne frij miltiæ, offuermæren* 
bté burgemefter od) raab.

Stem £an§ SBilb1) fiøpte en gorb aff §an3 Saurenføn, fom tig* 
gt)er i ©fameftrebe fønbben neft 9£ieté Sepføn, fom faltté ©faltbre5). 
§an er ffettige fiøpt ocl) metbetatet od) ffiøtb jnnen iiij tingftocfe 
mtben att meberfforningb.

Stem anno bomini mb^oij6) 9iieté $8rocf fiøfftbe tøin ffortaa tiitt 
tben gortt, fom t)uub mttbii bor, iij alne etter oj fføbber7) aff ©tege 
bit. §anb baffuer ffettige fiøfftt)en8), oc tomen9) t)an^ mære mett 
borgemeftber oc rab§ famtøtfe.

Stem 3en£ Saurittjen borgemefter10) baffuer fiøfft en fforttbo tiil 
tt)en gorbt, fom t)an i boer oc baffuer i tepe mergbe11), tpgbenbté 
emettum Sørgben Sauriføn oc Sftieté Srocf tpgpe fmo tangbt mttb fom 
SRieté ærocfé fforttbo. Xben fforto baffuer baub ffettige fiøfft, oc 
fomen i ban§ mære mett mett12) rab^ené famtøde. anno bomini mbjjiiij13).

2lnno bomini mb&mj13).
Stem Sftidjiitt $lnbberåføn14) baffuer fiøfft fein fforto tpgbe fmo
1) Navnet Bild (Bildt) forekommer her første gang i bogen. Navnet synes op

taget fra den adelige slægt Bild, forskellig fra Bilde, der indtil vor tid er alminde
lig udbredt på Møn. Anders Bild nævnes siden som kæmner.

2) »maglade« o: magelagde.
3) Jens Skrædder, borgmester (se byens historie).
4) Begge nævnes i andre dokumenter.
5) Formodenlig i modsætning til borgmesteren N. Jepson.
6) »I Herrens år 1527«. Ny hånd.
7) o: 3 alen eller 6 fod, bemærkes flertallet fødder .
8) o: købt’en, daglig tale for »købt den«.
9) »i« glemt.

10) Formentlig den samme, der 1522 var "Skultus«; samtidig nævnes anden
steds Jon Fikkeson som borgmester.

n) »Leje værge«, første gang lejeforhold nævnes, dog køber han fortåen.
,2) >mett< overflødigt — borgmesteren køber med rådets samtykke.
13) ->I Herrens år 1524 og 1526«. Her er uorden i årstallene.
14) Mikkel Anderson var altså da endnu ikke borgmester (se byens historie).
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langt tøtt att tpett fønbre ppørne1) paa fiercfenS ptøjé, forn fcpotæ- 
niefler tøttboeer. £pen ffortfjo paffuer panb ffellige fiøftp, oc tom
men p pan3 tøære mett borgemefter oc rabå famtocfe.

3tem per 9lnberf§ Sitllbe rpbbper2) paffuer fiøfft en øbe iorbt, 
Ipggpnbté øftpen opp tiill £ellitreffottigpet pufå3) tøtt tiill bægge tre4) 
rænnefteue mett brebe oc længe.

8ammelebté fjaffuer fforjcreffne per $lnber£ fiøfft en fforto5), tøttpen 
ffor tpen garbt Ipgpnbté emeUum ^alne <5mebt oc §enricf Smebt. 
STpéfe fforjcreffne iorber eræ ffellige fiøfte oc tøelbettalfet oc fommenc 
p panå tøære met borgemeftperS, robp oc almtøgpené famtøcfæ.

2lnno bomtni mb^oG) tfja bleff tpen iorb, jom tigger i 9J£ølleftrc 
mettum Dluff $rag§ oc Srungerå gorbe iiij famfetbe ting7) rettelige 
belbe8) oc forfulbe9) btj btépen§ nere, oc tper neft efftper jcpellige oc 
tilbørlige latøbubit10) bor etc.

2lnno bominj mbrøij11) ttébagenn neftpefftper janete 9J?arie 9ttag= 
batene bag tpaa fiøpte $Ra£mué STranne en fortaa aff ©tege bpe« 
iorb, puilfenn forn tigger i Sftøtteftrebe fpnben neft bptiil ©ajæ $ln- 
berføné fæbernæ gorb i (Stege, od) paffuer forfereffne flfaåmuå Xrannc 
betallit od] ffelligenn fornøffuit (Stege bp famme iorb efftper burg- 
meftperé od) roeté frp billpe od) famtpefe etc.12)

paffuer §an§ ^erføn fiøpt en jorb aff (Stege bij, tigger btj SKølte-

’) Om dette hjome se byens historie.
2) Den bekendte lensmand nævnes her første gang.
:‘) Se byens historie.
4) »bægge tre«, da der står tydeligt tre (ikke to eller tve), er det en mærkelig 

brug af ordet bægge.
5) Da det er en fortåhandel, har gården formodenlig ligget i Møllestræde. 

Overfor lensmanden er brugt det højtidelige samtykke af borgmester, råd og 
almue. Det er sidste gang, almuen nævnes; istedet kommer de 24 mænd.

6) »I Herrens år 1525«. Bogen er fra 1524 til 1532 ikke ført i ret tidsfølge. 
Borgmestrenes, lensmandens og bispens handler er senere indførte. Fra 1525 
med skiftende hænder.

’) »iiij samfelde ting«, 4 samfulde thing 4 efter hinanden følgende thing- 
dage.

*) »delde«; dele er at sagsøge for retten.
9) »forfulde« o: forfulgte for retten, så at gården kom i bispens værge, den

gang Lage Urne i Roskilde.
10) Man ser her, at lavbydelsen (se byens historie) også skulde finde sted efter 

udlæg for retten.
11) »I Herrens år 1532« Maria Magdalene dag o: 22. Juli.
12) Her er en streg, der måske betyder en afbrydelse ved begivenhederne i 

1334. Derefter følger jasket skrift.
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ftrebe mellum @aje Slnberføn od) s$er ®nutføn, od) fjaffuer fjan 
fcfjelligen fornøffuit ©tege bij famme jorb efftfjer borgemefter od) robfc 
famtide, odj er fdjelligen fomen otj fjan§ mere, etc.

$lnno etc. mbjl1) ttébagenn neftf>eptl)er jufle bag tf)a Oor Dluff 
©mibt oiib 2)iuff§ broo2) §anfé £>luff 3?inbo3) oc lobt fcriffue4) 
tf,en fjaffue, fjan fjaffuer liggenbté oiib preftegorbenn5), oc famme 
fjaffue er ffelligenn fomen i fjanå oere met borgmeftere, roebtj oc yjiiij 
bannemenbtø6) famtide etc. f)an§ liffé tiibt ot, btéligeft f)an§ pu^frues 
liffé tiib ot oc ett) barnn eptfjer tfjennom. SRar tf)e alle tf,e7) alle 
bøbe oc affgange8) ere, tt)a ftfjall famme Éjaffue oere tijl ©tege bij 
igen ofjinbret otj alle mobe.

sJlnno bominj mb^oj9) tfja for 3ep Slnberføn borffaff9), od) Sflatis 
Offnerfdjerer loffuebe for pan§ borffaff etc.

$lnno bominj mbjloij nogenn tiib tijlfornn10) tf)a fiøffte §ané 
©foto etf, l)nf§ oc gorb aff 9äeté 3ube aff Sannge ftrebe for tolff oc 
tiue11) løbe marf12) oc i gplbne13) i gulb. £fyenn penning fjaffuer 
pann rebeligenn betallet, oc tfjenn gorb er ffelligenn fomenn i fjané

*) »I året etc. 1540*.
2) ?: Dybsbro.
3) nævnes 1542 som kæmner; måske sön af Oluf Smidt (om Oluf Smidt se 

byens historie).
4) Et af de udtryk, der viser, at indtegningen i bysens bog var en retslig 

handling.
5) Præstegården var altså allerede dengang gården mellem kirken og Dybs

brostræde.
6) »24 dannemænd« nævnes her første gang istedetfor almuen, se byens 

historie.
7) »the« er enten skrivefejl for 'tre«, eller snarere er »the alle« gentaget ved 

uagtsomhed.
8) for »afgangne«.
9) »I Herrens år 1536«. Dette stykke er senere indført til vidnesbyrd om det 

»borgerskab«, som Jep Anderson havde »svoret« med en »overskærer«, klæde- 
handler, som forlover.

10) »I Herrens år 1547«, »nogen tid tilforn« viser også, at bogen er ført uregel
mæssigt i tiden efter revolutionen. Det er heller næppe tilfældigt, at netop her 
nævnes Oluf Smed og Niels Jyde, der var lensmandens betroede mænd på 
Stege slot. Niels Jyde har endog samlet alle byens myndigheder til lidkøbs 
drikning.

n) □: 32; beregningen efter snese er endnu bevaret i’vore talbenævnelser (fir
sindstyve); et andet samtidigt Mønsk dokument har »nisindstyve« □: 180.

12) o: lødig mark, værdien er tvivlsom, formodenlig henved 3 mark penge.
13) o: 1 gylden i guld = ca. 9 dalere. Disse værdier og mønter nævnes her 

første gang.
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uere, borgemeftfyer oc robt, biffogett1) od) mange banue meub offuer= 
ueriitbré etc. tijtt lijtfiøff.

5lnno bomini mbjfuij2) ttja fiøffte Xfjome§ ^Itbertjøn enn fortaa 
aff ©tege bij obenn for f,an§ frambaa norbenn for sKicf)iIl Slnberjøn 
for oiij maref, oe tfje oiij maref betatbe tjanu ftra£.

9lnno bominj mbjli£3) tfja fiøffte $er 2fticf)Uføn3) en fortaa aff 
©tege bij lijgennbté obenn for tfjenn gorbt, ()ann fiøffte aff Sttnnberé 
Sonføn oc aff §au3 ^erføn oc ætffum fRegenføn, figenbté meUum 
^er ©tolti£ oc tfjenn gorb, fom 3en£ Saurentføn i bobe. £fjenu 
fortaa fjaffuer fjann ffeffigenn fornøffuit ©tege bij efftf>er borge* 
meftfjerå oc rob£ famtiefe etc.

$lnno bominj 155O4) fønnbagenn neft fore ftjnbermøéfe5) betafbe 
sJta3mu§ Sube tfjen fortaa for fjané fæberne gorb, fom fjanné faber 
§an3 Sube otj bobe.

$fnno bominj 1550 fonbagenn neft fore fijnbermøåfe magfagbe Sene* 
Saurentføn6) oc ^er Sunb faa, at 3enn§ Saurentjøn fcfjaU fjaffue 
$er fiunbé gorb alt famen, fom ligger paa tfjen oeftre gabe t) 
©famme ftre7) mellum fftaémuS ©tauenbo8) oc §eming ©tauenboo. 
Xfjer imobt fctjall ^$er £unb fjaffue en fierc part otj tfyen garb, 
fom9) nu fefff otj boer, oc fjafbeffin tfjenn gorbt, fom $lnne fRøt}10) 
otj boer, met borgemefter oc robå famtijde11).

$lnno bominj 1550 fønbagenn neft fore fpnbermø^fe fornøffuebe 
Sep Sffuerføn ©tege bij o12) marf for ^§er SfnberfønS fortaa ^er 
s2Inberføn tijf gobe.

s2lnno bominj 1550 ante13 )mitfommer tfja fornøffuebe ©taffpnn ©tege 
btj for fjafbelenn ^er ^ouefføné iorb mett fennge oc brebe, fom

O Byfogeden nævnes her første gang i denne bog, men forekommer tidligere 
i andre dokumenter. Se byens historie.

2) »I Herrens år 1547«. Om Thomas Albertsons »krambod« se byens historie.
3) »I Herrens år 1549«. Per Mikkelson er formentlig den bekendte borgmesters, 

Mikkel Andersons, son.
4) »I Herrens år 1550«, første gang med arabertal. Ny hånd.
5) o: Kyndelmisse, 2. Februar (lysefesten, missa candelarum).
6) Formodenlig den samme, der 1527 var borgmester.
7) Skrivefejl for Skammestræde.
8) Stavnbo minder om fortidens krigsskibe.
9) Glemt »han«.

10) Formentlig Anne Rød’s enke.
n) For første gang nævnes borgmesters og råds samtykke ved en handel mel

lem borgerne selv.
12) 5 mark.
13) -ante«. »for * (Latin).
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famme iorb nu forfunbenn er, oc Ijaffuer pann ffelligenn fornøgitt oc 
betaUit ©tege bp famme iorb efftfjer borgemefter, robté oc ££iiij banne 
menbs famticfe.

21nno bominj 1550 famme forfcreffne tiib fornøuebe fftaåmué §en= 
ricfføn ©tege bp for en fjaffue, ligennbté i ©tege oeftenn op tijll 
£ann£ Spfønå paffue oc er ffelligenn tommen i pannå oere mett 
borgemefter, rabå oc jjiiij banne menbå famtide.

dnno bominj 1551 fleffe mannbagp1) tpa oor 3ftatté fRielføn ferges 
mannb2) mett pannå jpffenn i rette met Sftiefé §offmanb om tfjenn 
gorbt, fom pann otj boer mett tperté regennffaff paa bobe fijber, fom 
tpennom emællum oor. Xpa bleffue tbje faa offuer ennS oorbenne, at 
ftfieté §offmannb fom tpd palff gorbenn, oc SKattté SRielføn oc pann§ 
met arffuinge tpll palff gorbenn, oc tper met oore tperté regennffaff 
paa bobe fpber melte bøbe oc mactløsfe otj borgemefter od) robtå 
nerueritfe oc bannemenbé flere etc.

s21nno bominj 1551 tpa giore $er SBplb3) ©tege bp fplleft oc fcpell 
for tpen for tpen4) fortaa, fom ligger obenn for Æieftpnne 9ftattéfe£5) 
bør, oc pun er fommen otj pannå oere met borgemefter oc robté farn* 
tide onnåbagenn neft fore reminifcere fønbagp6).

$lar etc. mblo7) tijSbagenn neft efftper fijnnbermijéfe8) bag tpa oor 
s21nnber* 33arnno offuer9) regennffaff met menige10) robtp ij ©tege 
for pueå11) bpenn pannom ffplligp oor. ‘Xpa efftper beggté regjfterå 
Ipbelfe ful giore $lnnber3 33arnno ©tege bp for tpen fortaa, liggenn* 
bré obenn for panå bor, fom pan nu nu felff otj boer, efftper borges 
meftere od) robs jjiiij bannemenbé robtp oillie ocp famtpde etc.

Stem fRieU Sffuerføn12), borgemeftere, fiøpte en ioerb aff Sepanne 
ginboå, legennbté ij ©tege norbenn neft @a^e Slnnberføn meHum 
panum ocp borten §anføn§ gorb, puildenn jorb od) grunb -ftiefé

’) o: fastelavns Mandag, 9. Febr. Forskellige hænder.
2) Synes her ikke at være navn, men virkelig bestilling.
3) Per Byld □: Bild.
4) gentaget.
5) o: Matisses enke.
6) □: 2den Sondag i fasten, 18. Febr.
7) o: 1555. Ny hånd.
8) 5. Febr.
9) Anders Bamo har formodenlig udført noget arbejde for byen og >var« nu 

>over« regnskab, o: »overværede« eller opgjorde.
10) »menige råd«; selv rigsrådet kaldes undertiden menige rigens råd. 
n) »hues«, hvis = hvad, bruges helt ned i det 18de århundrede.
12) Niels Iverson, borgmester, køber flere ejendomme.
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Sffuerjøn fjaffuer ffettigen bettalitf), od) er ffettigenn fonten p panå 
toere met bannemenbå famtide.

Stem *Per 23ubbté faber fiøpte en fortaa aff Stege bp, liggennbté 
obenn for tfjet pujå, (om pann nu jelff totj boer, jaa langt tobt tijl 
gabenn, fom ttftattiå 9^t,garb^ pufå lijgger ob ttitt gabenn, ocp er 
ffettigen fommen ij panå toere met borgemeftere od) robå famtide.

Stem forfcreffne SRiefé Sffuerjøn borgemeftere fiøpte ett pufå, jorb, 
gorb od) grunb aff $ieftijnne Sungemerå1) ocp aff pennbiå ftooger 
Ølff 23aaåføn, puilfet pufå, jorb od) grunb ttftelå Sffuerjøn f,affuer 
ffettigen fføtt od) betallit jnnbenn iiij tingftode, od) er rebeligenn od) 
ffommen2) ij panå panå mere.

2lnno bominj mbloij3) tf)en manbag neftefftper reminifcere jønbagp 
tb,a fjaffbe ^alle §annføn nogle ffettige toinbe4) for ojå od) giore 
tt)et ffettigen beuijeligt, at nogenn tiib forlebenn tb)a fiøpt pan tf)en 
fortaa, jom liger obenn for panå bør, aff §emmingp £auritjøn5), 
tt)er pann toor fijmmener5), for £ mard, od) er ffettigenn fommen i 
^atte §anfønå oere met borgemeftere^ toittie od) robpenå jamtide.

21ar etc. mbloij toor DJHcpel $lnberføn6) offuer regenffaff forborge* 
meftere od) robt ij Stege om alt, pueå panum od) Stege bt) emettum 
oore, nn tfjer obff tpe punbrebe mard, fom pann breff paa bjaffbe, 
bleff affregnet, jom panå iorb grunb tfjer paa begreffuen er, metp 
borgemefter od) robtf, odj ££iiij bannemenbå oilge ocp jamtide.

$lnno bominj mbloij onåbagenn neftfore jancte Sutie oirginté bagf)7) 
totj $er ttfticpilfønå borgemeftere^ ftne, tpa fiøffte £aurté §annføn 
panå mober fijfter8) fønnå Øluff $aafønå anpart!), jom pann ffetti* 
genn erffuebe efftper panå mober brober flftaåmuå Ølføn, totj tf)en 
gorb, jom pann jelff totj bobe, ligennbiå totj Sfamjneftrebe mettum 
&'nut Smibå ocp Sep Slnnberjønå gorbe; ij lige mobe fiøffte Sauritå

*) 3: Ingemars enke. Navnet Ingemar nævnes også andensteds.
2) Fejlskrift for »kommen'.
3) »I Herrens år 1557«, 15. Marts. Forskellige Hænder.
4) 3: Vidner.
°) »kijmmener', »kiemener« □: kæmner (camerarius) nævnes her første gang. 

Hemming Lavrenson nævnes 1542 som borgmester.
6) Mikkel Anderson havde ifølge andre kilder været borgmester i hen ved 30 

år; formodenlig fratræder han først 1557 °g har så et stort regnskab at opgore 
med byen; denne skylder ham 100 mark, og i afregningen bliver hans grund
rettighed ind »begreven«. Det er formodenlig hans son, Per Mikkelson, der arver 
borgmesterskabet.

') Den hellige jomfru Lucias dag □: .13. Decbr. Onsdagen for 3: 8. Decbr.
8) moder syster« bliver senere til »moster«.
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§annføn fijnn fijfterS 58obeU£ part mtj tpenn famme gorbt efftper 
beggté tf,eri3 eijgne nøffue1), frijj raittie od) famtide ocp met borge* 
mefter od) robtpå od) bannemenbå frij millie ocp Jamtide.

$lnno mblf pellige trep fonger bag2) fornøgebe oc betalbe $ßer 
Sijdefenn SftafåmuS §enridføn fiemener oij mare penbinge3) paa 
©tege bpef§ toegnne for enn libenn iorb, panb fiøffte, liggenbté nebenn 
p tpenn gorbt4), bjanbt nto felff p boer, oc farne iorb er ffelligenn oc 
rettpeligen fommenn p panS mere mett borgemefter oc raab§ roilge oc 
famtpde.

©arne aar oc Jame bag betatbe og fornøge Sørgen £ofS5) fRafå* 
mué §enridføn femener iij baler6) for enn libenn iorb, pannbt finge 
oc fiøffte aff ©tege bp, liggenbté mbj pan£ garb, panb iboer, oc farne 
jorb er ffelligen oc rebeligen fommenn mbj panå mere mett borge* 
mefter oc raab§ milge oc famtijde.

5lnno mblj fjellig trep foninger bjaffbe Sep ©fijnbere7) nogenn tiibtt 
tiilforne fornøgett oc betalb ©tege bp oj mare penbinge for enn libenn 
jorb, pannbtt fiøffte aff ©tege bp neft mptiilt tb)ett f>uf§, panb felff 
mbj bobe, oc farne jorb er rebetiigenn oc ffelligenn fomenn p pan3 
mere mett borgemeftere oc raab£ oilge oc famtpde.

$lnno ntblj pellig trep foninger bag betatbe oc fornøgebe §an§ dKøllere 
p Wrreftrebe8) SRafémué §enridjenn femener v9) mare penbinge for 
enn fortaa mbenn for tpett pufs, panb felff mbj boer, jij alne tang 
fraa abelpufitt10) oc tiill gabenn, oc farne fortaa mbj lengelfe oc 
brebe er ffelligen oc rebeligen fommenn ij pané mere mett borgemeftre 
oc raab§ oilge oc famtpde.

9lnno mblj pellig trep foninger bag betatbe oc fornøgebe §annS 
Sßorfje11) Sftafåmuå §enridføn femener iij baler for ett parnffe, panb

’) »nöffue«, nöje □: ønske.
2) »år i$60« hellige tre kongersdag o: 6. Jan. Ny hånd.
3) 7 mark pendinge i modsætning til mark sølv.
4) Et exempel på, at byen endnu har ejet jordstykker inden i gårdene eller 

bag disse. Se også det følgende.
•') Jörgen Loss er formentlig byens lods.
6) 3: Jochims daler, nævnes her første gang — se byens historie.
7) o: Garver.
8) Norrestræde nævnes første gang.
9) 47/2 mark.

10) o: Forhuset, det fornemste hus i modsætning til bagbygninger.
n) Hans Porse lyder som et adeligt navn,- og dette forklarer måske, at han 

køber et harnisk af byen. Se byens historie. Herefter ny hånd.
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fiøffte aff ©tege bp, oc Jante parnff er rettfjeligenn fommenn ty pan» 
tøere mett borgemeftere og raabS tøilge oc famtpcfe.

$pen garbt, font ligger emellom SRiefé Ueffner oc per Sørgenn 
fiauritfenéx) garbt, er fommenn 9Kortpenn ©criffner rebeligen oc ffel* 
tigen tiill oc fføttfje paa ©tege btjting aff faljg2) ©preftenn ?)be§ 
pøftrueå fulbtmegtige eptfjer breff oc fegeljå Ipbelfe.

$lnno bominj mbl£ fanncte 9Kargavetb,e oirginté bag3) paa ©tege 
raabtpufé mor fficfebt4) erlüg oc fornumftig5) mannbt $ßeber 9D?icpel= 
fenn6), borgemefter p ©tege, oc begierebe aff fjiiij menb paa menige 
borgereé oc inbbpggereé tøegne, att panb mottpe bpgge feg enn boebt 
att faltpe tøbj paa ©tege lepe7); panbt tøilbe gøre tpennom ffell oc 
fpUefte for eptper tpærité egenn nøge. 2pa bleff tpet paa tpenn tiibt 
beuilget oc famtpcft aff borgemeftere raabtmenbt be^ligefte aff jjiiij menbt 
oc menige borgere, att forfcreffne $eber Sfticpelfen mottpc bpgge farne 
faltper boebt paa ©tege lepe, od, tper for gaff pannbt tiill 2)anffe 
manbå fircfe8) enn flocfe faa goeb font iiij9) baler oc ij mare SDanffe 
att forbebre firtfen mett.

$lnno bominj mbljj10) fjønnbagen mifericorbia more borgemeftere, 
raabtnenbt oc nogle aff tf,e ££iiij menbt foriambtebe tøbj nogle ©tege 
bpe§ beftiltinge; tpa begierebe forfereffnne ^ßeber Sfticpelfenn, att panbt 
enb ntø mottpe bpgge feg enn faltper boebt paa farne fælbll) emobt 
ftrannbenn, inbtiill ftrattb ieprenn12) pannbt tøilbe tper for giøre 
tpennom ffell oc fpUefte eptper tperté egenn nøge. $pa bleff tpett 
farne tiibt faa betøilget oc famtpcft, att panbt mottpe frii oc tøbepitt= 
bret bpgge farne boebt feg tiill gobe oc gaffnn. oc tper for paffuer

Hr. Jörgen Lauritsön, præst. Se byens historie.
2) »salig« bruges her første gang; tidligere hedder det »Gud hans sjæl nåde .
3) Den hellige jomfru Margarethes dag, 13. Juli.
4) Kan være »beskikket«, men også blot »mødt«.
5) »ærlig og fornuftig mand« bruges om folk, der er mere end alm. borger.
6) Her er exempel på, at borgmesteren henvender sig til de 24 mænd (de kal

des ikke mere dannemænd) på borgernes og indbyggernes vegne, og bevillingen 
gives af rådmænd, 24 mænd og menige borgere. Spørgsmålet om denne salter- 
bod synes at have været en meget celeber sag. På denne tid begynder fornemme 
folk at skrive sine navne med -sen for -sön.

7) Stege leje på Falsterbo, se byens historie.
8) Danske mands kirke i Falsterbo, ligeså.
9) En klokke til ^/2 daler.

10) j56i, Söndagen misericordia, 2den Söndag efter Påske o: 20. April. 
n) »fæld« er måske mark, men kan vel snarere være fejlskrift for »fed«, som

pladserne i Falsterbo kaldtes.
12) Strand ieyren ?: Strandøren, en sandet strandbred (sjeldent).
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(janbt foffuett att giffue tittt 2)anffe manb§ firtfe paa galfterboebt 
iitjt Sacfjtntébaler att bpgge oc forbebre fircfen mett

2lnno bominj mbføjiiijl) tbjenb ettuffte bag 3e^ruarU2) bctaXbc 
3Ji'a| Stnubføn ©tege bt) enn øbe jorbt i ©famftrebe, figgenbté imef* 
tom ßaitri^ Sørgenfønné ocf, fiauri^ ©mebté jorbe wiibt tøofbenn3).

©manuel:4)
2tnno bominj 1588 30. becembrté bfeff 5Rat()3 ^nubtøen ocf, §anå 

ttRidjelfcen jett borgemeftere aff oefbprbige ^er ttftuncf ^anmarcfé rigté 
raab, ommeraatt5) oc jamme tibt en regerinbté fjerre6) oc gubernator 
obj rigit, od) tfjett paa ©tege raabfjué. Quod deus optimus for
tunet 7).

9lnno jequentj menje 3utij8) bteff obj fanete §an39) firfe opfett et 
npt orgeuerd10), jom foftit mett atb fin berebningf) trij tjunberit 
batter, fjuitfit fognemenben befoftit aff iijc batter11), fom mefteren fid, 
tpet giorbe aff fit egit12).

©amme ar fiøpte oj tiitt bpen tpett fjuS, fotn fattig ^apegøpe t)ug13), 
aff jomfru Sngeborg S3ilbeM) for 30 batter.

O 1584. I 23 år har bogen ikke været føn, hvortil vel den nordiske syvårs
krig har bidraget. Det er de ny borgmestre, der tager fat påny. Forskellige 
hænder.

2) De Latinske månedsnavne afløser helgendagene.
3) Fæstningen nævnes her udtrykkelig; men på sidste blad er indført nærmere 

omtale af den fra 1530—31.
4) »Gud med os«. Hermed indleder de ny borgmestre deres gerning, hvortil 

Mads Knudsen og Hans Mikkelsen indsættes af lensmanden P. Munk (se Møns 
historie).

5) □: Admiral.
6) Munk var medlem af formynderregeringen for den unge Christian 4.
7) »Den godeste Gud give lykke dertil!« Det er øjensynligt en af de ny borg

mestre, der selv har skrevet dette; og da det på sidste side hedder, at Mads 
Knudsen her har skrevet med egen hånd, er det rimeligvis Hans Mikkelsen, der 
på dette sted fører pennen.

*) »Det følgende år i Juli måned«.
9) »Sancte Hans kirke« istedetfor tidligere St. Johannes. (Herom nærmere ved 

kirkens beskrivelse).
,0) Orgel. 
n) □: 250 daler.
12) Dette må formentlig forstås således, at mesteren kun fik de 250 daler mod 

at levere orgelet for egen regning.
13) Papegdjehuset, formodenlig i det nuværende Sky de vænge« — se byens 

historie.
14) Ingeborg Bille, lensmandens datter, beromt for sin rigdom og ondskab. 

T 1608.
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2lnno bominj 1588 tfjenn 12 aprilté bleff ffiøt oc aff fjenbt tl)enn 
£)allffue garb, fom SRietfé 2(nber§føn nu iboer, frann Xl)ome3 Sfo* 
mager oc alle l,an§ arffue ocl) tiill forjcreffne 9?iell3 5lnber^)øn od) 
alle f)an§ arffuing.

$lnno 1589.
$er 3enn£føn Sfpøte fijøffte etf) fjufé od) garbt aff 3enn3 §en* 

ningføn Sftjnnber od) f)ann§ mebt arffuinge, Ipgennbté p 9£øre 
ftrebe neft norbenn op tiill ^er Sfinberé garbt, benn 17. bag od)= 
tobrté ar 89, Ijuellden mar loglpgen laue boben *) od) ffijøt mbenn 
allb oerffornning ellber gpennéfigelféfe.

Xf)en 15. bag maij ar 90 ffjøte SBernnt (£l)rcftennføn od) aff fjenbe 
fra fpg od) alle fpnne arffuing od, tiill §ennig Sfreber p §allun> 
fteb2) od, fpnne meb arffuing enn f)uf3 od) garb, fom fallbté $ranv 
boenn, fom Ipger p mellum §ann§ 3J?ed,ell§jøn borge mefterå garb 
od) 33ou ^eréføné garbt; beStelligfte enn fjomell fjaffue3), fom Ipger 
ubj Stføre 3Kølle ftrebe op tiill oallbenn4) meb allbt fpn lenge od) 
brebe, fom farne fjufé od) garbt od) l,omell paffue forfunben er, efft£)er 
bp breffueå (pbelle5), fom $8ernnt Sfjreftenføn forfcreffne §ening 
Streber gpffuet f>affuer.

Xf)en 12. bag 3unij. ar 90 ffjøte ocf) afftjennbe gerning æafåmuå= 
føn, boenbté paa $ogeø6), 9ftatf,té murmefter, boriger l,er farne fteb, 
paa fpnne egne od) paa fpnne føffinbté megenn tfyenn f,allffite l)ufå, 
garb od, grunb, jom 9ttatf)§ Stturmefter nu p boer, Ipger p Sannge 
ftreb paa tt,en uefter fpbe7) gaben p mellum §an§ fjpfferå8) garb 
od) 3en§ SKeffueré8) øbe jorbt.

SEfjen 12 bag februarij ar 1591 ffiøte od, affljenbe f,er 3en§ 97ielté' 
føn, føgene tjerre tiill Wtfagellebp fird)i, t»j fpenb l)ujé9) offuer 
jorb fiellberen bb tiill SReden10) mob fpellberen iiij ipenbt jnbe p

O lavbuden, skrives her i bogen på forskellige måder.
2) Hallumsted; der findes Hallund og Helium sogne i Vendsyssel og lands

byer Hallum ved Viborg og Varde.
3) herom se byens historie.
4) Volden ved Mølleporten.
5) Skrivefejl for »lydelse«.
6) Bogø nævnes kun denne ene gang.
7) Nu hedder det »vestre side«, for »vestre gadec.
8) Hans Fisker og Jens Væver.
9) Et mærkeligt exempel på indviklet sameje, hvor man nu vilde bruge leje.

10) Rækværket mod kælderen.
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garben p betp fpnberfte pufå fra tpenn øfter enbe obj brøgerfet ocf) 
bagerfet, fom er iij fpenb ben paUffue part, bog tf,et ffaU bpgité, for= 
beberS ocp poUbté oeb magt, od) bruger p fettige ben ftattbt1) tf)uert 
offuer fraa forfcreffne pufå, fom Ipger p meUum 3e3per ^eréføu^ 
garbt od) 2ftergrcte ©trigté, fom er iij fpenbt od) tiiU per Sttortpen 
§an3føn2), fogne pere tiiU ©rmelunbt fircfi, ocp pann3 arffing.

£pem 19 bag februartj ar 1591 ffiøte od, affpennbe SSiUum 9fta* 
tpifen aUb fpn pujå od) garbt, fom lijger obj ©fameU ftrebe3) neft 
op tiiU 9ftatpå $nubåføn§ garbt, fra fpg od) fine arffuing ocp tiiU 
peberlpg manb 3J?atf,§ Sfnubføn4) od) panns arffuing.

Xpenn 5. bag nouembrté ar 1591 ftubt5) ^er ©finber, boriger p 
(Stege ocp fføte od) aff penbe paa ^$er ®nubåføn p SLpurebj ij $Rp6) 
fogn p fialanbt od) pannå meb aruingeå oegne tpet pufå ocp garb, 
fom legenbté per p Stege p 9£øre ftrebe paa tpen meftre fjbe ga= 
ben neft fønben op tiiU Sftaren Strjgté od, tiiU §eming ^eråføn, 
boriger p Stege, od) pan§ arffuing od, efftf)er tomere, fom tpenom er 
arffueUiigen tiiU faUben efftfjer faUig 9taf§muå $ocf.

Xpen 3 bag martij ar 927) ffiøte od, affpennbe £aur3 DUføn od, 
(Spreftenn SaurbSføn SKatpté §emigåføn, boriger per famefteb, bp 
tpuenbe føftre tperté anpartper, fom ere $irft?n Saurbé od, od) $a= 
rine £aurb§ batper tiiU faUben p ben pufs od) garb, panb nu p 
bor, fom tpenom tiiU fom efftper tperiS faUig faber SaurS 9Ror= 
tpenføn8).

2penn 10 bag martij ar 1592 ffiøte od, aff pennbe $er Sfoning 
od) SJJ? or tpenn 9?u3fe frann tpenom od) aUe tperiS arffuing aUb, pueS 
tpenom funbe arffueUigen tiiU faUbe p tpenn pufs od, garb p Sfa*

’) Stalden, der bruges i fællesskab, lå på østre side af gaden, der formodes at 
være Norrestræde.

2) Hr. Jens Nielson, sogneherre til Magleby kirke, og Hr. Morten Hanson, 
sogneherre til Ermelund kirke, begge på Møn.

3) Anden gang misforståelsen »Skammel stræde
4) Hæderlig mand Mads Knudson borgmesteren.
5) □ : stod.
6) Skrives nu Thoreby i Rvde sogn på Lolland.
7) Det bliver nu almindeligt at udelade århundredet.
8) Sammenhængen er, at Lavrs Olson og Chresten Lavrson, (formodenlig) 

som værger for den sidstes to søstre Kirsten og Karine, afhænder disses arve
parter i det hus, hvori køberen Mathis Hemmingson bor, til denne.
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mett ftrebe, fom $etf)er Sfomager nu ty boer, od) tiifl forfcreffne ^et()er 
(Sfomager od) alle f)aun§ fanb arffuing.

‘Xfyenn 24. bag nouember ar 1592 fftyøte od) aff fjennbe §ann§ 
fan irogt1) tfjette efftbjer ffreffuenne fjufé garb od) grunbt fom fty= 
genbté ()er ty (Stege oeb STtyøre gabenn2) ty meflum §an§ s3ftetf)eltéføn 
borgemefterå od) $8ou ^erfønå frænbe (SfjlauS §an3føn od) 2Ubret 
§annåføn §an£ §abefler§ føner od) ttjerté fanb arffuinger od) tiiU 
Slnberå (Sfreber, borger fjer farne fteb, od) f)ann§ fanb arffuing.

STfyenn 19. bag januarij ar 93 ffiøte 5lnberå 93tyflbt3), 2afS SSubj 
ocf) f)ann£ arffuing paa fatig 8ørgenn §eflebef£ arffuingeå oegene 
benn ()uf§ od) garb, fom 8a§ 93ubj nu obj bor, ligenbté obj SD^øIIe 
ftrebe neft øften op tiifl flftatfjté §enigen§ garbt.

Same bag ff Ote SRafåmuå $)egenn4) frann fig od) fine arffuing 
od) tiifl $er ^øbmanb od) fjanå arffuing ben pufs odj garb, fom 
fjanb nu obj boer, legenbté obj Sftøfleftrebe neft op tiill 9ftortf)en 
Sfoningté garb paa tf)en fønbre fjbe.

Xpenn 26. januarij ar 93 ffiøte 3Ratf)§ §enigføn5) od) SRielté 
Slnberføn, ferdi toerigj, $nub 3>ennsføn en aff firden§ f)uf§, 9taf§^ 
mu3 Suffurføn etf) aff firrfenS f)uf£, Safirå Sfreber etf) aff firfené 
f)uf§, §anné Cftéføn etf) aff firfenå f)uf3, Sentté §emingføn Sftynb

ty Hollandsk navn.
2) Torvegaden.
3) Anders Bildt, som var kæmner, optræder gentagne gange som fuldmægtig 

for andre.
ty Degn kan både være stilling og slægtsnavn.
ty Den fornævnte Mads Hemmingson, der sammen med Niels Anderson er 

kirkeværger, bortskøder 5 huse i Møllestræde, som tilhørte kirken, »undtagen hvad 
jordskyld, som går årlig til St. Hans kirke«; Trois Plovmand og Mads Bonde 
har formodenlig tidligere været kirkeværger (måske for St. Gertrud). Kirken 
oppebærer endnu jordskyld af 8 huse, hvoraf de 5 ligger omkring den gamle 
St. Gertruds kirkeplads, nemlig købmand C. Nielsen to huse, Martin Hansen, 
købmand Solberg og urmager Nielsen, tilsammen jordskyld 2 Kr. 45 Øre. Des
uden påhviler jordskyld til kirken 3 andre huse i Møllestræde (Storegade), nem
lig Blichfeldts, S. Olsens og Dr. Randbøls, tilsammen 1 Kr. 92 Øre, der sand
synligvis har samme oprindelse. Når det hos Paludan II 109 hedder, at kong 
Christian d. 5te har tillagt byen jordskyld af de 8 huse med tilsammen 2 rb. 
14 P, så må dette forstås således, at kongen herved har stadfæstet en gammel 
rettighed.

St. Hans kirke har formentlig i dette forhold som i andre arvet St. Gertruds 
kirkens rettigheder, da denne ved Reformationstiden er ble ven nedlagt.

De to landmænd, T. Plovmand og M. Bonde, har formodenlig været de sidste 
kirkeværger for St. Gertrud.
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iet aff firdetté pufå, tonber tpagen pue§ iorbe ffjttb, font gar arfligen 
tiifl fanctj §an3 firdj, font Xproflå ^fouemanb ocf, fafliig Sttatps 
Söunbe benont fotCbe paffuer, Ipgenbté fame puåfe i flftøfle ftrebe.

Same bag ffiøte §ann3 $nub£føn jnben 4 tingftode fltaf§mu§ 
3nbe ij jpenb pufå, lijgenbté j SCÆøtte ftrebe, fom er ffelligen betpallbt 
od) ffiøt, toben aflb gjennéfigelle *).

Xpenn 9 februarij ar 93 ffiøte Sens 9?iell3føn jnben attb 4 ting 
ftode paa §an§ Sfiettuigå od) pan§ brobrté oegne §eming SDengn 
enn puf§ od) garbt, Ipgennbté paa ben toeftre ftbe gaben neben for 
ben fønbre firdj røfte2), fom er ffelligen ffiøt od) betpaflt, oben allbt 
giennåfigelféfe.

Same bag ffiøte 23att3fer ‘Xpontéføn per 3e3per3) en paffue, lp* 
gennbté j Sange ftrebe, fom er ffelligen ffiøt ocp betpafl, oben aflb 
giennSfigefle jnben 4 ting ftode.

Same bag ffiøte Söafltfer Xpontéføn $lnber§ $8jttb en Itjbell paffue, 
ligenbté obj Sfamell ftrebe, fom er ffelligen ffiøt od) betpallbt, oben 
aflb gennfigeféfe.

Same bag ffiøte Stnberå 23plbtp Saurté 53rod en pufå od) garbt, 
Ipgennbté j Sfamefl ftrebe, fom flRortpen SSøder nu iboer, fom er 
ff eiligen ffiøt od) betpattb, oben aflb gjennåfigelféje inben 4 ting ftode.

Same bag ffjøte Socob Søfføtper4) Otte fltoéleffføn en puf§ odj 
garb, Ipgenbté obj Sfameflftrebe paa tpen toeftre fibe gaben, fom er 
ffelligen ffiøt od) betpalb, toben aflb giennåfigeflfje jnben 4 ting ftode.

STpenb 9. februarij5) ar 93 ffiøte Sjmen Xpomeéføn6) paa 3e3per 
^ieréføn glennåborgé7) oegne ©preften Sneder tpen puf§ od) garbt, 
panb jboer, Ijgenbté j redenn paa ben nøre fibe8) gaben, fom er 
ffelligen ffiøt ocp betpaflt, oben aflb toerfforing jnben 4 ting ftode.

Same bag ffiøte ©preftenn §oflenber9) paa fjne egne od) paa fjnn 
broberé toegne ©reger* §oflenber tpen paflffne puf3 ocp garb, panb

1) Skrivefejl for gensigelse.
2) kirkerist o: risten over rendestenen foran indgangen.
3) Hr. Jesper Christenson blev præst og provst 1589, kom fra Magleby.
4) o: kanonér; ved en bøsse forstodes dengang en kanon.
s) Den 9de Februar 93 er der thinglæst ikke mindre end 6 gårdhandler.
®) Var byfoged (se side 4$).
7) Formentlig en mand fra Flensborg.
8) Formodenlig i Møllestræde.
<J) Synes at være slægtnavn, men angiver Hollandsk oprindelse; pavnet er 

endnu i brug
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nu iboer, Ipgenbté vbj Sange ftrebe paa oeftre jibe gaben, fom er 
ffeHigen jfiøt ocf) betf>allbt, oben allb wrfforning1) inben 4 ting ftotfe.

Xfjenn 23. februarij 93 jfiøte 3en§ SRieltéføn paa finn mober§ 
oegnne 9ftelfé Solide tfjen f)uf3 od) garb, fyanb jboer, Ipgenbté j tben 
ftrebe, fom løber neber tiitt 2)pbe3 bro2), fom er ffettigenn jfiøt od) 
betfjallbt, oben aUb merfforing tnben 4 ting ftode.

ifjenn 8. guttij ar 93 ffiøte CSfjrejten 3ube Sennå SSjborig3) tben 
puf§ ocf) garb, jont f)anb ibonbe, tegenbté i ©famed ftrebe neft føn* 
ben op tiiU 3en§ 9ttanbté4), fom er ffettigen ffiøt ocf) betfjaUbt, oben 
attb oerfforning inben 4 ting ftode.

Xfjenn 13. Suttij ar 1593 ffiøte Saurté Sørgenéføn aff 9ttattmø 
æafémuå Suffurføn tben garb, fom fattbté ©ertbrub ^ranbfefå, od) 
en buf3 od) garb tber neft op tiitt, fattbté §amer§ buf§, Ijgenbté i 
2Røtte ftrebe paa ben nøre fibe gaben, fom er ffedigen fftøt ocf, be* 
tbadbt toben adb toerfforning tnben ade 4 ting ftode.

Xben 20. februarij ar 94 fiøffte ^er ©finber aff borgemefter od) 
råbt en for tboff5), ligenbté i SRøre dRødeftrebe6) neft op tiid tben 
buf§, fom fadbié §ann§ ©bfemenb§føn§ bufé, fom $£er ©finber 
baffuer i toere od) ftreder fjg inbtiitt §anné oann &roget$ b°ffue7)-

ibenn 24. Qanuarij ar 1595 ffiøte $lnnber§ SBjdbt ©tege bpj§ 
fiemener8) paa bpj» toegene 3&d)ob §ann£føn ©foudmefter9) adbt 
benn bu?3, garb ocb ’grunnbt, fom Ipger i Sannge ftrebe paa tbenn 
toeftre fjbe gaben, fom fattbté $alennt b^fet10) jmettum ©regerS 
§odennber§ bu^ $fnnber§ 23raåfenån), od) tiid ade forfcreffne 
Sacob §ann§jøn£ arffuinge.

Xbenn 3. octobrté ar 1595 ffiøte ©breftenn Saurbføn paa Saurté 
3ørgenn§føn§ i 2ftadtnø b&nn§ toegenne ben buté, gurb od) iurbt,

*) Skrivefejl for werskorning, vederskorning, hvilket ord efter lang tids for
svinden atter dukker op så sent som 1593.

2) Tidligere »Djufsbro« — Dybsbrostræde.
3) Jens Viborg kunde vel være fader til den senere præst og bekendte forfat

ter af Møns beskrivelse, Hans Jensen Viborg, der er født 1613, men han siges 
(hos Paludan) at være født i Viborg.

4) Mands.
5) forthoff . ordformen nærmer sig nu > fortov .
6) Fra Nørrestræde til Mølleporten.
9 Formentlig den tidligere nævnte humlehave ved volden (nu C. Nielsens).
8) Kæmneren Anders Bildt handler på bys (ikke mere »bvsens«) vegne.
9) Skolemester o-, rektor ved Latinskolen.

10) Kalendhuset (se byens historie).
n) Brasen er endnu et kendt navn på Møn.
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ttjgennbiå fjer i ©tege i Sttøtte ftrebe paa øftre fjbe gabenn imettum 
§anå $)rogt$ od) Sørgen ^eråfønå, od, tiitt erUig od) roettagt fartt 
Sennå Sutt, foget od) ffriffuer paa ttftøn1), od) fjannå fanb arffuinge 
fra fiauriå Sørgenføn od) atte fyannå arffuinge.

Xfjenn 7. nouembriå ar 1595 ffiøte od, aff f,enbe $er ©fjøte paa 
fjn egen od) fjne meb arffuiugeå uegene en l)ufå, garb od) grunbt, 
fjgenbiå f,er. i ©tege i Sange ftrebe neft fønben op tiitt £annå 
Senbfønå od, tiitt §eming Xfjopeå f)øftru SLKergre §emingå2) od, 
atte fjpuberå3) fanb arffuing.

Xf)enn 7. maij ar 1596 ftubt Sfaettå Slnberåføn, borger i ©tege 
od) firti roerige4), inben tingj paa $nub Sennåfønå uegenne mebt 
fjannå futtbe magt od) ffiøte od) afffjeube fran ®nub Sennføn od) 
atte fjannå arffuinge en f,uf§, garb, iorb od) grunbt, fjgenbiå tyet i 
©tege i sDløtteftrebe pa ben nøre5) fjbe gaben imettum Sauriå ©fin= 
berå f,uf3 od) 5lnne Suffurå, od, tiitt ®nub 9ftatf)åfønG) od) aUe 
f,annå arffuing.

'Xfjenn 19. bag nouembriå anno 96 ffiøte od) aff fjenbe Slnbreaå 
Sørgenføn, forbomå borgemefter, fra fjg od, fine arffuing od, tiitt 
SKittum 93øder od) fjanå arffuinger en f,ufå, garb od, grunb, Iijgen= 
biå f,er i ©tege i SDløtte ftrebe paa ben nøre fibe gaben imettum 
Senå ^eråfønå fjufå od) fattig granbå ©ueber fmibå7) arffuiugeå 
gorb.

$()enn 21. ianuarij ar 1597 ffiøte od) aff f,enbe fra ©tege bj, 
borgemefter od, rab od) bjreå efftfyerfomere faa od) bj £t>j menb8) 
§anå Suffurføn ©tege bifå fpemener9) paa benå roegne en fjufå, garb 
od, grunb, Ipgenbiå fjer j ©tege i SKøtte ftrebe paa ben øftre fjbe 
gaben, fom roar fanctj $nubå gjttbiå f,ufå10), od, tiitt Sørgenn (£f,re= 
ftofferføn od, atte f,anå fanbe arffuing.

7) »ærlig og velagtet karl* tittel for en (måske) adelig embedsmand.
2) exempel på en gift kvindes formuesret.
3) hendes — formen hinder er kendt endnu.
4) Nævnes som kirkeværge, skönt han ikke her optræder på kirkens vegne.
5) »nordre« havde altså endnu sin gamle udtale »nörre«, ligesom endnu i 

Nörreby og mange navne.
6) Vel sagtens borgmesterens sön.
7) Exempel på at »Suder« (skomager) er bleven et slægtsnavn; manden hed

der nemlig Suder, men er smed.
8) De 16 mænd (se byens historie).
9) Alle myndighederne nævnes, da det drejer sig om en betydelig handel.

10) St. Knuds gilde (se byens historie).
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[lol. 25 v — 26 vj

£(jenn 8. bag aprittté anno 1597 ftubt Stuer1) ^epeberføn j 97e* 
bette2) inben tingi paa §an3 §ottftté oegnne, borgemefter i Hatting* 
borg3), meb pann§ futtb mægttgté breff od) fegett od) ffiøte od) aff 
(jenbe fra §an§ §ottft od) f)an§ arffuinge od) tittt f)eber(ig tnanb (jer 
Dfrelfé ^Seråføn gof34) djapettager i ©tege, og (jan§ arffuing en fjuf§, 
garb od) grunb, (pgenbté (jer j ©tege paa ben loeftre jjbe X()øre* 
gaben5).

Xf)enn 8. bag aprtttté anno 1597 ffiøte od) affljenbe 3enn§ 9?iett= 
føn paa §ann§ ©fietuigS oegne od) fyann3 broberé Sttedjitt tiitt §ans 
9J£ect)eIføn borgemefter ocf) atte f)an§ arffuing fra benom od) attbe 
birifé arffuinge attb bp partfjer, benom tiitt forne obj ben garb, §ann£ 
9J?ec(jiljøn b:6) nu i bor.

Xfjenn 15. bag aprittté ar 97 ffiøte od) aff (jenbe 9laf§mu§ Sutt 
fra fjg ocf) finne arffuinge ocf) tiitt Saurté OttSføn od) (jannS arff= 
uinge en fjuf§, garb od) grunbt, (pgenbté (jer j ©tege i tttføtteftrebe 
neft øften op tiitt SRietfé $8øgrø§ puf§, Ipgenbté (jer j ©tege paa benn 
fjnber fibe gabenn7).

(Den næste side i håndskriftet står blank.)

33effiebt paa bj bj§ iorbe, forn (egger bag neber toebt ffotten8) 
tobt mebt ftranbenn; tfjenn førfte breff paa ben (jaffue, forn 3enn£ 
ttttettføn rabtmanb9) nu p fjeffuebt fjaffuer, batirit 15j( og 310), 
forn formettber paa Sonn§ Subté u) grunb od) idi topbber etter (enger.

9£ocp enn breff, forn formettber paa en (jaffue, forn ttftergrete

9 Navnet er utydeligt, tvivlsomt.
2J Nebelle skreves tidligere (s. 26) Nybølle; udtalen Nebelle høres af og til 

endnu.
3) Kalundborgs borgmester, Hans Holst, har ejet en gård, der formodenlig 

tidligere er afhændet fra kirken, øst for denne.
4) Kapellan i Stege, formentlig sön af Peder Nielsön Fox, der 1600 nævnes 

som sognepræst i Stege, og i slægt med Anders Foss, der 1588 kom fra Stege 
til bispestolen i Bergen.

5) Torvegaden.
6) ?: borgmester. Hans Mikkelsön synes således at være sön af Mikkel Skel

vig, den gamle borgmesterslægt.
’) Betegnelsen af Møllestræde som gående Vest til Øst, er her tydelig.
8) Skolen se byens historie. Derefter ny hånd.
9) Rådmand.

10) 1 343 (blandede tal) »dateret«, nyere.
n) Jens Jyde, måske Niels Jydes sön (jfr. s. 31).
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[fol. 26 v -27r]

©trigS 9 paa 1 tjber Ijiubtté lt)ffue£ tiibt od) tdi lenger, batirit 
15lhiij2).

92ocL) enn iorbt fameftebt, fom 9fte(fé Solide3) bruger od) tiiH tomer 
bjnn, fom fjanb ffatt fjaffue wbj minbe.

©amettebté enn iorbt, fom (Xfjreftenn ©netfer bruger od) lijger tf)er 
bag ffoullen oeb ftranben od) tiitf tomer bpen, fom f)annbt ffatt fjaffue 
t)4) tobj bjfg minbe aff borgemefter od) råbt.

ttiod) enn fjaffue tfjer fameftebt, fom 3enn§ (Sf)reftennføn, forbom 
labefoget5), bruger od) tittt tomer bjenn, fom fjannb od) ffatt fjaffue 
tobj minbe.

9£od) enn jorbt oebt Sangeftræbe portt6), fom Stjrgenn orgemefter7) 
bruger oc ffatt giffue tfjer aff aarligenn enn myc8).9)

9?od) en jorbt, fom falbté ©. (Sritfé jorbt10), fom ©imenn STfjo^ 
megenn bpffogebt bruger, oc ffatt gtffue aarligenn tger aff fej p.

1607. @nn jorbt mebt tgenn ftore bro, fom borgemefter §an£ 
Sttidjelføn fjaffuer en boebt11) paa ftaaenbié; giffuté tgitt lege aarttig 
iiij p.

12)21nuo borninj 1531 tga bleff tgen bro fettg paa fooeb otj graff* 
uen ottgen ttftøtte porten, ocg ftenbroen bleff lagt fran bpen ocg ot 
titt ©log møllen13). STga oor ttRicfjitt Slnberjøn ocg $er Senføn 
burgmeftger, Saurenå §anføn, Øluff ©mib, §an£ ^erfon robmenb, 
ocg Øluff S3ilbe fiemmener.

51nno borninj 1530 tga murebe Øluff ©ur tgen mtor fran Sange*

O Se side 39.
2) 1558.
3) I Dybsbrostræde.
4) »y« overflødigt. Udi bys minde betyder det samme som ovenfor >i 

minde« = mindeligt.
5) Første gang nævnes en ladefoged på Stege ladegård.
6) Langestræde port se byens historie.
7) Organist.
8) En markc betyder formodenlig mark -courant« □: den gængse mønt, der 

efter 1572 regnes 4 mark på en daler.
9) Stykket er overstreget i håndskriftet. Ny hånd.

10) Formentlig ved gildeshuset i Langstræde.
n) Den samme bod, som er omtalt på bogens forreste bind. Ny hånd.
12) Efterstående to stykker er skrevet på bogens sidste blad med en håndskrift 

fra tiden omkring 1530, er altså skrevet længe for de foregående sider, rimelig
vis af Mikkel Anderson, der var borgmester på den tid. Om de her nævnte 
fæstningsarbejder se byens historie.

13) Slotsmøllen havde dengang Niels Walter.
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[fol. 27 r_27 v]
ftrebe ftranb ocp titt porten1), ocp tf)et famme aar fran tpen finbre 
ffanbpe oiib affuifbegorbenn ocf, titt tpen puibe ffanpe2) bfeff ocf, 
tpen mur opbigtp.

9ttatpia§ ©anutiué proprta manu3), 
fom bfeff borgmefter anno 88.

&ongt> greberid) tpen anben bøbe paa $fnberffou obi ©iælanb anno 
88 tpen 4 bagf, aprtfté, tper panb nor paa 54 aar ocf, paffbe ftprtt 
SDanmarf ocf, Stforge obj 35 aar 9 maaneber ocf, 4 bage eftper fin 
perre faber fong (Spriftian tpen 3, fom puifiå nu baabe obi SRoåfielb. 
§utffen f: grebericf, efftperlob figp 3 perrer: 1. §ertug (Sprifttan, 
obuafb tiitt rigernne. 2. pertug SBfricuå 3. pertug §an£ ocp 4 frøcfer:

I. $lnna, fom bfeff giffuen fongp gacob tpen 6 aff Sfotfanb 
anno 89 ocp bfeff penførtt oib oefbprbig ^J$er SRuncf, fom oor 2)an* 
marå§ tømmeraatt ocp en regærenbté perre obj $)anmarcf ocp tpa 
paffbe (Stege flott4) oc ©ttmelunb gaarb, obi augufti manit.

II. ©lijabetp, fom bfeff giffuen pertug Sinbricp5) aff $8run§uigp 
oc poftt tperté brpttop paa kronborg paaffe bag anno 90.

III. Slugufta, fom giffuen pertug Sopan Sfbolpp aff §olften.
IIII. §epbeuigp6).
91 bfeff Stege raabpuS renouerit oc ffibt7).
92 bfeff Stege firfe falfit, præbicfftoffen oc torrit beprpbit8) etc. 

@r Skøtte broen9) giortt aff np anno 94.
@r oefbprbigp $£er 2ftuncf obforren tiiU SDanmarcfé mar§, fom

O □: Langestrædes port.
2) Den hvide skandse er formentlig der, hvor man endnu ser undermuren, 

dog kan det ogsaa være et mellemliggende værk, som kortet viser.
3) »Mads Knudsen med egen hånd«.
Disse sidste historiske optegnelser har den nævnte borgmester skrevet på det 

sidste blads sidste side. De er overensstemmende med øvrige historiske kilder, 
idet Fredrik den andens dødsdag er angivet til 4. April efter gammel stil (= 14. 
April). Kun ses det ikke, hvorledes borgmesteren har udregnet de 35 år 9 må
neder og 4 dage, hvorefter kongen skulde have tiltrådt regeringen 1. Juli 1552. 
Frederik II valgtes allerede 1536 til faderens eftermand, hyldedes i Danmark 1542. 
i Norge 1548, men tiltrådte først regeringen efter faderens død 11. Jan. 1559.

4) Ladegården kaldes altså endnu slot.
5) I linjen står: Philippus; men dette er overstreget og ovenover skrevet: 

Hindrich, som er det rette.
6) Hedvig, der blev gift 1602. Dette er altså skrevet mellem 1596 og 1602.
') flidt — istandsat; endnu siges at fli« noget.
8) Se Kirkens historie.
9) Møllebroen, der blev istandsat 1 >31 og helt fornyet 1594.
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tjaffbe 3Røn3 lanb übi 28 aar, anno 96, ocf> üelbprbigl) S3rebe SRanbfco 
fi<f ttfløné lanb igien1).

(På den indvendige side af bogens forreste bind er med to forskellige hænder 
indført efterstående to stykker ffa 1548 og 1603.)

2lnno bominj mb£fotij2) f0nnbagenn neftefftfjer fanctj Slnbre. . . . . . . .
apoftoli bag3) üor $er 9ftariebof§ fjaffuc innbfcreffuit ütj bpe§ bogf)4); 
tfjenn foUbjaffne5) ffatt $ßer äRaribaa oc f)ann§ fjuftrü befjotte beggis 
tfjerté liif£ tiib üt, ett tfjerté barnn efftfjer t^ennom6). 9£ar tf,e äße 
b0be oc aff ganngne cre, tfya ffatt famme iorb oc tjaffue tnere frijj oc 
quitt igtfenn tijtt Sttege bij übenn all fjinber etter tijtt tatt.

2lnno 1603 bleff famtpcft §an§ ÜRicfeljen borgemefter en boib7) 
at fettté paa bpé jorb üib ben ftore bro8) oc aarlige att übgiffue 
jorblepe tf)itt f. 9ftecf)efé bag iiij ß9).

(På det bageste binds indvendige side står følgende, som måske kun er 
penneprøver, men med en meget gammel håndskrift, som vel kan være Hans 
Peyskes, slotsfoged ca. 1430 (se side 10). Måske har han ved siden skrevet sit 
valgsprog, som kan have lydt således: Deus homoque adjutor o: Gud og mand 
min hjælper. (Se byens historie.) item ham? kan være begyndelsen til en til
førsel: item haver o. s. v.)

$)eu§ abiuto §aité ^epffe aff toabn fogbjet po 6tegf)eburg 
f)omoq jtem Ijam

0 Se Møns historie.
2) »Hetrens år 1548c.
3) □: 30. November.
4) Betegnelsen »bys bog« findes kun dette ene sted i bogen.
5) Stykket slutter sig til fortegnelsen over haverne s. 45,
6) Udleje på mand, kone og et barns levetid forekommer oftere.
7) »Boid« (□: bod) minder om Mønsk udtale af det bløde d.
8) Da byens og slottets grund støder sammen ved Storebro, kan deraf sluttes, 

ar denne allerede da har ligget på sin nuværende plads. I modsætning til 
denne store bro må man forudsætte en lille bro, der formentlig har været 
fiskerbroen ved Dybsbro.

9) □: 4 skilling ?: 1I12 daler; skönt dette er i værdi meget mere end efter 
vor tids tilsvarende mønt, er det dog en meget beskeden grundafgift på dette 
sted.



4§

(Til slutning er med borgmester Mads Knudsens hånd endnu tilføjet en kort 
beretning om Christian den 4des besøg på Møn i Aug. 1599.)

2lnno 99 tfjen 16. auguftj nor fongf, (Sfjriftian tfjen 4 paa 9ftøn3 
fanb obi tact, od, ttjen 17. bagf, obi famine maanit føbté fjanom fjer= 
tugt, ^rebericf, paa grebericféborgf, oc feffuit en fortt tibt oc bleff 
begraffuen tfjer, od, tf,a f,affbe 33rebe Sftanbgo 9ftøn.



I tilknytning til bysens bog meddeles uddrag af nogle doku
menter, vedrørende Stege; de opbevares ligeledes i rigsarkivet.

Nogle af disse breve er her gengivne ordret med »—«, andre 
er refererede med bevaring af nogen sprogfarve, af flere er kun 
indholdet angivet.

25. Febr. 1472.
Christiern I indbyder købstæderne til møde i Ringsted hvert år 

efter markedet til forhandling om købstædernes interesser. Der 
skal møde en borgmester, en rådmand og en borger fra hver by.

16. December 1496.
Broder x) af Ullemarke og Jep Hennikeson af Keldby, kirke

værger for St. Andreas kirke i Keldby, skøder til »beskeden mand«, 
Per Keldby2), jord, gård og bygninger, som han ibor i Lange
stræde, liggende på den vestre gade3) i Stege, for 31 lødige mark 
fra Keldby kirke.

3 vidner fra Keldby sogn, med lånte segl.

17. Maj 1499.
Markvord Skade4), byfoged, Jens Olsen, borger, og Jens

Navn.
2) nævnes senere.
3) o: på vestre side af gaden.
4) Han nævnes som byfoged fra 1499 til ca. 1516. Se byens historie. — 

Navnet Skade er et kendt Mønsk navn.
4
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Hansön1), skriver i Stege, udsteder på Stege bything thingsvidne 
og skøde for Bo Villumsön på sin moder Gertrud Villumfc’ vegne 
— på en fjerdepart af den gård, der ligger mellem Per Buttis2) 
og Jens Brunkers2) gårde, hvilken fjerdepart kirkeværgerne3) for 
St. Johannis og St. Gertruds kirker tilskødede hende fra fornævnte 
kirker. Denne fjerdepart havde manden, William Bosön4)— Gud 
hans sjæl nåde — givet til fornævnte kirker.

12 vidner.

18. Juni 1500.
Thingsvidne, at Oluf Hemmingsön, borger i Stege, havde over

ladt sit skib til midlertidig brug i kongens tjeneste, og dette er
klæres at være sket af hans fri vilje og ikke aftvunget. (En sådan 
erklæring synes mistænkelig.)

1. Juni 1501.
Johan Fikkesön5), ridder, af Broholm tilhjemler Jens Hem

mingsön6), borger i Stege, den gård i Dyfs stræde7) i Stege, som 
han og Jens Henriksön trættede om på Stege bything og rådhus 
og Møns landsthing8).

1506.
Byfogeden Markvord Skade med borgerne Jörgen Lavrensön 

og Jens Hansön fungerer i herredsfogedens sted på vestre her
reds thing.

26. Aug. 1506.
Alle mænd, dette brev se eller høre læses, hilse vi Jep Clau- 

sön, landsdommer i Møn, Villiam Olsön af Polrope og Erik Mo-

Nævnes i bysbogen år 1500 og 1506.
2) Begge nævnes i bysbogen og brevene. Budde forekommer også som ade

ligt navn. Måske er det af samme slægt, da forskellen mellem adelige og bor
gerlige i middelalderen ingenlunde er klar. Men forøvrigt er mange adelige 
navne optagne af borgere og bønder, hvilket ses flere steder i Stege bys bog.

3) De to kirker har da fælles kirkeværger.
4) nævnes levende 1487 og 1492 og efter hans død nævnes han 1521.
5) Bekendt adelsslægt, hvis våben er malet i Keldby kirkes kor.
6) forekommer i bysbogen.
7) Dybsstræde, tidligere Djufs- og Djufsbro.
9) Retssager gik altså fra bythinget og rådstueretten til Møns landsthing; om 

landsthinget se Møns historie.
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genson, borger i Stege, evindelig med Gud og gore vitterligt med 
dette vort åbne brev, at år efter Guds byrd MDVI den Onsdag 
næst efter St. Bartholomæusdag (24. Aug.) på Mønbo landsthing 
for os og menige almue, som den dag fornævnte thing søgt 
havde, var skikket Povl Driver1) af Stege, hans fader C le men 
Driver1) og hans broder Hans Clemmenson, alle med samtykke
ligt råd undte og gave hæderlig og velbyrdig svend, Anders 
Bille, høvidsmand på Stege, al den sag og sagefald, som dem 
med rette kunde tilfalde for den thingfred3), som dem og deres 
frænder gjordes der til things af Ingefreds, Per Galmindes4) efter
leverske, hendes frænder og venner, og befalede fornævnte Anders 
Bille selv den sag at forfølge efter loven5), på hvilke ord og ar
tikler, som Anders fik, og fremledede et thingsvidne af 12 danne- 
mænd, som ere: Niels Mørk af Magleby, Henrik Plovmand af 
Mandemarke, Hennicke Hemingson af Østermarke, Jens Vildreng 
af Råby, Lasse Høvemarke af Budsemarke, Henrik Rask af Spi
delsby, Niels Madson af Hovedskov6), Lasse Grothe af Råbylille, 
Josep Jepson, Mogens Rød, Matis Stub og Matis Gedde af Åle
bæk. Disse forskrevne 12 dannemænd udginge af Mønbo lands
thing dem hver med anden at beråde, og de om forskrevne 
ærende og artikler velberådte igen indkomme inden 4 stokke alle 
med et råd og samtykke tilmeldte forskrevne Anders Bille et fast 
og fuldt thingsvidne på fornævnte ord og artikler, som forskrevne 
stande. At så gik og for inden 4 stokke på Mønbo landsthing 
som forskrevet stander, det vidne vi med vore indsegle trykkendes 
neden dette vort åbne brev. Skrevet år og dag som forskrevet 
stander.

(Landsdommerens og de to andre mænds segl i gront vox, 
alle bomærker.)

nævnes begge i Skammestræde ca. 1494.
den bekendte lensmand 1504—1555. Dengang kun »svend« ?: væbner.

3) må formentlig forstås som brudd på thingfred.
4) Navnet forekommer i bysbogen. Det findes som adeligt navn i 14de år

hundrede.
5) Forbrydelser var genstand for privat tiltale, men man har her exempel på, 

at sagsøgeren overdrager forfølgelsen til lensmanden, og det er karakteristisk, at 
Anders Bille derfor også betinger sig sagefaldet ?: de bøder, som de tiltalte 
måtte blive idomte.

*) Denne mand nævnes oftere.
4:
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28. Jan. 1509.
Kongens kvittering til Oluf Holgerson på Nykøbing for 

indbetaling af 165 mark Danske som byskat af Stege by til Mor
tensdag.

Vi1) efterskrevne Jens Persön, præst og kapellan til St. Ger
truds udi Stege, Olef Jonsön2), Olaf Bosön, Mats Tickesön, Cle- 
men Lauridsön, Anders Nøfver3) og Laurids Pedersön4), præster 
og kapellane udi Stege kirke, gör vitterligt ved dette vort åbne 
brev, at år efter Guds byrd MD nono (1509) den Fredag næst 
efter Helligtrefoldigheds Söndag (første Söndag efter Pintse) havde 
hæderlig mand, Hr. Hans Bosön, sognepræst udi Stege og provst 
på Møn, stævnet Olef Kelby5), borger udi samme sted og hans 
sön Ingvord Keiby for dom og ret udi Stege kirke for nogle ord 
og ærende, som fornævnte Olef Kelby og hans sön nogen tid til
forn ved 14 dage havde sagt og talet åbenbare på rådhuset for 
borgmester og rådmænd og menige almue udi så måde, at Stege 
kirke skulde ikke mere være viet end den kapel6), som står på 
Rødsten, og kirkegården ej mere viet end Rødsten, som svin, fæ 
og uskellige kreaturer have deres føde på; thi så at velbyrdig 
mands, Anders Bildes, høvidsmand på slottet ibidem, hans svende 
skulde have slaget fornævnte Ingvord Kelby udi kirken og taget 
og draget ham med vold og magt af kirken og af kirkegården 
udi fastelagensdage næst forleden, hvilke ord og ærende som for
nævnte Olef Kelby og hans sön stode til på dom i Stege kirke 
for provsten og flere gode mænd, dog at samme sag, som var 
mellem fornævnte Anders Bildes svende og fornævnte Olef Kelby 
og hans sön var tilforn aftalen7) og forligt for borgemester og 
råd i borgemesters stue i samme fastelagens uge og fandtes ikke 
den tid heller udi sandhed — da spurgte Hr. Hans Bosön, provst, 
fornævnte Olef Kelby og hans søn ad, om de havde nogen be-

J) Om St. Gertrud og præsterne ved Stege kirke, i særdeleshed provsten Hans 
Boson, se byens historie.

2) Oluf Jenson nævnes 1517 som kapellan ved Stege kirke.
3) Kan være Anders »Buxeløs» i Fanefjord.
4) Kan være »Hr. Lars« i Keldby.
5) Formodenlig broder til den oftere nævnte Per Kelby i Langestræde.
6) Ruiner af dette kapel fandtes for 'nogle år siden på strandbredden i Rød

stensmarken.
7) □: afsluttet,
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visning til sådanne ord, da svarede Olef Kelby, at han vilde fange 
der gode bevisning til, når behov gjordes. Da lagde Hr. Hans, 
provst, fornævnte Olef Kelby og hans sön dage for, en tid, anden 
tid og tredie tid, at de skulde igen komme på dom med skellig 
bevisning, som tilburdes. Og fornævnte Olef Kelby og hans sön 
igen komme på dom to eller tre Fredage *) og ingen bevisning 
havde med dem, som dem var forelagt og skøde påne2) bevis
ning på dom for gode mænd, og den bevisning undfaldt3) dem, 
og de kunde ikke få hende. Da forhastede4) fornævnte Olef 
Kelby og hans sön Ingvord Kelby på provsten ganske meget udi 
dom5) i samme to eller tre Fredage med mange ukvædens ord og 
talte udi ulyd, gave spy, spodske svar fra dem i mange måder, 
og fornævnte Olef Kelby bad ikke provsten flyve ud af domsto
len, som han sad, og Ingvord Kelby sagde, at han skulde slå 
igen på provsten, at det skulde værke i hans mave, og mange 
flere uhøviske ord, som ej burdes at tale for dom og ret for 
gode mænd.

Dette hørte vi og så og var på dom med udi fornævnte 
tider, det vidner vi med vor indsegle trykkendes neden på dette 
vort åbne brev. Givet udi Stege sancte Juliane virginis dag sub 
anno domini MDX (16. Febr. i$io).

(Syv segl med navne og bomærker.)

Denne snurrige sags sammenhæng må være følgende:
De tiltalte havde formodenlig i drukkenskab gjort optöjer i 

kirken i fastelavnen 1509, hvorfor de var bleven kastet ud af 
lensmandens folk. Dette var strax efter forhandlet og forligt hos 
borgmesteren, men herved er det formodenlig gjort gældende, at 
optöjerne var særlig strafværdige, fordi de var foregået i den til 
helligdom indviede kirke. Nogle måneder senere er sagen igen 
kommet på tale ved et møde på rådhuset, og da har Olef Kelby be
råbt sig på, at Stege kirke ikke var mere indviet end Rødstens kapel, 
og der lod man svin og fæ græsse ude. For disse ord kom han 
nu for kirkeretten i Stege kirke og i 3 samfelde retsdage kunde 
han ikke klare, hvad han havde sagt. Da tog han og sönnen til

’ ) Fredagen har altså været thingdag for kirkesager.
2) Denne form for »på« forekommer ofte.
3) Glippede for dem.
4) Forhastede sig.
3) I Retten.
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ar skælde med mange »ukvædens ord« o. s. v. Herom er der så 
optaget et kirkeligt thingsvidne.

Dommen i sagen kendes ikke, men det er sikkerlig kommen 
de tiltalte dyrt at stå med bøder eller gabestok. Man har endog 
exempel på livsstraf for mindre brøde end dette. Forøvrigt finder 
vi kort efter (6. Marts 1510) samme Ingvord Kelby sigtet for for
ræderisk forbindelse med fjenden, Lybækkerne.

21. Marts 1510.
Kongebrev (kong Hans) til Anders Bille angående en borg

mester i Stege, som har havt »de ord for almuen«. Kongen har 
skrevet til borgmesteren, at han skal komme til ham, og konge
brevet skal først læses for almuen, når borgmesteren er rejst.

(Det er formodenlig i anledning af krigsudrustningen, at 
borgmesteren har yttret sin uvilje, og kong Hans har derefter 
næppe været god at møde for. 1513 var Lasse Mogenson og Per 
Ipson borgmestre, men det er usikkert, om de var det allerede 
1510.)

i. Maj 1313.
Lasse Mogensön, borgmester i Stege, Markvord Skade, by

foged og Jens Hansön, byskriver, og flere på thinge udtagne 
dannemænd, samlede i Hans Nødehaves hus at skifte og skelne 
mellem Anders Bille, høvidsmand på Stege og Hans Nødehave, 
borger sammesteds. Oluf Mikkelsön i Stubberup havde givet 
Anders Bille pant i huset, datteren var gift med Hans Nødehave. 
A. B. spörger ham og svigermoderen Sidse Olufs, om de havde 
skiftet med Sidse Olufs andre börn, förend hun giftede sig med 
Oluf Mikkelsön. De svarede, at de havde skiftet rettelig med 
hendes første husbonde, Anders, udi løst og fast, og skøde sig nu 
ind under vor nådige "herre. A. B. vilde da forfølge1) sin sag til 
thinge efter lov og privilegier.

Dateret 1513 Söndag för Helligkorsdag (3. Maj).
3 segl forneden.

6. Maj 1513.
Markvord Skade, byfoged i Stege, giver på bythinget A. 

Bille indførsel i Hans Nødehaves gård efter pantebrevet.

) Panteretten. A. B. var ikke nådig herre.
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Fredagen næstefter Vorherres himmelfartsdag.
(i segl i grönt vox.)

18. Okt. 1513.
Samme sag forebringes for kongen. Ved dom af sex adels- 

mænd stadfæstes indførselen i Hans Nødehaves hus.

8. Aug. 1513.
Markvord Skade, byfoged i Stege og1) herredsfoged i vestre 

herred, Niels Jepsön, rådmand, og Jens Hansön, borger i Stege, 
meddeler thingsvidne, som beskeden svend2), Svend Jen sön, 
underfoged på Stege (slot), havde æsket om, hvorledes den tyv, 
Laurens Matisön skændeligen havde stjålet 3$ mark rede penninge 
fra ærlig og velbyrdig mand Anders Bille på hans gård Markij i 
Skåne, hvilke penge han havde fordrukket og fortæret unyttelige 
uden i mark, som han havde lånt Per Laurensön3), boende i 
Malmø ved Gråbrødrekloster. Thingsvidnet er afgivet af følgende 
12 dannemænd:

Bonde Jensön, Koster, Jörgen Hulebæk, Ebelnæs, Niels Bild, 
Tyrnemarke, Per Laurensön, Oluf Bonde, Stege, Svend Jorden af 
Bremad, Hans Laurensön, Henrik Matisön, Hjelm, Hans Hinze af 
Frendrope, Anders Kruss, Jep Radenpellæ af Hjelm, Hans Bagge 
ibidem.

1513 Mandag för St. Laurentii dag (10. Aug.).
(3 segl med bomærker.)

10. Aug. 1513.
Christiern II med sin råd Mogens Gøye4), embedsmand på 

Ålborg, og Oluf Holgerson (Ulfstand), embedsmand på Nykøbing, 
dommer på Nykøbing slot p. F. mellem os elskelige Anders Bille, 
vor embedsmand på Stege og tiltalte Per Jepsön, borger i Stege, 
for at have båret vidnesbyrd imod hans beseglede brev5) og at 
have fældet dette for lögn med mange ord dem derom på begge

!) Tidligere havde M. S. fungeret som herredsfoged, nu har han forenet 
begge stillinger, og nævnes siden endog som landsdommer.

-) Svend = væbner.
3) På grund af forbindelsen med Møn er han måske den samme, der tidligere 

nævnes i handel med Jörgen Rud.
4) Den senere så bekendte rigsråd.

Det er et brev fra A. Bille, der er sigtet for lögn.



sider imellem vare. Fornævnte Per Jepson bor, eftersom han selv 
tilstod, derfor at bøde sit fals mål1) efter loven og bys privilegier.

Nykøbing slot 1513 St. Laurentii dag. Brevet er udfærdiget 
»ad relationem domini Magni Goje militis« (efter indstilling af 
Hr. Mogens Goje, ridder).

(Brevet er på papir med kongens segl bagpå. Af en samtidig 
påskrift bagpå ses, at samme »Peder Ibson« da var borgemester i 
Stege.)

2. Aug. 1515.
Oluf Holgerson (på Nykøbing) meddeler kongen, at han 

har samlet 40 skibe og fiskerskuder fra Stege, Stubbekøbing og 
Nykøbing, der skulde ligge og vente for at overføre bud og før- 
sel og heste for markgrevinden2) og andre fremmede herrer. 
Men skipperne have nu ligget i 3 uger og ere utålmodige, fordi 
de hindres i deres fiskeri. Han udbeder sig kongens svar.

18. Jan. 1516.
Byfogeden, Markvord Skade, med sonner, morbroderen 

Lasse Høgemarke, og »svoger«, Henrik Bilde af Sprove, gift med 
Eline Markvords datter, sælger og skøder til »ærlig og velbyrdig 
Hr. Anders Bilde, strenge ridder«3), da høvidsmand på Stege, 
sin iboende gård ved Torvegaden, mellem Morten Hemmingsons 
og Niels Færgemands gårde, med grund, brede og længer, bygt 
og ubygt o. s. v.

Blandt vidnerne nævnes: Anders Rase, Klavs Bartskær, Per 
Godsvend, Per Styremand, Niels Villumson, Per Jenson, Jens 
Hemingson, Oluf Smed, Niels Madson i Hovedskov.

En af bisidderne i retten var den oftere nævnte Hans Boson, 
præst i Stege og provst på Møn, hvis segl findes under skødet 
og formentlig derefter er nævnt i geistlige sigiller fra middel
alderen. I seglet et besynderligt bomærke. (Se fig. side 160).

Bythinget beklædes forøvrigt i byfogedens sted af borger

Tabt retssag, brøde.
2) Kongens søster, markgrevinde (rettere kurfyrstinde) Elisabeth af Branden

burg ventedes tilbage fra kongens bryllup. Men bruden lod vente så længe på 
sig, at skipperne måtte vente i s uger yderligere.

3) Bille var blevet ridder ved kongens bryllup 12. Aug. 1515.
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Jens Budde og de fire rådmænd, Niels Jepsön, Henrik Skræder, 
Per Olsön og Hans Person1).

23 Marts 1516.
Kongebrev (Chr. II), der forbyder bønderne at sejle med 

varer til udlandet samt al handel på landsbygden — under be
tingelse af, at købstadsborgerne »holder sig skellige med bønderne 
med deres køb«.

19. Jan. 1517.
I et dokument, der henhører til Anders Billes historie, næv

nes Lasse Mogensön og Niels Jepsön som borgem estere.

22. Marts 1317.
Lase Mogensön og Niclas Jepsön, borgemestre i Stege, 

göre vitterligt, at de på kong Christierns vegne har annammet 4 
læster malt og 4 tønder af hr. Anders Bille, ridder og høveds
mand på Stege, 18 strøgne tønder udi hver læst, og sammeledes 
60 strøgne tønder rug; malten skal nu brygges hans nåde i øl, 
og rugen bages i bröd.

Dateret Stege midfaste söndag år 1517.
(Orig. på papir med Stege bys segl trykt forneden.)

11. Juni 1317.
Lass Monssön og Niels Jepsön, borgemestre i Stege, gör vit

terligt, at hr. Anders Bille, ridder, høvedsmd. på Stege har for
nöjet os til gode rede 28 mark Danske på Hans Anderssons 
vegne, borger i Stege, for nogle sild, deslige for noget klæde, som 
en købmand her i Stege, Jakob Fos, forbrød til byen og kon
gen, for hvilke 28 og klæde A. B. hermed kvitteres.

Dat. Stege guds legemes dag 1517.
(Orig. på papir, byens segl i grönt vox påtrykt forneden.)

21. Aug. 1517.
Borgemester Lasse Mogensön, Jens Matisön, Claus Skotte^ 

Hans Gramko, Henrik Købmand, borgere i Stege, vidner, at skip
per Clas Rodeloff af Wismar, som ved Møns nordkyst havde sat 
sit skib til, havde solgt bemeldte skib til Hr. Anders Bille, ridder. 
Vidne er velbyrdig svend, Henrik Gøye (den senere berömte).

l) Mange af disse navne genfindes i bysbogen.
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i. Aug. 1519.
Borgemester, rådmænd og menighed i Stege lover at udrede 

den cise, som kongens kapellan, Knud Markusson, havde været hos 
dem og forhandlet om, ligesom med de øvrige købstæder. Kon
gen skulde kave 3/4, byen selv x/4 af denne cise.

8. Sept. 1522.
Jens Lau renson, skultus1) i Stege, skriver til kongen, at 

der var lovet ham rl2 fjerding krudt, som Mads Skriver på Ny
købing skulde sende, men som denne ikke kunde undvære.

6. Okt. 1522.
Skultus, borgemester og menighed i Stege skriver til kongen, 

at den høvidsmand, Jeronimus, som her lå med sit folk til koste, 
350 knægte med kvindfolk og drenge, haver nu (igen) påkommet 
os fra Næstved, og er vi så svarligen udtærede, at vi formå ikke 
at holde samme folk, fordi at her kommer ikke 1/2 pund korn til 
marked nogen torvedag, for at landet er mere end halvdelen af
brændt af fjender2) og skalke, og er nu almuen så forarmet, at 
mange skulle romme af byen for armod, hvilket som denne brev
viser, Olof Nødehag, Eders nåde ydermere undervise kan. De 
beder, at kongen »vil overse med os nu på denne tid, sålænge at 
tiden bliver bedre her i landet«.

Først i Marts 1523.
Anders Bille modtager brev fra svigerfaderen, ridder Podebusk 

i Kolding med opfordring til at »begynde noget i den landsende« 
o. s. v. samt 9de Marts fra det jydske rigsråd med truende opfor
dring (nemlig til opror mod Chr. II)3).

Derom skriver A. B. 13de Marts:
»Item disse efterskrevne mænd vare hos (ved) den tid bysens 

værn, brød op disse tvende breve og læste dem, da Rasmus sko
svend fik mig dem Fredag efter midfaste 1523: Lasse Monson, 
borgmester, Jens Lavridson, som var skultus, Hans Stolt4), sogne
præst, Oluf Boson, kapellan til Helle legom5), Jens Olson, råd-

r) Se byens historie.
2) Lybækkerne.
3) Se herom Møns historie.
4) Hans Stolt har altså afløst Hans Boson.
°) Blandt kirkens kapeller var også Hellig legems.
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mand, Jens bysvend1), Rasmus sudersvend2), P. Lavretsön sko
mager2), Jep plovmand« o. s. v.

26. Marts 1523.
Thingsvidne på Srege rådhus af Lasse Monsön og Niels Jep- 

sön, borgmestre, Hemming Knudsön, byfoged, Hemming Lavrid- 
sön, rådmand, Oluf Bilde, kæmner. Anders Bille lader optage 
forhør over skipper Hand Smed af Königsberg med mandskab, 
der på tilbagerejse fra Lybæk til Königsberg med 6 læster salt var 
tagen af A. Billes udliggere. Vidnet går kun ud på, at skipperen 
var fra Königsberg, mandskabet fra Lybæk3).

Juli 1523 fortegnelse over kronens len. Stege by lå til kon
gens fadebur og betaler i byskat 175 mark årlig; byskatten var på 
denne tid pantsat til Hr. Oluf Holgersön Ulfstand på Nykøbing. Fra 
gammel tid plejer fogdiet der i byen at ligge til slottet o: lens
manden udnævnte byfogeden (og tog sagtens sportler af ham).

15. Aug. 1523.
Hr. Anders Bille fik brev på Stege by4), som han havde 

den til slottet i kong Hans’s tid, sålænge som det hovedbrev, han 
har på slottet udviser, med al kongelig rettighed undtagen årlig 
byskat og høsttold.

(Kongebrev, Frederik I, efter indstilling af Mogens Göye.) 

Gottorp 12. April 1526.
Mester Hans Anderson5) fik samtykke til at ombytte Stege 

kirke for en anden, som ham mere belejlig er; kronens herlig
heder uforkrænket.

1. Juni 1526.
Hemming Knudsön, byfoged, Jon Fikkesön, borg

mester og Kali Walther, kæmner i Stege med 12 dannemænd

’) Svarer til politibetjent.
Mærk overgangen fra ordet suder til skomager.

3) Det drejer sig her om en priseret, der skal afgöre om skibet er fra Königs
berg eller ffa Lybæk, som man var i krig med.

4) Således bortfalder kong Christians forsøg på at göre købstæderne selv
stændige.

■v) Hans forgænger, Hans Stolt, har kun siddet i kort tid.
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vidner på Stege bything, at Niels Villumson beviste med vidner, at 
nuværende værge ved St. Johannes kirke og en tidligere kirke
værge, samt Henrik Person, som havde været kirkeværge ved St. 
Gertrud, at de havde skellige solgt til N. Villumsøn 1/3 afen gård 
og bygningsgrund, som tilforn lå til St. Johannes og St. Gertruds 
kirker i Møllestræde på den vestre gade mellem Rasmus Brunker 
og Hans Jensens part1).

31. Jan. 1527.
Jens Lauritsson, borgemester i Stege, som den dag sad i 

dommers sted på Stege bything, med flere dannemænd: Mikkel 
Andersson, borgemester, Rasmus Lauritsson, rådmand i 
samme sted, gor vitterligt, at år efter Guds byrd 1528 Fredagen 
næst efter st. Pauli apostoli conversionis dag på Stege bything var 
skikket beskeden mand, Gregorius Olsson, byfoged i Stege, 
på hr. Anders Billes vegne og læste 2 ejedoms breve, som Svend 
Jenson, hvis sjæl Gud nåde, som var hr. A. B.s foged på Stege, 
havde fået på Stege bything på nogle parter i den gård, som Oluf 
bonde ibor, liggende sønden st. Johannis kirke imellem hr. Anders 
Nowers og Oluf Smeds gårde. Fremdeles spurgte Gr. O., om 
disse ejedoms breve var skellig udgivne til tinge, eller gået og 
faret, som samme breve indeholder og udviser. Dertil svarede 
Niels Jeipson, Lasse Mogenson, Per Hennickeson, Niels Ravn, 
Oluf Smed, Herning Lauritson og menige almue, at dem fuld
vitterligt er, at forne breve er skellig og lovlig givne, til thinge gået 
og faret i alle måder, som brevene indeholder og udviser. På 
hvilke ord og artikler Gr. O. på hr. A. B.s vegne begærede et 
uvildigt thingsvidne af 12 dannemænd, som var Herning Knudson, 
Jon Feckeson, Jens Nielson, Herning Lauritson, Herning Smed, 
Hans Skelvig, Oluf Person, Niels Villumson, Per Feckeson, He
rning Olson, skomager, Povl Bossen, Herning Jenson, hvilke vid
nede, at dem fuldvitterligt er, at samme breve ere åbenbarlig og 
skellig givne, redelig og rettelig adkomne med minde og tykke 
på forne parter i det hus og gård, som forskrevet står etc.

(Orig. på papir med 2 nedenfor påtrykte segl.)

) Adskillige af disse navne nævnes oftere.
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17. Sept. 1528.
Der var strid mellem de Lybske og de »Dandzke«1) om et 

fed, bestående af to rader boder på Falsterbo. Lybækkerne be
råbte sig på et brev fra kong Magnus af Sverge, dengang han 
havde Skåne (1332—1360). Men Danzigerne svarede, at han var 
ingen Dansk konge, derimod havde de brev fra kong Valdemar 
(Atterdag), hvortil Lybækkerne svarede, at brevet var udstedt, 
medens han var fordrevet af landet (1368—1371). Endvidere for
klarede de, at stranden havde bortrevet meget af Danzigernes fed, 
hvorimod disse fremlagte et brev, som nogle borgere af Stege 
og Møn havde givet dem, hvori disse erklærer, at de aldrig 
mindedes, sålænge de havde fisket her for landet, at der var noget 
bortrevet af landet.

De Danske udsendte herrer, der skulde skille trætten, giver 
da den (Salomoniske) dom, at parterne skulde dele fedet, så at 
hver fik en rad boder.

9. Juni 1529.
Niels Wolther2), borger i Stege, og hans arvinger fik brev 

på et møllested3), dog med så skel, at han og hans arvinger deraf 
årlig skulle give til vort slot, Stege, 12 skilling Danske til jord
leje. Efter at hans »vedermølle« var opbygt på stedet, fornys 19. 
Marts 1332 overdragelsen »til evig tid«.

(Begge disse kongebreve er udstedte efter indstilling af Anders 
Bille som medlem af rigsrådet.)

2. Juni 1531.
Vi efterskrevne Anders Bille til Søholm, ridder, høvidsmand 

på Stege, Jörgen Lavrensön, kapellan til St. Johannis sognekirke, 
Mikkel Anderson, Per Jenson, borgmestre, Anders Bundtmager, 
byfoged, Niels Jepsön, Lavrens Hansön, rådmænd, Jens Lavrensön, 
Niels Wolther, Lavrens Jenson, Anders Frost, Hans Plovmand og 
Jens Person, borgere ibidem4), samlede i fornævnte Hr. Jörgen 
Lavrensøns stue for at høre en sag mellem Hr. Per Plov5),

*) □: Danzigeme. Navnet Danzig er forøvrigt opstået af ' Danske vig<.
2) måske rettere Walther, da a og o ofte forvexles.
3) utvivlsomt ved nuværende »Storemølle*, der ligger på slottets jord.
4) De fleste af disse navne er kendte ffa bysbogen og andre breve.
3) En meget bekendt prælat på reformationstiden, se Møns historie.
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prior i Helligåndskloster i København, og Hans Olsonx), 
borger i Præstø. Dennes farbroder, Per Kel by, og hustru Bodil 
Kelbys havde givet til klosteret hus og gård (i Stege Langstræde), 
som de havde købt af Keldby kirke (se ovenfor). Brodersønnen 
mente, at det ikke var rettelig bortgivet, da hans fader Oluf 
Keldby ikke havde fået sin fædre- og mødrenearv af denne gård. 
Men han kunde intet bevise med andet end sine egne ord og 
tale. Per Plov fremlagde gavebrev med Per Kelbys og Bodils 
fri vilje, ligeledes et skøde, hvori de udi deres sundhed og velmagt 
tilskøder klosteret gården, samt købebrev fra Keldby kirke for fæ 
og fuldt værd, og ej arvede ham efter hans fader eller moder.

Dommen lød på, at da Per Kelby ikke havde arvet, men 
købt gården, skulde den tilhøre klosteret sålænge, indtil der kom 
bedre bevisning, end der nu tilstede var.

(Et exempel på den store forskel, der i arveretten gjordes 
mellem købegods og arvegods,"et forhold, der gav anledning til 
mangfoldige arvestridigheder. Under brevet kan kendes flere 
bomærker.)

1531 nævnes Stege som nr. 2 blandt de købstæder, der mod 
betaling beordres til at bringe fødemidler til kongens lejr i anled
ning af befrygtet angreb af den fordrevne konge.

10. Aug. 1531.
»Jeg Per Plow, prest oc prior wdij then Helligandz closther 

wdij Koffnehaffn, gior witterlig met thette myt obne breff, att ieg 
hafluer oppeboret pendinge szolff oc fult werdt eflther myne fful- 
komelige noge aff erlig, welbyrdig mand oc strenge riiddher her 
Andhers Bilde til Szoholm flor then gord, szom han koffde aff 
meg oc myne conwentes brodre, wdji Steghe liggendes, szom 
Per Kelby gaff til fforscreffne wort closter. Ther ffor ladher iegh 
oc menyge conwendtes brodre her szamested oc wore effther- 
komere fforscreffne her Andhers Bilde oc hans arffwynge quytt, 
ffrii, ledig oc lossz ffor fforscreffne pendinge, szo ieg tacker hanom 
ffor god betalingh. Til wiidnesbyrd trycker ieg mit embedes ind- 
zegle neden po thette myt obne breff. Giffuit oc screffuit wdij 
Koffnehaffn sti. Lawris dag mdxxxj°« (10. Aug. 1531).

(Orig. på papir med prior-seglet trykt forneden.)

x) Mærk overgang fra Oluf, Olef, Ole til Olson; han var altså son af den 
Olef Kelby, der stod for provsteretten i 1510.
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Gottorp 19. Nov. 1532.
Borgmester, råd og menighed i vor købstad Steyge1) har 

berettet for os, at de have breve, givne af fremfarne konninger i 
Danmark, på et besynderligt2) eget fed og leje på vort fiskerleje 
Falsterbo, for hvilket fed de lægger deres fiskerbåde og skibe, 
og ingen anden uden de af Steyge, men at mange andre ind- og 
udlændske trænger ind på dette fed og ligge der med deres skibe 
og skuder, fornævnte vore undersåtter til skade og forfang. Dette 
forbydes strengelig og skal »vor embedsmand og tolder« der 
sammesteds straffe vedkommende, indtil vi med rigets råd derom 
gore en anden skikkelse.

(Dominus rex per se o: udfærdiget af kongen selv3).)

18. December 1532.
Jens Anderson af Budsemark og hustru skøder til strenge 

ridder, Anders Bille, af en gård i Stege Møllestræde mellem 
Rasmus Brunckers og Hans Jensons jord, hvilken han havde arvet 
efter sin farsøsterson, Niels Villumson. Han beder Niels Olson, 
borger, at hænge sit segl istedetfor hans, da han ikke selv har 
»indsegle«, endvidere borgmestrene Mikkel Anderson og Per Jen- 
son, byfoged Anders Bundtmager og Jens Laurenson.

(5 segl; navnene er alle kendte.)

1532 et kongebrev til Hemming Lavrson (borgmester 
1542), borger i Stege, meddelende befaling til Hr. Anders Bille, 
Hr. Henrik Goye, Claus Ulfeldt til Elmelunde samt borgmester 
og råd i Stege for nogen trætte, som mellem ham og en borger 
i Svendborg, kaldet Claus Paring, er om et skib og gods.

(Exempel på de ofte af kongen nedsatte kommissions 
domstole.)

December 1532 har kong Fredrik I udstedt brev til Niels 
Jepson, at han må udvise de bønder, som bo i Stege og der igen 
indsætte Hollændere og bestemme landgilde for disse. Da Anders 
Bille på denne tid er lensmand, er det nævnte »Stege« formoden
lig store og lille Stegø ved Bogense. Men brevet anføres her

Stavemåden tyder på, at udtalen »Steje« allerede da gor sig gældende.
2) o: særligt, se privilegierne.
3) Fredrik I søger at vinde stemningen i købstæderne.
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som exempel på bosættelse af Hollændere på flere småøer (for
modenlig også på Nyord).

(Nogle år tidligere (ialfald 1523) var der vel en Niels Jepson 
borgmester i Stege, men 1532 var Mikkel Anderson og Per Jen- 
son borgmestre.)

30. Juli 1533 møder på Møns landsthing Mikkel Anderson og 
Per ’Jenson, borgmestre i Stege, Anders Bundtmager, byfoged, 
Anders Bildt, rådmand, og Jens Lavrenson, borger, i en sag, der 
vil blive omhandlet i Anders Billes historie.

2. Juli 1 $37 (herredagens dombog).
Hemming Fikkesön, borger i Stege, havde stævnet Hr. 

Jörgen1), sognepræst sammesteds, for nogle gårde i Stege, 
som præsten forholdt ham. Disse gårde havde Hemmings fader 
Fikke Hemmingsön givet til Hellig legems alter2) i Stege kirke 
for nogle messer, som derfor skulde holdes. Hr. Oluf Bagger, 
som havde samme alter og gårde i sit værge, var nu død og af
gangen, men han (Hemming) måtte alligevel ikke komme til 
samme gårde. Disse messetjenester havde ikke været holdt i lang 
tid, hvorom Hr. Oluf Bagger til thinge selv havde tilstået, at 
samme messer og tjenester vare forsömte, hvorom thingsvidne 
fremlagdes. Ligeledes i rette lagdes kongeligt domsbrev af 1529, 
lydende på, at Hg. Fikkesön havde stævnet Hr. Oluf Bagger for 
samme gårde og forbidet i 3 samfeldte dage3), men Hr, Oluf var 
ikke mødt eller nogen på hans vegne. Da havde kongen tildömt 
H. F. gårdene sålænge, indtil Hr. Oluf mødte med bedre bevis- 
ning. H. F. havde da forfulgt Hr. Oluf med vort og rigens brev 
for samme gårde sålænge, at han var trængt fra med overvold og 
magt, og haver han nu forbidet udi 8 samfeldte dage og mere, 
men Hr. Jörgen mødte ikke i rette og sidder vor stævning over
hørig.

Kongen4) og tilstedeværende rigsråder stadfæster da dommen 
af 1529 ligeledes, indtil Hr. Jörgen møder for os med bedre be- 
visning.

b Formodenlig den Jörgen Lavrensön, som tidligere var kapellan.
2) Kristi legemsfest n. Juni var indstiftet i 14de århundrede; kapellet stam

mer måske fra samme tid.
3) 3 efter hinanden følgende thingdage.
4) Christian den tredie.
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15- Aug. 1537.
Kongens retterthingsdom i sagen Mikkel Anderson, borg

mester i Stege, mod Herning Fikkesön, borger smstds., der 
havde fået dom over Hr. Oluf Bager, kapellan ved Hellig- 
legems alter i Stege kirke, og derefter over Hr. Jörgen Lav- 
ridsön, sognepræsten, for nogle gårde, der tilhørte nævnte alter, 
idet M. A. gör gældende, at han havde disse gårde i forsvar på 
alterets vegne, medens Hr. Jörgen ikke har nogen indtægt deraf. 
1487 havde Hernings fader, Fikke, og hans hustru, Gertrud, skænket 
til nævnte kirke 4 ejendomme i Stege, nemlig: den gård, hvor 
Fikke selv boede, mellem Jep Olsöns og Jens Langes gårde »nor
den hos Torvegaden«, et hus og jord i Langestræde mellem Lav
rids Bager og Bo Frostsön, en »gård i rækken, som ligger vesten 
næst St. Annæ gård«, samt en fjerdepart i Karen Mundts gård 
(hvor borgmesteren, Lasse Mogensön, boede 1521). Desuden 
skænkede han en altertavle, en monstrans, som han havde ladet 
göre af sit eget, samt flere klenodier, kalk, disk og messerede. 
For disse store gaver skulde der holdes for dette alter to messer 
hver uge og Thorsdag aften synges til Guds legems lov Discubuit 
og Melchizedech o. s. v. Men hvis denne tjeneste ikke holdtes 
ved magt, skulde arvingerne have magt til at tage hele gaven til
bage igen. Foruden gavebrevet fremlagdes også nogle andre breve 
om samme sag, som dog ikke stemmede overens dermed; disse 
breve vare udgivne længe efter og fandtes at være ulovagtige og 
ikke »nogsomme«, som det sig burde. (Har alterpræsten måske 
villet frigöre sig for messetjenesten, eller har rådet måske på den 
måde skaffet sig »forsvaret« for ejendommene?)

Herning Fikkesön gjorde herimod gældende, at messetjenesten 
er aflagt, ikke holden i nogle forledne år, og gårdene er heller- 
ikke lagt til hospital eller nogen anden kristelig gudstjeneste, 
(hvilket fornævnte borgmester selv tilstod), og alligevel holdt de 
samme gårde med vold og urett. Flan påstod (satte i rette) der
for, at da tjenesten ej holdes og ej herefter holdes skal efter ordi- 
nansens lydelse, så skulde han og hans medarvinger have gårdene 
tilbage. Hertil slutter dommen sig fuldt ud og med samme be
grundelse, idet den særlig kender de senere uægte breve ugyldige. 
I retten sad Ove Lunge, Knud Pedersön Gyldenstjerne og Niels 
Vincensön.

(Skade, at vi ikke har præsternes forklaring i denne interes
sante sag.)

5
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20. Juli 1537- Personalhist. saml.
Hr. Anders Bille 1537—63.

Christian, udvalgt konge til Danmark og Norge, hertug etc., 
til borgemestre, rådmænd og menige borgere i Stege og Vor
dingborg.

Hr. Anders Bille har berettet, at mange af eder i forleden 
fejde har plustret og frataget ham noget hans gods og trods den 
på sidste herredag i København af rigsrådet, adelen, købstedmænd 
og almue vedtagne reces, ifølge hvilken røvet og endnu til stede 
værende gods skulde udulgt antvordes borgemestre og råd og 
holdes tilstede, til rette ejermand kræver det udleveret, fremdeles 
nægter at give det fra sig, uagtet han tidt og ofte har krævet det, 
hvad storlig undrer kongen. Denne byder derfor strængelig, at 
enhver pågældende ufortøvet udleverer hr. A. B. eller hans fuld
mægtig hans gods, så fremt de ikke ville stande kongen til rette 
derfor.

Dat. Københavns slot st. Margrete jomfrues dag år 1537 
under vort signet.

Relator Mogens Göye ridder, 
Dan$s riges hofmester.

(Orig. på papir med et bagpå trykt segl, hvori det Gottorp
ske hertugvåben.)

Ligeledes bagpå en påskrift lydende på, at dette brev blev 
læst for Stege borgere, Albret Göye og hr. Jörgen, sognepræst, 
overværende, år 1537 Tisdagen efter sancte Marie Magdalene dag

%).

(På et indlagt løst blad med en anden samtidig hånd følgende 
fortegnelse:)

»Item Jep Lawriszenn haffuer en Mønbo bod2) oc et toppe1) 
afF szölff til en kniff.

Item Jep Yffuerszön oc Raszmus Wynge haffue szolt en 
bodt2), oc Jep Yffuerszön szolde myn herris ffoller3) oc heste til 
Rostock oc fick en skude fuld aff godz ygenn, oc thet godz bleff 
bytt ymellom fierdingerne wdj byendt.

’) skede? 
båd.

3) foler.
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Item Anders bwntmagher haffuer et ffoor aff mord1) och et 
aft mordkielP).

Item Raszmus Houitskow haffuer en dyne3).
Item Anders Bild et szolfftöppe til en knijff3) oc j tienffadt. 
Item Oluff Bragher ij4) sperlagenn5).
Item Mattis szmed ij leerlagenn6).
Item Cristiernn Jude ij Skamestrede et lerlagenn oc en koo. 
Item Per Tærede wdj Longestrede en dyne3).
Item Per Maryboo en dyne.
Item Niels Hoffmand en benckedyne.
Item Jens Ducke en koo.
Item Jep Kruss ffergemandt en bod oc en szadell, her Hans7) 

lonte hanom aff myn herris.
Item Lassz szwerdffegher ij stycke szölff po knyffue, oc Hans 

Andhersön po Wemetoffte fiick ij stycke.
Item Dyryck haffuer et flamst8) szengclede.
Item Lawris Perszenn wdj Skamestrede haffuer en bodt.
Item Skelwis j lærlagenn3).
Item Niels Brock en benckedynne.
Item borgemester Michil9) fick oc nogen lerlagen, oc her 

Jörgen10) en szadell.
Item Claus Holste pendinge ffor j11) lest szild, szom han 

szolde wdj Weylle nw v ar12) sziiden, tönden til vj
Item en lang kedell, ieg koffte i Nestued p ij13) tönder, then 

haffde Jep Biörnssön i Stege.
Item then store morther14) po radhuszet.«

*) mår.
2) mårhals.
3) Overstreget i orig, med gammelt blæk.
4) to.
5) sengeomhæng.
G) Leerlagenn, lærlagenn = læderlagen, skindtæppe.
’) Formodenlig Hans Stisön, slotsfogeden, der blev dræbt.
8) Flandersk.
9) M. Anderson.

10) Jörgen Lavridsön, sognepræst.
n) V2.
12) 5' år; denne fortegnelse må altså være tidligst fra 1539.
13) i'- i1^.
14) morter.
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I53&- 8. Sept.?
»Yedmjgllch hellssenn all tid fforsenth met gud. Kere her 

Andrs, som j skrfe mech om xl marck, som j skolie hafte aft' 
Nyls Jude1), da skal er strenghet wejd2) ad hans dach3) er jck 
ftor en santh Mortenns dach nu nest komendis etc. Derffor 
bede jege eder jdmjgel oc gerne, det j wille hafte medlieinge4) 
oc giiff hanem den dach, da skolie j were same peninge wes ffor 
wdenn all yder mere kraff eller maaninge5). Item mo er strenghet 
wjd, ad edert skeff, som Walker6) sold til Rostock, wor nu aff- 
fferdit oc til lade7) viij dage efter ffastelouenn oc welle wed 
seile8), hvad heller det skolie ad Swerch eller Belegninge9), det 
kone iege jcke fforftare. Her met er strenghet all tid den almste 
gud beftalendes. Skreffuet j Steg anenn wor ffrve dach10) anno 
domini mdxxxviij.

Mickel
Andrsön.

(Bagpå: seglet (et bomærke) og udskriften:)
Erich oc welbirche man her Andrs Bille på Söholm jdemiglch.
(Anders Bille har bagpå skrevet:)
Stege breffuet som macht po liggher.«

13. Januar 1539.
Borgemestre og råd i Stege til hr. Anders Bille til Søholm.

»Jdmidig hilsen nu oc altiid forsentt met vor herre. Kiere 
her Anders, om the hundrede marck, som wij loffuede etther tijl
juli, thennom böde vij etther......... u) suend, oc han icke ville
annamme thennom, met mijnne en the haffde fultz12) att alt 
samen tijll hoffbe13), oc haffde wij acth14), at Michill15) skulle farit tijll

x) en af slotsmændene 1534.
2) vide.
3) frist.
4) medlidende (Mønsk ng).
5) maning.
6) Niels Walter?
7, ladet.
*> udsejle.

Blekinge.
10) De to vigtigste fruedage er 15. Aug. og 8. Sept. 
n) Måske småsvend eller ridesvend.
,2) fulgtes. 13) tilhobe. 14) agtet.

M. Anderson.
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eder vtj juli nu sisth forleden med samme penninge. Saa maa 
eder strenghet vijde, at Michili bleff siug oc laa vtj viij dage paa 
sengen. Jtem sagde oc Jens Laurissön1) for oss, atj jcke lenger 
bleffue hemme en tijl nyaars dag, atj ville offuer tijll Skonne, och 
haffue wij nu fonget k. matj., wor kieriste nodiste herris breff, 
saa wij schulle holde hans node en nath2) nu met thet aller 
förste. Saa moij3) vide, thet alder förste wij kunde vtspøre, atj 
tijl gorden kunde hijem komme, oc thette met vor nodiste herre 
er offuer stoeth, saa ville wij strax met thet alder förste forskicke 
vort fwlmijndige bwdt tijll eder met samme penninge. Her met 
eder strenghet altiid gud almegtiste beffalendis. Screffuet i Stege 
octaua epiphanie4) aar etc. 1539.

Borgmesthre oc roed 
vtj Stege.«

(Bagpå: seglet (ringsignet?) med bogstaverne IA5) over et 
bomærke og udskriften. Orig. på et halvark.)

I foråret 1539 holdes et møde i Næstved angående forsvars
væsenet; der var mødt en borgmester, en rådmand og to borgere 
fra hver købstad.

10. Jan. 1542.
Mikkel Anderson, Hemming Lavrensön, borgmestre i Stege, 

Thomas Albertsön, Hans Skelvig, Hemming Smit, Per Matisön, 
rådmænd, Anders Bundtmager, byfoged, Oluf Fynbo, kæmner, 
samt 17 borgere, forrest blandt hvilke Frans Powisk6), Anders 
Fikkesön, Per Mikkelsön m. fl. gör vitterligt, at de efter menige 
Stege borgeres vilje og befaling og udi alle deres nærværelse i 
Kalendehuset7) i Stege har lovet ærlig og velbyrdig mand og 
strenge ridder, Hr. Anders Bille, til Søholm 2000 mark Danske 
så at 3 mark D. göre fyldest for 1 Rhinsk gylden eller 1 Jokums- 
daler, det første 1000 mark at betale inden førstkommende Hellig

*) J. L. nævnes ofte, var formodenlig skultus 1522.
2) gæsteri.
3) må I.
*) ugedag efter Helligtrekonger.
5) Vistnok den anden borgmester, der i dette år ikke kendes, med mindre det 

skulde være den Jep Anderson, der 1536 svor borgerskab.
6) Senere tolder på Møn.
7) Præsternes forsamlingshus i Langestræde.
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Kristi dag, som kaldes jul, og det andet næste jul, skadesløst 
under alle omstændigheder o. s. v.1).

(Under brevet en mængde segl, forrest Stege by’s med 3 tårne 
indenfor en ringmur, dog utydeligt.)

Stege 23. Sept. 1543.
Anders Bille meddeler andre rigsråder Stege borgeres klage 

over, at de landsknægte, som Thorbern Bille2) har under sig, 
af rigsråderne er bleven forskreven til byen for at bie der til deres 
øverste kommer. Borgerne formår ikke at holde dem, da største
parten er på Falsterbo og andensteds om deres næring.

De ønsker landsknægtene flyttede til Nykøbing og Stubbe
købing.

7. November 1543.
Kg. J<r. III hilser os elskel. Byrge Trolle, vor mand og råd, 

og borgemestre, rådmænd og byfoged i Stege med Gud og vor 
nåde. Hr. Anders Bille har berettet os om en trætte mellem ham 
og en borger i Stege ved navn Mattis Smidt i anledning af en 
ægtemands kvinde, han indelukkede sig med udi st. Knuds gilde
hus i en kiste; thi giver kongen tilskrevne hermed fuldmagt til på 
belejlig tid og sted at indstævne parterne og pådomme sagen ende
ligt. Har nogen af tilskrevne forfald, har de tilstedeværende fuld
magt til at tage andre i deres sted. Tillige pålægges det parterne 
at møde og da lide og undgælde, hvis derom lov og ret er.

Dat. Kbhvns. slot Onsdagen næst efter alle Helgens dag år 
mdxliij.

(Underskrift:) Jahan Friiss cantzler (med dennes egen hånd.)
(Orig. på papir med seglet bagpå og påskriften: Her Anders 

Biilde.

22. October 1544.
»Vij eflther^ Claus Jenssen, kongl mat® toliere paa Moen, 

Michild Anderssen, Hemmingh Lawrissen, bwrgemestere i Steghe, 
Andhers Bundmagere, byfogett, oc Pedher Michildssen, bwrgere 
ther sammestedt, giore vittherligt alle: Aar eflther gwdtz birdt

J) De 2000 mark er formodenlig erstatning for hans tab ved slottets ødelæg
gelse i 1534. De fleste her forekommende navne er vel kendte.

2) Anders’ broderson, der lod længe vente på sig, da han for en pengeforpligt
else måtte gå i indlager i Kiel i 2 år.
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mdxliiij onsdaghen nest fore Seuerinj dagh lodt erligh oc welbwr- 
digh mandt, her Andhers Bilde till Søholm, rijddher, kalle oss 
for segh j for™ Steghe at höre paa trende dannemends ordt oc 
vitnesbirdt i en sagh, som lydhe Matz Smedt paa i for™ Steghe 
oc Jwer Hanssens hustrw ther samme stedt, som ere först Andhers 
Krijhaghe vdj Bijssinghe, Nils Pedherssen j Lindemarke och Esghe 
Jonssen, bwrgere i for™ Steghe, huilcke for™ tre dannemendt en- 
drecthelighen, then ene effther then andhen, met en soren eedt 
paa thet hellige euangeliums bogh oc hijmmerigis part vitnedhe, 
ath then thijtt the skulle thaghe ighen korn, som bönderne skulle 
aghe i hwss, komme the alle tre met ftiere till sancti Knudz gijl- 
les hwss, som kornet skulle ligghe, oc kunde ycke ind komme, 
forthij ther saatt en slaa for dören. Paa thet sisthe, ther the 
hadhe lenghe banckett, kom for™ Jwer Hanssens hustrw till dören 
oc lodt vp oc sadhe, ath hwn vor indhe at ledhe effther syne 
höns. Ther the ind komme, sade den ene till then andhen: 
Hwad geller, at her er en mandt indhe, som then quinde hadhe 
ath skaffe mett, oc ginghe oc letthe alle vegne i hwssett. Ther 
the inghen ffwnde, kaste the kornet aff oc bore thet indt vdj 
hwssett oc begyntthe at legghe. Ther the haffde lagt noget korn, 
en traffue eller nogre, ther kornet kom saa högt, at the skulle 
kasthe paa enj kiste benck, som vor i for™ hwss, begyntthe for™ 
Matz Smetth at skiudhe logett vp aff samme kiste, som hånd 
hadhe lugt segh indhe vdj, ther the först indt komme, oc steygh 
aff samme kisthe oc begyntthe at ledhe effther en tengzel oc 
sade: Hade iegh vist, at i skulle komet i dagh, tha skulle iegh 
vche komett here i dagh. Oc saa gijck hånd hiem till sytt egett. 
Atth saa er vitnet for oss, thet vitne vij mett vore jndsegle trycthe 
nedhen thette vor obne breff, datum Steghe vt supra.

(Bagpå hr. Anders Billes påskrift:) Breff om Matz Smyd.«
(Orig. på et folioark in forma patenti med 5 forneden på

trykte segl, alle bomærker.)

29. October 1544.
»Jegh Matz Jenssen, som kalies Smedt, bwrgere j Steghe, ken- 

dis oc vittherligt giör alle met thette mit obne breff, atth thijs 
veer1), oc god seet forkert2), at mijn forseelsse oc brödhe skulle 
vere saa stor, at then dagh erligh oc welbwrdigh mandt her

x) desværre.
2) o: og Gud være det kæret, klaget (fortysket).
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Andhers Bildhe, riiddher, lodt aghe sijtt korn i sanctj Knuds gil- 
les hws, tha ffands iegh ther indhen lugthe döre medt en ecthe 
mands hwstrw ved naffn Anne Jwers, bwrgerske ther samme 
stedt, oc then thijtt folckene komme for dören, som skulle thaghe 
samme korn, hwilcken dör som then thit tilstengt vor, oc then 
thijt iegh fornam, ath the banckedhe saa fast paa oe ville io for 
ens ’) indtt, tha ladhe iegh megh i en kisthe benck, som stodt i 
samme hws, paa thet iegh ville skiulle mijn blwsell, som iegh paa 
samme thijtt met forB! quindhe bedreffwett hadhe, ffor hwilcken 
sagh som for^ her Andhers Bildhe hadhe thagett kongl mat5 be- 
ffalnings breff till erligh oc welbwrdigh mandt Börie Trolle till 
Jungshoffuet oc till bwrgemestere, roodt oc byfogett here i byen, 
at the skulle höre then samme sagh emellem forne her Andhers 
Bildhe oc megh oc skille oss att met dom oc rett, huilcken dom 
oc rett for^ her Andhers Bildhe bwdt megh met erligh oc for- 
numstigh mandt her Claus Jenssen2), kongl mat! tollere here 
paa Møen, oc met myn brodher3) Andhers Ffijckessen oc ville 
lidhe hwes4) for06 godhe mendt sade oss bodhe aff for dom oc 
retth. Tha effther thij at iegh kand formercke oc forstaa effther 
saadanne mijne obenbare gerningher, at dom oc rett ville gaa megh 
vndher öghen5), tha haffuer iegh indfallett till forne her Andhers 
Bildhe, at hånd skulle nodelighen anse megh oc thaghe aff mijne 
goeds oc peninghe for samme sagh, paa thet at iegh, myn hustrw 
oc börn skulle inghen videre skendsell eller bluseil lidhe ther fore 
i noghen modhe. At saa vdj sandhett er i alle mode, som for- 
schreffuet stor, vitner iegh met thette mit jndsegle trügt6) nedhen 
thette mit obne breff, tilbödindis erlighe oc fornumstighe mendt 
her Claus Jenssen tollere, Andhers Ffyckessen, myn brodher, oc 
Lawris Hemingssen at besegle met megh. Datum Steghe ons
daghen nest effther Symonis et Jude dagh mdxliiij.«

(Orig. på et folioark med 4 forneden påtrykte segl, alle bo
mærker.)

1-) endelig.
2) Nævnes andensteds som præstevicar i Roskilde.
3) må være halvbroder.
4) hvad.
5) imod.
6) trykket.
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(Mærk iøvrigt, hvorledes enhver retssag behandles som en 
trætte mellem to parter, selv om det drejer sig om den offentlige 
tiltalemyndighed, lensmanden.)

13. December 1543. (?)
Ved denne tid er der forefaldet en mærkelig hexeproces i 

Stege. Thingsvidnet herom er vedlagt akterne i den store hexesag 
i Malmø, hvorom statholderen i København, Eske Bille, (fætter til 
Anders) har indberettet til kongen under 21. Nov. 1543. Kongens 
skibex) havde ligget ved Helsingør og havde i lang tid ikke kunnet 
faa vind. En kone, Gyde Spandemagers, havde da meldt, at 
fiskerkonen, Dorthe Jydekone, var deltager i trolddom mod 
kongens skibe. I retssagen herom blev flere personer indviklede, 
endog tre præster, af hvilke en, Hr. Jens Påske, blev underkastet 
tortur »på stigen«, men fastholdt sin benægtelse. Dorthe påstod 
flittigen sin uskyldighed og skaffede gode vidnesbyrd derfor. Så
ledes vidnede fru Anne, Hans Ruds, og datter, at de havde siddet 
hos Dorthe på havnen i Helsingør og set kongens skibe sejle om 
Krogen (senere Kronborg), og Anne Ruds havde grædt, fordi 
hendes son2) var ombord; hun havde ønsket, at han skulde giftet 
sig for at være fri for sådanne farlige rejser o. s. v. Sagen synes 
dog at være gået kvinderne imod. Eske Bille får brev fra kongen, 
at dersom der blev tilstået nogen trolddom imod kongens person, 
skulde anklagede blive siddende for at få flere bekendelser. Men 
samme dags aften var der kommet mundligt bud fra kongen med 
ordre til at brænde dem strax. Eske Bille er da i forlegenhed og 
sporger atter kongen, hvad han skal rette sig efter. Udfaldet har 
vistnok været bålet.

Ved denne sags akter, der er den første kendte hexeproces, 
ligger en beretning uden årstal, men med udskrift: »Bekendelse 
om de trolkwynder« og overskrift:

»Marenn Jude quindis bekendelse om Anne Si men s 
oc Anne Skreders, borgerske her ij Stege.

Item sagde Marenn Jude quinnde att Anne Simenns oc Anne 
IJgns Skreders ware alle treij samenn enn medtsommers natt oc 
pluckett ett gede skind ij tusijnnde diefflers naffnn oc Belsebub

*) Flåden under Mogens Gyldenstjerne skulde løbe ud i anledning af krigen 
med kejseren og Christiern d. andens slægt.

2) Kan efter tiden passe på den senere beromte søhelt, Otto Rud; men hans 
fader hed ikke Hans.
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war thirres höffvidsmannd oc same gedehor brennde the wdj 
puluer oc the finnge1) Anne Skreders same puluer oc thet gaff 
hund Hans Skreder att drücke wdj oil paa thett att hand icke 
sculle were wred paä hennde en tijme tiilhobe oc att hand icke 
heller scullde beuare2) seg mett andre quinder.

Item sagde hund ocsaa att Hans Skreder icke war hans 
höstru Anne Skreder megtiige ett aar om oc sagde hun att 
Oluff Nöheffue3) her ij Stege flijde hannom sijn mandom igen etc.

Item sagde hund att Lauris Persenn som same tiid thienthe 
Hanns Skreder kom ind thiill thennom wdj Hans Skreders stue 
tiill thennom thenn tiid the pluckede same skind, tha sagde hand tiill 
thennom: thett bliiffuer ether wdj enn fendens tiidtt oc sagde hun 
att Anne Simens, Anne Skreders oc hund besorde thennom samenn 
att ingen scullde beröbe anndenn4).

Oc sagde lorscreffne Marenn Jude quinne, att Anne Simens 
konnde alle the ordtt som ther tiill horde oc Anne Simenns leste 
ordenne for thennom oc liige somm hund leste for saa leste the 
epther hennde.

Thesze effther screffnne ordt tiillstod Lauris Persenn som 
then tiid thienthe Hans Skreder.

Item sagde Lauris Persenn att hand kom ij Hanns Skreders 
stue thenn tiidtt hand thiennthe Hanns Skreder tha sad Maren 
Jude quenne oc Anne Skreders och pluckede ett gede skinnd tha 
sagde hannd tiill Anne Skreders moder: thett bliiffuer ether wdij 
en fandens tiidtt thenn pluckenn som ij nu plucke: tha swarett 
Anne Skreders hannom oc sagde thett war jnthett, gack oc giör 
huad tu haffuer att giör.

Thette forscreffne skede Mandagenn epther Lucie virginis (13. 
December) wdj thesze efftherscreffne dannemenndz neruerelsze: 
Michell Anndersenn borgemester, Stafenn Stafensenn oc Niels 
Ijffuersen rodttmennd; Annders Berno, Per Matsen, Mats Ferge- 
mannd, fens Stijrmand, Per Stiiremand oc Rasmus Jude, borgere 
ibidem.«

(Af disse navne er flere kendte af bysbogen; navnlig passer 
Mikkel Andersons borgmesterskab med 1543, og Niels Iversön

*) 3: gave.
2) □: befatte sig.
3) formentlig Nødhave, der er nævnt ovenfor. 
*) o: røbe hinanden.
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bliver senere borgmester. Det er da troligt, at denne trolddoms
sag står i forbindelse med Malmøprocessen og har formodenlig 
fået samme udfald, skönt det næppe kan siges, at nogen ved 
»hexeriet« er bleven skadet. Formodenlig har Malmøhexene an
givet medskyldige i Stege, og Anders Bille har da fået lejlighed 
til at hjælpe fætteren, Eske, med at »fremskaffe« bekendelser; 
man kan lett forestille sig, hvorledes den arme Maren Jydekvinde 
på pinebænken er fremkommet med sine vrövlagtige bekendelser. 
Men disse forfølgelser var i tidens ånd og fremskyndedes ikke 
alene af kongen, men endog særlig af dronningen, Dorothea.)

7- April 1545.
Herning Laurisen, borgemester i Stege, Anders Buntmager, 

byfoged, Thomes Albretsen, Lauris Hemmesen, borgere, og Jens 
Persen, byskriver sammesteds, gör vitterligt, at i dag var skikket 
for os og dannemænd flere ærlig og förnumstig svend Matis 
Rytter, husfoged på Stege, med 4 vidner: Mikkel Andersen, 
borgemester, Per Mikkelsen, Matis Nøddehave og Laurits . . ., 
borgere her sammesteds, som alle vare nærværende og hørte, 
at fornt M, R. købte et gammelt skib, som lå sunket for Stege, 
for [3] Jokims daler af en mand ved navn Evert Korf, som 
havde hjemme i Pomerent1) i Holland, og som tvende rejser (?: 
2 gange) tilforn havde haft mer end 40 karle hver gang og vilde 
lade opøse samme skib, men der han fornam, at de kunde ingen
lunde forlosse skibet og få det op, da solgte han M. R. det for 
tre Jokims daler2). Fremdeles vidnede de, at her lå en råbojert3) 
for byen, om hvilken hr. Anders Bille sagde, at kongen havde 
skænket ham den, og A. B. lod tage vare på den og kostede 
anker, tov og andet tilbehør på den, og lige fra den stund, kongen 
sendte den hid med andre flere Hollænder skibe, indtil A. B. 
havde solgt den, og den var løben her fra byen, kom her ingen, 
som kendte sig ved samme råbojert enten for ejendom eller køb, 
ikke heller brev eller skrivelse om den, medens den var her 
til stede.

Dat Stege 3. Påskedag 154$.
(Orig. på papir med 5 forneden påtrykte segl, alle bomærker.)

Purmerend i Nord-Holland.
2) ca. 150 kr. 1 nutids værdi.
:’) en jagt med råsejl.



13- Marts 1546.
»Anno etc. mdxlvj leffuerdagenn nestfore sancte Gertrvdis vir- 

ginis dag tha giordis en skickelse mellum erlig velbyrdig mand oc 
strenge rider her Anders Bijlle oc mellum borgmesthre oc rodt 
oc menige borgere i Stege om melke kiör at holle om sommeren 
paa Rörstenn1).

Först, jnghenn borger schall holle mer en iiij kiör paa Rör
stenn, vndertagit swin, gess, faar, øgh och vlofflige heste; huem 
saadannt vlofflig queg holder, haffuer thet forbrott halt tiil kon- 
ningen oc halt tyil byen.

Item findis nogett golt queg at vore kommet paa Rörstenn i 
moed nogen mantz mynne aff skoffuene2), [oc] hann bliffuer paa 
mijnt at före samme golde queg aff, oc hann th[et] icke giöre 
vill, tha vere samme queg forbrott, som forscreffuitt stor, nar 
Rörstens mark er fellet.

Item findis nogen borgere, som holder honningens burge- 
maltt3) i moed lands höfiuistmandtz mijnne eller hans myndige 
budttz, the staa hanom tyli rethe ther fore som for annet fult 
vold, for then sag the holle hannem thet veldeligenn fore moed 
hans mynne.«

(Samtidig optegnelse uden underskrifter på et halvark.)

Fra 1547 haves et kongeligt stævningsbrev, hvori Hans 
Storm, borger i Stege, stævner adelsmanden Erik Krummediges 
enke for en gård i Assens, der var bleven solgt til Oluf Norby 
til Skovgårde.

(Formodenlig en gård, som Erik Krummedige 1535 fik efter 
en af Christiern II’s landflygtige venner.)

Udateret (formodenlig 1540—1550).
Om det kirkesølv og kalendesølv udi Stege.

Item Rasmus Laversön4), som kaldes Vinge, skal endnu 
have noget af det smeltede kirkesølv inde hos sig, og han havde 
en hel sæk fuld af idel smeltede sølvstænger, og somt lånte de at

x) Rødsten.
2) Disse har grændset til Rødstens marken.
3) »Burøl« af fadebur er det fineste stærke øl; deraf formodenlig burmalt, 

der er forstået her som borgmalt.
4) En mand af dette navn var rådmand 1528.
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ham at løse det skøtt (skyts) hjem med fra Rostock (formodenlig 
af byttet fra slottet), som Rasmus har deres brev på, borgemester, 
råd og menighed.

Item der var en borger udi Stege, som bød jomfru Else en 
sølvkalk udi pant.

Item det store forgyldte monstrans udaf Østerborig, som 
blev taget deraf, det fik Rasmus Skriver.

Item de, som lod skrabe de forgyldte monstranser og kalke, 
de beholdt selv afskrabningen.

Item om det kalendesølv. Blev og byttet og partet, men 
intet f\k jeg, som og var broder med etc.

Item Vilhelm Reynsonx) skal og have en kalk af samme 
kirkesølv.

Item der var 4 borgere udi Stege, som havde samme kirke
sølv at gemme, og hvor meget kirkesølv det var, det vide de selv 
bedst at gore rede for, og Hans Person 2) af Møllestræde var en 
af de 4 mænd3).

Denne fortegnelse er udført med en skriverhånd og neden
under har Anders Bille tilfojet:

»Dette er om det kirkesølv her udi Stege kirke etc.»
Med blyant har Hans Gram påskrevet årstallet 1532 — men 

det står måske snarere i forbindelse med den senere indsamling 
under Christian III.

1550. Alle købstæder i Sælland søger om, at alle markeder 
må nedlægges undtagen Roskilde marked.

23. Juni 1551.
Klemin Anderson i Sømarke, landsdommer på Møn, stævner 

Staffin Staffinson i Stege at møde førstkommende Mandag, fordi 
denne forholder ham et thingsvidne, han fik på Møns landsthing.

26. Juni 1551.
»Jdmijdig hilsen nu oc altiid forsend mett gud, vor kiere hijm- 

melske fader. Kiere her Annders, som etther strennghet veluider-

*) Vilhelm Regenson nævnes i bvsbogen 1549 som medejer med Hans Person 
af en gård i Møllestræde.

2) En Hans Person var allerede rådmand 1523 og nævnes ofte siden.
3) Om denne sag og en dom i en lignende sag 1553 — se nærmere i byens 

historie.
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ligt er om then tuedracth oc onnde mening, som bönnderne 
haffue tyil vos fattige mend for theris seylats oc vtskiffning, saa 
maa etther strennghet vide, at Michili Andersen oc Staffynn 
skulle nu møde bönnderne for vor nodiste herre om thenn sag. 
Saa er mijn jdmidige bönn oc begerinng, at etther strennghet 
ville vere thennom behielpelige i theris sag, at thet motte vere, 
som konniglige maiestatt, vor nodiste herre, haffuer giortt vos oc 
bönnderne emellum nu syst, hanns node vor her vtj byenn, oc 
maa etthers strennghet vide, at Clemen Anndersen1) haffuer steffnt 
Staffijnn for vor nodiste herre for en sag, som hann selff etther 
vunderuise oc berette kannd. Saa beder ieg ennw jdmigeligenn 
oc gernne, atj vil giöre som en god herre oc vere fo rne breffuisere 
behielpelige i theris sag, som jeg etther tyltroer. Kiere herre, 
maa etther strennghet vide, at Genien Andersen haffuer beröm- 
mett sig her paa lanndett nu, sydenn hann hiem kom, at hann 
skall saa tijl giöre vore fattige borgere, at the schulle sije, at en 
mannd haffuer tallit met thennom, oc haffuer saa sagdt, at hann 
schall flij bönndernne all then villie, the ville haffue bode mett 
seijlats oc vdskiffning. Schall thet gaa for sig emod honningens 
breff oc segell, tha siunes meg for gud, at thet er bedre at vere 
vden byen en i hannom. Kiere herre, saa giffuer ieg etther thette 
i en goed meningh tijll kiende. Jeg haffuer mett mijnne met- 
brödre loffuet etther strennghet xjl2) mark penninge for nogen 
sag, som etther strennghet veli veluiderligt er; schall vij bode 
gijffue vore penninge vtt, oc vore breff schulle icke vere viid 
macth, then sag setther jeg först tijll gud oc saa tijll etther streng- 
het, huatt etther ther om siunes gott at vere. Kiere her Annders, 
vore fattige borgere haffue verit tijll sammen om then sag oc 
giffuit tijlkiende theris mening; ther som then contracth icke 
kann holdis, tha ville borgere drage siett aff byenn oc aldrij 
skiude ther3) en penning tijll; ther som sagenn maa blijffue, som 
konningl maiestatt oc eders strennghet haffue giort, tha ville the 
gernne fulkomme oc vtlegge all then dell, som loffuit oc sagdt 
er. Kiere herre, betenncker tisse fattige borgeres leylighet, som 
jeg oc the alle sammen etter tyltraa fulkomeligenn i alle made. 
Her mett etther strennghet altiid then almegtiste hymmelske gud

b af Sømarke, landsdommer på Møn. 
2) i ioo mark.
3 , de 11 oo mark.
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beffalendis. Schreffuitt i Stege fridagenn nesteffther sanctj Hannse 
baptiste dag aar etc. mdlj. Per Michillsen.

(Bagpå: seglet og udskriften:)
Erlig velbyrdig mand oc strennge rijtther her Annders Biilde, 

hdffuissthmannd paa Stege, sijnn synnderligenn gode venn, jdmide- 
ligenn tijlscreffuit.«

(Orig. på et halvark.)

26. Juni 1551.
(Hemmelig skrivelse af samme dato som foregående.)

»Jdmideligenn helsen nu oc altiid forsenndt mett gud, vor 
kiere hymmelske fader. Kiere her Annders, maa etther strenghet 
vide, at nu ieg oc mijnne metborgere vore hoss konningl maie- 
statt oc hoss etther strennghet i Kioffnehaffnn, tha loff ett rycte 
her po lanndett eblannt bonnderne, at vij fattige mend vore sette 
vtj Kioffnnehaffnns tornn oc vore jlle tyltalle aff vor nodiste herre 
etc. Tha ginnge Vtbijx) mennd tijll oc kaste vp vore groffter oc 
giere, som vij haffde lucth oc heffdett for vort oredreff2), oc 
jnndreffue theris heste, øgh oc fææ paa vortt oredreff oc meente, 
ath vij fattige mennd schulle strax veritt fran halszenn; men for- 
mercker jeg veil, at the haffue ett houitt3) for thennom; huem 
thet er, veed jeg icke. Kiere herre, thette gijffuer ieg etther venn- 
ligen att vide, att etthers strennghedtth ville her besynne thenne 
vor fattige leylighet; thette gijffuer ieg hemmeiigenn tijll kiennde 
for etthers strennghed, beffalenndis etther gud almegtiste, vor 
kiere hymmelske fader, tiill euig tiid. Screffuitt i Stege fridagenn 
nesteffther sancte Hanse dag aar etc. mdlj.

Per Michilsen.
(Bagpå: seglet og udskriften:)
Erlig velbijrdigh mannd oc strennge ridder her Annders Bijlde 

tijll Søholm, ridder och houistmannd paa Møenn, jdmideligenn 
tijll screffuitth.«

(Orig. på et halvark.)

17. Marts 1552. (Vort slot Drotningborg4).)
Kongebrev til Anders Bille, at han skal ordne en retstrætte 

J) Udby i Stege landsogn.
2) her den rette form, der siden er forvansket til » overdrev t. 
s) sigter formodenlig til landsdommeren, Clemen Anderson.
4) ved Randers.



8o

mellem Marine Hans’s og Jorgen Stolt i Stege om part i en 
gård i byen.

23. Oktober 1553.
Kongens retterthingsdom, at købstads jordegods efter loven 

og gammel sædvane er løsøre, som ikke behøver at lavbydes til 
thinge.

21. Sept. 1554.
Kongebrev, at der i købstæderne ikke må være skorstene i 

huse med stråtag. Skorstenen skal rives ned, eller huset tækkes 
med tegl.

(Adskillige forordninger herom nyttede i flere århundreder 
kun lidt.)

4. April 1555 nævnes i et skøde fra Østerborg herredsthing 
Peder Mikkelson som borgmester i Stege.

25. Jan. 1556.
Kongebrev til Frants Påvisk, tolder på Møn, at kongen efter 

ansøgning af borgmester og råd i Stege har eftergivet dem den 
halve tønde sild af hver båd, medens de skal vedblive at betale 
deres sædvanlige åresild.

9. November 1556.
På forespørgsel om forbud mod udførsel af korn, svarer Stege 

by efter afholdt borgermøde med anmodning om, at forbudet må 
opretholdes indtil Mikkelsdag, (når den ny høst er indkommet).

28. April 1557.
Kongebrev til Stege og flere købstæder, hvori det under straf 

på liv og gods forbydes at tilsidesætte forbudet mod udførsel af 
korn og klapholt (bødkertræ).

1557 har Stege by andraget om fritagelse for (resten af) 
sildeafgiften.

23. Juni 1553.
Kongebrev til alle byer ved Øresund — deriblandt Stege — 

i anledning af forhandling om fornyelse af de Vendiske stæders
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privilegier, hvori det befales hver by at sende to borgere til Køben
havn med de af deres privilegier, som de véd er imod de Vendiske 
stæders.

29. Jan. 1553-
Retterthingsdom fældes i Nyborg af kongen, Johan Friis og 

Ejler Hardenberg i sagen mellem Hr. Jörgen Lavrissön. 
sognepræst i Stege og provst på Møn, og 24 nævningsmænd, der 
havde svoret ham i fald for noget sølv, som med hans vidende 
skulde være kommet fra Stege kirke. J. L. frikendes, medmindre 
nogen kan bevise, at noget af samme sølv er kommet ham tilgode.

3. Aug. 1556.
Kongebrev fra Nykøbing, at Anders Skat på Bogø på den 

ene side og Niels Iversön *), Oluf Hansön, Jens Jyde og Hans 
Bön, borgere i Stege, på den anden side have været for kongen 
og de tilstedeværende råder (deriblandt Peder Oxe) i anledning af 
et vidnesbyrd, som de nævnte 4 borgere havde aflagt imod A. 
Skat, at han ikke opførte sig tilbørlig, da han boede i Stege som 
skomager. Sagen forligtes således, at vidnesbyrdet skulde agtes, 
som om det aldrig var udgivet.

1559 Opror i Stubbekøbing.
Under ledelse af Mikkel Rask og Peder Mønbo have de 

»24 mænd« i Stubbekøbing afsat borgmestre, rådmænd og byfoged, 
fordi disse havde nedlagt markedet og brugt for mange af byens 
penge på offentlige rejser. De beråbte sig på, at det var gammel 
skik, at de selv valgte deres råd; tillige udvidede de antallet af 
dannemænd fra 24 til 48. Det nyvalgte råd blev derpå sendt til 
kongen for at stadfæstes; de traf kongen (Fredrik II) i lejren foran 
Heide i Ditmarsken, og kongen skriver derfra 15. Iuni 1559 til 
lensmanden, Claus Hvitfeldt på Sjørup (Falster), at han skal under
søge sagens sammenhæng, men navnlig skal han på kongens 
vegne indsætte en ny byfoged, da borgerne intet dermed har at 
göre. Hvitfeldt stævner dem da for landsthinget, men borgerne 
møder der med våben og værge, med rör (geværer) og tændte 
lunter, som er de våben, der aflagte ere, og ingen almues folk må 
føre udi vort land Falster efter kong Christian den tredies brev

0 Han var på den tid borgmester, men »vidnesbyrdet« er måske ikke udstedt 
af ham i denne egenskab.

6
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og recess. Da spurgte lensmanden, hvorfor de gjorde så. Til 
nogen kamp synes det ikke at være kommen; lensmanden har 
været dem for stærk, og han drog til byen og indsatte det gamle 
råd igen. Derefter stævnes borgerne for kongens retterthing, hvor 
dommen falder 4. Aug. Alle de 48 domtes fra livet som oprorske 
mænd; de blev satte i tårnet (hvor?). Imidlertid kommer der 6. 
Aug. ordre til lensmanden, at han kan løslade de 43, men op
skrive deres boslod og tinge med dem som oprorere (formentlig 
om deres frikøbelse). De 5 er formodenlig som hovedmænd 
bleven henrettede, deriblandt vistnok Mikkel Rask og Per Mønbo. 
En af dem, ved navn Morten Pederson, er undkommen, men skal 
indfanges.

Noget senere indkommer så en ydmyg skrivelse til kongen 
fra de 24 mænd (formentlig ny) og beder ham stadfæste (et nyt) 
valg af borgmestre og byfoged (Jens Guldsmed). Svaret herpå 
kendes ikke. Men oproret er slået ned.

Samtidig hermed var der stor stads på Falster. Kurfyrst 
August af Sachsen, kongens svoger, ventedes i besøg og skulde 
modtages med fyrstelig udredning. Af 4. Aug. foreligger to konge
breve, det ene til Claus Ulfeldt på Elmelunde, at han skal drage 
til Nykøbing og hjælpe Hvitfeldt med modtagelsen, det andet til 
borgmester og råd i Stege, at de skal sende alle færger og skuder 
til Gåbense for at overføre kurfyrsten til Vordingborg.

Ca. 1566 omtales en strid om valget af byfoged i Stege. 
Lensmanden (Povl Vobitser) lod ved sin ridefoged byfogeden i 
Stege afsætte; men hans ret hertil benægtes, fordi Stege by lå til 
kongens fadebur. Det var altså kun midlertidigt eller personligt, 
at Anders Bille havde fået byfogediet underlagt sig.

Det ses ikke, hvem denne byfoged har været, da bysbogen 
ikke er bleven ført under syvårskrigen.

I forskellige andre breve, der er opbevarede i Anders Billes 
arkiv, nævnes desuden følgende borgere i Stege:

1505. Jens Budde og Henrik Fikkeson, borgmestre, Markvord 
Skade, byfoged.

1508. Jens Budde og Per Jepson, borgmestre, Jens Sture, Per 
Fikkeson, Niels Jepson, Hans Person.
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1510. Markvord Skade, byfoged i Stege og landsdommer på 
Møn, Oluf Bille og Jens Hansön samt lngvord Kelby.

1514. Lasse Mogensön og Jens Anderson, borgmestre, Lavrids 
Rode og Jens Stissön.

1515. Markvard Skade, byfoged.
1515. Symen Køsther, borger.
1517. Lasse Mogensön, Niels Jepsön, borgmestre, Ørgen 

Lavrissön, borger.
1517. Lasse Mogensön, Niels Jepsön, borgmestre, Hans An

derson, borger, Jakob Foss, købmand.
1519. Lasse Mogensön, Niels Jepsön, borgmestre.
1523. De samme borgmestre, Hemming Knudsön, byfoged, 

Hemming Lavrissön, rådmand, Oluf Bilde, kæmner.
1523. De samme; endvidere rådmændene Hans Persön og 

Henrik Skræder og borgerne Jens Lavrissön, Ørgen Lavrissön, 
Jon Fikkesön og Niels Wolther.

1523 nævnes endvidere Jens Hansön, byskriver.
1523 tillige borgerne Oluf Smed, Anders Jepsön, Anders 

Hansön, Herning Hansön og Hans Skelvis.
1524. Jens Lavrissön, borger, Hemming Knudsön, byfoged 

og Mikkel Anderson, borger.
1524. Niels Jepsön og Lavrits Hansön, borgemestre, Hem

ming Knudsön, byfoged, Hemming Lavridsön og Oluf Smed, 
kirkeværge, samlede i Stege borgerstue. Endvidere Balle Bragers 
i Møllestræde, Balle Styrmands, Anne Biaks ved Torvegaden, 
Påske Bøtkers i Langstræde. Disse 4 synes at have været »øl
koner« i skænkestuer. Vidner Matis Hansön, Bo Krus, Per Jyde.

1526. Niels Jepsön og Hans Guldsmed, borgere.
1528. Jens Lavridsön og Mikkel Anderson, borgmestre, den 

første sad i dommers sted på Stege bything, da Gregorius Olsön, 
byfoged, optrådte for Anders Bille. Endvidere Rasmus Lavridsön, 
rådmand. Som vidner Lasse Mogensön og Niels Jepsön, der altså 
var afgåede som borgmestre.

1528. Mikkel Anderson, borgmester.
1535? På listen over de mange personer, der blev dømte 

fredløse, formentlig som følge af begivenhederne i Grevens fejde, 
findes af Stege: Per Stolts sönner, Niels Ravn og hans broder, 
Hennike Anderson, Jens Anderson af Langestræde, Per Brönings 
börn ai Langestræde, Niels Lavridsöns sön af Langestræde.

1537- Borgmester Mikkel.
6*
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1538. Den samme.
1542. Mikkel Anderson, Hemming Lavridsön, borgmestre, 

Anders Bundtmager, byfoged.
1544. De samme tre. Desuden nævnes første gang Peder 

xMikkelsön, borger, formodentlig borgmesterens sön, Iver Hansön 
og Esge Jenson.

1545. Mikkel Anderson, Herning Lavridsön, borgmestre, 
Anders Bundtmager, byfoged, Jens Person, byskriver, Thomas 
Albertsön, Lavrids Hemmingsön, Per Mikkelsön, Matis Nødhave, 
borgere.

1549. Mikkel Anderson og Peder Mikkelsön, borgmestre, 
Hans Skelvigis, Oluf Fynbo, Staffen Staffensön, Rasmus Henrik- 
sön, rådmænd, Anders Bundtmager, byfoged, samt som vidner 
ærl. og velb. mand Frans Påvisk og Hr. Jörgen Lavridsön, provst 
på Møn.

1553- 3 breve fra (borgmesteren) Peder Mikkelsön til Anders
Bille.

1553. Peder Mikkelsön og Niels Iversön, borgmestre, Anders 
Bundtmager, byfoged, Staffen Staffensön, Lavrids Hemmingsön og 
Oluf Smed, rådmænd, og Frans Powisks, tolder.



»Otege bys bog« opbevares i rigsarkivet, topografisk samling 
C. og er i meget god behold. Den er i kvartformat, indbunden 
i et med rødt skind overtrukket svært træbind og indeholder 27 
pergamentsblade.

Den er mærket med blyant »Rostgård no. 33« og er altså med 
dennes samlinger kommet til universitetsbiblioteket og derfra over
ført til rigsarkivet.

Skriften er for ukyndige ikke lett at tyde. Cand. F. Jessen 
har med megen omhu og dygtighed udført den her benyttede 
afskrift, der er aftrykt ganske ordlydende, da den aldrig har været 
trykt for. De mange forkortelser er udfyldte, men er på første 
side betegnede med fremhævede bogstaver. Med nogle forklarende 
anmærkninger vil almindelige læsere forhåbenlig kunne forstå texten.

Med hensyn til de såkaldte bysbøgers oprindelse haves oplys
ning i et brev, der 25 Marts 1292 er udstedt af den bekendte 
biskop, Johannes Krag i Roskilde, der havde staden København 
i sin besiddelse. Biskoppen skriver heri (Dr. O. Nielsen: Køben
havns historie, s. 85), at »han som herre og dommer indså — 
med hensyn til sager mellem borgerne, der skulde høres og af
gøres på fredelig måde —, at mange sager, som i forrige tider 
var førte for domstolene på Københavns almindelige thing (by- 
thinget), og der ved beskedne mænds voldgift var afgjorte, i tidens 
løb var gået i glemme ved, at der ikke var vidner, som vilde 
aflægge sandt vidnesbyrd, og på grund af menneskenes svage 
hukommelse, hvorfor sager, der vedkom enker, forældreløse og 
andre stakkels mennesker, som ikke kunde fremføre sine sager 
for domstolen, atter ved begærlige og ugudelige menneskers ond
skab voxede frem, og sandheden bukkede under« — derfor be
stemte han i nærværelse af stadens øvrighed og andre lægmænd 
og klerke, at alle sager af hvilkensomhelst art, domme eller over-
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enskomster, som forhandledes på bythinget eller i nærværelse af 
rådmændene (rådstuemøder), skulde indføres i stadens bog til 
evindelig ihukommelse, for at ingen bedragerisk kunde modsige 
bogens indhold.

Denne stadsbog, til hvilken der flere gange henvises, antages 
at være bleven tilintetgjort i Københavns brand 1728. Dr. Niel
sen beklager, »at ingen af de gamle stadsbøger er i behold, thi 
derved savner vi kilder, der kunde have givet os klare efterret
ninger om middelalderens forhold«. Til vidnesbyrd herom an
fører han et brudstykke af en biskoppelig thingbog, og af en 
gammel stadsbog fra Stralsund, hvor der er opbevaret udførlige 
stadsbøger af flere arter. I Danmark har vi forskellige sådanne 
optegnelser, de ældste fra Ålborg, Randers, Ribe x), Slesvig, Hel
singør og Malmø; men ingen af disse bøger går længere tilbage 
end reformationstiden, flere er yngre. I løbet af middelalderen 
synes disse bysbøger at have taget forskellig skikkelse, og flere 
steder har man formodenlig nojedes med at føre en slags thing- 
læsnings- eller skødeprotokol. Fra byen Slesvig har vi en saa- 
kaldet »Schotelbock« o: Skødebog. Bogen indeholder gårdhandler 
og lignende samt nogle historiske optegnelser, men den rækker 
kun fra 1524 til 1567, og er hele tiden ført med samme hånd, 
altså formodenlig en senere afskrift. Hos Falck (Staatsb. Magazin 
9, 476) siges der, at »den ældste ikke mere forhåndenværende 
skødebog fra det 15 de århundrede blev kaldet »Schotelberbock«, 
fordi man ved skødets udstedelse drak øl (ber) til lidkøb (lid, drik).

I denne retning har bysbøgerne formodenlig oftest gået, og 
netop sådan er Stege bysbog, der i Danmaak er enestående i sin 
art, forsåvidtsom den virkelig rækker tilbage til middelalderen, 
idet den er begyndt år 1418 og fortsat til 1607. Den har natur
ligvis vel været kendt for — den er allerede citeret hos Paludan 
— men den synes ikke at have vakt den opmærksomhed, som 
den fortjener. Således har dr. P. Munch i sit ellers saa grundige 
værk om købstadsstyrelsen (1900) ikke undersøgt Stegebogen. 
I en fortegnelse over, hvad der findes af denne art fra vore køb
stæder (s. 191), siges om denne bysbog, at den rækker fra om
trent 1540—1602. Man må formode, at forfatteren kun har set 
på bindets inderside, hvor der just findes en notits fra 1548 og

J) Fra Ribe hedder det 1474, at da blev et gavebrev indskrevet i »bysens bog 
på rådhuset«.
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en fra 1603, og mulig anset dette for en indholdsangivelse. Lige
ledes siges i samme værk s. 198, at borgmester og råd indførtes 
i Stege 1696; dette kan misforstås, som om Stege ikke havde 
havt borgmester og råd så langt tilbage, som nogen kilde rækker. 
Vel indeholder bysbogen væsentligst kun ejendomshandler; en til
førsel på dens forreste bind angiver dens plan, idet det hedder, at 
30 Nov. 1548 «blev Per Maribo’s have indskrevet udi bys bog«; 
men indirekte giver den en stor del oplysninger af social, perso
nal og lokal interesse, og har derhos en ikke ringe sproglig betyd
ning ved at vise sprogets trinvise udvikling gennem 2 århundreder 
ved overgangen fra middelalderen til den nyere tid. Også enkelte 
historiske optegnelser findes indskudt nogle steder, ligesom vi 
finder flere historisk bekendte personer nævnte.

Formentlig vil ingen anden Dansk købstads ejendomsforhold 
kunne stedfæstes så langt tilbage i tiden.

Bogen begynder med en pyntelig Latinsk indledning med 
røde minuskelbogstaver (svarende til tidsalderen). Heri meddeles, 
at borgmesteren, Johannes Ferkentin på St. Jorgensdag (23 
April) 1418 indrettede denne bog med alle rådmænds og by- 
mænds råd. Derefter er sproget Dansk — det er netop over
gangstiden fra Latin til Dansk i offentlige aktstykker — kun en 
enkelt gang nogle år efter indføres en ejendomshandel på Latin. 
Den første side har oprindelig ikke indeholdt andet end indled
ningen.

Med en hånd fra århundredets slutning er senere indført en 
fortegnelse over alle de da udstedte privilegier af fremfarne kon- 
ninger, hvori findes hidtil ukendte oplysninger om købstadrettens 
tilblivelse (se nedenfor).

På den anden side har (formodenlig) borgmester Ferkentin 
ladet begynde en fortegnelse over byens grundejendomme, inddelt 
efter fjerdinger, begyndende med Norrefjerding, der er sat som 
overskrift. Efterat der er indført borgmesterens egen og en ejen
dom til, er der ikke skrevet mere på denne side. Man har des
værre opgivet planen at optegne ejendommene fjerdingvis, hvilket 
vilde have givet os den klareste oplysning om byens daværende 
bebyggelse.

På tredie side begyndes med en anden samtidig hånd. Efter
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afholdt rådstuemøde af al almuen har man besluttet at give en 
fortegnelse over alle de, »som jordegods have i Stege«. (Man 
kan gætte på, at Ferkentin kun har tænkt at lade indføre enkelte 
fornemme borgeres ejendom, men at almuen har villet havt alle 
med). Men i begyndelsen er oplysningerne kun tynde, man har 
nojedes med ejernes navne og lidt efter tillige forgængernes. 
Denne navnefortegnelse, ført med to håndskrifter, omfatter 65 
grundejere.

På 5te blad tager en ny hånd fat, og herefter er oplysningerne 
noget fyldigere med enkelte tydeligere stedlige betegnelser. Siden 
er bogen øjensynlig en skødeprotokol, hvori der med stadig 
vexlende håndskrifter indføres de efterhånden foregående ejen
domshandler i korte uddrag. Af og til anføres det pågældende 
årstal, første gang 1452.

Således fortsættes indtil 1797 med enkelte afbrydelser.
Derefter følger en blank side. På den næste side er sidst i 

århundredet begyndt en fortegnelse over de af byen udlejede 
haver (de første breve herom er fra 1543), og her er 1607 til
føjet leje af en bod. Forinden er der med en håndskrift fra tiden 
ved 1530 indført på det sidste blads første side nogle meddelelser 
om fæstningsværkernes istandsættelse og på sidste side har borg
mester Mathias Knudson 1588 med egen hånd gjort nogle histo
riske optegnelser om kongehuset (Frederik II og Christian IV) 
samt om de samtidige lensmænd Peder Munck og Brejde Ranzau. 
Også på indsiderne af bindet findes nogle stedlige optegnelser 
fra begge århundreder.

I fortsættelse af bysbogen er aftrykt, ordrett eller i uddrag, 
de aktstykker vedrorende Stege by i det pågældende tidsrum, som 
kan tjene til supplering af bysbogen. De af disse afskrifter, der 
er afskrevne ordret, skyldes også Hr. cand. Jessen .

Til bedre forståelse af bysbogen vil en udsigt over, hvad 
man véd eller kan slutte om byens oprindelse og tidligere historie, 
være ønskelig. Det er i det hele ikke meget, når bortses fra 
Stege slot, hvis skæbne bedst berettes i forbindelse med hele øens, 
som styredes derfra; også St. Hans kirken, hvorom der vil blive 
fortalt i forbindelse med Møns øvrige kirker, vil foreløbig blive
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forbigået, så meget hellere, som der netop nu forestår en grundig 
undersøgelse af den interessante bygning.

Vi må da først erindre, at Stege by ikke er født som køb
stad; den hører ikke til de byer, der er voxet frem af en op
rindelig selvejende landsby. Det umiddelbart omgivende land til
hørte i Valdemarstiden kongen, og dette har utvivlsomt også 
været tilfældet med selve den grund i slottets umiddelbare nær
hed, hvor byens første anlæg fandt sted. Den befæstede plads 
ved indløbet til Noret (Keldbybugt) kan spores tilbage til begyn
delsen af det 12te århundrede. Hele den nuværende havn lå til 
slottet, og indløbet var først spærret med et pæleværk, hvoraf 
navnet Stege hidrører. Stege (Stige, Stikæ, Stækæ, Stæk, 
Steg, Stejg o. s. v.) betyder netop en snæver gennemsejling, 
spærret af pæleværk (stager); bruges i denne betydning endnu i 
Sønderjylland; Oldnordisk stika, at dæmme op med pæle, stiki, 
stav. Derfor genfindes navnet mange steder, hvor omgivelserne 
er af lignende art. Stige ved udløbet af Odense å, Stege- 
øerne ved Bogense, Hohenstege i Holsten, den gamle kongs
gård S te i g i Norsk Nordland, samt de bekendte borge ved Sver- 
ges østkyst, Stegeholm i Småland, Stegeborg i Østergøtland, 
Ståkesund med det beromte Ståke slot ved Mælaren og vist
nok flere steder. Disse navneligheder har ofte grebet forstyrrende 
ind i behandlingen af Steges ældre historie. Når biskop Jakob 
af Roskilde 1350 testamenterer til marsken, Evert Mokke, en blide 
og et par »stæketyve«, må dette ord vistnok betyde belejrings- 
redskaber til at gennembryde stæker ?: palisaderinger. Det adelige 
navn, Stegh, har vistnok samme oprindelse.

I betydningen af stage eller stavre kommer ordet formentlig 
igen i en snurrig retssag fra 1462. Hr. Peder Nielson (Ulfeldt) 
til Broholm på Fyn var med sine sonner ude at drage fiskevåd i 
Gudme sø. Da kom der til ham en mand ved navn Oncker 
(navnet Unger er kendt under Christian I) med ærende fra Hr. Palle 
marsk. Hr. Peder vilde give sig tid til at drage garnet op og op
fordrede Oncker til at hjælpe sig. Da denne ikke vilde hjælpe 
at drage de fisk op, som han selv skufd^ æde af, blev Hr. Peder 
så vred, at han slog ham med et træ (formentlig en stavre) mel
lem hans hærder, men det skadede ham ikke til liv eller helbred. 
Derefter fik herremanden øgenavnet »Stegefisk«, som Oncker 
sagtens havde lavet; og herom krævede Hr. Peder et thingsvidne 
på Gudme herredsthing. Der udmeldtes da et »stokkenævn« på
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12 dannemænd, »fordi at hun (o: stokkenævn) er stærkere end 
thingsvidne«. Stokkenævnet trøstede da Hr. Peder ved at give 
ham det bedste skudsmål »lige fra det første i hans oprindelse og 
siden alle hans livs dage«. »Stegefisk« sigter sandsynligvis til den 
ejendommelige måde, hvorpå Hr. Peder brugte en stavre til at 
fremme sit fiskeri.

(På skiftet efter samme Hr. Peder 1473 tilfaldt Broholm for
resten de Mønske Fikkesonner).

Efter disse udflugter vedrørende Stegenavnet vender vi til
bage til byen.

I det 12te århundrede flyttede silden fra Østersøens sydkyst 
til Øresund og omliggende vande. Alle Danske kastede sig efter
hånden over fiskeriet, og tæt Nord for »Stæket« var der da på 
kongens grund formodenlig opvoxet et fiskerleje, der havde sin 
bådeplads ved »Djufsbro« (Dybsbroen, hvilket navn nu er for
vansket til »Dystbro«(stræde)!

Da byen senere (i 15de århr.) bliver befæstet, ses det, at der 
er bygget en enlig skandse til forsvar for bådepladsen ved Dybs
bro, som dengang har været borgernes eneste egen havn. Fisker
lejet har derfra udbredt sig mod Nord langs Langestræde, som er 
byens ældste del, og der har fiskerne bygget sit gildeshus, der 
efter 1250 er indviet til fiskernes helgen, St. Erik (den myrdede 
kong Erik Plovpenning).

Fra St. Eriks gilde er byens styrelse sikkert i begyndelsen 
udgået, indtil den efterhånden har fået en bedre ordnet kommu
nal forfatning, der så er bleven stadfæstet sammen med købstads
retten.

En kreds af flere Eriks gilder har omfattet fisker befolkningen 
ved de omliggende farvande, hvorom der bliver berettet i en sær
lig afhandling om Eriksgildernes historie. Senere ned i tiden har 
vi forskellige vidnesbyrd om, hvorledes fiskeriet spillede hoved
rollen i erhvervslivet; alle samfundsklasser, både borgere og bønder 
toge ivrig del deri. Men det vigtigste sildefiskeri foregik væsen- 
ligst i August og September måneder. I den øvrige del af året 
måtte der delvis søges andet erhverv for at skaffe den daglige 
føde, og allerede kong Valdemar sejr (begyndelsen af 13de årh.) 
har indrømmet pladsens beboere ret til at græsse deres kvæg og 
heste i de omliggende kongelige skove og græsgange, hvil
ken ret efterhånden har udviklet sig til besiddelse: foreløbig af 
den grund, hvorpå byen efterhånden byggedes, langt senere af de
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udenfor liggende marker. Kong Valdemars brev, således som dets 
indhold gengives i Erik Glippings brev af 1268, kalder beboerne 
»villani de Stege«. Ifølge Du Cange betød villani oprindelig 
landboere i modsætning til civis, borger, og civitas, borgerstad, 
isærdeleshed en biskopstad til forskel fra en kongelig borg. Sand
synligvis har en lignende forskel i ordenes betydning været kendt 
her i den ældre middelalder; men det kan næppe tydeligt påvises, 
da ordet villani snart bruges i begge betydninger, ligesom nu 
ordet by kan være både købstad og landsby. Vi har imidlertid et 
andet vidnesbyrd om, at Stege næppe var anerkendt som købstad 
i Valdemarstiden. I Valdemars jordebog findes en fortegnelse over 
de til plovskat ansatte købstæder på Sælland og småøerne. Her 
er Stege ikke nævnt, men på den plads i rækken, hvor man 
skulde vente en købstad på Møn, nævnes Høgekøbing 9, som for
modes (se bogen om Jakob Suneson, S. 106) at have været den 
til Borre hørende købstad, som har havt oprindelig jordejendom. 
Sålænge dens farvand var sejlbart, har den blomstret; men med 
tilsandingen er den sunken i forglemmelse, om end den endnu på 
reformationstiden bærer det fornemme navn civitas, og har fået 
sin købstadsret anerkendt endnu 1648. Stege kan dog godt alle
rede 1231 have været en ret betydelig plads, om end den ikke 
nævnes i jordebogen, fordi den ingen jord ejede, der kunde sættes 
i plovskat. Den kom ialfald snart til ganske at overfløje Borre.

Spørgsmålet om, når Stege opnåede købstadsret, har hidtil 
ikke kunnet besvares; man har som det ældste dokument kun 
kunnet henvise til det brev af 14. Maj 1268, hvorved kong Erik 
Glipping stadfæster beboernes adgang til kongens skove og græs
gange.

Bysbogen indeholder imidlertid herom en vigtig oplysning. 
Som det første af de på første side anførte 14 kongelige breve, 
nævnes »de privilegier, som konning Erik haver undt 
og givet os«, og derefter anføres brevet om græsgangene, 
»som forskrevne konning Erik også givet haver«. Dette sidste er 
utvivlsomt brevet af 1268, og det ses således heraf, at Stege bys 
privilegier (o: som købstad) er givet af samme kong Erik Glip
ping. Årstal og datum herfor er desværre ikke angivet.

At privilegierne i bysbogen er anført som no. 1, behøver 
just ikke at vise, at de er ældre end no. 2, da det var naturligt

I bvsbogen nævnes også i sammes nærhed et Høvemark.
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at stille selve privilegierne i spidsen. Desuden nævner det andet 
brev kun »beboerne i Stege«, men ikke noget »råd«, langt mindre 
borgmester, hvoraf man vel kan slutte, at byen endnu ikke 
14 Maj 1268 havde fået sin stadsret. På den anden side er 
kongen netop i disse år stærkt beskæftiget med at ordne købstæder- 
nes forhold. 15. Juni 1268 får Roskilde stadfæstelse på sin ny 
stadsret, som byen selv havde udarbejdet; og denne ret blev 
mønstret for de Sællandske købstæder. I løbet af dette år kan 
man sikkert antage, at også Stege har fået sin stadsret, vistnok 
overensstemmende med Roskilde ret. »Privilegierne« kan næppe 
være givne for det andet brev, men sandsynligvis i samme år. 
Der er en mulighed, ja, vel endog en formodning for, at de er 
givne samtidig med det andet brev til de fra Stege udsendte 
»villani«, altså udstedt i Næstved 14. Maj 1268.

Da det vil have sin interesse at se alle byens breve og rettig
heder samlede på ett sted, aftrykkes de her således som de 1648 
i afskrift indsendtes til ny stadfæstelse og derefter opbevares i 
rigsarkivet, hvor nærværende afskrifter er tagne. Derefter kan 
de sammenlignes med listen i bysbogen.

Danske kancellis arkiv.
Kopier af byprivilegier for Stege, indsendte 1648.

Stege Byes Preuilegier och Friheder.

Effterschreffnne copia aff kongelige breffue paa denne kiøbsted 
Steege byes frj heder som føllger:

Wii Christian1) med guds naade, Danmarckis, Suerigis, Nor
riges, Vendens och Gottes konning, hertug udj Sleszuig, och 
hertug vdj Holsten, Stormarn, och Ditmerschen, greffue udi 
Oldenborg och Delmenhorst, giøre alle vitterligt att vor elschelig 
borgemester och raad i Steege haffuer nu verit her fore osz, och 
vor elschelig raad med vor forfaders konning Erickes breff som 
hand haffde med begaffuet dennem omb schow och fægang, 
liudendis ord fra ord som her effter følger:

E.2) dei gratia Danorum Slauorumque rex uniuersis hoc
*) Christian I.
2) Erik dipping.
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scriptum cernentibus salutem in domino. Noueritis, nos 
latoribus praesentium villanis nostris de Stege concessisse, qvod 
ipsi in sylius nostris villam eorum circum jacentibus pascuis quo 
ad jumenta ipsorum et pecora adeo libere gaudeant de coeiero, sicut 
tempore dilecti auj nostri quondam Valdemari regis dignoscuntur 
liberius habuisse. Inhibemus igitur, ne quis advocatorum 
nostrorum, qvi ibidim pro tempore fuerint, dictos villanos 
impediant super gratia hujusmodi ipsis a nobis jam concessa, 
sicut regiam effugere volunt ultionem. Datum Nestwed anno 
domini 1268 14 Maii teste domino Matthaeo dapifero1).

Huilckett breff wi fuldbyrde och stadfeste at bliffue ved 
sin fulide macht vdj alle maade, som det liuder och vduiser; 
forbiudendis alle i huo de helst ere eller vere kunde, och ser- 
delis vore fougder och embidtzmend, som nu er eller kommen
dis vorder, paa vor slaatt Steege forne vor borgemester raad 
och menighed udj Steege her imod paa forne schow och fæ
gang at hindre eller vforrette i nogen maade vnder vor 
kongelig heffn och vrede. Datum castro nostro Stege die 
diuisionis apostolorum anno domini 1476. Nostro sub 
secreto praesentibus appenso.

Dernest trende kongelige bretfue, som ere wnder een for
segling.

Det første vdgiffuet aff Kong Christopher2) ao. dni. 1321 paa 
latine, anlangendis, att hånd stadfester dennem alle huis privilegier 
och friheder, som de haffue hafft udi forrige kongers thider.

*) >E(rik) af Guds nåde de Danskes og Slavers konge hilser i herren alle dem, 
som ser dette brev.

I skal vide, at vi har tilstået overbringerne heraf, vore bymænd i Stege, at 
de i vore skove, der ligger omkring deres by, må nyde græsgang til deres 
trækdyr og kvæg ligeså frit forresten, som de erkendes at have havt det i frem- 
farne konning, vor elskede farfader, Valdemars tid. Forbyde vi altså, at nogen 
af vore fogeder, som der for tiden ere, hindre nævnte bymænd i den gunst, 
der således af os er dem tilstået, forsåvidt de ønsker at undgå den kongelige 
hævn. Givet i Næstved i Her ens år 1268 14. Maj, med drosten, Hr. Mathias, 
som vidne.«

(Den moderne datering »14. Maj« istedetfor »St. Kristians dag« må skvides 
en senere afskrift, da kongebrevet af 1476, hvori kong Eriks brev er gengivet, 
selv har den middelalderlige dateringsmåde, »dagen for apostelenes deling« o: 
15. Juli 1476).

2) Christoffer II.
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Det andet aff kong Erich1) vdgiffuet an. dni. 1410.
Det thredie, vdgiffuet aff kong Christopher aff Beyern ao. 

dni. 1447, liudendis alle 3 lige eet, och formelder kong Chri
stophers breff, ord fra ord som føllger.

Wj Christopher med guds naade, Danmarckes, Sueriges,
Norges Vendes och Gottes koning paltzgraav paa Rein och 
hertug i Beyern, giøre vitterligt alle mand, att alle de prive- 
ligia frelse och frihed, som vore forfædre koninger i Dan- 
march haffue vndt och giffuet vore elschelige borgere och 
meenighed i Stegeburg j Møen, de samme preuilegia frelse 
och frihed vnde vi dennem fremdelis aff vor synderlige 
gunst och naade, och stadfeste vi dem och fuldburdhé med 
dette vort obne breff i alle maade som deris priuelegia och 
frihed liude som dette vort breff er wetherhencht. Thj 
forbiude vi alle vore fogeder och embidtzmend och alle 
andre jhuo de helst ere forne vore borgere emod denne vor 
gunst och naade att hindre møde eller vforrette i nogen 
maade vnder vor hylleste och vrede. Datum castro nostro 
Haffniensi. Dominica Quasimodogeniti2) etc. sub. secreto 
vt prius.

It breff vdgiffuet af kong Christopher aff Bayerenn ao. domini 
1447 formellendis.

Wi Christopher med guds naade Danmarckes Suerigis 
Norges Vendes och Gottes koning, palatzgreffue paa Rin och 
hertug i Beyern, giøre vitterligt at vi haffue vndt och til
ladet med dette vort obne breff, att vore elschelige borgere 
och allmuffue j Steege paa Møen, maa frj och wbehindrett 
kiøbe i Sielland och anderstedtz i vor rige, korn, øxen och 
fæ och andre ædende vare till deris behauff, thj forbiude 
vi alle vore fougeder borgemestere och embidtzmend och 
alle andre, jhuosomheldst det er eller være kunde forne vore 
borgere her emoed at hindre mødte eller wforrette vnder 
vort bylleste -och vrede.

Daterit ut prius.

’) Erik af Pommern.
2) Sondag > Quasimodogeniti« 16. April.
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Noch jt breff vdgiffuen aff kong Christiern1) ao. 1450 
lydendis

{ Wi Christiern med guds naade Danmarckes Norges Ven- 
' des och Gottes konning greffue i Olldenborg och Delmen

horst, giøre vitterligt att for osz er beret att menige allmue 
och bønder som bygge och boe paa Møen fare till Thysch- 
land och fra, och driffue kiøbmandschab ligeruis som andre 
kiøbmend, och derfore bliffue vor kiøbsted Steege særlige 
fornædret och forderffuet, huilckett wi ey tilstede ville, men 
ville at bønder bierge sig aff ager och engh, och kiøb- 
manden af kiøbmandschaff; thj forbiude vj haardelige nogen 
bønder paa Møen, her effter att driffue kiøbmandschaff, 
føre vi haffue dette ærende offuerveyet med vort raad, och 
vorde der anderledis emoed dreffuet, nogen att giøre her 
imoed, da ville vi rette der offuer som vedbør. Datum 
Castro nostro Aleholm etc. Anno vt prius. Nostro sub secreto.

Kong Christierns *) breff wdgiffuen ao. 1481, formellendis 
Wi Christiern med guds naade, Danmarckes, Sueriges,

Norges, Vendes och Gottes koning, hertug i Sleszuig och 
Holsten Stormarn och Ditmerschen hertug, greffue i Olden
borg och Delmenhorst, giøre alle vitterligt at vore borge- 
mestere, raad och menighed udj vor och cronen kiøbsted 
Steege, haffue ladet kære her fore osz at mange kiøbmend, 
hoffmend, bønder bøndersønner och andre forprangere, som 
der paa landet komme och ere, kiøbe korn och anden vare 
aff bønderne der paa landet, saa att ey vdkommer till Steege 
till kiøbs hues der paa landet er, vor borgere i Steege till 
forfang och schade, huilchet vi jngenlunde her effter ville 
eller maa tillstede, thj haffue vi nu forne ærende offuerveyet 
med vore elschelige raad och fore forne vor kiøbsteds Steege 
och jndbyggeres beste och bestand skold2) schicket och 
wille at fuldelige holdes schall, att ingen kiøbmend, hoff
mend, bønder eller andre forprangere, jhuo de helst er, 
schulle haffue nogen handtæring eller kiøbmandschab med 
korn eller nogle andre vare med bønderne paa landsbygden 
der omkring Steege eller andersteds der paa landet forne vor

*) Christian I.
2) »skyld«, der mangler et s efter bestand.
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kiøbsted Steege och dendtz indbyggere till forfang i nogen 
maade, findes och nogle kiøbmend, hoffmend, bønder eller 
forpranger, jhuo de helst ere, nogen handtærring eller kiøb- 
mandschab att haffue eller driffue paa landett med bønderne, 
vor kiøbsted Steege till forfang, da schulle de haffue for- 
brøedt till osz paa baade sider, huis de i saadanne maade 
handtære. Och haffue vi befalett och fuldmacht giffuet och 
med dette vort obne breff befale och fuldmachtt giffue vor 
embidtzmend paa Steege och vore borgemestere och raad 
sammestedtzs at hindre, och hindre lade, saadane forprangere 
och bønder med hues de forhandtære i saadane maade, som 
her imoed giør, hvor de der paa landet findes, och forbiude 
vi alle jhuo de helst ere och vere kunde her effter nogen 
kiøbmandschab eller handtæring at haffue eller driffue med 
bønderne der paa landet med korn at kiøbe eller vdj andre 
maade vore vndersaatte i Steege till forfang vnder vor 
kongelige heffn och vrede, och saa frembt vi schulle ey 
lade rette derud offuer, som bør at rettes offuer dennem vor 
breff och bud ey hollde villde, men huosom kiøbmandschab 
vill driffue eller handtære der paa landet, hånd giøre det udj 
forne Steege och ey anderstedz, som det sig bør. Datum in 
civitate nostra Roschildensi feria sexta proxima post domi
nicam Reminiscere1) ao. domini vt prius.

sub secreto appenso.

Kong Hanszes breff, ao. 83 saa formellendis.
Wj Hans med guds naade, Danmarches, Norges, Vendes

och Gottes koning, vduald till Suerige, hertug udj Slesuig 
och hertug udi Holsten Stormarn och Ditmerschen, greffue 
vdj Olldenborg och Delmenhorst, giøre vitterligt for alle, vj 
aff vor synderlig gunst och naade haffue tagett och wnd- 
fanget och med dette vort obne breff thage och vndfange 
vore kierre vndersaatte borgemestre raadmand och menig
hed udj Steege, deris hion thiennere och alt deris goeds 
ihuad dett helst er eller neffnes kand, vdj wor kongelige 
hegn vern fred och beschermelse besynderlige att forsuare 
och föerdre i tinge till rette, haffue vi och stadfestet och fuld- 
biurdet och med dette vort obne breff stadfeste och fuldbiurde

J) givet i vor stad, Roskilde, 6te dag næst efter Söndagen »Reminiscere« i 
Herrens år som ovenfor (23. Marts).
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dennem alle de privilegier och friheder som høybaarne 
første koning Christiern vor kierre her fader, huis siel 
gud naade, och andre vore forfædre fremfarne koninger i 
Danmarck, dennem och forne deris bye tillforn for osz naade- 
lige vndt giffuet och stadfested haffue, saa at de dennem 
her elfter nyde bruge och behollde maa och schulle i alle 
maade, efftersom de obne breff dennem deromb giffne yder
mere jndehollde och wduise, vnde vi och tillade, att omb 
nogen borger sette sig op emod vor borgemester och raad- 
mand der i byen eller giorde noget opløeb, opstøed eller 
opiszninger emoed dennem, da schulle och maa forne borge- 
mestere och raad dettex) offuer dennem det giør, och 
nyde saadanne privilegier som vore borgere udj Kiøbing- 
haffn och Roeschillde haffue och nyde, der omb, thj forbiude 
vi alle vore fogede och embidzmend och alle andre forne 
vore wndersaatte i Steege boendes, her emoed att hindre 
eller hindre lade, eller udj nogen maade att vforrette, vnder 
vort kongelige heffn och vrede, etc. Daterit Ringsted ao. 
etc. 83. sub secreto.

It breff aff kong Hans wdgiffuen ao. 1507 formellendis.
Wi Hans med guds naade, Danmarckes, Sueriges, Norges

Vendes och Gottes koning, hertug udj Sleszuig i Holsten 
Stormarn och Ditmerschen greffue udj Oldenborg och Del
menhorst , giøre alle vitterligt at vore kierre vndersaatte 
borgemestere raadmend och menighed her i vor kiøbsted 
Steege haffue nu beret her fore osz huorledis at vore kierre 
vndersaatte bønder och menige almuffue her paa Møen ey 
ville søge torff med huis korn och vadt2) de haffue at selge 
till forne vor kiøbsted Steege, men føre det her aff landet och 
indtill Thyschland forne vor kiøbsted Steege och desz jndbyggere 
till stor schade och forfang, huilcket vi her effter jngenledis 
tilstede ville. Thj bede vi och biude eder alle vore kierre 
vndersaatter, bønder och menige allmuffe, som bygge och 
boendis er her paa vort land Møen, attj her effter inted 
korn som eder sielffe tilhøre eller vædt, føre her aff landet 
och indtill Thyschland, men huis korn och vædt som i

’) skal være: rette.
2) ved, brænde.

7
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haffue att selige ville, det ville vi attj føre schulle jnd udj 
vor kiøbsted Steege der med dett till marckett och thorff 
at stande, och selige for saadanne peninge och verd som 
schelligt er, och ville vi och tillade at forne vore kierre 
vndersaatte bønder och menige almuffe her paa landet ville 
selge och føre indtill Thyschland med deris eget hiemføding 
hues de haffue och selige ville effter de privilegiers och 
breffs liudelse som de derpaa haffue1)- Giffuet paa vort 
slott Steege sancti Thomæ apostoli afften2), aar som for- 
bem".

Wnder vort zignett.

Endnu jt breff vdgiffuen aff kong Christiern3) ao. 1516 
formellendis

Wi Christiern med guds naade Danmarckes Norges Ven
des och Gottes koning vduald koning till Suerige, hertug vdj 
Sleszuig och i Holsten Stormarn och Ditmerschen, greffue udi 
Oldenborg och Delmenhorst, giøre alle vitterligt att, efftersom 
vi nu tillforn, osz elschelige vore kierre vndersaatter menige 
kiøbstedmend udj Sielland, tillgoede och bistand haffue giort 
en schickelse, och vndt dennem saadan frihed att vdj Siel- 
land nogen marckede, vden alleniste fire, som ere Roeschillde, 
Kiøge, Ringsted och Slangerup, marckede holdes schulle, da haffue 
vi dog aff vor synderlige gunst och naade vndt och tilladet, och 
med dette vort ohne breff vndne och tillade, att vore kierre 
vndersaatte udj Steege maa och schulle haffue och hollde 
huert aar udj deris bye et adellmarcket som der huer sancte 
Marie Magdalene dag*) stande och varafftig vdoffuer bliffue 
schall. Och vor och cronens rettighed der med udi alle 
maade vforkrencket, thj forbiude vi alle jhuo de helst ere 
eller vere kunde, særdelis vore fogeder och embidtzmend 
forne vore vndersaatte udj Steege her emod paa forne 
marcket at hindre, hindre lade, møde, platze5), vmage,

x) En stadfæstelse på denne rettighed for bønderne er givet 1542 af Chri
stian III.

2) 20. December.
3) Christian II.
4) 22. Juli. 
r‘) plage.
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eller udi nogen maade at vforrette vnder vort hyldest och 
naade.

Giffuet paa vort slott Nykiøbing othenszdagen nest elfter 
Quasimodogenitix) søndag, aar som forbem1 er.

Wnder vort zignett

It breff wdgiffuet aff kong Frederich den første, lydendis.
Wi Frederich med guds naade vdvaldt2) koning till 

Danmarch och Norge hertug i Sleszuig, Holsten, Stormarn 
och Ditmerschen, greffue i Oldenborg och Delmenhorst, 
helse eder alle vore kierre vndersotte borgemester raad och 
menighed som bygge och boe udj kiøbsted Steege, kierlig 
med gud och vor naade, vider at for osz elschelige Niels 
Jbszen3) vor borgemester Lauridz Jensen raadmand haffue 
beret for osz och vort elschelige Dan marches riges raad, 
eders ærende, brøster och klagemoll paa menighedens veigne vdj 
eders bye som her effterfølger.

Først at præster, fougder och bønder, bruge handel och kiøb- 
mandschaff hiøbstederne till schade etc. Der paa giffue vi och 
vort elschelige Danmarches riges raad saadan suar: Att præster, 
fougder och bønder, schulle ey kiøbslaa her elfter vden till 
deris egen gårds opholdelse och ey till forprang i nogen 
maade; men haffue de noget at selge, da schulle de det 

selge kiøbstedmend och kiøbmend rigens indbyggere, och som 
i och andre vore vndersotte, kiøbstedmend bekær4) at Skaat- 
ter5) och biszekremer løbe om i landet och kiøbe och selge 
paa landsbyerne, kiøbstedmend till forfang och imod deris 
priuilegier och friheder, huilcket vi icke ville tilstede schee 
schall elfter denne dag i nogen maade, och halfue derfor 
vndt och tilladet att huor slig lindes da maa borgemester, 
byfoegder och lenszmend straffe dennem elfter kiøbstedernes 
priuilegiers lydelse, desligeste haffue vi vndt och tilladet at 
borgemester och raad schulle fulldmacht haffue at giøre

») 2. April.
2) Han var endnu ikke kronet.
3) = Niels Jebson, der er kendt af andre breve.
4) klager.
5) Skotter bosætte sig som købmænd enkelte steder i Danmark i slutningen 

af det 15de årh.
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schickeise paa borgesmede x) och schoemager, huor effter de 
dennem hollde schulle effter deris priuilegiers lydelse, och 
desligeste at giøre schickeise huorledis holldes schall, om 
embidtzmend2) som først komme i nogen embede2) paa 
det de iche schulle saa hordeligen besuæris som her till veret 
haffuer. Sammeledis som och andre vore vndersotte kiøb- 
stedmend her i Sieland lade beklage, att her bruges udj 
landet vlauglig hauffne till kiøbmandschab, dennem tili 
schade, huilcket vi och ey heller ville tilstede at schee schall 
det saadan vlauglich haffne bruges till kiøbmandschab vden 
bruges tili fischerj her effter. End effterdi at koning Chri- 
stiern3) stander endnu dagligen effter rigens forderff, derfor bede 
och biude vi och vort elschelige Danmarches rigens raad eder 
och alle vor kiøbstedmend her i riget och fuldkomeligen 
raade attj for eders egen velfart schylld rette eder effter med 
gode harnisch, bøszer och andre gode ver ge, och vere dertill rede 
med nat och dag at affverge vor rigens och eders egne schade 
och forderff, som osz och alle rigens indbygger macht 
paaligger, vi med vort elschelige Danmarches rigens raad 
och gode mend her i riget ville alle vere veluillig tili med 
heste och harnisch at affuerge rigens schade och forderff, 
aff ald vor yderste magt och formue; desligeste giffue vi 
och vort elschelige Danmarckis raads raad eder at betenche de 
store velgierninger, hielp och trøst, som de Lybsche och 
Vendische steder haffue osz och Danmarches rige4) beuist 
i denne lange feide, och de endnu ere veluilligen tili att 
voffue liff och godz hos osz och Danmarchs rige om 
noget paakomer, thi bede vi och osz elschelige Danmarckes 
riges raad at i førdre och fremme deris borger och kiøb- 
mend som hid komme udi riget till det beste och ey til
stede at dennem scheer vret eller forfang i nogen maade, 
thi ald den stund vi vore riger och førstendome, och 
stederne giør et med hver andre, da bliffue vore riger, 
førstendomme och stederne ved macht. Findes och nogen 
aff vore borgere, huilcket wi iche formoede eller haabe,

*) Herregårdssmede.
2) Håndværkere.
3) den nylig fordrevne konge, Christian II.
4) Således skriver den ny konge til Møn, der nylig var bleven hærget af 

Lvbækkerne!



IOI

som iche er deris borgemestre och raad hørig och lydig i 
disze artichle eller i andre maade, da schulle borgemester 
och raad haffue fuldmacht till at straffe dennem tilbørligen. 
Skulle i och andre alle vore kiøbstedmend nyde deris pri- 
uilegier ved fuldmacht och wforkrenchet i alle maade, som 
dennem giffne er aff fremfarne koninger i Danmarch, naar 
wi haffue anammit vor kroning, da wille vi dennem naade- 
ligen stadfeste. Bede vi eder och alle andre kiøbstedmend, 
wor kierre wndersaatte her i riget at i lade eder i alle maade 
findes veluilligen emod osz och vort elschelige Danmarches 
riges raad med troschab som gode och thro vndersotte bør 
at giøre, vi wille igien ramme och wide alle eders gaffn och 
beste, och euig bistand, saa i osz tacke schulle. Befalendis 
eder gud.

Giffuet paa vort slot Kiøbenhaffn mandagen nest elfter 
vor frue dag visitationis1) aar 1524.

Wnder vort zignett.

Endnu et breff meddeelt borgemester raad och menighed vdi 
Steege, formellendis som effterfølger.

Wi Christopher med guds naade, greffue udj Oldenborg 
och Delmenhorst etc. giør alle vitterligt at vi aff vor synder
lig gunst och naade, saa och for throschab och villighed, 
som vor vndersotte borgemester2) raad och menighed vdj 
Steege høyborne første koning Christiern vor kierre her 
frende och osz her till giort och beuist haffue och her elfter 
throligen giør beuise maa och schulle, haffue vndt och til
stede och med dette vort obne breff paa forne høybaarne 
første koning Christierns vor kierre her frendes och vor egen 
vegne, vnde och tilstede at de maae och schulle anamme till 
dennem Vlszhale3) och Vlszhale Fang, med eng, schouff och aldt 
andet huis der tilligger, och det nyde, bruge och behollde till deris 
byes nytte och behoff, for en frj eyendomb till euig tid, thj 
forbiude vi alle vore fogeder embidtzmend och alle andre

0 4- Juli.
2) Hvilken vides ikke; formodenlig har borgerne efter revolutionen afsat de 

hidtidige Borgemestre, Mikkel Anderson og Per Tensön, som dog senere vender 
tilbage i embedet.

3) Er hos Paludan læst feil som »Vesthale«.
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forne vore vndersotte borgemester, raad och menighed vdj 
Steege her imod paa forne Vlszhale och Vlszhale Fang at 
hindre, hindre lade, møde, platze, eller i nogen maade for
fang at giøre vnder vor førstelige hyllest och naade. Giffuet 
paa vort slot Kiøbenhaffn onszdagen nest effter Invocauit*) 
søndag aar 1535. Vnder vor zignet.

Itt breff wdgiffuen aff kong Christian2) ao. 1538 for
mellendis

Wi Christian med guds naade Dan marches Norges Vendis 
och Gottes koning, hertug udj Sleszuig, Holsten, Stormarn och 
Ditmerschen, greffue udj Oldenborg och Delmenhorst, giør 
alle vitterligt, att for osz er berett huorledis att vore vnder- 
saatte bønder som bygge och boe paa vort land Møen, vd- 
føre baade høns, gæs, lamb, køer, queg och aid anden 
ædende vare der aff landet och till Thyschland, paa det at 
de vore fattige vndersaatte borger och kiøbstedsmend udj 
Steege, det for pendinge icke selige eller vnde ville, endog 
at de sidde for større och suaar thynge baade med schatt 
og rytterholld, end bønderne giøre, huilchet vi for ingen 
deel lide ville att saa tillgaa schall, thj forbiude vi alle vore 
kierre vndersaatte bønder och menige almue jhuem som-

I helst i thienne eller thilhøre, som bygge och boe paa forne 
j vort land Møen her effter noget at vdføre aff riget och till 
I Thyschland være. sig høns, gæsz, lamb, køer, queg, smør 
1 eller nogen anden ædende vare, men atj det vdføre till vor 
kiøbsted Steege der att selige der vor egne vndersaatte 
borgerne der sammestedtz for den pending3), och igien 
tagendis aff dennem klede, salt, staal och homble, och 
huis anden deel som i behoff haffue till eders huszes 
opholldinge, fordrister sig nogen till her imoed med nogen 
ædende vare at selge till Thyschland, da schulle de haffue 
forbrut huis de haffue med att fare. Och wille vi vor 
louget och lendtzmend her med alvorligen befalet haffue, 
saa de haffue tillsiuen med bønderne, saa de her imoed 
ingen fetallie eller ædende vare vdføre aff rüget och till

*) 17. Febr., altså kort efter, at greven havde brudt med Anders Bille.
2) Christian III.
’) her er glemt: som skelligt er.
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Thyschland, vnder den peen1) som forschreffuet staar, och 
lader det ingenlunde vnder vort hyllest och naade. Giffuet 
paa vort slott Gottorp fredagen nest elfter Dorotheæ jomfruis 
dag2), Aar etc. førebem".

Wnder vort zignet.

It breff wdgiffuen alf koning Frederich den anden anno 1572 
formellendis.

Wii Frederich den anden med guds naade, Danmarches, 
Norges Vendes och Gottes koning, hertug udj Sleszuig, 
Holsten Stormarn och Dytmerschen, greffue vdj Oldenborg 
och Delmenhorst, giøre alle witterligt at vi vor synderlige 
gunst och naade, haffue tagett och anammet, och nu her 
med dette vort obne breff thage och anamme, vore kierre 
thro vndersaatte, borgemester raadmend och menige borger 
vdj vor kiøbstad Steege, vdinden vor kongelige hegen, 
vern fred och beschiermelse, besyn derligen at ville forsuare, 
hånd haffue och fordagtinnge till alle rette. Sammeledis 
haffue vi alf samme gunst och naade, fuldbyrd samtyche 
och stadfest alle de priuilegier och friheder, som dennem 
alf vor kierre herre fader salig och høiglofflig jhukomelse, 
och andre fremfarne koninger vdj Danmarch, naadeligen 
vndt, giffuet och confirmerit er, ved deris fulde macht at 
bliffue, ved alle deiis ord, punchter och artickler, som de 
i alle maade vduiszer och jndehollder, forbiudendis alle, ehuo 
de helst ere eller vere kunde, serdelis vore fougeder, em- 
bidtzmend och alle andre, forschreffne vore vndersotte i 
Steege paa persone, goedtzs, rørendes och wrørendis, intede 
wndertagett, desligeste paa forschreffne deris friheder och 
priuilegier, efftersom forschreffuet staar, at hindre, hindre lade, 
eller i nogen maade forfang att giøre, wnder vor kongelige 
heffn och vrede.

Giffuet paa vortt slott Frederichsborg den 16 dag Octobris, 
aar vt prius, vnder vortt signett.

*) straf.
2) 8. Februar.
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Noch et breff aff Koning Frederich den anden vdgiffuen 
som effterføllger.

Wii Frederich den anden med guds naade Danmarckes, 
Norges Vendes och Gottes koning, hertug udj Sleszuig, 
Holsten, Stormarn och Ditmerschen, greffue udj Olden- 
borg och Delmenhorst, helse eder vore vndersaatte, bønder 
och menige almue som bygge och boe offuer aldt vort land 
Møen, euindeligen med gud och wor naade, wiider effter- 
som vore vndersaatte menige borgere och jndbyggere udi 
vor kiøbsted Steege, wnderdanigst beklage, att udj deris 
bye holldes saare ringe axelthorffue, och giøres liden till- 
føringe, der offuer de med thiden meget forarmis, och icke 
kunde komme till borgelig tynge att ophollde. formeen det 
och att vere emod deris gamble priuilegier och friheder, 
dennem aff fremfarne koninger giffuen ere, da paa det der 
udj byen saauelsom udj andre vore kiøbsteder maa holldis 
axel-thorffue efftersom tillbørligt er; bede vi eder alle och 
Strengeligen biude, attj retter eder effter att giøre vore vnder
saatte wdj Steege tillføringe, med huis goedtzs och vare i 
haffuer att aff hende, och der att hollde axelthorffue som i 
andre kiøbsteder, for116 borgere och jndbyggere udi Steege 
schulle der emoed vere forplichtt at hollde falid homble, 
salt, jern, klede och anden deell hves i behøffue, och det 
schelligt och tilbørligt verdt eder selge vnde och affhende. 
Her effter i eder ville wide at rette och forhollde, ladendis 
det ingenlunde.
Giffuet paa vort slott Kiøpenhaffn den 16. Junii aar 1582. 
Vnder vort zignett.

Endnu et breff aff koning Frederich den anden, formellder. 
Wii Frederich den anden med guds naade Danmarckes,

Norges, Vendes och Gottes koning, hertug udj Sleszuig, 
Holsten, Stormarn och Ditmerschen, greffue udj Oldenborg 
och Delmenhorst, giøre alle vitterligt, effter at osz elschelige 
borgemestere och raadmend udj vor kiøbsteed Steege, 
haffue vnderdanigst ladet giffue osz tilkiende, huorledis deris bye 
stden fiskende hoesz dennem ehr affslagen, schall vere fast for
ringen och forarmen, saa att vdj den sted tillforn sammestedz
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haffuer veret wed fembhundret vederheftige boesidendis och for
muendis borgere schall de nu vere meget ringere och meslen for- 
armett1). Aff den aarsage hoesz dennem iche schulle falde 
synderlig næring, der offuer de ere bleffuen tilbage staaendis 
med nogen deris aarlige byeschatt, och beklage dennem at 
den seduanlige taxering paa fornc deris aarlige byeschatt, 
schall falde dennem fast besuerlig, begierendis vnderdanigst, 
vi naadigst ville dennem efftergiffue huis dj aff forgangne aarin- 
gers peninge-schatter med tilbage staar, saa och deris byeschatt 
dennem naadigst formillde och forringere, da paa det vore 
vndersotte udi forne vor kiøbsted Steege, maa bliffue ved 
dend nære och bierge, och giøre till osz och kronen, den 
rettighed som billig och tillbørlig kand vere, haffue vi alf 
vor synderlige gunst och naade, vndt och efftergiffuet, och nu 
med dette vortt obne breff vnde och efftergiffue, borge- 
mestere raadmend och menige borgere wdi forne vor kiøbsted 
Stege huis de aff forgangene aaringers peningeschatter, till denne 
tid ere bleffuen osz schyIldige, saa de derfore schulle vere och 
bliffue quit frj och wtiltalett; sammeledis haffue vi aff samme 
gunst och naade vndt beuillget och tilladt, och nu med dette 
vort obne breff vnde beuillge och tillade att forne borge- 
mestere raadmend och menige borgere udj vor kiøbsted 
Steege, schulle her effter iche giffue mere till aarlige byeschatt, 
end et hundrede march2) som mønten føer gick, och med yder
mere till byschat iche besuergis till saa lenge vi anderledis 
derom tilsigendis vorder. Thj forbiude vi vore rentemester 
fougeder, embidtzmend och alle andre forne borgemestere 
raadmend och menige borgere udi forne vor kiøbsted Stege 
her emod efftersom forschreffuett staar, att hindre, besuerge, 
eller udi nogen maade forfang at giøre, vnder vor hyldiste 
och naade.

Giffuet paa vortt slott Kiøpnehauffn den 21. Junii aar 
1582.

Vnder vort zignett.

*) Denne fremstilling i et kongebrev må vel i det væsenligste stå til troende. 
Tilbagegangen har i forbindelse med syvårskrigen været overvældende.

2) Hidtil var byskatten 175 mark Danske.
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Koning Frederich den anden hans breff som er vdgiffuenn 
aar 1585, vdj jagten paa Møen den 31. Augustii beseiglet 
vnder Møens lands indsegel, huilchet udi sig indehollder, att 
der schall ingen fremmede kiøbmend maa ligge i Grønsund at 
driffue nogen kiøb eller handell med bønderne her paa 
landet, borgerne udi forne vor kiøbsted Steege till forprang, 
och icke at vdschibe eller nogen andre maade at giøre nogen 
forprang, vorre vndersaatte borgere i Steege paa deris næ
ring till hindring eller schade, saa frembt nogen befindes 
att giøre saadanne forprang eller landkiøb, da schulle di haffue 
forbrudt huis de haffue med att fare, och till med halff deris 
boedtzloed etc. effter desz indholld.

It breff wdgiffuen aff koning Christian den 4. formellendis. 
Wi Christian den fierde med guds naade, Danmarckes,

Norges, Vendes och Gottes koning, hertug udj Sleszuig 
Holsten, Stormarn och Dytmerschen, greffue udj Oldenborg 
och Delmenhorst, giøre alle vitterligt, att vi aff vor synder
lig gunst och naade, haffue tagett anammet och vndfangett, 
och nu med dette vort ohne breff thage anamme och vnd- 
fange, vor kiøbstad Steege, med borgemester raadmend och 
menige borgere der sammestedtzs, vdinden vor kongelige 
hegen, vern, fred och beschermelse, besynderligen att ville 
bescherme och fordachtinge thill alle rette, sammeledis haffue 
vi aff samme gunst och naade, fuldbyrd, samtycht og stad
fest, och nu med dette vortt ohne breff, fuldbyrde, samtycke 
och stadfeste alle de friheder och previlegier som stormechtige 
høyborne første och herre, her Frederich den anden, Danmar- 
chis, Norges, Vendis och Göttis koning, vor kierre herre 
fader salig och høylofflig jhukommelse, dennem naadigst 
stadfest haffue, ved fuldmacht at bliffue udj alle sine ord, punch- 
ter och artichler, efftersom de vdj alle maade .vduiszer och 
jndeholder, effter høgbemelte vor kierre herre faders stad- 
festelsze breffs liudelse, forbiudendis der fore alle ehuo de 
helst ete, eller vere kunde, serdelis vore fougeder, embidtz- 
mend och alle andre forne vor kiøbsted Stege med borge- 
mestere, raadmend, och menige borgere der sammestedzs 
her emoed paa deris friheder och preuilegier, efftersom for- 
schreffuet staar, att hindre, eller vdj nogle maade forfang att
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giøre, vnder vor hyldeste och naade. Giffuet paa vort slott 
Kiøpnehaffn den 15. Septemb. aar 1596.

Vnder vort zignett.

Noch er wdgiffuen et breff aff koning Christian dend fierde, 
som følger.

Wii Christian den fierde, med guds naade, Danmarckes, 
Norgis Vendis och Gottis koning, hertug vdj Sleszuig, Hol
sten, Stormarn och Ditmerschen, greffue vdj Oldenborg och 
Delmenhorst, giøre alle vitterligt, att efftersom menige borger- 
schabett vdj kiøbstederne, her udj vort rige Danmarch, nu 
till denne allmindelig herredage, her wdj vor kiøbsted 
Kiøbenhaffn, wed deris afferdigte fuldmechtige och vdschud 
wdaff en huer bye ved en visze antal aff deris middel1), 
nu samptligen hauffer eligerit och wduald den høyborne første 
och herre her Christian2) arffuing till Norge hertug wdi 
Sleszuig Holsten Stormarn och Ditmerschen, greffue udj 
Oldenborg och Delmenhorst, voris elschelige kierre søn, till 
disze konge riggers Danmarck och Norgis, sampt des wnder- 
liggendis provinders regiering, dersom gud allermegtigste 
det saa haffde forseett, at hans kierlighed vor død offuer- 
leffuendis vorder, effter det breffs segels liudelse, de osz 
vnderdanigst der paa giffuet haffuer, da haffüe vi nu der 
emod paa vor kongelig throe och ehre loffuet och tilisagt, 
att saadan deris beuilling och wahll, icke schall komme 
dennem eller deris effterkommere till nogen forkrenchelse 
paa deris kiøbstedz privilegier och friheder, och effterdi 
høybemelte voris elschelige kierre søn, formedelst hans 
kierligheds minorennitet och ringe allder nu icke (som wdj 
slig fald den fornødenhed wdkreffuer) med previlegiers con- 
firmation forbemelte borgerschab kand forsiune, saa schall 
hans kierlighed dog vere forplicht, førind hans kierlighed 
jndtreder, wdi en fuldkomen regiering at confirmere och 
besegle menige borgerschabett wTdj kiøbstederne, her wdj 
riget, alle huis previlegier och friheder dennem af osz och 
fremfarne koninger wdj Dannmarck, naadigste giffuene ehre, 
efftersom her vdj rigett haffuer veret sæduahnligtt, och

J) midte.
2) den udvalgte prinds Christian, der dog døde för faderen.
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fremfarne toninger for hans kierlighed giortt haffuer, desz 
till bedre foruaring, at saa fast och vbrødeligen holdes schall 
vdj alle maader, efftersom foreschreffuett staar, haffuer vi 
ladet henge vor kongelige secret, her neden fore, och med 
egen handt vnderschreffuit. Giffuet paa vort slaatt Kiøben- 
haffn den 25de Maii anno 1608.

Christian.

Endnu jt breff som koning Christian den fierde haffuer 
naadigst denne kiøbsted Steege meddeelt och giffuen, formellendis 
som effterfølger.

Wii Christian den fierde med guds naade, Danmarkis,
Norgis, Vendis och Gottis koning, hertug udj Sleszuig, Hol
sten, Stormarn och Dytmerschen, greffue vdj Oldenborg och 
Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at efftersom vore och 
cronens vndersaatter, menige jndbyggere udj vor kiøbsted 
Steege paa vort land Møen, vnderdanigst till osz haffuer 
supplicerit och klageligen thillkiendegiffuet, huorledis der till 
byen aff bønder och andre giøres gandsche ringe tillføring, 
och dett aff den aarsag der sammestedtzs iche er forordnett 
och berammett en visz thorffuedag paa huilchen hønderne 
der paa landet boendis, kunde till dennem jndføre huis 
vare de haffuer at afflade, och igien hoesz dennem att jnd- 
kiøbe, och sig tilforhandle huis vare de kunde haffue udj 
fornødenhed, borgerschabet der sammestedz icke till ringe 
besuering, och deris nerings forderffuelse da paa dett forne 
vor kiøbsted Steege maa bliffue ved magtt, och desz jnd- 
byggeris effne och formue maa tiltage och formeris, ville vi 
her med saa haffue forordnett och befalet, at her effter om 
fredagen vdj huer vge, skall holldis en thorffuedag, vdi 
forne vor kiøbsted Steege, som udj andre kiøbsteder bruge - 
ligtt och seduanligtt er; bedendis och biudendis menige bøn
der och almuffue som der paa landett boendis ere, attj retter 
eder eflter paa forne dag med huis vare i kand haffue at 
aff hende, at søge till forne vor kiøbsted Steege, och der at 
holde eders axeltorff, och eders handel och vandel søge och 
bruge med borgerne der sammestedtzs, som det sig eigner 
och bør, och icke med nogen anden (: med mindre i samme 
eders vare hidtill vor kiøbsted Kiøbenhaffn effter voris be-
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falning till eders ienszmand der omb vdgangen, ville hid
føre :) de schulle jgien vere forpligtt at hollde fall, for et 
skielligt och billigt verd och kiøb, klede homble, salt, staai 
och huis anden kiøbmands vare i till eders huses behoff haffue 
fornøden huor effter sig en huer och en kand wiide at trette 
och forhollde, ladendis det ingenlunde.

Giffuet paa vort slott Kiøbenhaffn, den io. Decembris 
anno 1618.

Vnder vortt zignett.

Ithem et breff som koning Christian den fierde, haffuer naa- 
digst meddeelt Steege Borgere, som formellder.

Wi Christian den fierde med guds naade, Danmarkes, 
Norges, Vendis och Gottes koning, hertug udj Sleszuig, 
Holsten Stormarn och Ditmerschen greffue vdj Oldenborg 
och Delmenhorst, giøre alle vitterligt at efftersom osz elsche- 
lig borgemester och raad sampt menige borgerschabit vdj vor 
kiøbsted Steege paa vort land Møen alf osz vnderdanigst 
haffuer verit begierrendis noget aff desz tilligende offuer
drifft1), till saaland at maate lade indhegne, huilcket vi 
dennem naadigst aff synderlige gunst och naade ville haffue 
samtøcht och beuilgit och nu med dette vort obne breff sam- 
töche och beuilge, at forne borgemestre, raad och menige 
borgerschabit aff deris till samme bye tilligende offuerdrifft 
maa lade indhegne till saaland, och der af en huer nyde och 
bruge2) saa vit dennem aff voris dertill forordinerede com- 
missarier bliffuer vduist, forbydendis alle och en huer, ehuo 
somheldst de ere eller vere kunde, forschreffuene borgemestre, 
raad och menige borgerschabit vdi forbemelte Steege her 
udj mod efftersom forschreffuet staar, at hindre eller wdj 
nogen maade forfang at giøre, vnder vor hyllest och naade.

Giffuet paa vort slott Kiøbenhaffn den 18. Decembris 
anno 1627.

Vnder wort zignett 
Christiann.

*) Den misforståede form «over«drev træder allerede her frem istedenfor 
ovre eller ore, der betyder skov under afdrift.

2) Altså endnu ikke til ejendom. Det er Rødstensmarken.
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Efftersom forbemeltte kongelige breffue saaledis formellen
dis, och ellers andre flere gamle forefundne breffue, thill 
vidnesbiurd i saa maade, voris stadtz zechrett.

(Byens segl er trykt herunder).

Foruden de hos Paludan meddelte breve findes her stad
fæstelsesbreve fra Christoffer II 1321 og fra Erik af Pommern 
1420 samt brevet fra Fredrik II fra 1585, og foruden de i bys
bogen nævnte alle de breve, der er udstedt efter kong Hans’s 
stadfæstelsesbrev af 1483, der slutter listen i bysbogen, og hvoraf 
vi altså kan se, at nævnte liste er indført mellem 1483 og 1507. 
Derimod mangler i afskrifterne fra 1648 adskillige vigtige breve, 
der altså have været tilstede ca. år 1500, da listen i bysbogen er 
skreven.

Foruden selve købstadprivilegiebrevet fra Erik Glipping mangler 
brevet om toldfrihed på Skanør marked, som »og er givet af 
frem farne konning Erik«. Dette udtryk kunde i og for sig gælde 
såvel Erik Menved som Erik afPommern. Men ordet »og« hen
viser snarest til den førnævnte konge, Erik Glipping, og dette er 
så meget sandsynligere, som talen er om Skanør, der spillede 
hovedrollen i 13de årh., medens Falsterbo siden træder i for
grunden. Man kunde også tænke på Erik Plovpenning og deri 
finde en yderligere forklaring til, at han blev fiskernes skyts
helgen. Brevets indhold kendes ikke, og vi ved altså ikke, hvor 
langt den toldfrihed for Stege borgere strakte sig. Den må for
mentlig have været meget begrænset, da vi véd, at der længe 
efter, 1336, da den Svenske konge rådede i Skåne, blev givet de 
Mønske fiskere en lignende gunst. I den senere middelalder vides 
det ikke, at nogen har havt toldfrihed på fiskemarkedet.

Fremdeles mangler det ottende brev, som var Christian den 
førstes stadfæstelse på de hidtidige privilegier, og denne er rimelig
vis givet ved kongens thronbestigelse 1448.

Endvidere savnes også det niende brev fra samme konge, 
at »ej told skal gives af Stege borgere på Møn om fiskeri«. For
modenlig er dette en stadfæstelse eller udvidelse af Skanørbrevet, 
så at »på Møn« skal henføres alene til Stege borgere. Ellers kunde 
ordene også opfattes som toldfrihed af fiskeriet på Møn. Men vi
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ved, at der lang tid efter betaltes en klækkelig told af dette 
fiskeri, en afgift, der først over ioo år senere blev betydelig 
nedsat.

Endelig mangler det 13de brev ligeledes givet af Christian I 
om møller. Formodenlig har det gået ud på at indrömme Stege 
borgere ret til at opføre vejrmøller udenfor byen på slottets grund, 
hvor vi senere finder en række møller med afgift til slottet.

Mærkeligt nok savnes netop de breve, der må have havt den 
störste direkte økonomiske betydning for byen. De har vel for
modenlig været fremdragne så ofte, at de derved er bortkomne. 
Svenskerne kan ikke — som man har villet — gives skyld for 
denne forsvinden, såsom afskrifter af de da forhåndenværende 
breve 1648 blev indsendte til regeringen 10 år för Svenskekrigen. 
Resen meddeler, at magistraten rejste ind med privilegierne, men 
fik ikke originalerne tilbage.

Købstadretten med de dertil knyttede handelsprivilegier har 
tidlig vakt striden mellem by og land, der siden stadig fort
sættes gennem alle følgende århundreder og ofte giver sig de 
mærkeligste udslag. Den regel, som allerede Christiern I udtaler1), 
at »bønder skal bjerge sig af ager og eng, og købmanden af sit 
købmandskab«, måtte medføre et fuldstændigt forbud mod al 
handel udenfor Stege torv. Men her gjaldt det ikke alene at 
töjle bønderne, men også herremændene gav sig af med »for- 
prang«, handel på landet, fremmede købmænd vilde også være 
med, og de Vendiske søstæder havde jo endog særlige rettigheder 
til handel overalt. Kongerne havde derfor sin hyre med at op
retholde byernes privilegier; de mange ovenfor meddelte breve 
viser, at de gjorde deres flid i den retning. At kongerne tidlig beflit
tede sig herpå, viser, at de skönnede, hvor stor en støtte de kunde 
få i købstæderne overfor den voxende adelsvælde; og endvidere 
måtte kongens økonomiske interesse tilsige ham en sådan politik, 
såsom de fleste købstæder, og deriblandt Stege, »lå til Kongens 
fadebur«, det vil sige, at indtægten gik direkte i kongens kasse 
og ikke til lensmanden. Men det gjaldt privilegier såvelsom love 
og forordninger i hine tider, at livet var stærkere end bogstaven; 
trods talløse gentagelser kunde forbudene ikke overholdes, og 
klagerne fortsættes. Men også modparten, landboerne, lader høre 
fra sig, og allerede kong Hans må 1507 göre dem den indrom-

x) Denne regel er forövrigt förste gang udtalt i Erik af Pommerns store for
ordning af 1422
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melse, hvorom påberåbes tidligere, (ukendte) privilegier, at de 
måtte sejle til Tyskland og sælge de kreaturer, som de selv 
havde opdrættet. Men dette gav naturligvis forøget anledning til 
stridigheder. Når landboerne først havde kunnet hævde deres ret til 
selv at sejle til Tyskland, var ævred praktisk talt opgivet. Vi ser 
da også, at det er herom den fortsatte strid føres. Christiern II 
søger i sit brev af 23 Marts 1516 at balancere mellem by og 
land. Navnlig blusser striden op i 1551, som det ses af de to 
interessante breve fra borgmester, Per Mikkels on, til lens
manden, Anders Bille. Klemen Anderson i Sømarke, der 
da var landsdommer på Møn, havde stævnet rådmanden, Staffin 
Staffin son, fordi denne forholdt ham et thingsvidne, som Kle
men havde ført på landsthinget. Da Striden ses at dreje sig om 
bøndernes sejlads til Tyskland, har thingsvidnet formodenlig om
handlet fremlæggelse af kong Hans’s brev. Da skriver borg
mesteren to breve, et officielt og et privat brev, til Anders Bille, 
der da opholdt sig i København, om at støtte borgerne imod 
bønderne, og det ses, at byen har lovet ham 1100 mark for 
sådan støtte!

Også Klemen Anderson var rejst til København, og ved sin 
hjemkomst havde han været så tillidsfuld, at han endogså havde 
pralet af, hvad han skulde udrette. Ja, der var udbredt det rygte, 
at byens udsendinge i København var kastet i tårnet derinde.

Desværre kender vi ikke sagens udfald, men det er ikke 
sandsynligt, at bønderne har kunnet føre deres sag igennem hos 
regeringen, når lensmanden stod på borgernes side, om end han 
var købt.

Imidlertid er det glædeligt at se, at en bonde på den tid kan 
optræde med så megen kraft og myndighed, som landsdommeren, 
Klemen Anderson i Sømarke.

Striden fortsattes dog uafladeligt, og det er ikke underligt, 
når den har så gamle rødder, at den endnu i vore dage er vanske
lig at dæmpe.

På et andet område står borgere og bønder øjensynligt sam
men imod herremændene. Ofte flygtede stavnsbundne bønder 
ind til byen og blev antagne der som borgere — det gælder for
modenlig adskillige af de bønder, der ifølge bysbogen har købt 
gårde i Stege. Da så herremanden vilde »dele dem tilstavns« o: 
kræve dem tilbage, klager byen til kongen (Chr. III), kongen 
dommer da, at de, der har været borgere uantastet i 3 år, skal
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få lov at blive; men herefter må købstaden ikke indtage nogen, 
der ikke forud har frit (løskøbt) sig fra sit herskab.

Mærkeligere er det at se, at land og by ved samme tid enes 
godt om at forlange forbud mod udførsel af korn — ialfald fra 
Nov. 1556 til Mikkelsdag 1557, når høsten er kommen ind; ja 
nogle af bønderne vil endog have forbud i 3 år og beder om, at 
købmændene skal sælge til billig pris, da der ikke kommer frem
mede skibe. Man kan heraf se, at landboerne var interesseret i 
lave kornpriser, da hovedforretningen dengang var kreaturfedning. 
Der kommer også, April 1557, et kongebrev, der sætter livsstraf(I) 
for at bryde forbudet mod udførsel af korn og klapholt □: bødker
træ, formodenlig til mejeribrug.

Vi har således set, at Stege bys købstadrettighed stammer fra 
1268 (eller 69). Den er altså omtrent samtidig med Eriksgildemes 
skrå'(vedtægt) fra 1266. Herom må jeg henvise til en afhand
ling om disse gilder, der vil få sin plads i Møns historie. Stadens 
kommunale ordning har formentlig udviklet sig efter gildernes 
mønster. Gildernes »oldermænd« kaldtes paa Latin »seniores« 
(»oldinge«), der undertiden går over til »senatores«, hvilket man 
i begyndelsen også finder brugt om byernes rådmænd; dog 
bliver disse snart betegnede med det Romerske navn »consules«. 
Borgmesterembedet finder man derimod først 100 år senere almin
delig indført.

Middelaldernes særpræg er helt igennem styrelsen ved en 
kreds af de i social henseende mest ansete mænd. Således har 
sikkerlig forholdet også været i Stege. Centralmagten søgte 
ganske vist efter ringe evne at gore sin indflydelse gældende. 
Men fra gildeskråerne kender vi den kraftige modstand, som 
»myndighederne« mødte i de små samfund, hvis ordning hvilede 
på den personlige og kommunale selvstændigheds overleveringer 
og sædvaner.

Denne overlevering har kendelig givet de ældste stadsretter 
præget af borgerlig samfundsfølelse. Ejendommene måtte ikke 
gå ud af borgernes hænder, og navnlig ikke til »mægtige mænd«, 
enten gejstlige eller verdslige. Når en borgerlig pige giftede sig 
med en adelsmand, mistede hun sin arv i byen(!) o. s. v. Men 
alle disse skranker faldt efterhånden.

Der hengik en lang række århundreder, inden det lykkedes 
statsmagten at kvæle det kommunale selvstyre. Herved kan an
føres et drastisk exempel, hvori myndigheden dog havde den
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utvivlsomme ret, men ikke formåede at sætte sin vilje igennem. 
På grund af de mange hærgende ildebrande i de tætbyggede 
stæder, begyndte regeringen allerede i slutningen af middelalderen 
at udstede forbud mod stråtag i købstæderne, og disse forbud gen
toges uafladeligt i de følgende århundreder. Men det gik kun 
småt, så småt, at endnu levende personer kan huske, at der har 
været stråtage i Stege! Sagen er, at staten i middelalderen fuld
stændigt og senere for störste delen manglede det hele embeds
maskineri, der alene var istand til at organisere og uniformere de 
spredte viljer. Det turde vel være, at ingen historisk udvikling 
har været mere skæbnesvanger end denne for udformningen af 
vort folks karaktér.

Inden vi gå videre, må vi se lidt på Roskilde stadsret af 
1268, således som den må antages at have været mønsteret for de 
fleste sjællandske stadsretter og også for Steges. Her skal nævnes 
enkelte mærkelige bestemmelser.

§ 1 fastsætter 40 mark bøde til,kongen og lige så meget til 
byen for den borger, der dræber en udenhys mand og den uden
bys mand, der begår drab i byen eller »innen thes rom«. Mærk, 
at det ikke er drabet, men bruddet på bysfreden, der straffes med 
denne höjeste bøde. Hvor grænsen for Stege byfred har været 
draget, vides ikke. Stubbekøbing havde til landsiden godt 1/4c mil, 
mod sundet indtil midtströms. I lighed hermed har midtströms- 
linien formentlig dannet sydgrænsen for Stege byfred.

§ 2. Den, der øver vold mod en jomfru eller en kvinde, 
skal have sit hoved forbrudt.

§ 3. Den, der gör hærværk i byen, skal bøde 9 mark til 
den skadelidte, 9 mark til kongen og lige så meget til byen.

§ 4. Lige så meget skal den bøde, der sårer nogen på torvet, 
men hvis han kun slår ham, ikke tilføjer ham sår, skal han kun 
bøde 3 mark til den skadelidte, kongen og byen.

§ 6. Den borger, der ikke sörger for at få lagt bro til sin 
gård inden en dag efter at fogden (kongens embedsmand) eller 
borgerne har pålagt ham det, skal bøde 9 p, som skulle deles 
mellem fogden og borgerne.

§ 7. Lige så går det den, der lægger sin mødding på gaden 
og ikke får den ført bort inden den af fogden og borgerne fast
satte tid.

§ 11. Når en mand dør i byen, og hans arvinger ikke ere
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tilstede, da skal det gods, han efterlader sig, »som kaldes danefæ«, 
forvares et år af en borger. Melde arvingerne sig ikke inden den 
tid, da skal godset overgives til fogden.

§ 12. En borger skal stævnes for stadens rådhus; der skal 
der afsiges dorn over ham efter loven og stadens sædvane. Men 
en borger må ikke stævnes for landsthinget eller kongen eller 
andensteds, uden når han ikke vil bøje sig for denne dom.

§ 16. Når noget nyt skal bestemmes i byen, da skal der 
træffes bestemmelse derom af fogden og borgerne i endrægtighed; 
alle bestemmelser, der træffes på anden måde, ere ulovlige og 
ugyldige.

Af bestemmelser, der senere tilføjedes, kan nævnes:
§ 24. Den bager, der ikke overholder de bestemmelser, som 

kongens foged og borgerne have truffet om brødets størrelse og 
godhed, skal første gang betale 9 P, anden gang 3 mark i bøde. 
Men hvis han tredje gang forbryder sig, må han ikke bage i et 
helt år og skal desuden »pines med stödt« (?: kagen eller gabe
stokken).

§ 25. Det samme gælder bryggerne, dog fritages de for legem
lig straf ved tredje overtrædelse.

§ 26. Kongens foged skal stævne for byens thing og der 
rejse tiltale efter loven og byens sædvane.

Senere, i 1483, giver kong Hans byens råd samme straffe
myndighed som Københavns og Roskildes.

Endnu bør bemærkes, at det, at de meget ofte höje bøder i 
regelen deles mellem den skadelidte, byen og fogeden, så at både 
anklagere og dommere får del deri, snart gör retssagerne til en 
handel, om vedkommende kan købe sig fri. Herpå har vi senere 
også på Møn talende exempler.

Den noget yngre såkaldte kong Eriks almindelige stadsret 
antages aldrig at være trådt i kraft; den var bygget på Riberretten, 
der var berömt på grund af dens overordenlige strenghed, især 
imod kvinderne.

Man ser heraf, at kongen har søgt at skaffe sin foged (endnu 
nævnes ikke lensmanden) en mægtig og gunstig stilling. Hvor
vidt og hvor snart dette blev gennemført i Stege, vides ikke.

8*
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Herom er der sikkert i det 14de årh. ført adskillige kampe. 
Først mere end 150 år efter finder vi i den såkaldte Dronning 
Margrethes alm. stadsret nogle spor af disse kampe. Da forbydes 
det at stifte gilder; der sættes dødsstraf for den, der »gör samling« 
i byen uden rådets vidende og vilje og de höjeste bøder (40 mark) 
for den, der siger eller gör imod det, som fogeden, borgemester og 
råd med kongens fuldbyrd. pålægger. Her møder vi da også for 
første gang bestemmelsen om, at kongen (fogeden, lensmanden) har 
forkøbsret til alle de varer, der bringes til byen. Den lille kom
mune ligger efterhånden under i kampen.

Man har forsvaret statsmagtens indgriben ved, at den vilde 
værge småfolk mod det herskende råds overgreb. Der kan påvises 
bestræbelser i den retning, men også på det modsatte, navnlig, 
når det ved statsmagtens hjælp lykkedes at nedslå bevægelser 
blandt småborgerne. Disse har næppe i fiskeriets glanstid, da vel
stand rådede i byerne, ladet sig byde ret meget af rådsherrerne, 
og rådstuemøderne, hvor formentlig alle grundejerne samledes, 
spillede en betydelig rolle.

Om bevægelserne i de Danske købstæder paa denne tid er 
der kun opbevaret få efterretninger. Så meget mere hører vi i 
denne retning fra de Nordtyske stæder, der utvivlsomt har været 
forbilledet for de Danske og da navnlig for en by som Stege, 
der har stået i levende forbindelse fra tidlig tid med Stralsund og 
senere med Rostock.

I disse stæder foregik allerede i begyndelsen af det 14de årh. 
stærke omvæltninger. Håndværkerne rejste sig mod de gamle 
råd, der gentagne gange blev styrtede, men atter genindsattes til
dels ved fremmed hjælp, også fra Danmark (Erik Menved). Disse 
bevægelser har uvilkårlig måttet give genlyd i de nærliggende 
Danske søstæder, og det har sikkert været med blandede følelser, 
at Stege borgere var vidner til den store fyrsteforsamling, der 
1315 holdtes på slottet og i byen, og hvor planen lagdes til felt
toget mod de Tyske stæder, navnlig Stralsund. Men hvad der 
er foregået i det 14de årh. i vore købstæder, derom erfarer vi 
intet eller lidet. Dog må rådsherrernes magt være gået styrket 
ud af gæringen, thi statsmagtens indflydelse er kendelig svækket, 
sandsynligvis ved rigets opløsning i første del af århundredet. 
Trods Erik Glippings love bliver stædernes borgmestre og råd 
faktisk livsvarige og supplerende sig selv, og fogedens magt synes 
at have beroet på hans personlige indflydelse. Som kongens re-
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præsentanter overfor byen stå nu byfogeden og lensmanden. Den 
første skal overtage retsplejen og kongens tjeneste; men ligesom 
bythinget, som han leder, står under rådstueretten, hvor rådet 
dommer, så er han selv en underordnet person, som ofte hverken 
kan læse eller skrive, og om hvis udnævnelse rådet strides med 
kongen. Lensmanden har ganske vist såvel efter loven som sæd
vane den øverste magt. Men kun få af dem interesserede sig så 
meget for byens småsager, at de gad gribe ind deri, når sagerne 
ikke stilledes paa spidsen. Særlig lensmanden på Stege slot var som 
oftest fuldt ud optaget andensteds i rigets tjeneste. Og var han 
hjemme, har han næppé været tilbøjelig tilsat fortrædige byens 
rådsherrer, der sikkert jævnlig har været hans gæster. Et sådant 
omgangsforhold finder vi særligt mellem Anders Bille og byens 
råd på et senere tidspunkt.

Rådets medlemmer havde ingen pengeion, men derimod brug 
af nogle jorde, formodenlig de samme, som endnu ligger til borg
mesterembedet. Desuden havde de forskellige sportler og var 
skattefri. Rådstueretten var fornemmere end bythinget; i nogle 
købstæder benyttedes den som anden instans istedetfor lands- 
thinget. Dette var ikke tilfældet i Stege, hvor sagerne gik fra 
rådstueretten og bythinget til Møns landsthing, skont dette lededes 
af en bonde, medens landsdommeren i andre provindser i det 16. 
årh. altid var en adelsmand. Mange købstæder søgte for sig at 
hævde »landsthingsret«, men denne indskrænkedes tilsidst (1586) 
til København, Malmø og Ribe. Alle andre måtte underkaste sig 
provindsens landsthing. Hvorledes forholdet var mellem rådstue
retten og bythinget, er ikke klart. Den første synes at have be
handlet de vigtigere sager. Disse forhold berdres i flere af de 
meddelte aktstykker.

Hvor rådet i Stege nævnes, består det i regelen al 2 borg
mestre og 4 rådmænd; udeladelser er tilfældige.

Foruden det hoje råd og byfogeden nævnes en byskriver, 
der selvfølgelig måtte kunne den sjeldne kunst at skrive, og til
lige helst forstå lidt Latin. I Stege synes han dog ikke at have 
været klerk (præstelært). Endvidere finder vi en kæmner; nav
net er igennem Tysk afledet af det Latinske »Camerarius«, der i 
den ældre middelalder betegnede dem, der var ansatte ved kon
gens rentekammer, og derfor på Dansk snarest skulde hedde 
kammermester. Med ordenlig aflæggelse af regnskaber kneb det 
dog særlig i en tid, da skrivekunsten var så lidet udbredt. Ofte
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ser vi borgmestere, kæmnere og borgerudvalg »være« eller »sidde« 
over regnskab, for efter mange års forløb at udfinde, hvad en 
afgående embedsmand skyldte eller havde tilgode; således Mikkel 
Anderson i 1557.

Under kæmneren tjente i reglen fj erdingsmæn d (senere 
efter Tysk »rodemestre«), som skatteopkrævere, hvilket sikkert 
også har været tilfældet i Stege, der meget tidlig var delt i fire 
fjerdinger, af hvilke de tre nævnes i bysbogen. Deres omfang og 
grænser, kan vi slutte os til fra yngre dokumenter, ligesom de 
endnu huskes af ældre borgere i byen.

Vestrefjerding har omfattet den ældre del af byen: vestre 
side af Langestræde og kvarteret om kirken. Den begrænsedes af 
Langestræde, Farverstræde, Torvet og Torvegade, og senere (da 
ladegården [1696] opløstes) fortsat ned til havnen.

Farverstræde nævnes dog ikke i bysbogen; det har først senere 
fået navn af det der liggende farveri.

Til denne fjerding hørte Dybsbrostræde, tidligst kaldet stræ
det ned til »Djufsbro«, den gamle fiskerhavn, altså byens aller
første gade. Senere tiders misforståelse har forvansket navnet til 
»Dystbrostræde«, og dertil knyttet en krønnike om en »dyst«, 
som der har stået.

Norrefjerding var kvarteret mellem Langestræde, Skamme
stræde og Torvet og indbefattede her byens fornemsie bygninger. 
Den førstnævnte borgmester J. Ferkentin boede i Norrefjerding 
og må da sikkert have boet i en af gårdene ved Torvet. Skamme
stræde skrives således i hele det 15de årh.; navnet betyder i 
modsætning til Langestræde det korte stræde (af det oldnordiske 
ord »skammr« kort, hvoraf »skæmt«, som forkorter tiden). Heri 
har vi et interessant exempel på den sejge bevaring af gamle ord 
i navne, længe efter at betydningen er glemt. Allerede i det iéde 
årh. forstår man ikke mere navnets ’betydning; i 1494 skrives det 
første gang »Skammelstræde «; længe skifter de to former, indtil 
endelig skammel vinder sejr og holder sig lige indtil 1867. Da 
fandt man medrette, at skammel var meningsløst, og da man 
hverken kendte eller forstod den rette form, bortkastede man helt 
det gamle navn og erstattede det med det lidet karakteristiske 
»Rådhusstræde«, ligesom man lod adskillige andre af de gode 
gamle gadenavne forsvinde.

Et forslag om at lade de ny navne male på gadehjørnerne
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blev dog dengang forkastet. Måske kunde dette åbne mulighed 
for en ny overvejelse af dette sporgsmål? Engang i fremtiden 
vil dette jo sikkert ske. Lange- og Skammestræde forbindes på 
midten ved »Dragestræde«, som det kaldes allerede i det 15de 
årh., og det går sikkert længere tilbage til den tid, da byen 
væsenligst bestod af Langestræde, hvorfra der gik en »fægang« ud 
til vangen; ad denne vej blev kreaturerne »dragne« ud og hjem 
morgen og aften, og dermed stemmer, at vi på hjörnet af dette 
stræde og Skammestræde i 15de årh. finder en familie Per og 
Clemen »Driver«, der formodenlig der har havt et vogterhus ved 
vangen. I meget yngre bykort finder vi dette navn forvansket 
til »Dragørstræde», skönt det sikkert intet har at göre med byen 
Dragør. Samtidig kaldtes det også »Skadestræde«, formodenlig 
fordi en familie, Skade, har boet der; men dette navn har rime
ligvis havt en »skadelig« klang, thi i 1867 har man her gen
optaget det gamle navn »Dragestræde«, der nu er det officielle.

I vangen mellem stræderne nævnes også i det 15de årh. 
»hestevandingen« ved siden af Henrik Skånings toft. Denne 
vanding er utvivlsomt den endnu tildels bevarede dam i Hages 
vænge, som man dog nu er ifærd med at fylde. Mon der ikke 
kunde blive stemning for at bevare i et haveanlæg en rest af 
denne lille dam, siden dens erindring rækker tilbage til middel
alderen ?

Øster fjerding har omfattet alt, hvad der lå på østre side 
af hovedgaden lige fra Mølleporten og ned til slotsladegården — 
senere fortsat lige til havnen. Ved Bagerstræde (nu Store 
Strandstræde) deles fjerdingen i en ældre og yngre del. Bager
stræde har formentlig engang været bygrænse mod øst; navnet 
fortæller rimeligvis om en tid, da de ulykkelige bagere måtte 
bo for sig selv i byens udkant; de var udelukket af gildesam
fundet og forfulgtes også siden med særlige strænge straffe, fordi 
de sigtedes for bedrageri med brødet. Udenfor linien Bager
stræde—Skammestræde har formentlig været byens oprindelige 
vang, hvorover der har ført en møllevej fra Torvet ud til møllerne, 
der lå på kongens grund udenfor byen på samme plads som 
Storemølle nu. Deraf kommer navnet Møllestræde, hvis 
yderste stykke hed Nörremøllestræde. Nu er Møllestræde 
ombyttet med det farveløse navn »Storegade«.

Formodenlig ved fæstningsvoldenes anlæg og bygrænsens
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derved foranledigede flytning samt byens påfølgende brand (1457) 
er vangen blevet udskiftet til fuldstændig bebyggelse. Efter denne 
tid møder vi nemlig en lang række af handler, hvorved beboerne 
af Møllestræde køber »fortå« af byen. Om betydningen af 
fortå eller forte er meningerne endnu delte; snarest må det dog 
antages, at man derved har ment en indhegnet del af bypladsen 
eller vangen, hvori kreaturerne samledes morgen og aften, og 
hvortil der hørte en »fægang«; undertiden synes »fortå« at være 
brugt om selve denne fægang, men ofte hedder det netop »forte 
og fægang«. Det ses af bysbogen, at møllevejen har været endog 
betydelig bredere end den nuværende brede gade; måske har den 
været forsynet med led i begge ender, så at den har kunnet tjene 
som byens fortå — ellers vilde dens overordenlige bredde være 
uforklarlig. Efter at den er blevet bebygget på begge sider i 
sidste halvdel af 15. årh. er møllevejen blevet til Møllestræde, og 
dens store bredde er bleven indskrænket derved, at hver grundejer 
køber »sin fortå« af byen; det drejer sig om jordstykker af indtil 
18 alens dybde. Oftere nævnes det, at disse arealer delvis er 
blevet bebygget indtil i flugt med naboens hjorne; men en del er 
blevet liggende som »fortov« enten ud mod gaden eller mellem 
husene langs deres sider; husene lå nemlig med gavlen til gaden. 
Derved fås der en rimelig forklaring af overgangen fra betydningen 
»fortå« til fortov. Den sidste form af ordet møder vi i slutningen 
af perioden (ca. 1600) i stavemåden »fortoff«. Det bemærkes, at 
disse fortåhandler næsten udelukkende forekommer i Møllestræde. 
Forøvrigt synes der i den yderste del af Østerfjerding, kvarteret 
omkring St. Gertruds kirke, tidligt at have været en mindre be
byggelse. Den vestre ende af fjerdingen stødte sammen med 
slotsgrunden der, hvor »Bystræde« formentlig har været (nuvæ
rende Lillestrandstræde). Østerfjerding skrives et par gange »Øster- 
fareth«, hvilket kunde være en fejlskrift for »Østerherred»; men 
da det begge steder drejer sig om grundejere, der køber sin fortå 
af byen, kan der ikke være tale om udenbys mænd. Ordet må 
derfor forstås som Østerfjerding; men bogstaveringen kan godt 
være påvirket af Østerherred, smig. »Norrefyaring«.

Den 4de fjerding nævnes ikke i bysbogen; men det er sik
kert kun tilfældig. Den hed Bytte- eller Bøttefjerding, 
således som det kendes fra dokumenter i 17de og 18de årh. og 
endnu erindres af ældre borgere. Den omfattede den trekant, der 
begrænses af Skammestræde og Møllestræde og er øjensynligt
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den yngste del af byen1). Her opstår Norrestræde langt hen i 
det 16de årh.; Nygade er først opstået i vore dage.. Navnet 
Bytte er ikke lett at forklare, når man ikke kan tænke på et ord 
»bytå«, »bytte«, ligesom »fortå, forte«. Man kunde tænke sig, at 
der i denne sidste del af byvangen er blevet indrettet en indheg
ning for kreaturer, da man begyndte at bebygge Møllestrædets 
»forte««; det vilde passe til Dragestrædets fægang. Hvis denne 
formodning holder stik, vilde deri være en støtte for den oven- 
fremsatte forklaring af begrebet »forte« i almindelighed.

Af kortet vil man se, at byens indkørsel fra Syd ikke var i 
fortsættelse af Storebro. Fra denne måtte man køre Øst om 
langs slottets havn og forbi slottet, der lå på den fremspringende 
slotsnakke, som af Anders Bille 1531 kaldes »Borrenakke«. 
Pæleværket, der oprindelig spærrede indløbet, har naturligvis stået 
i snævringen lige for slotsnakken, og da spærringen er opgivet 
har broen formodenlig først været anbragt på dette sted. Hermed 
stemmer et sagn, at Storebro forhen har ligget længere mod Øst; 
således kunde gamle skipper Rasmussen (»Danebrogsmanden«) 
huske, at hans bedstemoder havde fortalt, ligesom også Viborg 
1670 beretter, at da kunde man endnu i vandet se levninger af 
slotsbroen. Længere hen i middelalderen er broen flyttet til dens 
nuværende plads, formodenlig for at beskytte slottet og dets havn 
mod indtrængen af fjendlige skibe. Når ikke destomindre ind
kørslen til byen vedblev at gå østen om forbi slottet, har grunden 
hertil sikkert været hensynet til »kongskøbet«, at alle varer, der 
bragtes til byen, først skulde tilbydes kongen, det er høvidsman
den på slottet. Kun hvad han ikke vilde købe, blev ført ind i 
byen, hvor det kun kunde komme ad det stræde, der begrænsede 
slotsgrunden, og som derfor formentlig er det, der kaldtes By
stræde (senere Hattemagerstræde). Grænserne for slotsgrunden 
kender vi fra domainesalget i 1769, og således er de angivne på 
kortet. Indenfor denne linie har ligget alle de til slottet hørende

’) Dog må bemærkes, at meget tyder på, at store dele af »vængerne« har 
været bebyggede i middelalderens slutning, men er blevet øde i det 17de årh. 
Fjerdinginddelingen er af og til blevet benyttet lige til den ny matrikulering 
efter loven af ti. Febr. 1863, og der findes fra den tid en forklaring af »Bøtte
fjerdingen« gående ud på, at det var den »bøtte«, hvori man fyldte alle ny til
kommende bygninger. Men navnet er sikkert meget ældre; det nævnes allerede 
1632 som en bestemt del af byen. Inddelingen i fjerdinger forudsætter jo også 
4 dele. — Smign. »bytte« i betydningen »dele«.
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lade- og udbygninger. Nord for denne linie har pladsen formod
enlig tilhørt kirken, og den synes først at være bleven bebygget 
i det 16de årh., efterat byen er blevet ejer af kirkens jorde og 
haver, (se side 44).

I hovedsagen har byens udvidede bebyggelse fundet sted i 
det 15de århundrede, og der er som sagt grund til at formode, at 
den ovennævnte brand 1457, der er indtruffet på et tidspunkt, da 
byen var i stærk opkomst, har givet yderligere stød dertil. Om 
denne brand har ikke kunnet findes anden beretning end den, 
der staar hos Sandvig og derefter hos Paludan (I. 273), hvor der 
påberåbes et sagn om, at næsten den hele by blev lagt i aske, og 
at St. Hans kirketårn, »forhen langt mere arkitektonisk end nu«, 
nedbrændte tillige med en del af kirkens indvendige. Paludan 
citerer herom ingen anden skriftlig kilde end Sandvig Møns be
skrivelse S. 22 og Johannes Jensen Hages manuskript, der synes 
at have været en historisk beretning om Stege by, men som des
værre nu er sporløst forsvunden. Slægten kan derom intet oplyse. 
Men der er forøvrigt ingen grund til at tvivle om beretningens 
rigtighed, der også stemmer med nogle mere almindelige udtryk 
hos Viborg. Sandvig tilfojer, at i løbet af 30 år — indtil 1487 — 
blev byen genopført fordetmeste af egetømmer, mur- og kridtsten 
og husene endogså tækkede med skifer (?), hvoraf nogle endnu 
var bevarede i 1721. Frygtelige ildebrande har så ofte hærget 
fortidens købstæder, der var opførte af træ, strå og klinet med 
ler. I bysbogen nævnes et »jordhus« 0: klinet og 1491 et »bul
hugget« hus, som da var ejendommeligt (opført af tømmer). 
Enten har dette hus overlevet branden, eller snarere vidner det 
om, at man også derefter vedblev med den gamle byggemåde, 
om end de rigere nu benyttede sten. Også senere i det 17de og 
18de årh. er byen blevet hærget af ildebrande, og nu kan der 
foruden kirken formentlig kun påvises et eneste hus, hvis op
førelse går tilbage til middelalderen, er måske endog ældre end 
branden 1457. Dette er det lille gamle skolehus i det sydvestre 
hjorne af kirkepladsen, og som nu atter er taget i brug til privat 
skole. Rummene var yderst små, men murene er opførte af 
kampesten og munkemursten i alens tykkelse; på vestre mur ses 
et lille stykke gammel gesims. På næste side gengives billeder af 
det ydre og det indre af dette hus, som er det ældste i Stege.

Til det 15de årh. må også antages at henhøre opførelsen af 
byens fæstningsværker.. Tidligere har man ment, at deskulde
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være anlagte 1531 af Anders Bille efter Fredrik I’s pålæg til værn 
mod Christian II. Men dette forholder sig ikke således. Hvad 
der skete 1531, var kun
mindre udvidelser og istand
sættelser, som bysbogen be
retter. Anlæget i sin helhed 
er betydelig ældre, hvad man 
allerede kan slutte af planen, 
en fortløbende ringmur med 
tårne, ligesom det bevarede 
tårns arkitektur tyder på 
samtidighed med kirketårn
ets øvre del fra det 15 de 
århundrede. Det er sand
synligt, at bysbogen inde
holder en anvisning til nær
mere at bestemme tiden. I 
det afsnit, der rækker fra 
1418 til 1452 (og nærmere 
det første årstal end det 
sidste), tales der om »en 
gård, som Niels Jenson bor 
i, den fik han med menige bys råd af bysstræde for den gård, 
han for boede i, men som byen lod afgrave med greve Witslavs 

vilje og råd.« Det drejer 
sig om den grev Witslav 
(af Eberstein), der af Erik 
af Pommern var sat til 
lensmand på Stegehus, 
og som blev en af for
anledningerne til kongens 
fordrivelse 1437 (se Møns 
historie). Den nævnte 
Niels Jenson var må
ske den væbner1), der 
1420 nævnes som slots
foged (under lensmanden)

på Stegehus. Efter hans afgang som slotsfoged har han for
modenlig havt bolig i byen. Denne gård er blevet »afgravet« 

’) Måske af den i bysbogen nævnte Bjornslægt med en halv bjorn i våbenet.
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efter grev Witslavs ordre. Hvorfor? Det ligger nær at slutte, at 
gården har måttet vige for anlæget af fæstningsværkerne. Det 
er rimeligt, at grev W., der var en meget virksom mand og som 
sådan får et udmærket lov af sin konge, har ladet byen befæste 
for så meget bedre at sikkre sig imod rigsrådets misundelige efter
stræbelse. Sandsynligvis er fæstningsvoldene anlagt på kronens 
grund, hvad man kan slutte deraf, at et hjorne af kronens jord er 
blevet afskåret ved den østre ende, og dette er siden benyttet 
som slottets abildgård (æblehave), der først blev afhændet i 1769, 
(nuværende urmager Nielsens vænge). Men hele den vestre del 
af volden er formentlig taget fra Rødstensmarken, hvoraf byen 
havde brugsretten. Hvis Niels Jensons gård har ligget på dette 
stykke, har det måttet påhvile byen at skaffe ham erstatning der
for, og byen giver ham da en gård i Bystræde, hvis beliggenhed 
lige ved slottet vilde passe godt for en gammel slotsfoged. Dette 
synes at kunne være foregået ved 1430. Da er Niels Jenson af
løst som slotsfoged af adelsmanden Hans Peyske, grev Witslavs 
mand. Det er sagtens nærmest ham, der har ledet selve anlæget 
af fæstningen med hjælp af værkmesteren Peder Nielson på 
slottet. Det er sandsynligt, at Hans Peyskes stilling som slots
foged er ophørt ved grev Witslavs fordrivelse 1438; thi ved den 
tid køber han sig en gård i byen og beholder den til ca. 1470, 
da han som en gammel mand sælger gården til Per Budde. Vi 
har måske hans håndskrift på bysbogens bind og — hans valg
sprog (se anm.). Han synes da at have været en brav mand, der 
har stået sig godt med byens folk. Slægten Poyske er netop på 
denne tid indvandret i Danmark; den er da formodenlig kommet 
med grev Witslav. 1417 ejede Marquard Poyske Berritsgård ved 
Saxkøbing, og hans slægtsvåben — et morhoved (morian) — 
var anbragt i Saxkøbing i et kalkmaleri, der blev ødelagt 1864. 
1471 var en Hans Poyske dronning Dorotheas slotsfoged på Ål
holm. —'Nogle år efter 1430 nævnes samme grev Witslav igen i bys
bogen. Der tales da om en gård, som Hemming Gryde
støber havde, og som ligger næst den yderste gård i Møllestræde; 
»den har fornævnte Hemming Grydestøber forbrudt, så at den 
kom i grev Witslavs værge, fordi at han havde forbrudt det gods 
med falskhed.« Grev W. gav så gården til sin tjener Hemming 
Jepson. Når vi erindrer, at grundejendom forbrødes til kongen 
(o: lensmanden) ved landsforræderi (og ellers sjælden), så forstås, 
af hvad art >falskheden« har været. Da Grydestøberen boede nær
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ved Mølleporten, har han mulig stået i spidsen for modstand mod 
fæstningsanlæget, der vel kunde fortrædige de nærmest boende; 
og dette har da kostet ham liv og ejendom. Såvidt gætningerne! 
Men alt dette sammenlagt med hensynet til, at tidsalderen passer 
til anlægets karaktér, gör det idetmindste sandsynligt, at Steges 
fæstningsværker er anlagt omkring år 1430x). Måske har der alle
rede tidligere været et byværn i form af et plankeværk, som det 
kendes andensteds fra, men derom vides intet.

Byens udvidelse og fæstningsmurens opførelse skulde altså 
være foregået omtrent ved den tid, bysbogen er begyndt, og sand
synligvis har grev Witslav i denne sag samvirket med borgmester 
Ferkentin, der formodenlig var hans landsmand. Her er også 
stedet til at nævne to interessante møntfund fra samme tid (det 
störste fra ca. 1420), der i 1898 og et par år efter blev gjort under 
det nuværende posthus og i haven til den ligeoverfor liggende bager
gård på hjörnet af Skammestræde, altså begge på grænsen mellem 
den ældre og den yngre bydel. Mon ikke disse skatte skulde 
være nedgravede i frygt for de samme uroligheder, der bevægede 
lensmanden og byen til at anlægge fæstningsværkerne?

Det første fund indeholdt 1606 velbevarede sølvmønter fra 
Erik af Pommerns tid; de var nedgravede ix/2 alen dybt i en ler
krukke. Af tidligere ukendte mønter fandtes her nogle firepen- 
ninge, møntede i Næstved kort efter år 1400 med krone på den 
ene og kors på den anden side. Af det hele antal mønter var 
kun 698 Danske, resten (909) Tyske, navnlig fra Stralsund, Greifs
walde og Rostock, også nogle större mønter, grosspfennige. Heri 
har vi et talende vidnesbyrd om den stærke forbindelse med de 
Pommerske stæder, der er så meget mærkeligere, som der også 
nylig er gjort et stort møntfund i Flensborg fra samme tid på 
8061 mønter, hvoraf 7841 var Danske, kun resten (220) Tyske 
og Svenske. Det andet fund, der 1902 fandtes i den lille have 
ved hjörnet af Møllestræde (Storegade) og Skammestræde, inde
holdt 2$2 mønter, hvoraf ingen Danske, kun to fra Flensborg, 
resten næsten udelukkende fra de Nordtyske stæder, og iblandt 
disse de fleste fra Stralsund (79); fra Lybæk 29, Rostock 28, 
Wismar 27, Güstrow 20, Hamborg 17, Anklam 14 o. s. v. Møn
terne er nedlagt på dronning Margretes tid omkring 1390 og er 
altså en menneskealder ældre end det större fund på den anden

*) Herfor taler også, at der 1894 nedenfor fæstningsvolden ved Mølleporten 
blev fundet en mønt (korshvid) fra mellemregeringen i 1448.
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side af gaden. Også dette fund tyder på levende forbindelse med 
Hansestæderne, først og fremmest med Stralsund. Man kunde 
heraf slutte, at handelsforbindelsen mellem Møn og Pommern har 
været livligere end mellem Flensborg og Tyskland!

I århundredet fra 1430 til 1531, byens blomstringstid, er der 
formodenlig af og til udført forstærkninger og udvidelser af fæst
ningsværkerne. Måske er ringmuren og tårnene opførte først, 
medens jordvoldene senere er fojet til; Mølletårnets grund står 
nemlig på det naturlige jordsmon, og forleden år (1902) fandt 
man ved fældning af et træ på tilsvarende plads grundstenene, 
hvor Skammestrædes porttårn har stået. Når det engang måtte 
lykkes at få fæstningsvolden undersøgt, er det muligt, at man 
vilde finde resterne af ringmuren begravet inde i voldmassen, 
lalfald viser kortet fra 1659, at ikke alene de tre porttårne, men 
også ringmuren dengang ragede op over volden, og vi ved, at 
denne mur først 1690 blev nedrevet af general Piessen, der brugte 
stenene til opførelse af Nygård (Marienborg), hvorfor byen sag
søgte ham til genopførelse af »byens hegn«. Udelukket er det dog 
ikke, at jordvolden er ældre eller samtidig med murværket; man 
vilde isåfald måske finde murens grundsten øverst i volden. På 
strækningen mellem Skammestræde og Langestræde findes endnu 
et brystværn langs yderkanten af volden; men dette må forment
lig være yngre end ringmuren. Det meste af voldgraven er øjen
synlig blevet til ved udgravning af fyld til volden; kun midtvejs 
har der været en lille sø, der hvor nu dyrskuepladsen er, og 
denne lille sø har formodenlig bidraget til at skaffe vand i graven. 
Ud for hvert porttårn har der utvivlsomt været en vindebro over 
graven. Bysbogen nævner udtrykkelig, at 1531x) blev broen sat 
på fode i graven udfor Mølleporten, og der tilfdjes den mærkelige 
oplysning, at der blev lagt stenbro fra byen ud til slotsmøllen. 
•Vejen derud må da have været meget slem, thi samtidig har ga
derne næppe været brolagte. Brolægning påbydes endog i Køben
havn først 1548. Året forinden hedder det, at der blev opført 
en mur fra Langestræde port til stranden samt fra den søndre 
skandse ved abildgården til den »hvide skandse«. Denne sidste 
må være den, hvor »udfaldsporten* endnu ses, eller måske det på 
kortet viste mellemliggende værk. I hvert fald ses det, at fæst
ningsværkerne da er bleven forøgede med et lille stykke mur på 
hver af de yderste floje, og vi kan deraf med sikkerhed slutte, at

*) Til trods for forordningen af 1525, der bød, at alle bvmure skulde ned
rives undtagen Københavns og Malmøs.
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den øvrige vold forlængst var forsynet med mur. Den »søndre 
skandse« er formentlig den, der nu er blevet til en lille udsigts- 
hoj ved Noret.

På kortet er vist en rund skandse til forsvar af fiskerbroen 
udfor Dybsbrostrædet. Denne er glemt på kortet fra 1659, men 
findes på yngre kort. 1682 kaldes den »runddelen« i Dybsbro
stræde og i et kæmnerregnskab fra 1732 ses, at man da har istand
sat taget såvel på »runddelen« som på »Skammelstrædets port«. 
Så sent har disse to bygninger altså endnu bestået, og formoden
lig så også det tredie porttårn ved Langestræde. Samtidig be
kostes ny lås til Mølleporten, hvoraf man må slutte, at fæstnings
værkerne dengang endnu kunde danne et lukke for byen. Når 
bygningerne ved Skammestræde, Langestræde og Dybsbroen er 
blevet nedrevne, vides for tiden ikke.

Endnu står volden og graven ret vel bevarede, og endnu står 
det interessante gamle Mølletårn, der er overtaget af staten 
som fortidsminde og derved forhåbenlig beskærmet for al fremtid. 
Det er nylig istandsat med megen omhu på en måde, der til
kendegiver, at tårnet antages oprindelig at have havt åbne mur
tinder, formodenlig uden tag1)- Som forsvarsværk har det utvivl
somt været forsynet med et foroven fremskydcnde galleri, hvorfra 
man kunde bekæmpe de angribere, der var nået helt ind til tårn
ets fod for at sprænge porten. Der fandtes huller til galleri
bjælkerne, men forholdene tillod ikke at anbringe galleriet påny. 
Derimod har man frigjort den dor, der på den sydøstlige side i 
2det stokværk har ført ud til omgangen bag den tilstødende ring
mur. Kridtstensbåndene var mange steder bleven forvirrede ved 
senere lapninger i murværket. Da de imidlertid fandtes i god orden 
navnlig på den nordvestlige side, er de nu med denne side som 
mønster ført igennem, hele tårnet rundt, ligesom porthvælvingen 
har fået sin oprindelige profil. Kridtstensbånd er i regelen ikke 
ældre end ca. 1400. Forøvrigt er ligheden i stil med kirketårnet 
øjensynlig; navnlig er det sandsynligt, at taget er fojet til sam
tidig med, at kirken i sidste halvdel af 15de årh. fik et lignende 
pyramidetag istedetfor det tidligere prægtige spir, hvorom sagnet 
melder, at det faldt i branden 1457.

Stege fæstningsværker vides i den her omhandlede periode 
kun engang at være sat alvorlig på prøve. Det var, da Lybæk- 
kerne 1510 var gået i land ved Borre, havde af brændt denne

*) Bykortet fra Resens atlas (1677) synes at vise de to tårne uden tag, og 
murtinder udenom taget på Mølletårnet.
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by og plyndret Østmøn. Natten til i. Juni forsøgte de da at tage 
Stege by med storm. Angrebet er utvivlsomt ført mod det svag
este sted omkring Mølleporten, da den vestligere del af fæst
ningen dækkedes ved sumpede lavninger. Men borgerne og bønd
erne, der af Anders Bille var samlede i byen, modtog fjendens 
stormløb på volden. Skud og stene, brændende tjære og kalk 
regnede ned fra muren og tårnets galleri, så at angrebet blev 
ganske afslået; flere hundrede fjender skal være dræbte, deriblandt 
anføreren, Stortebol. Resten flygtede østerpå, men Anders Bille 
forfulgte dem og slog dem endnu engang ved Hojby (o: Borre 
købstad, der siden kaldtes Nyborre). 12 år efter kom Lybæk- 
kerne igen og hærgede det ulykkelige Østmøn påny, men de 
vovede ikke oftere at angribe Stege. At fæstningen er blevet 
vedligeholdt, kan man skonne af, hvad bysbogen melder, at Mølle
broen 1594 er gjort af ny, nemlig vindebroen over graven. I en 
senere periode under Svenskekrigen 1658—59 tjente Stege fæst
ning atter som støttepunkt for forsvaret af øen. Derefter forfaldt 
den. Dog er endnu så meget bevaret, at det i sin art er ene
stående i Danmark. Ingen anden købstad kan fremvise tilnær
melsesvis et så fuldstændigt fæstningsanlæg fra middelalderen. 
Kun Fåborg har bevaret et lignende porttårn, men det ligger nu 
midt i en gade, og dets forbindelse med et tidligere fæstningsanlæg 
kan ikke mere ses. Steges enestående fortidsminde fortjente sik- 
kerlig mere opmærksomhed, end det hidtil har opnået1); navnlig 
burde resterne af ringmuren blive genstand for en sagkyndig 
undersøgelse. Imidlertid vil vi henstille til det udvalg, der leder 
plantningen m. m. i anlæget, aldrig at lade sig friste til at offre 
noget af volden eller graven af gartneriske hensyn. Enhver by 
kan skaffe sig et smukt haveanlæg, mange byer har det smukkere 
end Stege; men absolut ingen har eller kan få så interessante hi
storiske omgivelser, knyttede til byens egen fortid. Engang vil 
de blive en seværdighed af første rang. Da vil det stå som et 
næsten utroligt vidnesbyrd om tidligere tiders mangel på historisk

En sagkyndig og interesseret forfatter har nylig (Sorø Amtstidende 4/n 
1903) skrevet en artikel om vore købstæders ældre fæstningsvolde, hvori han 
forklarer, at i 17de årh. fik enkelte byer fæstningsanlæg efter bastionsystemet. 
»Ved de øvrige ødedes de gamle volde, man slojfede dem lidt efter lidt, rev 
muren ned, hvis der havde været en sådan; kun en enkelt port fik lov at stå 
som et vidnesbyrd om svunden storhed.«

Hvis forfatteren kom til Stege, vilde han finde ikke alene den enkelte port, 
men hele fæstningsvolden.
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interesse, at det nu ikke er mere end en menneskealder siden, at 
at et byråd besluttede at lade Mølletårnet nedrive! Bevæggrunden 
hertil var, at nutidens store
læs ikke kunde komme igen
nem porten. Dette hensyn 
er dog lett blevet fyldest
gjort ved at fjerne den gamle 
accisebod, der var bygget 
op ad tårnets sydøstlige side, 
så at store læs nu kan pas
sere udenom tårnet.

Tårnet gengives her, 
dels set indefra byen, dels 
fra Øst, i den skikkelse som 
det nu er restaureret. Til
lige meddeles et billede af 
den gamle såkaldte »udfalds
port« i volden ved den »hvide 
skandse«.

Som foran nævnt har 
det sikkert ældste gildeshus,
St. Eriks, ligget i det gamle fiskerleje på vestre side af Lang

stræde, som udtrykkene ved 
1480 formentlig må forstås. 
På kortet fra 1659 findes en 
stor isoleret bygning om 
trent på den plads, hvor nu 
amtssygehuset ligger; det 
kan næppe være andet end 
det gamle St. Eriks gildes
hus, hvor fiskerbefolkningen 
samledes.

Efterhånden som byen 
voxede, og der fremstod for
nemmere borgerslægter, har 
disse skildt sig ud i særegne 
gilder. Det ældste har for
modenlig været St. Knuds 
gildet, skont dets bygning 
først nævnes meget sent 

9
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(1597). I dette gilde samledes de fornemste borgere uden hensyn 
til næringsfag. Dette gilde nød store privilegier, vidnesbyrd af en 
Knudsbroder galdt idetmindste lig med 3 andre borgeres. St, 
Knudsgildet »på Stegeborg« nævnes også andetsteds, og vi 
har dets segl opbevaret, hvoraf det ses at have været et Knud 
konges gilde (efter Knud den hellige, ikke Knud Lavard), af 
hvilke der kun kendes få. At gildet på nogen måde har været 
knyttet til slottet, kan måske sluttes af, at Anders Bille i 1543 
benyttede bygningen til kornlade (se den snurrige historie med 
Mathis Smed). I bvsbogen hedder det, at Knuds gildehus lå på 

østre side af Møllestræde. 
Ved at se på kortet fra 
1639 (kun 60 år senere) 
ligger det nær at gætte 
på den store fremsprin
gende bygning — om
trent på den plads, hvor 
borgerskolen nu ligger. 
Denne ejendom synes 
at have været i udenbys 
besiddelse, indtil den 
1804 af proprietair Resk 
på Nordfeldt skænkedes 
byen til fattig- eller skole
hus.

Når vi ser, at Anders Billes datter, Ingeborg, 1588 sælger 
Papegojehuset (måske i Skydevænget) til byen for 30 daler, kan 
deraf sluttes, at det har stået i forbindelse med Knudsgildet. 
Og da vi véd, at Knudsgilderne (særlig Knud konges) andensteds 
gik over til skydeselskaber, »papegojegilder«x), så kan vi udentvivl 
også slutte, at Stege gamle skydeselskab var en fortsættelse eller 
aflægger af det ældgamle Knud konges gilde. Burde det ikke 
opstå igen?

Det næst fornemste gilde var købmændenes lavshus, og dette 
finder vi formodenlig i det 1526 nævnte Helligtrefoldigheds 
hus, skont det ikke udtrykkelig kaldes gildehus. Fra flere andre

\) 1632 nævnes »papegojejorden« med betydelig rettighed i Østerfjerding 
o: østre side af Møllestræde. Af papegdjegildets skrå i Ålborg ses, at det endnu 
var befalet, at der skulde skydes med »armbrøst« o: flisbue, ikke med ror o: 
bøsse.
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stæder (København og Odense) véd vi, at Helligtrefoldigheds 
gilde var købmændenes og derved rådsherrernes lav. Beliggen
heden er ikke angivet, men formodningen taler for, at det har 
ligget nær ved rådhuset. Dette lå — som kortet endnu udviser — 
midt på torvet og var mere end dobbelt så stort som det nuvæ
rende. I bysbogen hedder det, at Anders Bille 1526 købte en 
øde jord, liggende østen op til Helligtrefoldigheds hus, ud til 
begge tre (!) rendestene med bredde og længde. Det ligger nær 
at tænke på nogen af de på kortet viste store bygninger nord for 
rådhuset, dog næppe hjornestedet, da dette da vilde være nævnt. 
Hvis den midterste grund — med rendesten på hver side — har 
været den øde jord, hvor Anders Bille da har ladet opføre en 
vinkelbygning med gavl til gaden, så er den lange gavlbygning 
vesten derfor Helligtrefoldigheds gildet. Begge disse gavlbygninger 
tyder på opførelse i middelalderen. Efter slottets ødelæggelse 
havde Anders Bille i henved 20 år jævnlig bolig i byen, hvor 
han også døde; den nævnte bygning kunde nok ved sin form og 
beliggenhed passe for lensmanden. Forøvrigt erhvervede Anders 
B. adskillige andre ejendomme i Stege, hvis beliggenhed ikke 
kendes, og som heller næppe egnede sig til bolig for en så for
nem mand. Han har formodenlig bygget til sig selv, da han efter 
nederlaget vendte tilbage til Stege.

Blandt håndværkerne var garverne (skinderne) de fornemste; 
i København var deres gilde indviet til selve jomfru Maria og 
kaldtes Marie gildegård. I Stege bysbog hedder det i årene 
mellem 1465 og 1484, at Hans Villie købte en gård sønden næst 
ved Marie gildegård. Hvis man søger i byens midte, kan ret
ningen Syd—Nord omtrent passe med Torvegade (byens hoved
gade fra Torvet til Bystrædet). Her ligger på kortet ret over for 
rådhuset en storre fremspringende gård, der vel kunde ligne en 
gildegård. Den synes at omfatte den grund, hvor nu apotheket 
og consul Carøes boutiksbygning ligger. At dette har været en 
art offentlig bygning, derfor taler, at den blev taget i brug som 
rådhus efter 1659, da det gamle rådhus på torvet var bleven af
brændt af Svenskerne. Under Carøes bygning findes som bekendt 
endnu den gamle rådstukælder med fængselsvinduer. Men dette 
er naturligvis væsenligst gætninger. De to sidstnævnte gildeshuse 
kan mulig have ligget andensteds; men de udgor utvivlsomt 
levende vidnesbyrd om både handels- og håndværksstandens magt 
og velstand i slutningen af middelalderen. Det kan formodes, at

9*
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købmændene ofte tillige har været medlemmer af Knudsgildet, og 
håndværkerne af Eriksgildet; de kongelige gilder var nemlig ikke 
fagforeninger. Hvor stærke håndværkslavene var bievne, kan ses 
af, at Fredrik I’s forordning af 1526 om ophævelse af alle lavs
rettigheder blev et slag i luften, «hvoraf ikke spores den mindste 
virkning.

I forbindelse med gilderne må også Kalendhuset omtales; 
det var præsters og degnes gilde og navnet kommer af, at de 
skulde samles den iste (på Latin Calendæ) i hver måned. Anden- 
stedsfra véd vi, at — da det formodenlig har været vanskeligt at 
skalfe tilstrækkelige deltagere til så hyppige sammenkomster — så 
er det bleven medlemmerne tilladt at tage med sig verdslige folk, 
endogså kvinder. Det er imidlertid bekendt, at den første Luther
ske biskop, Peder Plade, gav disse gilder et meget slet skuds
mål, hvorfor han også fik dem lukket og bygningerne solgt. Ka- 
lendehuset i Stege lå i Langstræde på vestre side af gaden. Da 
det formodenlig har ligget i nærheden af præstegården, kan vi 
gætte på en af de större bygninger i den sydlige ende af gaden. 
Som så mange af den Katholske kirkes efterladenskaber var også 
Kalendhuset overgået i byens eje, og denne sælger det med gård 
og grund 1595 til Jakob Han sön Skolemester. Han må da 
have været en velhavende mand.

Vi har herved nærmet os de kirkelige forhold. Formodenlig 
har der allerede i det 12te årh. samtidig med fiskerlejets opståen 
og befæstelsen af indsejlingen været udlagt plads til en lille kirke, 
måske af træ. Omtrent ved år 1200 eller kort derefter er den 
første stenkirke opført, og dens tilliggende jorde til kirkegård, 
præstegård m. m. har utvivlsomt ligget op til kongsgårdens grund. 
Kirken har da rimeligvis ejet hele pladsen fra kongsgården indtil 
Dybsbroen og ud til torvet. Dette vilde stemme med, at der i 
det 15de århundrede intet forlyder om bygninger på dennestræk
ning, medens der ialfald et sted tales om St. Johannes’ jorde. 
Disse har sagtens været benyttet af kirkens præster og betjente 
samt den Latinske skole. Under reformationens uro i det 16de 
årh. må det antages, at byen har taget disse jorde i besiddelse; 
med nogen sandsynlighed kan der efter bysbogen påvises, hvor
ledes en del af grunden er blevet bebygget i det omfang, som 
kortet af 1659 udviser, medens en anden del udlejes af byen som 
haver. Kirken beholder kun præstegården med have langs Dybs
brostræde, skolen, kirkegården og langs dennes østre og -søndre
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side nogle boliger for kirkebetjente. Om byen har givet noget 
vederlag derfor, vides ikke, det var jo revolutionaire tider; men 
det er ikke sandsynligt, at byen tidligere kan have havt nogen be
siddelse imellem kirken og slottet. Desuden nævnes det, at kir
ken har ejet i det mindste 5 huse i Møllestræde, der bortsælges i 
det 16de årh. mod en lille grundafgift. Det er formodenlig disse 
samme afgifter, der med et beløb af 2 rb. 14 p under Christian 
V fik kongelig stadfæstelse, og som endnu hviler på 8 ejendomme. 
Afgifterne er nu tilsammen omsat til 4 kr. 37 øre, som udgor 
den jordskyld, som 8 af byens bedste gårde blev sat til i det 16de 
årh. Et talende exempel på pengenes senere synkende værdi.

Nuværende lille Torvegade Nord for kirkegården har vistnok 
kun været en lille sti, da naboejendommene der siges at ligge 
Nord for kirken. Derimod ses der at have været en indgang fra 
Torvegade midt for kirkens kor, ligesom der i bysbogen tales om 
den søndre »kirkerøst«, det vil sige en rist, der — som sædvan
ligt ved kirkerne — stod i hovedindgangen på kirkegårdens syd
side; det var måske en gitterdor til at holde kreaturer ude, eller 
blot en rist over rendestenen. Hele trekanten mellem de to nu
værende kirkestræder var ubebygget, som det ses endnu 1659. 
Om selve kirken vil der som sagt senere blive berettet. Kun 
skal her bemærkes, hvad bysbogen derom melder, at 1592 blev 
kirken kalket, prædikestolen og koret beprydet.

Strædet, der nu fører fra Gåsetorvet ud til volden, hedder 
endnu Gertrudsstræde, skont det snart er ved helt at glemmes 
eller forvanskes til Gærde- eller Gitterstræde. Her lå i middel
alderen St. Gertruds kirke. Helgeninden St. Gertrud, hvis navn 
forklares »spydjomfruen«, var datter af den Frankiske Filip al 
Landen. Født 626 døde hun 659 som abbedisse i Benediktiner
klostret i Nivelles i Brabant. Hun stammer således fra Neder
landene, hvor hendes helgendyrkelse fik et ligesom hedensk præg. 
Man forestillede sig hende som dødsgudinden i Rinens delta, 
førende de dødes ånder ned ad floden til skyggeriget i vesterled. 
Hun af bildes med et skibsformet bæger (afskedsbægeret). Til 
hendes ære opføres særlig kapeller på kirkegårde. Men fra den 
»sidste rejse« overføres tanken til enhver rejse, og St. Gertrud 
bliver derfor skytshelgen for de rejsende. Gertrudsdrikken var 
afskedsbægeret; »Gertruds minne« i Nederlandene svarer til Knuds 
og Eriks minne i Norden. Men endvidere, hendes årsdag var 
den 17de Marts, da foråret begynder, overgangen til nyt liv.
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Derfor blev hun også landbrugets skytshelgen. Forøvrigt var hun 
en meget folkelig helgen; reliquier af hendes knokler og klæder 
opbevaredes flere steder i Sælland og Skåne, navnlig hos Grå- 
brødrene. Dette til indledning for mulig at forklare betydningen 
af St. Gertruds kirke i Stege.

Man skulde jo snarest tro, at det har været et kapel på 
en kirkegård, således som Præstø havde sit Gertruds kapel på 
kirkegården og Gertruds gildeshus; men i den ældre middelalder, 
hvorfra denne kirke sikkert stammer, vilde det være uhørt at 
træffe en særlig kirkegård så langt udenfor byen, som den den
gang har ligget. Man stræbte efter at blive begravet i kirken 
eller så tæt ved denne som muligt, helst lige ind under tagdryp
pet fra kirketaget. Der er hellerikke plads til nogen större kirke
gård mellem husrækken og abildgården, ligesom der intet er fun
det, der tyder på en egentlig kirkegård. Derimod er der nylig 
ved gravning til vandledning i Gertruds stræde fundet en del 
munkesten og tilsvarende tagsten, der utvivlsomt stammer fra 
kirken. Der fandtes vel også enkelte menneskeben, men enhver 
kirke brugtes da til begravelse, og forøvrigt er der ikke i de om
liggende haver fundet vidnesbyrd om en större kirkegård. End
videre kaldes den altid Gertrudskirken, og bysbogen viser, at 
den har været meget rig. St. Gertruds kirkeværger (et kapel 
vilde næppe have kirkeværger) har fra midten af 15de årh. solgt 
en række ejendomme, både huse og jorde; at slutte af disse hand
lers antal skulde man næsten tro, at St. Gertrud havde været 
rigere end St. Johannes. Endelig er der et vidnesbyrd, som for
mentlig er afgørende. Der findes i St. Hans kirke en klokke 
med en indskrift, der melder, at klokken er støbt i 1443, 
da Johannes Clavsön var sognepræst (plebanus) og Martin 
Ravn kirkeværge for St. Gertruds kirke. Dette kan næppe for
stås anderledes end, at St. Gertrud virkelig har havt ikke alene 
sin egen kirkeværge, men også sin egen sognepræst, og dette be
kræftes lige ned til reformationstiden. At det skulde have været 
et kapel for de rejsende, er allerede af den grund usandsynligt, 
at byens udgang ikke lå så langt ude på den tid, da St. Gertruds 
kirke er bleven opført. Dette udelukker dog ikke, at mangen 
døende fortrinsvis har betænkt St. Gertrud med sjælegaver, lige
som der sikkert er drukket mangt et St. Gertruds minne af rej
sende, der ad denne vej forlod byen. Må vi altså antage, at Ger- 
trudskirken ialfald efterhånden er blevet en virkelig sognekirke,
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henledes tanken på helgenindens tilknytning til landbruget, idet 
kirken har været sognekirke for en del af landsognet1), vel sag
tens den nordlige del, medens den øvrige del (indbefattet Dams- 
holte) søgte til den kirke ved Norets sydlige ende, hvor navnet 
»Øde kirke« endnu mindes, og hvor der er fundet levninger af 
kirkegården og muren. Da fæstningsvolden ca. 1430 er bleven 
opført, har den afskåret kirken fra landdistriktet, og man har vel 
da efterhånden fået den opfattelse, at den ganske kunde undværes, 
så meget snarere, som St. Hanskirken netop på samme tid har 
fået sin første betydelige udvidelse. I sidste halvdel af århundre
det sælges der bort af St. Gertruds ejendomme, og kort efter er 
den blevet forenet med St. Hanskirken, så at kirkerne har fået 
fælles formue og fælles kirkeværger. Gertrudskirkens genstande 
er da — ligesom kirkeklokken — blevet overført til hovedkirken, 
medens der endnu 1510 nævnes særegen præst for Gertrudssognet, 
Jens Person, formodenlig den sidste. Flere gange nævnes kirke
værger for St. Gertrud, og der er grund til at antage, at de to 
sidste har heddet Trois Plovmand og Mads Bonde, hvis navne 
hentyder til landsognet. Fra reformationstiden forsvinder dette 
ganske. På hvilket tidspunkt kirken endelig er bleven helt ned
revet, kan ikke med sikkerhed siges. Sandsynligvis har sagnet ret 
i, at materialerne fra Gertrudskirken er blevet benyttede til St. 
Hanskirkens seneste udvidelse, opførelse af selve hojkoret, hvilket 
formodenlig er sket samtidig med anbringelsen af den del af kalk
malerierne, der bærer årstallet 1494. Utvivlsomt har senere be
retninger urett, når de giver Svenskerne skylden for Gertruds
kirkens ødelæggelse. Isåfald vilde den eller dens ruin sikkert 
være vist på det (Svenske) kort fra 1659; men deraf findes intet 
spor; den er forsvundet over halvandet hundrede år tidligere. 
Naturligvis vilde det have ikke ringe interesse, om tomten engang 
blev ordenlig undersøgt; hvad der hidtil er fundet, tyder på en 
lille kirkebygning på en indskrænket plads, hvor efter middel
alderens skik såvel bygningen som dens nærmeste omgivelse har 
været benyttet til begravelser. I modsætning til St. Gertruds- 
kapellernes store rigdomme i middelalderen har man formodenlig 
på reformationstiden dannet ordsproget, at nu er »forgyldningen 
gået af St. Gertrud« — og dette har fundet stadfæstelse ikke 
mindst i Stege.

) Viborg siger, at mange at bønderne fra gammel tid gik til denne kirke.
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Som et vidnesbyrd om denne bydels landlige oprindelse kan 
vel endnu nævnes navnet »Gåsetorvet«, hvor der formodenlig har 
været marked for landbrugsfrembringelser.

I forbindelse med kirkerne skal endelig omtales Rødstens
kapellet. Blandt akterne er meddelt den pudsige historie fra 
1509, da Per Kelby forsvarer sig med, at St. Hanskirken var 
ikke mere hellig end Rødstenskapellet, hvor man lod kreaturerne 
græsse. Dette kapel har altså på denne tid været i forfald, og 
det er utvivlsomt blevet helt ødelagt i reformationstidens hærgen. 
Dog ser vi netop i de ovenstående beretninger fra Stege, hvor
ledes Katholicismen selv allerede forud forberedte sin undergang. 
I året 1900 blev der i den mod vandet yderste skrænt af Rød
stensmarken fundet ruinerne af et kapel, som nærværende for
fatter da lod udgrave. I bunker af forvittrede, dårlig brændte 
munkesten kunde spores et lille rum på 4 X 5 alen med middel
alderligt cementgulv, og hvis østre væg har været beklædt med 
gronlig glasur. Bygningen har formodenlig strakt sig længere 
mod Vest, hvor den var styrtet ned af skrænten. Ruinen blev 
atter dækket med jord; men stedet kan ses fra strandbredden. 
Utvivlsomt har dette været det nævnte Rødstenskapel, der har 
været indviet til en helgen, hvilken vides ikke. Da det har ligget 
helt ude på skrænten, er det formodenlig opført af en from mand 
til minde om redning fra en stranding: måske har det været ind
viet til de søfarendes beskytter, St. Nikolaj. At kapellet i middel
alderen har havt betydning, kan man måske slutte af, at en for
modenlig nærliggende gård i bysbogen (1488) kaldes Kapelgården; 
måske har deri engang boet den ved kapellet ansatte præst eller 
vicar1). Viborg beretter, at 1670 lå Rødstenskapellet i ruiner, 
men endnu havde dets ry bevaret sig, så mange syge søgte hel
bredelse der St. Hans dag. Han nævner også et ukendt kapel i 
Bjornehojsmarken på provstegårdens nuværende jordlod.

Vi ser, at middelalderen har været rigere forsynet med kirke
lige bygninger end nutiden. Fornemme folk havde desuden ofte 
eget huskapel med kapellan; og man kunde erhverve pavelig til
ladelse til at benytte et rejsealter, ved hvilket huskapellanen kunde 
gore tjeneste. En så særlig pavelig gunst var naturligvis sjælden; 
men vi har fra Møn et exempel derpå. I året 1829 gik Steges 
daværende kordegn, Robsahm, på Rødstensmarkens strandbred og 

!) En lignende »Kapelgård« ejede Birgitte Gøye mellem København og Køge.
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fandt da en lille skindpose, hvori var en mærkelig lille elfenbens 
bog med sølvhængsler. Den indsendtes til nationalmusæet, der 
erklærede den fint udskårne lille bog for at være et sådant rejse
alter fra middelalderen. Når man lukker bogen op, udgor 
den to floje af en ganske lille altertavle. De udskårne relief
billeder forestiller Christus og Marie samt Christus, der udfrir 
menneskene af helvede derved, at han fører dem ud af et uhyres 
gab. Samme billede findes fra 13de årh. udskåret i træ i en kirke 
ved Flensborg. Denne billedtype skal ellers høre hjemme i 
Frankrig.

Med hensyn til dette interessante fund tor følgende gætning 
måske fremsættes. Fra 1449 har vi et brev fra pave Nicolaus V, 
hvori han tilstår ridderen, Erik Otteson Rosenkrands, den gunst at 
have et rejsealter og at lade holde messe derved af sin egen eller 
en anden præst. Denne mand er den senere under Christian I 
så beromte rigshovmester, der af den nærmeste eftertid ikke alene 
roses for sin store fromhed, men endog kaldes en fader for Dan
marks rige. Hans datter, Christine, var gift med Jorgen 
Rud, rigsråd og lensmand på Stegehus indtil sin død 1504. 
Enken afleverer lenet til Anders Bille. Mon man ikke her skulde 
have fundet den gamle rigshovmesters rejsealter, der formodenlig 
er gået i arv til datteren, og af denne kan være tabt eller forlist
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i Stege strand? Efter mere end 300 års forløb er det da skyllet 
op på strandbredden. Det vilde så være et minde om den fromme, 
troende katholicisme, der druknede forud for reformationen. 
Jeg spörger kun — oprindelsen kan naturligvis være en anden.

Paludan yttrer, at Stege by ved branden 1457 fik et sådant 
knæk, at den aldrig forvandt det, og at tilbagegangen skriver sig 
derfra. Dette er øjensynlig en stor misforståelse; tværtimod lig
ger byens blomstringstid netop i det århundrede, der følger efter 
1457. I det hele taget virker store ulykker som brand, krig, 
pest, mord og plyndring altid kun forbigående, undertiden endog 
stimulerende. Er »tiderne« ellers gunstige, vil skaden snart være 
genoprettet; men er tiderne dårlige, □ : er virksomheden i sig selv 
i tilbagegang, så kan ingen fred eller øvrige gode vilkår hindre 
undergangen. Og »tiderne« var i 15de årh. gunstige for Stege. 
Fiskeriet blomstrede, og byen havde sit eget fed med salterier i 
Falsterbo og måske en med hensyn til told begunstiget stilling. 
Hele befolkningen deltog i fiskeriet, og det hedder endnu 1543, 
at byen kunde ikke tage imod indkvartering i efterårsmånederne 
(fra St. Olaf, 29. Juli, til St. Morten, 10. Nov.), fordi alle var 
fraværende i Falsterbo. Her drejede det sig ikke alene om fiske
riet, men også om almindelig handelsvirksomhed på det daværende 
berömte marked. Her var et hovedsæde for verdenshandelen, og 
Steges søfarende befolkning havde lett adgang dertil gennem Ulfs- 
haleløbet, der var åbent for datidens större fartöjer. Selv Sören 
Norbys og Anders Billes krigsskibe — hører vi — passerede der
igennem. Borgerstanden var i det hele i stærk opkomst; exemp
let blev givet fra de nordtyske stæder, hvis handelsvirksomhed 
ikke alene viste vejen, men afgav tillige dygtige indvandrende 
kræfter til Danmark. Det er umiskendeligt, at vi skylder Pom
mern og Venden flere udmærkede mænd, der går i spidsen 
for Dansk virksomhed i den senere middelalder, hvormeget de 
end misundtes og fortrædigedes af de Danske herrer. Man må 
sikkerlig ikke tro, at de Danske stormænd, der fordrev Erik 
af Pommern, gjorde dette af nationale grunde. Tværtimod 
er det næsten rorende at se, hvorledes kongen på sit Plattysk og 
med sine Pommerske mænd værger rigets sag imod de Danske 
herrer. Møn havde havt flere Pommerske og Meklenborgske 
lensmænd, der synes at have tjent øen godt. Vi har ovenfor 
nævnt grev Witslav; vi kan også nævne den første kendte borg
mester, Johannes Ferkentin, hvis navn viser hans herkomst.
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Måske er selve borgmesterstillingen indført med ham (den næv
nes i det hele først på dronning Margrethes tid ca. 1400). At 
han satte bysbogen i gang, vidner om virkelyst og energi.

Stege borgere har sikkert taget godt ved læren. Omtrent 
ved år 1500 falder den tid, hvorom det i kong Frederik IFs brev 
af 1582 hedder, at da havde byen havt ved fem hundrede veder
hæftige, bosiddende og formuen de borgere, hvilket ikke alene vil 
sige, at den var betydelig större end nu, men end mere, at den 
— bortset fra København — stod på höjde med landets vigtigste 
købstæder i henseende til velstand. Kilden hertil var ikke dens 
jordbrug, der var ubetydeligt i sammenligning med andre køb
stæder; hellerikke dens opland, der var forholdsvis lille og fattigt. 
Rigdommen hidrörte fra, at byen lå ved færdselsåren til det store 
verdensmarked og forstod at benytte den. Herom mere nedenfor.

Den voxende velstand måtte nødvendigvis vække borgernes 
interesse for byens styrelse. De Nordtyske stæder havde længe 
frembudt skue af levende kampe om magten mellem rådet og 
borgerskabet. Det samme hører vi fra flere Danske købstæder i 
slutningen af det 15de årh. og begyndelsen af det iéde (Ålborg, 
Odense, Ribe og Flensborg). Man kan sikkert forudsætte, at 
dette har givet genlyd også i Stege. Bysbogen fortæller intet di
rekte derom, medmindre hertil kan henføres beretningen om den 
Tue, der 1499 »gjorde forrædelse imod al Stege by«. Når købe
ren af hans gård får skøde på den af selve kong Hans, kan deraf 
sluttes, at Tue har mistet sin hals, og hans gods er tildömt kongen. 
Men indirekte kan vi dog ud af bysbogen følge udviklingen.

1 bogens begyndelse optræder borgmester og råd, på Latin: pro- 
consul og consules. Men hvor det handler om salg af byens egne 
ejendomme eller jord, sker det dog »med menige bys råd« eller »med 
al almuens samtykke« eller lignende udtryk. Borgerne mødte på 
bvthinget eller i rådstueforsamlingerne og gjorde sin vilje gæld
ende. Vi hører stadig nævne de 4 thingstokke, som var de 4 
bænke, der omhegnede den indre thingplads, og på hvilke de tog 
sæde, der skulde »sværge« i sagerne. .1510 berettes om en sag 
på Møns landsthing, hvor disse bænke kaldes »landestokke«; 
måske en særlig betegnelse for landsthinget. Nævninger og vid
ner glider ofte ind i hinanden. Deraf er udgået udtrykket »stokke- 
mænd«, som senere kun var retsvidner. Indtil ind i det 17de årh. 
holdtes bythinget under åben himmel i modsætning til de fornem
mere rådstueforsamlinger. Men hen i det 15de årh. forsvinder
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mere og mere almuens deltagelse i kommunens styrelse, og borg
mester og råd handler på byens vegne, undertiden borgmesteren 
alene. Formodenlig har sædvanen noget för år 1500 skabt en 
stærkt aristokratisk forfatning1). Men snart bryder en modsat 
bølge igennem, og Christian II søger at bryde de aristokratiske 
råds magt, dog ikke egentlig til fordel for de menige borgere. 
Det er den kongelige myndighed, der nu træder i spidsen. Over 
borgmester og råd sættes en repræsentant for kongen under navn 
af schultus eller schulteis, hvilket udtryk er kendt i Tyskland 
og Holland. Kongen eller rettere mor Sigbrit har formodenlig 
hentet navnet fra Holland. På Amager var det både for og senere 
i brug. Da kongens købstadslov kun var i kraft et års tid, har 
man kun få exempler på, at en schultus har været i virksomhed. 
Dette er dog tilfældet i Stege, hvorfra vi har to breve af Septbr. 
og Oktbr. 1522, der er betegnende for schultus’ stilling på engang 
som kongens befalingsmand og som den første i rådet. Det er 
en borger i Stege, Jens Lavrensön, der er bleven schultus; 
men herligheden varer kun kort. Da kongen bliver styrtet, op
hæves alle hans reformer, og »schultus« forsvinder igen; men 
Jens Lavrensön må have stået sig godt med begge parter, thi det 
er sandsynligvis den samme J. L., der nogle få år efter er borg
mester og siden oftere nævnes.

Christian II’s færd har imidlertid styrket den bevægelse, der 
allerede længe havde været mellem menige borgere i købstæderne. 
Bevægelsen smelter på uklar måde sammen med den kirkelige 
rörelse i reformationstiden. Der kan næppe nogensinde påvises 
en så indviklet bevægelse som revolutionen i 1534—6, sammensat 
af så forskellige strömninger. Herom vil blive fortalt nærmere i 
Anders Billes historie. For Stege bys vedkommende er interessen 
nærmest knyttet til spørgsmålet om, hvorvidt borgernes rejsning i 
1534 alene galdt Christian II’s befrielse og kamp mod den konge
lige lensmand, eller var det tillige et opror imod byens råd?

At dette har kostet kamp, kan man slutte af kong Hans’ brev 1482, hvori 
han giver borgmestre og råd fuldmagt til selv at rette over de borgere, der 
sætte sig op imod rådet. Som nævnt står Tue’s forrædelse vel i forbindelse 
hermed. Hvis man ikke skulde være så særdeles forsigtig med at drage almene 
slutninger udaf livets mange tilfældigheder i middelalderen, kunde man lægge 
mærke til, at i Stege bysbog forsvinder almuen under Christiern I, træder atter 
stærkt frem under Hans og Christiern II, forsvinder tildels igen under Fredrik I, 
indtil sprængningen i revolutionen 1534.
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Svaret herpå afhænger af, om borgmester og råd har deltaget i 
eller modsat sig erobringen af slottet og dets ødelæggelse.

Ifølge Hvidtfeldt og andre kilder har dr. Mollerup i Bille
ættens historie (I 527) fremstillet begivenheden således: Ved sin 
afrejse fra Stege havde Anders Bille overgivet befalingen på slottet 
til 4 adelsmænd og 4 borgere. Strax efter blev slotsfogeden, 
Hans Stison, lokket ind i byen og der dræbt. To adelsmænd, 
der fulgte ham, måtte hårdt sårede flygte tilbage til slottet, for
fulgte af borgerne. Ved forræderi af de borgere, som Anders B. 
havde betroet slotsloven, åbnedes slottets porte. Den vilde, op
hidsede mængde trængte ind i borgen, der plyndredes og ned
brødes. De adelige fanger blev sendt til grev Christoffer; kvæg, 
korn og fødevarer blev fordelt mellem borgerne. Oproret for
klares som udslag af borgernes hævn over lensmanden. Da denne 
kort efter slutter sig til greven, får han tilbage den halvdel af det 
plyndrede gods, der var tilfaldet greven, og denne fornyede Billes 
lensbrev på Stege slot. Anders Bille benyttede da sin stilling til 
at få Stege borgere strengt straffede for deres forræderi.

Således er det sikkert også gået for sig. Men hvem var for
ræderne ?

Her fortjener at meddeles et samtidigt brev af 14. Nov. 1534 
fra borgmesteren i Danzig til hertugen af Preussen, hvori fortælles 
fra Danmark, at en lille by, Steke kaldet, har i det første opror 
nedrevet en borg for Anders Bille og taget alle de sølv- og guld
klenodier, der tilhørte ham og hans bom, »sein fyhe gebewtit 
und gepartet« (plyndret og delt hans gods), ihjelslået hans foged, 
hvis krop de lod ligge i 3 dage på gaden og tilfojet det megen 
»smoch« (forsmædelse). Alt det guld, sølv og ædle stene har de 
fra Stegk foræret greven, hvilket greven atter har givet Hr. Anders 
Bille tilbage; dette har gjort de fra Stegk vrede på greven, og 
véd de til denne dag endnu ikke, hvorledes de skal forholde sig 
til greven.

Paludan giver en beretning, der i enkeltheder afviger noget 
fra den ovenanførte; han beråber sig herved på det (nu for
svundne) Hages manuskript, som formodenlig har indeholdt den 
tradition, der i det 18de årh. herom levede i befolkningen. Heri 
berettes, at slottets overrumpling skete med borgmesteren, Niels 
Walters og begge rådmændene, Jens Eriksons og Morten 
Anderson Skræders samtykke »efter holdet råd«. Derfor 
blev siden borgmesteren og rådsherrerne fængslede, tiltalte og
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domte til henrettelse med øxe. Deres hustruer henvendte sig 
imidlertid til rigsrådet og udvirkede benådning for mændene; 
men da de kom hjem, var det for sent; den forbittrede adel 
havde ladet dødsdommen fuldbyrde få øjeblikke, for kvinderne 
ankom. Dette skete ved Mortensdag 1535. Et senere sagn, der 
meddeles hos Viborg, tilfojer, at de henrettedes hoveder blev ind
murede i den indre kormur i kirken. Der fandtes virkelig den 
gang sådanne indmurede hovedskaller, der endnu i det 18de årh. 
kunde ses i Schønebols begravelse (der nu er kulkælder); imid
lertid udtrykker allerede Viborg sin tvivl om, at disse hoveder 
skulle have tilhørt de henrettede rådsherrer.

Det går utvivlsomt disse sagn som andre lignende, at de 
hviler på en virkelig begivenhed, der siden er blevet udsmykket 
— hvormeget er det ikke lett at sige.

Allerførst kan det skonnes, at navnene på de formentlige 
rådsherrer passer ikke, ligesom antallet, 1 borgmester og 2 råd- 
mænd, er hentet fra en meget senere tid; 1534 havde Stege 2 
borgmestre og 4 rådmænd. Niels Walter kender vi fra de af
trykte breve; han fik kongeligt brev på slotsmøllen 1529 og 
senest 19. Marts 1532; 1531 var han if ^ddommer i sagen Per 
Plov mod Per Keldby; men han har aldrig været borgmester. 
Efter 1533 forekommer han ikke i akterne, men han nævnes i et 
brev af 8. Septbr. 1538 fra borgmester Mikkel Anderson til Anders 
Bille. Et kongebrev af 20. Juli 1337 havde pålagt Stege borgere 
at skaffe tilveje de ting, som de 1534 havde plyndret fra slottet. 
Mikkel A. har da været Anders B. behjælpelig med at finde 
sagerne, og han meddeler nu, at det skib, som Walter solgte til 
Rostock, var ifærd med at sejle til Sverge eller Blekinge. Heral 
kan man måske slutte, at Walter har været en af hovedmændene 
for oproret, og det er formodenlig den ovennævnte Niels Walter1), 
ligesom det er hojst sandsynligt, at han er blevet henrettet, da 
Anders Bille atter fik magten. Af de andre to navne er Erikson 
ukendt såvel i bysbogen som i brevene, og Martin Anderson 
Skræder nævnes ikke; kan mulig hidrore fra en erindring om 
borgmesteren M.(ikkel) Anderson samt den velkendte Skræder- 
slægt, men er forøvrigt digtning. Fra selve året 1534 har vi

l) Der kan dog også være ment den Kali Walter, der 1526 nævnes som 
kæmner. Under hensyn til det ualmindelige navn, kan man sikkert anse dem 
tor brødre. Begge er forsvundne efter 1534.
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ingen efterretning om Stege, hvad let forstås af den store forvir
ring. Men 1533 var Mikkel Anderson og Per Jenson borgmestre, 
Anders Bundtmager byfoged og Anders Bildt rådmand. Efter 
1534 nævnes Per Jenson ikke mere. Han‘er formodenlig død, 
og det er ikke udelukket, at han kan have sluttet sig til Niels 
Walter og delt skæbne med ham; men sandsynligt er det ikke, da 
hans nævnte kollegaer vedbliver at beklæde deres embeder i 
mange år derefter, Mikkel Anderson endog til 1557 i personligt 
venskab med Anders Bille. Overraskende er rigtignok fortegnel
sen fra 1537 over dem, der endnu sad inde med røvet gods. 
Det ses heraf, at såvel borgmester Mikkel, som selve den konge
lige byfoged, Anders Bundtmager, og rådmanden, Anders Bildt, 
har fået hver sin part af byttet, da det blev delt. Men når vi 
ser, at også sognepræsten, Jörgen Lavrensön, ved samme anled
ning fik en saddel, så kan vi kun forklare det af »tidens lejlig
hed«. De havde jo lett ved at undskylde sig med, at de kun 
vilde bevare sagerne for den rette ejer! Men det er ganske 
utænkeligt, at alle de nævnte øvrighedspersoner skulde være bleven 
siddende i embederne, når de havde deltaget i det voldsomme 
opror. »

Der haves også et par andre fingerpeg med hensyn til de 
egentlig skyldige. Der findes et brev af 1531 fra Anders Bille til 
de tre mænd, som han dengang havde betroet slotsloven. Det 
var adelsmanden Hans Stisön, måske af hans slægt, samt borg
erne Oluf Smidt ved Dybsbro og Niels Jyde af Langstræde. 
Allerede dengang frygtedes der for, at der var forrædere i byen, 
og Anders B. skriver, at hvis så er, må man sorge for, »at de ikke 
bliver gamle«. Da han nu i 1534 atter giver slottet i slotslov, 
vilde det være urimeligt, om han ikke havde valgt de samme 
mænd, som han nylig havde vist så stor fortrolighed. Det er 
altså sandsynligt, at de to nævnte borgere atter har været i slots
loven 1534. Om den ene, Niels Jyde, ved vi det med nogen
lunde sikkerhed og tillige, at han har været en af dem, der med 
forsæt eller af svaghed udleverede slottet. Af et kongebrev fra 
1536 ser vi nemlig, at Niels Jyde har mistet sin gård og gods i 
Stege og var flyttet til Malmø. Her bliver han — formodenlig 
ved stadens overgivelse — taget til nåde af kongen, og denne 
skriver endog til borgmester og byfoged i Stege, at de skal give 
ham hans gård og gods igen. 1538 træffer vi ham da igen i 
Stege, men han skylder nu Anders Bille en sum af 40 mark; da
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dette tal netop udgör höjeste bøde efter loven, kan vi sikkert 
slutte, at han er bleven idömt dette som straf. Mikkel Anderson 
skriver da til sin »kære Hr. Anders« og beder ham have med
lidenhed med Niels Jyde til Mortensdag. Hans gård i Lange
stræde må have været ret betydelig, thi io år efter sælger han 
den for en forholdsvis stor sum, 32 lødige mark og 1 guldgylden.

Den anden af slotsloverne, Oluf Smidt, nævnes atter 1540 
ved Dybsbro, og det er formodenlig den samme Oluf Smedt, der 
nævnes som rådmand 1553. Han har da rimeligvis ikke været 
indviklet i revolutionen. At både Oluf Smidt og Niels Jyde har 
været noget mere end almindelige borgere, er måske også antydet 
ved, at deres ejendomshandler 1540 og 1547 i bysbogen behandles 
med særlig højtidelighed i overværelse af borgmestre og råd og 
de 24 dannemænd.

Efter de vink, der således kan samles fra samtidige kilder, 
må det da formodes, at byens råd ikke har deltaget i, ialfald ikke 
ledet ødelæggelsen, og det synes ikke at have vakt videre forarg
else, at nogle af rådsherrerne tog sin del af byttet, som de siden 
måtte levere tilbage; at en hovedmand blandt borgerne har været 
Niels Walter, møller på slotsmøllen udenfor Mølleporten, og hans 
broder, Kali Walter, og at han har været i forståelse med Niels 
Jyde, en af borgerne i slotsloven, er höjst rimeligt; men der har 
vel sagtens været flere ledere af revolutionen, hvad ikke nu kan 
oplyses. Walter har formodenlig lidt dødsstraf, mens Niels Jyde 
er sluppet med höjeste bødestraf. Desuden haves en fortegnelse 
på en del ellers ukendte Stege borgere, der efter 1534 bliver 
dömt fredløse. Fremdeles kan henvises til de voldsomme byrder, 
der 1535 pålægges byen, og endelig er det formodenlig en straf 
for hele borgerskabet, da byen må betale Anders Bille 2000 mark. 
Først i $37 får byen sine privilegier stadfæstede af den ny konge, 
og det endda kun med forbehold af ændringer, når han er kom
men videre »i rigens forfarenhed«.

Når borgernes rejsning ovenfor er kaldet opror og forræderi, 
da må det erindres, at således bliver altid en mislykket revolution 
betegnet. Forøvrigt vilde borgerne med föje kunne göre gæld
ende, at de kun bekæmpede den revolution, der havde styrtet den 
lovlige konge, Christiern, hvem borgerne skyldte så meget.

Af det foreliggende kan det just ikke påvises, at borgernes be
vægelse også har været rettet mod byens eget råd. At en strömning 
i denne retning dog har ligget bagved, er sandsynligt, og det kan



M5

sluttes af den kendsgerning, at rådet kort tid efter har måttet ind
rømme borgerne en bestemt indflydelse på byens styrelse gennem 
en repræsentation. I året 1540 møder vi første gang i bysbogen 
de >»24 dannemænd« ved siden af borgmestre og råd. Det må 
bemærkes, at ved »dannemænd« forstås ikke »Danske mænd«, men 
det er den gamle betegnelse for brave og hæderlige mænd af de 
lavere samfundsklasser. Den nævnte reform bliver noget tidligere 
eller senere gennemført i de fleste andre købstæder, men til for
skellig tid og i forskellige former. Det er ikke sket ved nogen 
almindelig lov, men er udsprungen af udviklingen i hver by for 
sig. Medens borgmestre og råd både med hensyn til navnet og 
ordningen er indført fra Tyskland, så er de 24 mænd af inden
landsk oprindelse. Da borgernes krav på deltagelse i styrelsen 
først havde voxet sig stærkt, havde man lett ved i ældre sædvaner 
at finde formen for denne deltagelse. Overfor enkelte forekom
mende sagers afgørelse, navnlig retssager, var det ældgammel sæd
vane at udmelde nævn på 8, 12 eller 24 mænd; dette var lett at 
overføre i kommunens styrelse. Også ser vi, at antallet var for
skelligt i de enkelte byer.

Det har sagtens ikke manglet på rivninger mellem rådet og 
de 24; men herom melder bysbogen intet. Derfor er der blandt 
aktstykkerne her indført beretningen om den voldsomme kamp 
1559 i nabobyen Stubbekøbing, hvor borgerne afsætter byens sty
relse, fordi den havde — afskaffet markedet 1 Det er mærkeligt 
at se, hvor brændende dette spørgsmål har været gennem så 
lange tider. Da markedet gav fremmede anledning til at under
sælge byens handlende, er det lett at forstå, at købmændene var 
imod markedet. Da nu de gamle råd udgik af købmændenes 
kreds (1422 var det ligefrem ved lov blevet forbudt at vælge en 
håndværker), er det klart, at rådsherrerne var imod markedet, og 
de udvirkede virkelig af Christiern II et kongebrev, der forbød 
markederne undtagen i nogle enkelte byer, såsom Roskilde og 
Køge, hvor rådet måske har været mere folkeligt. Mod dette for
bud rejser der sig dog mellem borgerne en stærk modstand; alle
rede 1516 må kongen give tilladelse til, at der i Stege holdes 
årligt marked Mariæ Magdalenedag □: 22. Juli. Christian III må 
endelig 1542 helt tage forbudet tilbage og lade markederne holdes 
som i fremfarne kongers tid. Det synes i regelen at have været 
sommermarkeder. Christiern I indbyder 1472 købstæderne til 
møde i Ringsted hvert år efter markedet (St. Hansdag) for

10’
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at forhandle om købstædernes interesser; der skulde møde en 
borgmester, en rådmand og en borger fra hver by. Ikkedesto- 
mindre har rådet i Stubbekøbing altså afskaffet markedet, og vi 
ser, at en Mønbo har stået i spidsen for oproret1).

Fra Møn hører vi ved denne tid kun om strid mellem by 
og land, men at her som overalt har været stærk gæring i køb
stæderne, kan vi se af et kongebrev Oktbr. 1547, der på grund 
af den store uenighed mellem rådet og almuen pålægger lens- 
mændene at føre tilsyn med byernes styrelse, at borgmester og 
råd ikke forurettes, eller kronens ret forsömmes. Tilsynet med 
Stege pålægges Anders Bille. Dette tilsyn var dog til daglig lidet 
virksomt, og kommunalvæsenet formede sig fremdeles efter sin 
egen natur. Da rådet delte sin magt med borgerne, var Stege 
bys væxt desværre allerede standset, og snart begyndte tilbage
gangen, der i næste årh. tager så rivende fart. Rimeligvis er det 
udtryk for det ved tilbagegangen skabte mismod, at de 24 mænd 
inden århundredets udgang svinder ind til 16, som det ses i bys
bogen. Med Christian IV’s ny kommunalordning af 1619 træder 
vi ind i den nyere tid.

Stege bys storhed og følgende sörgelige nedgang kan belyses 
ved en stor række af opbevarede tal. I spidsen står Frederik II’s 
brev af 1582, der stadfæster, at byen — vel sagtens dengang i 
mands minde — har havt 500 velhavende borgere. Dette vilde 
svare til et indbyggerantal af henved 5000, hvilket næppe er nået 
af nogen købstad dengang udenfor København. Angivelsen hviler 
formodenlig på nogen overdrivelse af de klagende borgere. Men 
at fejlen ikke er særdeles stor, kan vi slutte af en række andre tal. 
fra blomstringstiden 1450—1550. Disse tal kan dog kun føre in
direkte bevis derved, at de tillader en sammenligning med andre 
købstæder, og tillige må man nöjes med et gennemsnitsbillede af 
mange talrækker, da de enkelte tal ofte synes ret vilkårlige.

Til rådighed haves en række meddelelser om offentlige byrder, 
der er pålignet vore købstæder efter regeringens skön om deres 
forholdsvise ydeevne. De her benyttede udskrifter er langtfra fuld
stændige, navnlig er der kun medtaget enkelte exempler på, hvor 
lavt de øvrige småbyer var taxerede, medens mange af ligningerne 
kun opfører en del af købstæderne. Men det anførte vil formentlig 
være tilstrækkeligt for læseren til at danne sig et skön om forholdet.

*) I bysbogen hedder det, at byen 1560 sælger et harnisk til Hans Porse. 
Skulde dette tyde på en efterklang af oproret i nabobyen året för?
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Tallene for 1535 viser tydeligt, at der er pålagt Stege by en 
overordenlig byrde, og dette i forbindelse med nedenstående har 
karakteren af en brandskatning for oproret året forud. Efter sej
ren ved Øxnebjerg drager Christian III over til Sælland i begynd
elsen af Juli 1535. Fra et sted på vejen (Onstrupgård) skriver en 
af kongens råder nogle breve til borgmestre, rådmænd og menige 
borgere i Stege, at adelsmanden, Albert Gøye, vil blive sendt til 
dem »nogen ende at forhandle hos dennem og give dem tilkende«. 
Han skal altså forhandle om prisen for kongens nåde, og øjen
synlig for at give hans ord fornøden vægt, meddeles der byen, at 
den vil blive belagt med 5 roder knægte med den velklingende 
begrundelse, at knægtene skal afværge byens skade og fordærv, 
om fjenderne vilde forsøge noget angreb. (En sådan belægning 
synes dog alene at have ramt Stege.) Da kongen når til Køge, 
udsteder han derfra 22. Juli, (det blev markedsgaven til Stege), 
lensbrevet på Møn og Stege til Albert Gøye. Ved samme tid for
bydes det Stege borgere »ved deres hals« at sejle over til Tysk
land (?: at vedligeholde forbindelsen med fjenden), som kongen 
har erfaret, at de gör. Endvidere befales det dem, at tage kong
ens (dårlige) mønt til fuld værdi. Ved siden heraf tager kongen 
borgerne i sin beskyttelse, hvad de formodenlig har ilet med at 
andrage om. Også sognepræsten, Jörgen Lavrensön, får bekræft
else på sine kirker og gods.

Frugten af Albert Gøyes forhandling med de ulykkelige borg
ere viser sig, såsnart kongen har fået belejringshæren lagt for 
København. Lejrens forsyning med fødemidler fordeles på Sæl
lands købstæder ugedagsvis, således at der i regelen var 2 å 3 
byer om at levere, forsyningen 1 dag i ugen., Næstved var dog 
ene om Onsdagsleveringen med 8 læster øl og 45 tønder brød. 
Tirsdagen besörgedes af Vordingborg, Præstø og Storehedinge 
med tilsammen 6 læster øl og 3 læster brød. Stege derimod fik 
for sig alene at sörge for Söndagen, da der skulde leveres 10 
læster øl og 5 læster brød. En læst regnes på den tid snart for 
12, snart for 42 tønder; formodenlig er her dog ment 12 tønder. 
120 tønder øl og 60 tønder brød skulde ugenlig forsendes tilsøs 
ad Kallebodstrand til lejren. Man kan vel forstå, at byen gen
tagende måtte manes for at efterkomme en sådan fordring, og at 
byen androg om og også fik udvirket et forbud mod, at nogen 
udførte fødemidler tilsøs til udlandet. Vel hed det sig, at varerne 
skulde betales, men hvordan det er gået dermed, kan .man vel
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slutte af, hvordan det gik de tømmermænd, som byen næste år 
måtte stille til arbejde på kongens skibe. Da de var færdige, 
kunde kongen ikke,betale dem, og tømmermændene Bo og Ras
mus sendes derfor hjem med den besked, at byen måtte betale 
dem. Da hovedindløbet til København skulde spærres, pålægges 
det hver søkøbstad at levere i å 3 skuder til forsænkning. Af 
Stege kræves der da ikke alene det höjeste bidrag, 3 skuder, men 
der tilfojes ved denne by alene: »flere skibe, om behov göres«. 
Heri kan vi se en antydning af, at Stege har været en af de for
nemste søfartsbyer. Men ved disse overordenlige byrder var byen 
blevet således udpint, at den året efter tildels må skånes og des
uden får særlig tilladelse til at købe korn på naboøerne under til
syn med, at de kun bruger det til deres eget behov.

Det er ikke umuligt, at vi endnu kan skimte en mistanke 
mod Stege i et kongebrev af 1539, hvori det tillades en borger, 
der er udvist fra Varberg, at bosætte sig, hvor han vil, undtagen 
i København, Malmø, Landskrone, Stege og Nakskov.

Endnu stærkere taler nogle taxeringer til skat eller tvangslån 
om Stege bys store velstand på reformationstiden og den derefter 
følgende menneskealder.

Fra Fredrik I’s tid haves en liste over rigets købstæder med 
vedføjede pengesummer, der vel må være skat eller andet bidrag. 
Her står Odense höjest med 300 mark, Randers, Ålborg, Århus, 
Horsens, Ribe, Viborg, Svendborg, Stege og Stubbekøbing hver 200, 
de øvrige langt mindre (Roskilde 100, Præstø 300.S.V.). At Køben
havn og Nakskov på denne liste er opførte for 281 mark 4 p, må bero 
på særlige forhold, der også kan göre andre poster upålidelige.

Stege byskat var 175 mark.
Til det store statslån af 1530 har følgende købstæder »tegnet 

sig« således: København 3000 mark, Næstved og Stege hver 1500, 
Roskilde 1200, Køge 1000.

På listen over den ny skat af Sællands købstæder 1537 står 
Stege næstefter Roskilde og lige med Køge, Næstved og Hel
singør; alle de andre meget lavere; Stege var endog sat dobbelt 
så höjt som Nykøbing og Stubbekøbing tilsammen.

Samme år samledes udsendinge fra alle rigets købstæder og 
bevilgede selv en sølvskat (sagtens for 1538). Her stilledes Køge 
og Næstved överst med 3000 lod sølv (2 lod sølv = 1 daler eller 
gylden), Roskilde, Odense, Nakskov, Stege hver for 2000, Ny
købing og Stubbekøbing hver 600, Vordingborg 400 o. s. v.
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1544 haves en antegnelse, hvori købstæderne overalt i riget 
»mådeligt taxeres«. Her findes København sat 50, Næstved 20, 
Roskilde, Køge og Stege 15, Vordingborg 5 o. s. v.

1545 skal købstæderne betale penge istedetfor »udbudsfolk«. 
Rigsrådet bestemmer da fordelingen således: Køge og Næstved 
500 daler, Helsingør og Nakskov 400, Roskilde, Stege, Kalundborg og 
Stubbekøbing300, Slagelse 200, Vordingborg 150,Nykøbing 100o.s.v.

1548 ydes extraskat således: Køge og Næstved 600 daler, Ros
kilde, Stege og Skelskør 300, Stubbekøbing 200, Nykøbing 100 o.s.v.

1550 lignes landehjælpen på København med 1500 daler, 
Køge og Næstved 500, Helsingør og Nakskov 400, Stege, Skel
skør og Roskilde 300, de øvrige lavere indtil Saxkøbing 40.

Endnu 1564 taxeres Stege mellem de större købstæder; kun 
Ribe, Århus, Ålborg, Odense og Køge er sat höjere.

At erindringen om Stege bys höje rang længe er bevaret, kan 
måske ses af en købstadsfortegnelse' fra 1580, hvor Sællands køb
stæder nævnes i følgende orden: København, Roskilde, Stege o. s. v.

Men da var nedgangen allerede længe umiskendelig. Som 
fiskeriafgift udrededes J/2 tønde sild af hver båd og 4 sild af 
hver åre i båden. Allerede 1547 må kongen i brev til tolderen 
på Møn nedsætte åretolden til det halve, og 1582 må kongen 
yderligere nedsætte Stege byskat med hen ved halvdelen. Derefter 
tager forfaldet rivende fart, indtil bunden omtrent nås et par 
menneskealdere senere. Da har vi i toldregnskaberne den bedste 
målestok for omsætning og virksomhed i byerne. For 1656 er 
opgivet en gennemsnitsindtægt af kronens told i købstæderne, der 
for Sælland og småøerne anføres således: Helsingør 3176 daler, 
Næstved 1134, Holbæk 1126, Køge 1093, Nakskov 969, Korsør 
902, Roskilde 782, Kalundborg 721, Nykøbing F. 513, Vording
borg 285, Stege 275, Stubbekøbing 202, de øvrige mindre (nogle 
ligger ikke ved søen). Enkelte år kan Stege dog endnu holde 
Vordingborg stangen. 1670 — siger den samtidige Viborg — 
fandtes der i Stege næppe 100 borgere, der kunde ernære sig 
uden at tigge!

Sporger vi om grunden hertil, er svaret lett: Midt i det 16de 
århundrede begyndte fiskeriet at svigte, og lidt efter lidt forsvandt 
det store marked i Falsterbo, hvor Stege havde havt en hoved
plads. Om Mønboernes deltagelse på de Skånske markeder vil 
blive berettet på sit sted. Her må dog allerede fremhæves, at på 
Falsterbo var Stege leje langt det störste af alle Danske. I kong
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Hans’s toldregister af 1494 nævnes der 433 betalende Danske 
boder; deraf havde Stege leje 149, Stubbekøbing 66, Nykøbing 
41, Sællandsfar leje 44, Århus 44. (Her efter Dietrich Schäfer.)

Da ser vi, at alle de byer, der havde lett adgang til havet, 
ganske overflöjede dem, der lå ved den indre færdsels vej mellem 
småøerne. Såvel Grönsund som Ulfshaleløbet var ifærd med at 
spærres af sand. Søfarten, der i middelalderen foretrak de indre 
rolige farvande, søgte nu til havs, og de gamle havnestæder blev 
kvalte. De Mønske farvandes historie vil andensteds blive be
handlet.

Mellem Peder Syvs 200 folkeviser fra middelalderen findes en 
vise om alle Danske købstæder. Den lider ikke af poesi, men er 
ikke destomindre et kendeligt forsøg på at spå købstædernes frem
tid. Da visen nævner, at Lybækkerne sidder inde med Bornholm, 
kan deraf ses, at den er forfattet midt i det 16de århundrede.

5te og 6te vers lyder således:

I hugge af Nakskov hænder og fødder, 
og Maribos öjne udstinge.
Saxkøbing gör på Surkøbing1) det mord, 
som Nysted og Rudkøbing skal tvinge.
Men al den pine, som Nykøbing bær, ' 
det er for Stubkøbing ene.

I hugge af Stege ej hænder og fødder, 
Oringborg beholder sine ojne.
Men Næstved skal blive Skelskør hendes død, 
som Præstø monne fortjene.
Heding skal lide så hård en straf, 
at Køge skal kvæles udi pine.

Ikke alle disse spådomme er gået i opfyldelse. Overfor de to 
rivaler, Nakskov og Stege, er den gamle digter lige så hård mod 
den første, som blid mod den sidste; men det gik omvendt. Ikke 
længe efter visens tid huggede de netop hænder og fødder af 
Stege, da fiskeriet forsvandt, og søfarten standsede.

Af de anførte lister ses, at Nakskov, Stege og Stubbekøbing 
hver måtte udruste og sende et krigsskib til flåden i 1535. De

Således hed en nu forsvunden by i Blekinge, men man skulde næsten tro, 
at der her mentes Rødby (Søderkøbing?). Da der har hersket tvivl om date 
ringen af Rødby købstadsret (se Traps statistik), fortjener det at oplyses, at 
der i Anders Billes arkiv findes et brev fra kong Frederik I, dateret vor købstad 
Rødby 18. Sept. 1523.
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ansås altså for de fornemste søfartsstæder. Et sådant skib har 
sandsynligvis været, hvad man kaldte en böjert med jagtrigning 
eller råböjert med skonnertrigning, dog ikke som nu. Besæt
ningen plejede at være 20 bådsmænd, 30 krigsfolk og 3 bøsse- 
(kanon)skytter.

- Forøvrigt bemærkes den rolle, som rofartöjer endnu spillede. 
1334 flygtede Johan Frijs (den senere kansler) fra Stevns til Møn 
og derfra til Tyskland i en robåd; 1543 bestiller kongen i Stege 
en robåd til Jörgen Barnekov, der skal til Pommern.

Medens landets gamle inddeling i »havne« og »skipæn« for 
ledingstjenesten forlængst var opløst i de fleste egne, navnlig på 
landet, finder vi en rest deraf bevaret i en del søkøbstæders skibs
udrustning. Men også denne var efterhånden kommen i forfald 
og vanry. Under krigen med Lybækkerne 1510 ser vi en mærkelig 
klage fra biskoppen i Århus, Niels Clavsön (Skade?); han skriver 
til kongen, at det mandskab, der leveres af købstæderne til flåden, 
er løsagtigt og udueligt folk. Han foreslår derfor, at en borg
mester eller rådmand fra hver by skal følge med som høvidsmand, 
så vil de nok sörge for at få »væragtige karle« med sig.

Om rådet er blevet fulgt, vides ikke; men den tid var vist
nok forbi, da borgmestre og rådmænd egnede sig til krigsmænd. 
Kongerne søgte på denne tid at skabe sig selv en flåde, og det 
forsøg, der midt i 16de årh. gjordes på at forny skibsledingen, 
blev ikke gentaget.

Men foruden skibsudrustningen deltog Stege også i den al
mindelige udskrivning til hæren. I et kongebrev af 1538 hedder 
det, at alle købstadsmænd skulde have harnisk, rör (gevær) og 
andet langt værge (sværd eller glavind) og møde mand ved mand 
tilfods ved siden af adelen tilhest.

Ligeså byrdefuldt faldt de stadige indkvarteringer, »borgeleje«. 
Her er Stege stadig med; det drejer sig om 50 til 100 knægte, 
undertiden med deres »ægte hustruer«!

Borgmestre og rådmænd.
Hvorledes borgmestre og. råd blev valgte, er uklart. Sæd

vanlig antages det, at rådet supplerede sig selv og valgte borg
mestrene. Men herfra sker talrige afvigelser;. undertiden griber
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kongerne ind, undertiden tiltager almuen sig valget og hævder 
dette som gammel ret. Efter revolutionen 1534—36 gör kongens 
indflydelse sig stærkere gældende; men karakteristisk er det dog 
at se, hvorledes kongen i 1565 udnævner to borgmestre i Stege, 
af hvilke den ene allerede havde været dette siden 1549! Sagen 
er vel den, at afgörelsen lå der, hvor den störste indflydelse -efter 
tidens lejlighed fandtes. Egenlige valghandlinger, stemmeret og 
stemmelister må vi næppe tænke os. Det er moderne begreber, 
der ikke stemmer med middelalderens sædvaner. Med forundring 
ser vi, at beslutninger i regelen fattes enstemmig; middelalderens 
ånd vilde nære tvivl om gyldigheden af en beslutning, der ikke 
var taget enstemmig. Opfattelsen var i grunden den, at ingen 
kunde bindes ved en beslutning, som han ikke selv havde sam
tykket i. Det er en sådan overlevering fra middelalderen, der i 
den nyere tid bragte Polen til undergang. En afstemning måtte 
lett føre til en kraftprøve med andre våben overfor det overstemte 
mindretal, der ikke vilde böje sig. Men netop deri lå en mulig
hed for at skaffe enighed. Den part, der følte sig som den svage
ste ikke alene i antal, men også på anden måde, har overhovedet 
ingen modstand gjort, men på forhånd samtykket; så var den per
sonlige frihed tilsyneladende ikke krænket. Således ligger det 
ialfald nær at forklare os gangen i middelalderens forhandlinger. 
Det er arven fra oldtiden, da afstemningen lå i klangen af 
våbentaget.

Fra Stege haves få eller ingen efterretninger om valgstridig
heder, om end sådanne utvivlsomt har fundet sted. I regelen til
hører borgmesteren og rådet en kreds af byens fornemste familier, 
som tildels kan følges i bysbogen gennem navne og ejendomme. 
Det er umiskendeligt, at der er nogen forskel mellem iste og 
2den borgmesters stilling. Den første synes at være valgt på 
livstid, eller han har havt en så stor anseelse, at han som regel 
beklæder embedet i en lang årrække, hvorimod 2den borgmester 
og de 4 rådmænd skifter hyppigere. Undertiden rykker 2den 
borgmester op til at blive første.

Hos Paludan s. 394 siges, at den første borgmester i Stege 
var Børre Jepsön på dronning Margretes tid. Han siger ikke, 
hvorfra denne efterretning er hentet. Det stemmer med, at borg
mesterstillingen først forekommer i denne dronnings tid. Den 
første borgmester, som bysbogen nævner 1418, er Johannes 
Ferkentin. Han har formentlig selv (i indledningen) skrevet
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sit navn med det Tyske »V«; kort efter skrives det på Dansk 
med »F«.

I resten af 15de årh. nævner bysbogen ingen borgmestre 
eller rådmænd ved navn, hvor ofte det end hedder »borgmester 
og råd« og »al almuens råd eller vilje«. At der har været 2 
borgmestre, ved vi af et gældsbevis af 1461, der er udfærdiget på 
Stegeborg og påtegnet som vidner af borgmestrene i Stege Bo 
Skelvis og Per Ravn. Begge disse mænd nævnes i bysbogen, 
men uden borgmestertitel, ligesom Ferkentin, da han indførtes 
som grundejer. Bo Skelvis købte ca. 1450 en gård af St. Ger
truds kirke, måske altså i nærheden af denne, medens Per Ravn 
1458 købte ejendom formentlig i Langestræde, hvor han senere 
som »gamle Per Ravn« boede på vestre side i nærheden af Dybs
bro. Han kaldes »beskeden mand« (discretus vir), hvilket be
tegner en stilling udenfor almuen.

I en periode, fra 1465 til 1495, findes ikke almuen nævnt, 
medens borgmester og råd, undertiden borgmesteren alene, afgor 
en del handler for byen. I slutningen af århundredet møder vi 
atter ofte almuens samtykke.

Fra begyndelsen af det 16de årh. anføres borgmestre og råd 
ved navn, dels i bysbogen (fra 1521), dels i andre dokumenter.

Borgmestre:
1505 Jens Budde, Henrik Fikkeson.
1508 Jens Budde, Per Jepson.
1513 Lasse Mogenson, Per Jepson; den sidste er formodenlig gået 

af, da Anders Bille 1513 fik ham domt.
1514 Lasse Mogenson, Jens Anderson.

Lasse Mogenson, Niels Jepson (tidligere rådmand).
1517 
1519 
1521
1 $22 Jens Lavrenson, skultus (se foran).

— skultus, borgmester og menighed.
1323 borgmester og råd kaldes »bysens værn«.
— Lasse Mogenson, Niels Jepson.

1524 Niels Jepson, Laurids Hanson (begge bliver rådmænd 1531); 
samtidig kaldes Jens Lavrenson borgmester, og ligeledes 
Jens Skræder. Episoden med »skultus« synes at have voldet 
nogen forstyrrelse. Formodenlig har Jens Lavrenson og 
Jens Skræder været Christiern II’s mænd.
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1526 Niels Jepson, Hans Guldsmed; men samtidig nævnes Jon 
Fikkeson som borgmester; er striden fortsat?

1528 Jens Lavrenson, Mikkel Anderson (der nævnes som borger 
1524)-

Jens Lavrenson synes da at have sejret. Der siges, at 
han sad i dommers sted på bythinget, eftersom byfogeden 
var sagsøger.

Som vidner nævnes de to gamle borgmestre, Lasse Mo- 
genson og Niels Jepson, som altså er afgåede uden at være 
døde.

T53r
1532

1553
1555
1556
1557 
1560

Mikkel Anderson, Per Jensön.

15371 
1538/
1542
1543
1544
1545 
1547J 
1549

Mikkel Anderson.

Mikkel Anderson, Hemming Lavridsön (rådmand 1523).

Mikkel Anderson, Per Mikkelsön. Måske er sonnen sat til 
at hjælpe sin gamle fader. P. M. nævnes allerede 1542.

Per Mikkelson, Niels Iverson (rådmand 1543).

Gamle Mikkel Anderson gor regnskab med byen. 
Per Mikkelson.

(Syvårskrigen standser optegnelserne.)
1565 (kongebrev) Peder Mikkelson, Anders Jorgenson.
1588 Mads Knudson og Hans Mikkelson indsættes af lensmanden. 
1596 nævnes Andreas Jorgenson som fordums borgmester.
1607 var Hans Mikkelson endnu borgmester.

Rådmænd:
1513 Niels Jepson.
i $16 Niels Jepson, Henrik Skræder, Per Olsön, Hans Person. 
1523 Henrik Skræder, Hans Person, Jens Olsön, Hemming Lav

ridsön.
1528 Rasmus Lavridsön.
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1531 Niels Jepson, Lavrens Hanson (exempler på, at afgåede 
borgmestre bliver i rådet), Oluf Smid, Hans Person.

1533 Anders Bildt.
1542 Thomas Albertson, Hans Skelvig, Hemming Smit, Per Ma- 

tison.
1543 Staffin Staffinson, Niels Iverson.
1547 Thomas Albertson, Lavrids Hemningson.
1549 Hans Skelvig, Staffin Staffinson, Oluf Fynbo, Rasmus Hen- 

rikson (kæmner 1360).
1553 Staffin Staffinson, Lavrids Hemmingson, Oluf Smid.
1393 Jens Nielson.

Markvord Skade.

-19 Hans Bildh (efter brev fra Chr. II 1519).

Byfogeder:
1499 
1505 
1 $10 
1513
1515
1516
T$231 "
1524 z Hemming Knudson, afgået, men levende 1528. 
1526J
1528 Gregorius Olson.
!$32)
1 $33 
1337 
1542 
i $44 
i$4$ 
i $47 
i $49 
!$$3

Anders Bundtmager.

1565 Peder Bild, afsat, men genindsat 1566 (se side 82). 
1593 Simon Tommeson.

Byskrivere:
14991
1513JJens Hansön.
i$23l
T^Hlens Person.
I$47^J
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Kæmnere:
1420 Morten »kymbre«?
1523 Oluf Bilde.
1526 Kali Walter (i det urolige år). 
1531 Oluf Bilde.
1542 Oluf Fynbo.
1560 Rasmus Henrikson.
1 $95 Anders Bildt.
1 $97 Hans Juffurson.

1523 Jens bysvend o: politi.

De 24 dannemænd nævnes første gang 1540 og dernæst 
af og til indtil 1560.

I 1597 er de bleven indskrænket til 16.

Her kan endnu tilfojes, at på den store rigsdag i København 
1536 (reformationen) har Stege mødt med en borgmester, en råd
mand og to borgere. Borgmesteren har formodenlig været Mik
kel Anderson.

Præster.
Den 14de April 1246 har fyrst Witslav den første af Rygen 

udstedt et brev til Cistercienserk losteret i Bergen på Ry gen. Dette 
brev er skrevet af fyrstens kapellan og protonotarius (sekretair), 
Johannnes, sognepræst i Stegeborg. Et sådant stedsnavn 
findes ikke på Rygen, og må således formodenlig være det Mønske 
Stege. Rygen var Dansk len og hørte til Roskilde stift; der har 
sikkert været en livlig forbindelse mellem kirkens mænd på de to 
øer. Når vi derhos erindrer, at konger og fyrster plejede at tage 
gejstlige mænd til kanslere og sekretairer, så er der intet særligt 
påfaldende i at finde en Mønsk præst i fyrst Witslavs tjeneste. 
Han har da rimeligvis havt pavelig tilladelse til at lade embedet i 
Stege besørge ved en vikar, et forhold, der forresten snart tog så 
stærkt overhånd, at der oftere er udstedt kirkelige forbud der-
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imod. Hvis denne antagelse er rigtig, så er Hr. Johannes den 
første kendte præst på Møn, og han har været ved Stege kirke i 
Jakob Sunesöns levetid.

På lignende måde bliver vi kendt med den næste navngivne 
præst i Stege et hundrede år senere. 1350 har kong Valdemar 
Atterdag fået pavelig tilladelse til at benytte Hr. Henrik, sogne
præst i Stege, som sin protonotarius med adgang til at bortbytte 
dette kald med et andet bekvemmere beliggende; ja, den pavelige 
gunst udstrækkes endog til, at Henrik må forene erkedegneembedet 
i Verden (Hannover) med Stege kald. En så påfaldende forening 
af embeder, endog i forskellige riger, kan bedre forstås, når vi 
erindrer, at det egenlig kun var et pengespörgsmål, en måde, 
hvorpå kongerne skaffede sine betroede mænd en god lön. Em
bederne besörgedes da af vikarer på de pågældende steder for en 
meget ringere lön. For os har det sin interesse at vide, at en 
Mønsk præst nar været den skrivende håndlanger for den store 
konge, der rejste riget af dets dybeste fald. Kender vi kong 
Valdemar ret, har han først og fremmest af sine nærmeste om
givelser måttet kræve et uopslideligt godt humeur til at bære da
tidens mange omskiftelser; Hr. Henrik har sikkert ikke alene 
været en dygtig mand, men har også kunnet sige en vittighed, 
når det kneb hårdest!

Så springer vi atter et par menneskealdere frem i tiden, og 
står ved 1418, da Stege bys bog begynder. Her møder vi en 
lang række præster; vi kender dem på tittelen »Herre«, der kun 
bruges om gejstlige og riddere (ikke andre adelige). De få til
fælde, hvor der kan være tale om riddere, er lett at finde; som 
regel er alle de nævnte »herrer« præster.

I den katholske tid har byen havt mange flere præster end 
senere. For det første var der, som ovenfor forklaret, to sogne
kirker og desuden flere præster, vikarer, kapellaner og diakoner, 
ialfald ved St. Johannes kirke. Kirkernes rigdomme bestod i tal
rige ejendomme, der (trods tidligere forbud) var testamenterede 
til kirkerne eller alterne i disse, mod at der holdtes sjælemesser 
for de afdøde. Desværre er der fra Stege kirker ikke opbevaret 
nogen af de andensteds fra kendte »dødebøger« med fortegnelser 
over dødsdagene og de messer, der skulde læses over hver afdød. 
Herved var der nok at göre for mange kirketjenere, og man op
når derved i de katholske lande, at kirkerne stadig kan stå åbne 
og være et dagligt åndeligt hjem for menigheden.
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Blandt de mange præster, der nævnes i Stege, er der nogle, 
som ikke hører hjemme der, idet de betegnes som »sogneherrer« 
andensteds på øen. Det synes at have været sædvane, at præster, 
når de ved * resignation« afstod sit embede til en anden, da havde 
skaffet sig et alderdomshjem i Stege ved at købe hus der. Sand
synligvis har Kalendehuset med broderskabets sammenkomster 
også draget dem. Men herved møder vi tillige et andet mærke
ligt forhold. Officielt galdt coelibatet, den ugifte stand, for de 
katholske præster. Dette påbuds anerkendelse havde i det 12te 
århundrede kostet hårde kampe, men det var aldrig i virkelig
heden blevet gennemført. Ægteskabet stiftedes i middelalderen 
egentlig ikke ved vielsen, men ved trolovelsen og brudekøbet 
(bryllup), ja efter gammel Dansk lov blev alene ved 3 års samliv 
frille til adelkone. Når mange præster, uden at være viede, fak
tisk levede som gifte og havde born, så vakte dette ingenlunde 
almindeligt anstød; men en vanskelighed var der at overvinde: 
hornene havde ingen arveret; faderen måtte altså, mens han lev
ede, give dem, hvad han kunde. Herom indeholder bysbogen 
ojensynlig flere oplysninger: Når Hr. Anders ca. 1418 skænker 
Nicolaus Anderson en gård, når Hr. Morten ca. 1470 sælger en 
gård til Per Mortenson, og når Hr. Jep ca. 1480 giver en gård til 
sin svigerson, så gælder det her utvivlsomt fædre og born, og vi 
ser da tillige, at hornene åbent bære faderens navn.

De præster fra andre sogne, der nævnes, er følgende:
1418 Hr. Anders Ebbeson, præst i Magleby. Heri har vi 

oplysning om den ligsten, der ligger i fylagleby kirke med ind
skriften Andreas Ebbonis. At forholdet med hans formentlige 
son, Nicolaus, ikke har gjort skår i hans hjemlige anseelse, kan 
vel skonnes af, at hans gravsten er lagt i koret lige foran alteret.

Ca. 1480 nævnes Hr. Jep af Østerborg (Borre).
1591 Hr. Jens Nielson, sogneherre til Magleby kirke og Hr. 

Morten Hanson, sogneherre til Elmelundt kirke, med deres mærke
lige sameje af et hus i Norrestræde. Begge de nævnte præster er 
kendte fra andre kilder, og vi ser her, at Morten Hanson ikke, 
som ellers angivet, er død 1588.

De øvrige nævnte præster må altså være ansatte i Stege.
Ca. 1418 nævnes Hr. Hagen, der sammen med »kirken« 

havde en ejendom, der sælges. Hermed menes sikkert St. Jo
hannes, ved hvilken Hagen har været sognepræst, og altså været 
samtidig med borgmester Ferkentin, grev Witslav og Hans Peyske.
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Ikke længe efter nævnes Hr. Niels Jakob, der kaldes Merta 
Suses sön. Denne betegnelse efter moderen er en undtagelse, der 
betyder uægte fødsel. En sådan var efter kirkeloven hindring for 
at blive præst, men der mødes ofte kirkelig dispensation fra denne 
regel. Når hans fødsel således erindres, har han formodenlig 
været en yngre mand, sagtens kapellan ved kirken.

Ca. 1430 nævnes Hr. Niels Longelov.
1443 nævnes Hr. Johannes Clavsön som sognepræst 

(plebanus) ved St. Gertruds kirke (på dennes klokke), måske 
broder til Olef Clavsön ved torvet.

1452 Hr. Tydike, der optræder med fuldmagt for Roskilde 
domkirke (St. Lucius), der har ejet flere huse i Stege.

1461 nævnes Hr. Christiern som sogneherre i Stege, da 
han sammen med borgmestrene Bo Skelvis og Per Ravn er til
stede som vidner hos lensmanden Erik Ågesön Thott på slottet.

Ca. 1470 ovennævnte Hr. Morten.
Ca. 1475 Hr. Jachem (Joakim) Fleming (fra Flandern?), 

der sammen med St. Gertrud sælger en gård. Han var altså for
modenlig sognepræst ved St. Gertruds kirke.

1488 ejer Hr. Jens Gedde en gård i Langestræde. Samtidig 
nævnes en Jens Gedde, der mageskifter en gård fra Skammestræde 
til Møllestræde. Skönt han ikke betegnes med »Hr.«, er det dog 
formodenlig den samme, der bor i Langestræde, men ikke i 
præstegården. Han har da formodenlig været kapellan ved St. 
Johannes. År 1500 sælger han en gård, uvist hvor; han betegnes 
da udtrykkelig som præst, måske er han da bleven sognepræst.

1499 nævnes Hr. Henrik, broderen, Jep Smid, og søsteren, 
Tale, som börn af borgeren Oluf Brun, altså en indfødt Stege- 
mand, formodenlig kapellan.

Det samme (at være indfødt) gælder vistnok om den oftere nævnte 
sognepræst og provst på Møn, Hr. Hans Bosön, 
der ialfald senere har fået tilnavnet, Mønbo. 1510 
finder vi ham som klager for kirkeretten i 
Stege kirke i den ovenfor meddelte sag og 
senere gentagne gange som vidne i lensmand
ens, Anders Billes, sager. Hans bomærke har 
hosstående besynderlige form. Bosönnavnet 
var udbredt i Stege. Ligeoverfor præstegården 
Bo Brok, der 1460 solgte en gård til sin sön,

Niels Bosön. Måske har Hans været en yngre broder, der har
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opnået det smukke mål at flytte ind i præstegården som Jens 
Geddes eftermand. 1523 er han forsvunden, og et sagn melder, 
at da Christiern II engang ved et besøg fik ham at høre, tog han 
ham med sig som sin hofpræst. Såvidt kan beretningen være 
rigtig, men hertil er senere knyttet en forvexling med den »Mønbo«- 
præst, der fulgte kongen i landflygtighed 1523. Forvexlingen hid- 
rörer fra navnet Johannes, der overføres på Dansk både som 
»Hans« (hvormed der nærmest tænkes på Johannes døberen) og 
som »Jens« (der nærmest betegner Johannes apostel). Men da 
også den anden »Jens Mønbo« har interesse for os, indskydes her 
en kort redegørelse om ham, således som nyere undersøgelser har 
oplyst forholdet.

Han hed da Jens Mikkelsön med tilnavnet Mønbo, der 
viser hans herkomst. 1514 var han magister ved Københavns 
universitet, og det er vel troligt, at han tidlig er kommen i for
hold til kong Christiern II. Derpå tyder, at Johannes Svanning 
(i kongens levnedsbeskrivelse) siger, at den bekendte beretning 
om kongens barndomstid har han fået fra mester Jens Mønbo. 
1522 lover kongen ham et embede i Vejle, men kort efter skriver 
han sig selv som præst i Viborg, begge dele sagtens kun som 
lön for vedblivende tjeneste hos kongen. 1523 følger han denne 
i landflygtigheden til Nederlandene. Af et brev fra kongen til 
dronning Elisabeth ser vi, at mester Jens har ledsaget denne på 
en rejse i Juni 1524, thi kongen beder hende »lade Hr. Jens altid 
sige evangelien for Eder«. Hun fulgte opfordringen så nöje, at 
hun på denne rejse sluttede sig til Luthers lære, skönt hun derved 
höjlig måtte fortørne sin broder, kejseren. Med mester Jens’s 
hånd er i December 1524 nedskrevet en forordning om hofhold
ningen i Lier, hvoraf vi ser, at kongen har havt et følge på ca. 
50 personer, som det ofte faldt ham svært at underholde. I 
»borgestuen« skulde være to borde; ved det fornemste sad provst 
Hans Hansön fra Assens og mester Jens (Mønbo). Dette bord 
skulde have stob vin (1 stob = 2 eller 4 potter), det andet 
bord skulde kun have 1 stob. Desuden ved skorstenen et 
»drengebord«. Siden træffer vi mester Jens hos kongens søster, 
kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg, og det er hertil, at kongen 
skriver til ham det bekendte brev på Latin, der i oversættelse 
lyder således:

»Kæreste broder i Christo! jeg tilkendegiver Dig herved, at 
vi her glemmer Christus, da her ingen er, der prædiker for
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os Guds ord, som mange alt lade hånt om. Derfor beder jeg
Dig ved Din broderlige kærlighed, at Du vil komme til mig 
og prædike den evangeliske trøst for os. Hils også vor broder 
og søster (kurfyrstens).

Lev vel. 12. December (1525).
Givet i Svinard (Nederlandene).«

Han fulgte kongens kald og kom tidsnok til at være tilstede 
(han kaldes her på Hollandsk mester Joannis Michiel) ved dron
ning Elisabeths dødsleje 19. Jan. 1526, (denne fromme dronning, 
der er en af de mest vemodige skikkelser i Dansk historie). Kort 
efter vender han tilbage til Berlin og får der Sören Norbys sön, 
Oluf, at opdrage. Mester Jens havde altså hidtil været en höjt 
betroet mand, fra hvem man også har et forslag til en omdannelse 
af den kanoniske ret efter Luthersk lære, hvilket han begrunder 
ved, at den gamle Danske lov — som allerede Jakob Erlandsön 
bekæmpede — mere syntes beregnet på at udsuge end at beskytte 
menigmand.

Imidlertid bliver han i 1529 anklaget hos kongen for at føre 
et utugtigt levned. Da kongen skriver til ham derom, svarer han 
med en udførlig forklaring, hvori han beklager sig over sine 
fjenders anklage, erklærer, at han ved sig fri for gerningen, men 
tör ikke sige det samme om tanken og viljen. Kongen lader da 
Oluf Norby tage fra ham. Fra Torgau skriver han da 8. Aug. 
1529 til kongen og beder om hjælp til at gifte sig »for at undgå 
djævelens fristelser«. Dette lover så kongen, og derefter melder 
han, at han har forlovet sig med en af kurfyrstindens damer, 
Dorothea von Sascha, en adelig, men fattig pige. Enten har 
mester Jens alligevel ikke fuldført dette giftermål, eller Dorothea 
er død snart, thi senere finder vi ham gift med en Saxisk pige, 
Clara Ambrosiidatter fra Meissen. Af navnet har senere histori
kere (f. ex. Paludan) sluttet, at hun var en datter af den bekendte 
Ambrosius bogbinder fra København; men dette er fantasi, da 
hun udtrykkelig selv kalder sig en fremmed udlændisk kvinde. 
Hun havde en fædrenearv, som manden solgte, og for pengene 
købte han siden en ejendom i Danmark. Formodenlig er han 
dog ved dette giftermål blevet friet fra som hidtil og som de 
andre landflygtige at tynge på den ulykkelige konges kasse. Endnu 
3. Marts 1530 skriver Bernhard v. Melen til kongen, at han vil 
underhandle med biskop Hans Brask i Linkøping og benytte 
mester Jens som skriver. Han synes da ikke at have opgivet
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kongens sag, för den var endelig tabt ved fangenskabet og grevens 
fejde. Ved forbon fra Tyskland får han da af Christian III til
ladelse til at vende tilbage og bliver atter kannik ved Viborg 
domkirke, vel sagtens i det embede, der var tillagt ham för 1523; 
der finder vi ham ialfald 1543. Han har ført sin Saxiske hustru 
med sig, og bliver nu en velagtet og virksom præstemand; hans 
fristelsestid er forbi. 1543 sidder han til doms i kapitelsretten, 
hvor en præst bliver afsat, fordi han ikke vilde sværge lydighed 
til den ny kirkeordinans; synderen vilde nemlig ikke sværge 
höjere end som »Hr. Jakob«, der kun havde svoret »som mænd« 
(så men) □: ved hellige mænd.

1550 fører »hæderlig, vis og fornumstig mand, mester Jens 
Mikkelsön« på Jyllands landsthing en sag for kapitlet imod lens
manden, Otto Krumpen, og vinder sagen.

Samme år sidder han i tamperretten og dommer en præst fra 
embedet for trolddom.

1552 taber han derimod personlig en sag mod Viborg bys 
øvrighed, hvorved den handel, som han havde indgået for konens 
fædrenearv, erklæres ugyldig.

1555 deltager han i en Latinsk erklæring, der beråber sig på 
Frederik Barbarossas kejserret, at skolepersoner ikke kan kaldes 
for verdslig domstol.

Hans kannikegård lå ved siden af bispegården. Vi finder 
hans navn oftere end de her nævnte exempler; men det bedste 
vidnesbyrd for manden turde være et brev af 13de Marts 1555 
fra biskop Peder Plade til biskop Kjeld Jul i Viborg; brevet ender 
nemlig med en hilsen til »min gamle ven, magister Joannes Mi
chaelis« o: Jens Mikkelsön.

Han døde 14. Juli 1357 og hans præbende (Fly) tillagdes 
læsemesteren i Viborg. Hans enke, Clara Ambrosiidatter, ansøger 
for sig og sine hjælpeløse börn kongen om at måtte beholde de to 
læster korn, som havde været tillagt manden af Hald konge
tiende.

Af denne mærkelige mands levnedsomrids får vi indtrykket af 
en renaissanceskikkelse i præstekjole — med stor begavelse, blus
sende lidenskaber og mange æventyrlige oplevelser.

At han ikke er Stegepræsten, Hans Bosön, véd vi altså; at 
han var Mønbo, nævnes på forskellige trin af hans liv. Det lig
ger nær at tænke på borgmesterslægterne Mikkel Skelvig og Mik
kel Anderson; men han er ikke samtidig med disses sönner,

11*
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Hans og Peter. Nærmere kan vi ikke komme spørgsmålet om 
hans slægt, medmindre vi vilde gribe til sagnet og tænke os som 
hans fader den Mikkel Degn i Magleby, der ifølge Ristestens
sagnet fandt skatten i Grimsdalen. Denne Mikkel Degn er ikke 
grebet ud af luften; han nævnes i en kirkelig retssag som degn i 
Magleby eller måske Borre omkring 1530.

Vi vender tilbage til præsterækken i Stege.
Domstolen i Stege kirke 1510 bestod af 7 præster, der med 

sagsøgeren, provsten, udgor 8. Deraf betegnes den første, Jens 
Person, som præst og kapellan til St. Gertruds. Der har altså 
ved denne kirke været både præst og kapellan, som ved denne tid 
er slået sammen, for snart efter ganske at forsvinde.

De øvrige 7 kaldes præster og kapellane udi Stege kirke, og 
man skulde altså nærmest tro, at de alle var ansatte ved St. Jo
hannes kirke. Det synes dog at være et forbavsende stort antal. 
Mulig skal ordene forstås således, at de var forsamlede i kirken, 
men at nogle af dem var hentede fra andre sogne. Det kan så
ledes mulig være tilfældet med Anders Nøfver, der måske er den 
samme som Anders »Buxeløs«1), der nævnes som den første 
kendte præst i Fanefjord. Herimod taler dog et dokument af 
1528, der siger, at Hr. Anders Nøver ejede en gård syd for St. 
Johannes kirke, hvor man skulde formode, at kirkens kapellaner 
havde bolig. Men Hr. Anders fra Fanefjord kan jo have skaffet 
sig et alderdomshjem der. Ligeledes kan Lavrids Pederson være 
den samme som den Hr. Lars i Keldby, der døde 1518. Af de 
øvrige kan ingen henføres andensteds, og de må da formodes at 
være ansatte alle $ ved kirken. Oluf Jenson nævnes udtrykke
lig 1517 som kapellan, Olaf Boson har formodenlig været en 
slægtning af provsten, og endelig véd vi, at der har været en 
særlig præst ved Guds legems kapel, en dyrkelse, der i det 15de 
årh. bliver almindelig efter miraklet med »det hellige blod« i 
Wilsnach. Ved dette kapel nævnes Oluf Boson 1523 som kapel
lan. Endvidere har der vel været en eller to præstelærte diakoner 
eller vikarer ved nu ukendte altere. Således må vi også nævne

’) Navnet hidrorer fra, at han gik uden buxer, idet en kjole, der rakte ned 
over knæerne, brugtes både i kirken og til plovs. Han havde engang i en præ
diken som vidnesbyrd om den menneskelige uvidenhed sagt til sine tilhørere: 
I véd ikke, at jeg ingen buxer har på, og jeg véd ikke, om nogen af Jer vil 
forære mig et par!
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Mats Tikkesön (mon ikke fejlskrift for Fikkesön ?) ogClemen 
Lavridsön.

1523 finder vi Hans Stolt som sognepræst, men kun et 
par år. Han synes at have hørt hjemme i byen og at have levet 
længe efter sin afgang som præst. Hans enke, Marine, fører 
1552 en retssag om arven efter ham med broderen, Jörgen Stolt.

1526 nævnes mester Hans Anderson (Anders Nøvers sön?) 
med tilladelse til at ombytte Stege kirke med en anden, som ham 
mere belejlig er. Mon der i disse skifter kan skimtes en reli- 
gieus bevægelse? Måske er Hans Stolt den samme, der senere 
nævnes som præst i Magleby, skönt det isåfald må undre, at han 
er gået til et utvivlsomt mindre kald.

I en skandaleus retssag vedrorende en præst på Höje Møn, 
Hr. Anders — måske den Andreas Rød, hvis navn er indridset 
udenpå Borre kirke — siges, at Hr. Daniel da var provst på Møn, 
og da formodenlig også sognepræst i Stege. Det pågældende 
aktstykke er ikke dateret, men må efter indholdet henhøre til 
tiden omkring 1530. Hans Anderson har sagtens snart benyttet 
tilladelsen til at flytte og er da blevet efterfulgt af Hr. Daniel, der 
senest 1537 — måske i anledning af den ny kirkeordning — er 
bleven afløst af Jörgen Lavridsön. Det er således sandsynligt, at 
vi i Hr. Daniel har den sidste katholske præst i Stege. Kort 
efter reformationen ser vi, at præsternes antal er indskrænket til 
en sognepræst og en kapellan.

1531 møder vi Hr. Jörgen Lavridsön som kapellan ved 
St. Johannes kirken og

i$37 er han sognepræst, formodenlig den første Lutherske;
1549 er han tillige provst.
1540 nævnes præstegården øjensynlig liggende, hvor den siden 

lå i århundreder, ved det nordvestre hjörne af kirkegården.
1560 ejede Jörgen Lavridsön også en anden gård i byen.
Han efterlod sig et synligt minde i kirken, idet på endestykket

af en kirkestol var indskåret et skjold med et bomærke — og

følgende indskrift: Anno Domini MDXL1II Jörgen Lavrens prest. 
Tilhöjre 1544, (på en nabostol).

Efter i 1858—$9 at være bortsolgt fra kirken er det senere 
havnet i Nationalmusæet.

Ifølge Møns herredsbog har Hr. Jörgen Lavridsön allerede 
11. Juni 1528 på Stege sognestævne spurgt menige sognemænd,
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om de vilde holde den kirkelige ordning, der var besluttet på 
herredagen i Odense 1527.

Desværre synes den første Lutherske præst ikke at have efter
ladt sig et ganske uplettet navn. For det første må det forbavse 
at erfare, at han efter slottets ødelæggelse tog sin del af byttet (en 
saddel) og beholdt denne i flere år.

Dernæst synes han i en anden sag at have vist en mærkelig 
ligegyldighed for sin kirke. Ved den med reformationen for
bundne revolution var der for arvingerne af dem, der havde 
skænket gods til kirkerne, givet adgang til at få sådant gods til
bage, når de derfor betingede messer ikke længer holdtes vedlige 
(de var jo blevet forbudt). Derom opstod strax en mængde rets
sager (som dog tildels var indledet tidligere, alt som messerne op
hørte), og man har exempel på, at domstolene undertiden har 
ömmet sig ved at gennemføre denne plyndring. Således fik en 
præst i Skelskør lov til for sin levetid at beholde noget altergods, 
fordi han istedetfor messer havde holdt prædikener. Men i rege
len får arvingerne godset tilbage.

Det er herom sagen mellem Herning Fikkesön og Stege 
præster drejede sig 1529 til 1537. Ved den første herredags dom 
2. Juli 1537 taber Hr. Jörgen sagen, fordi han ikke mødte i ret
ten, men »sidder vor stævning overhørig«. Mærkeligt nok tager 
derefter borgmesteren — den vel kendte Mikkel Anderson — 
sagen op og stævner den på præstens vegne for kongens retter- 
thing i København, hvor dommen falder allerede den 5te August, 
og den går ud på, at Herning Fikkesön skal beholde gårdene, 
fordi de ikke var lagt til noget hospital eller anden kristelig guds
tjeneste. Dette må vel forstås således, at sagen havde fået et 
andet udfald, om præsten havde, som i Skelskør, erstattet messen 
med prædiken. Men Hr. Jörgen har været mærkelig ligegyldig. 
Måske har han i protestantisk iver ikke villet göre noget for 
»Helliglegems alter«, der i den katholske tid fejredes med de 
allerstørste festligheder (20. Juni), fordi dertil var knyttet læren 
om transsubstantiationen (forvandlingen til kød og blod). At dette 
alter fyldestgjorde en trang i tiden, kan ses af, at den, »der vilde 
göre sig hård« mod våbensår, skulde lade læse 5 messer for hel
lig legems alter!

Men meget værre sigtes Hr. Jörgen i en anden sag. Den 
gamle kirkes rigdomme havde allerede tidlig fristet magthaverne, 
og frygten for Christiern II’s tilbagevenden havde allerede under



Frederik I bevæget endog de katholske prælater til at samtykke i, 
at kongen til krigsudrustninger plyndrede kirkerne (med undtag
else af domkirkerne, prælaternes egne) for de kostbarheder, der 
bestod i alterkalke og monstranser af guld og sølv. Denne 
plyndring udførtes af selve Roskilde bisp og Anders Bille på 
Stegehus; de drev det endog til at lade guldet skrabe af de for
gyldte kirkekar. Herved indkom i 1531 en værdi af et par mil
lioner kroner. Noget lignende gentager sig senere under Chri
stian III; i første omgang havde man nemlig i kirkerne gemt så 
meget, man kunde. Hertil knytter sig en mærkelig sag fra Stege. 
Da kongen engang kom til byen, er der blevet angivet for ham, 
at der var bortkommet en del sølv fra Stege kirke og Kalende
huset. Den ovenfor gengivne udaterede fortegnelse over dette sølv 
står sikkert i forbindelse med denne angivelse, der som en af de 
skyldige nævner Hans Persön i Møllestræde, formodenlig den 
samme, der nævnes som rådmand 1523 og 1532. Angivelsen ses 
at stamme fra en medbroder i Kalendehuset, der ikke havde fået 
andel i byttet. Kongen havde da befalet borgmestre og råd at 
undersøge, hvor dette sølv var blevet af. I en så opsigtvækkende 
sag er der da blevet nedsat et nævn på ikke mindre end 24 
mænd; for disse oplyses det, at borgmestrene Mikkel Anderson 
og Herning Lavridsön havde modtaget $2 lod sølv, hvorfor de 
havde givet kirken byens brev på, samt at kirkeværgerne Thomas 
Albertsön og Jep Lavridsön havde taget 107 lod sølv til indkøb 
af byggematerialer (»vognskud«) til kirken, men at disse penge 
ikke fandtes i deres regnskab. Da endvidere præsten, Jörgen Lav
ridsön, havde været tilstede, da sølvet blev taget fra kirken, så 
havde de 24 mænd dömt såvel kirkeværgerne som præsten »i 
fald og skade« for dette kirkesølv. Sagen kommer derefter for 
kongens retterthing 1553, hvor daværende borgmester Per Mik- 
kelsön og rådmand Staffen Staffensön erklærer, at de ikke havde 
præsten mistænkt for selv at have beholdt noget af sølvet. Dom
men lyder da på (29. Januar), at præsten frifindes for tiltalen for- 
såvidt det ikke kunde bevises, at pengene var kommet ham selv 
tilgode. Det ses ikke, hvorledes det er gået kirkeværgerne eller 
de personer, der havde været i besiddelse af forskellige kirkekar.

Af denne mærkelige sag får man det indtryk, at præsten vel 
er renset for sigtelsen om tyveri, men at det har vakt almindelig 
harme i byen, at han ikke bedre har værget sin kirkes kostbar
heder. I det hele er det øjensynligt, at kirkeplyndringen er ud-
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gået fraoven gennem embedsmændene, at adskillige har ladet sig 
lokke til at tage del i byttets deling, men at menigmand over
vejende har søgt at værge sine helligdomme. Det samme ses ved 
plyndringen af kirkeklokkerne (til at støbe kanoner af); da må 
lensmanden beordres til at ride ud og tage klokkerne, medens 
adskillige menigheder reddede sine klokker ved at løskøbe dem 
med deres værdi i penge.. Til alt dette lader katholiken, Anders 
Bille, sig bruge, ikke at tale om fanatiske protestantiske præster, 
alt under skin af at udrydde den papistiske overtro, medens der 
samtidig tændes hexebål fra den ene ende af landet til den anden!

Jörgen Lavridsön har formodenlig siddet som præst i Stege 
til r. Juli i $57, da den pædagogiske professor i København, mag. 
fens Christensön ved kongeligt brev kaldes til præst i Stege, efter 
at være udvalgt af menigheden, overhørt og funden god af dr. 
Peder Plade, »superintendent« i Sællands stift; (som bekendt søgte 
man i begyndelsen at afskaffe biskopsnavnet). I hans tid foregår 
1560 borgmester Peder Mikkelsöns handel om salterbod på Stege 
leje i Falsterbo mod at yde bidrag til den derværende »Danske 
mands kirke«. Dette navn er karakteristisk for markedets øvrige 
internationale karakter, hvorom mere senere.

Her vil vi dog foreløbig standse med præsterækken i Stege, 
da nogle af de følgende vilde føre os for dybt ind i ny tiders 
religieuse bevægelser, der bedst behandles sammen med øens øv
rige historie.

Dog må her bemærkes, at den Hr. Jesper, der ifølge bys
bogen i $93 køber en have i Langstræde, utvivlsomt er sogne
præsten, Jesper Christensön, der 1589 kaldedes fra Magleby til 
præst i Stege og provst på Møn. Ligeså nævnes 1597 hans 
kapellan, Hr. Niels Persön Foss, der købte et hus på vestre side 
af Torvegaden, altså ret østen for kirken, der formodenlig tid
ligere havde ejet hele kvarteret der. Af herredsbogen fra 1729 ses, at 
denne ejendom vistnok senere er overgået til fast kapellanbolig.

Mærkeligt nok har der intet kloster været i Stege. Som 
nedenfor nævnt var St. Annæ hus vistnok en plejestiftelse, og 
der tales om et St. Jörgens hus (for spedalske) udenfor byen. 
Dette kan næppe være det noget fjernt beliggende St. Jörgens 
hospital i Spejlsby, der ikke var for spedalske. Ved de fleste køb
stæder var der strax udenfor byen et hus til at modtage og af
spærre de spedalske, hvoraf der dengang fandtes mange. I året
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1900 fandtes der på gårdejer H. J. Skovs mark nordfor lande
vejen nær ved byen betydelige middelalderlige murlevninger på to 
steder; den ene ruin havde ojensynligt været en teglovn, den 
anden har formodenlig været St. Jorgenshuset, hvor de ulykkelige 
spedalske har fristet en kummerlig tilværelse. En ndjere under
søgelse kunde på grund af vintertiden ikke foretages. Allerede 
for 100 år siden omtaler Paludan disse ruiner. Hospitaler og 
plejestiftelser blev i middelalderen styrede på klosterlig vis af 
klosterbundne brødre og søstre. Men noget egenligt kloster 
fandtes altså ikke i Stege.

Derimod nævnes det i bysbogen, at omtrent ved år 1487 
ejedes en gård ved Torvet af broder Hans Nielson, prior i 
Sortebrødrekloster i Næstved. Det er ojensynligt efter beliggen
heden Puttferckens gård, der nu ejes af konsul Carøe. På reforma
tionstiden træffer vi en provincialprior for Sortebrødrene i hele 
Danmark ved navn Hans Nielson, der er en af de få, der optager 
forsvaret for den katholske kirke, og derfor bliver genstand for 
heftige angreb af reformatorerne, ligesom han bliver spottet i det 
mærkelige satiriske digt om Peder Smed og Adser Bonde ca. 
1530. Da reformationen havde sejret, bojer Hans Nielson sig og 
bliver forstander for en hospitalsstiftelse i Skåne, hvor han dør 
kort efter 1544. Kan denne mand være den samme, som 1487 
nævnes i Stege bysbog? Han måtte isåfald have været prior i 
Næstved i en meget ung alder (20—30 år) og må derfra være 
flyttet til Lund, hvor han var prior i 1520, da han på et ordens
møde i Næstved bliver valgt til øverste Dominikanerprior (Sorte
brødrene). Men Hans Nielson (Johannes Nicolai) var og er jo 
et meget almindeligt navn.

Med sikkerhed finder vi en anden bekendt katholsk gejstlig 
på samme tid nævnt i Stege. Det er Hr. Per Plov, prior for 
Helligåndsklosteret i København, der 1531 får dom over Per 
Keldbys arvinger og strax efter sælger den omstridte gård i Lang
stræde til Hr. Anders Bille, som efterhånden samler sig mange 
ejendomme i Stege. Per Plov bojede sig også for reformationen 
og blev siddende som forstander for Helligåndshuset i København, 
hvoraf senere Vartov hospital har udviklet sig. Ved Helligånds
kirken står endnu en floj af den gamle klosterbygning.

I retterthingsdom af 1537 om de ejendomme, der fradommes 
Stege kirke, findes også nævnt >en gård i rækken, som ligger 
vesten næst St. An næ gård«. På Thurahs kort fra ca. 1750
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er vist et stræde, der fører mellem urmager Nielsens gård og 
Månsons hotel ud til vænget (abildgården), og dette stræde kaldes 
på kortet St. Annæstræde, hvorom intet minde nu synes at være 
bevaret. Dermed er imidlertid beliggenheden af den tidligere St. 
Annæ gård nogenlunde givet, netop på den plads, hvor hotellet 
nu ligger. Udtrykket »i rækken« tyder tilbage til en endnu tid
ligere tid, da Møllestræde endnu ikke var gade, men da der var 
opvoxet en »række« huse på den søndre side af møllevejen. Den 
således stedfæstede St. Annæ gård kan som andensteds have været 
en gildesgård for et eller andet lav; men da de fleste andre gildes
huse betegnes som sådanne, er det næppe tilfældet med dette, og 
navnet St. Anna tyder nærmest på et plejehjem for syge og fattige.

Anna var efter et meget gammelt kirkesagn jomfru Marias 
moder; hendes mand hed Joachim. Da Marias guddommelighed 
mere og mere bemægtigede sig sjælene, måtte også Annas anseelse 
stige, og meget tidlig opstod legenden om, at Maria var født 
uden synd, hendes »ubesmittede undfangelse«, som dog først i 
vore dage er gjort til katholsk dogme. Dermed var Annas store 
hellighed givet, og hendes helgendyrkelse udbredte sig stærkt. 1 
Danmark blev den anerkendt på kirkemødet i København 1425; 
hendes fødselsdag fejredes den 26de Juli, og tillige tilbades hun i 
forbindelse med Mariæ undfangelsesdag 8. December. Hun var 
den moderlige kærligheds heltinde, og hendes gerning var om
sorgen for de hjælpeløse; at hendes navn vandt anklang hos os, 
derom vidner de utallige kvinder, der efter hende bærer navnet 

Anna. Over den tidligere korbue i Stege kirke 
findes navnene Johannes, Jesus, Maria, Anna; 
påkaldelsen af St. Anna, der blev fastslået 1425, 
viser således hen til det 15de århundrede, da 
kirken har modtaget så store udvidelser.

Et andet minde om St. Annadyrkelsen har 
vi i en fingerguldring, som 1807 blev indsendt 
fra Calmettes samling; den var fundet indsyet i 
læder i en dyne ved en auktion på landet. Et 
relief på ringen antoges da for at forestille 
jomfru Maria og^Christus, men senere har man

fundet, at det er Anna og Maria med barnet; Maria synes at sidde 
på sin moders skød, — et vidnesbyrd om, hvorledes Maria i den 
senere middelalder trådte i frelserens sted. Ringens skjulested 
minder om ejerens vedhængen ved den gamle tro.
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Vi kan altså temmelig sikkert antage, at St. Annæ gård, lig
gende på den angivne plads, har været et hospital for fattige og 
syge, betjente af St. Annæbrødre og søstre. I Ulfstands arkiv 
findes et regnskab fra 1488, hvorefter Hr. Johan Fikkeson havde 
lånt 20 mark af sancte Jorgens kiste på Møn og sammeledes 2 
mark af sancte Annæ blok der samme sted. Det har utvivl
somt været en fattigblok. Karakteristisk, at den fornemme ridder 
låner 2 mark af de fattiges kasse! Om St. Annæhusets senere 
skæbne er, så vidt nu vides, intet bekendt1)- Det er meget mu
ligt, at dets stiftelse går længere tilbage end 142$; da blev Anna- 
dyrkelsen anerkendt af kirken; men St. Anna kendes også hertil
lands fra endnu tidligere tid. Om St. Gertruds kirke har der 
meget tidlig dannet sig en landlig koloni, hvortil St. Annæhuset 
har sluttet sig.

Om skolevæsenet er meddelelserne yderst tarvelige og ind
skrænker sig egenlig til, at der i det 16de årh. siges om nogle 
haver, at de lå »bag neder ved skolen ud mod stranden«, og at 
der 1493 måske nævnes en degn (diakonus), der isåfald har været 
gift, altså ikke gejstlig, at der 1526 siges, at skolemesteren boede 
i kirkens hus ud ved det søndre hjorne, og at Jakob Hanson 
skolemester 1595 købte Kalendehuset af byen. Møns herredsbog 
giver herom nogle oplysninger, som er anvendelige langt tilbage 
i tiden, da reformationen ikke ændrede noget væsenligt i skole
ordningen, der fremdeles kvaltes af Latinen. Det hedder her, at 
den gamle skole sydvest for kirkegården nylig (1729) var repareret 
på kirkens bekostning, den var grundmuret og så god som ny, 16 
alen lang og 9 alen bred, hvilke mål endnu kan passe. Dernæst 
hedder det om »residenserne«, at de ligger »sydost for kirken 
oppe på kirkegården«; husrækken er 54 alen lang, 12 alen bred, 
men det hele var da faldefærdigt. De 8 første (vestlige) fag var 
for skolemesteren, som også kaldes rektor; de 4 næste, hvor »der 
findes nu hverken stik eller stage«, var for organisten; de 4 næste 
er for klokkeren, de yderste 5 er for høreren. Det samme for
hold med skolen og »residenserne« har sikkert bestået fra middel
alderen, så at skolemesteren i 1526 (se nedenfor) har boet nærmest 
kirkeristen.

Dernæst har herredsbogen en fortegnelse over skolemestrene
*) Det kan her bemærkes, at hospital og hotel oprindelig er det samme ord; 

men udviklingen har været noget forskellig.
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siden 1586. Den første er Jakob Bohn, der formodenlig er 
den samme som bysbogens Jakob Hanson, skolemester; men her
redsbogen har formentlig urett, når den siger, at han døde 1589; 
han er vel sagtens • flyttet hen i det af ham købte Kalendehus. 
Udtrykket »skolemester« betegner en overordnet stilling, Latin
skolens rektor, han havde en »hører« under sig. Foruden de 
nævnte beboere i kirkens hus, var der en degn, der sorgede for 
almuebornenes undervisning, idet han af og til skulde samle dem 
i kirken og lære dem Troen og Fadervor og lidt bibelhistorie.

Om undervisningens ordning i det hele vil der blive handlet 
i en følgende periode.

I Juli 1589 fik St. Hans kirke et nyt »orgeværk« (orgel), 
som kostede 300 daler; men deraf blev kun betalt 250 daler, og 
mesteren måtte lægge resten til af sit eget. Dette orgel stod til 
1859, da det nuværende blev anskaffet. Bysbogen nævner kun én 
orgemester, Jorgen, der ved 1590 af byen har lejet en jord ved 
Langestrædes port. Dette stemmer med herredsbogen (efter ind
skrift på selve orgelet), der kalder den første organist efter 1589 
på Latin Georgius, som tjente i 31 år.

Intetsteds er klokkeren navngivet.
Inden vi forlader kirken, kan nævnes (efter herredsbogen, 

men dette forhold er sikkert meget gammelt), at kirken havde en 
kirkelade til at modtage tiendekornet. Den lå ret vesten for 
kirkegården ned mod stranden. Alle bygninger er senere bort- 
solgte.

Kirkeværgerne nævnes oftere, men ingen af dem er særlig 
bekendte, undtagen den Thomas Albertson i kramboden, der 1553 
tiltaltes for kirkesølvet.

Af adelige navne nævnes følgende:
Ca. 1418 Hr. Henneke G ru ben dal, hvis slægt er vel 

kendt under dronning Margrete og Erik af Pommern.
Samtidig nævnes en fru Bente. Ligeledes Jakob Rud, der 

nævnes sammen med en ridder, og derfor formodenlig var af den 
bekendte Rudslægt.

Ligeledes Hr. Jens Björnson, der formentlig tilhører den 
slægt, der spiller en rolle under Valdemar Atterdag og ejede Sø
holm i Stevns, Billernes senere slægtsgods.
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Samtidig nævnes Niels Jenson, slotsfoged, der formodenlig 
var væbner.

Ca. 1430 nævnes Fikke Lavridsons born og senere (1482 
og 1501) Hr. Johan Fikkeson, ridder. Om slægten Fikkeson 
på Holmegård vil handles i Møns historie. Dens våben er malet 
i Keldby kirke.

Samtidig Hans Poyske af våben, der ovenfor er omtalt.
Måske har også værkmesteren, Per Nielson, på slottet 

været »af våben«; stillingen som »værkmester« går midt i iéde 
årh. over til »arkelimester« eller tojmester □: artillerichef.

1465 og 1470 nævnes Hans og Hemming Gal minde, der 
er et adeligt navn, men mulig her er optaget; det viser dog, at 
slægten har været hjemme på Møn.

1513 nævnes beskeden svend o: væbner Svend Jenson, 
foged på slottet, død 1528.

1306—55 den bekendte Anders Bille, der vil blive gen
stand for en særlig afhandling; af hans opbevarede arkiv er en 
del af stoffet i denne bog hentet.

1542 nævnes ærlig og velbårne Frans Povisk som kongens 
tolder på Møn. Slægten havde en ulv i våbenet.

1544 er han afløst af en gejstlig mand (Hr. Clavs Jenson, 
vicar i Roskilde).

1560 nævnes en Hans Porse, der køber et kostbart har
nisk af byen; måske har han tilhørt Porseslægten, af hvilken vi 
allerede 1514 finder en Erik Pors med adeligt våben som tolder 
på Møn.

1595 er ærlig og velagt karl, Jens Jul, foged på Møn; måske 
af Julernes slægt.

Endelig nævnes de bekendte rigsråder, Peder Munk (1588) 
og Brejde Ranzau 1596, hvorom skal berettes i Møns historie.

Af næringsdrivende nævnes:
Bager, bartskær, bonde, bødker, driver, fisker, færgemand, 

guldsmed, kok, kræmmer, købmand, lods, murer, møller, over
skærer (klædehandler), plovmand, skinder (garver),, skytte, skræder, 
smed, snedker, stavnbo (sømand), styrmand, suder, der fra 1589 
kaldes skomager, sværdfeger (våbensmed), tømrer, væver. Det er 
imidlertid ikke muligt at påvise, hvor disse betegnelser gælder
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virkelige næringsveje, og hvor de er gået over til familienavne; 
undertiden viger familienavnet for bestillingen, når f. ex. Oluf 
Bruns sön hedder Jep Smed. De fleste genfindes i vore dage som 
familienavne.

Købmændene plejede at anses for de fornemste og blandt 
dem igen klædehandlerne (»overskærere«, fordi de havde lov at 
handle i alenvis). 1422 gaves der endog en forordning, der for
bød at vælge nogen håndværker til rådet. Men dette forbud er 
trådt ud af kraft i det 16de årh. Når vi 1521 finder Jens Skræder 
som borgmester, véd man dog ikke, om det er håndværks- eller 
familienavn, hvilket senere er forfinet til Skrøder.

For at blive optaget som borger, måtte der »sværges borger
skab«, og det synes, at der krævedes en af storborgerne som for
lover, hvad der allerede fordredes i gildeskråerne. 1536 svor Jep 
Anderson borgerskab og Matis overskærer lovede for ham.

Der forekommer en mængde mærkelige tilnavne, flest i det 
15de århundrede; senere begynder man at skamme sig for til
navne, og navne på -sön tager overhånd. I slutningen af perioden 
begynder de fornemste at optage endelsen -sen. Navne, hentede 
fra landsdelene, har vi i Jyde, Fynbo, Skåning, Låle, Lollikke, 
Mønbo, Holste, men ikke Sællænder. Derimod Skotte, Flem
ming, Hollænder. Endvidere fra købstæder som Viborg, Flensborg 
og Maribo og adskillige landsbyer.

Af tilnavne nævnes de endnu almindelige her og andensteds: 
Båd, Bagge, Bavne, Blak, Brasen, Budde, Brok, Brun, Bryning, Foss, 
Frijs, Frost, Gedde, Hammer, Holst, Hulebæk, Hvid, Høg, Jul, Røster, 
Krag, Kamp, Lang, Lej, Lund, Ravn, Rask, Rød, Stolt, Struve, Stål, 
Stub, Skade, Sommer, Spur, Storm, Sur, Trane, Vinge, Yde.

Endvidere de sjeldnere eller nu ganske ukendte: Barno, Boste, 
Buste, Bil, Brunker, Bøn, Brager, Bröje, Bug, Dukke, Dusse, Drage, 
Erk, Full, God, Godsvend, Grens, Gramko, Hadeler, Hertuinne, 
Hinze, Hofmand, Jorden, Krihage, Krus, Kompe, Keel, Knag, 
Kringle, Krum, Kore, Klod, Lekke, Long, Mand, Mund, Nagie, Neg, 
Nusse, Nødhave, Orm, Pene, Ros, Rang, Rose (Rase), Radenpelle, 
Rambøsse, Rytter, Skelvig, Stærke, Skaldre, Skat, Sture, Skind, 
Strig, Skinke, Suse, Stos, Sasse, Thope, Tavle, Tærede, Ville, Vil- 
dreng. Nogle af disse navne synes at være øgenavne, men mange 
ere gode og kunde godt genoptages nu, da der arbejdes for at 
blive de mange -sen navne kvit, og da det kan opnås for en ringe 
udgift; f. ex. det gamle Mønske navn, Skelvig.
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Som fornavne af Nordisk oprindelse nævnes: Åge, Arild, 
Bo, Broder, Esbern, Elver, Esge, Hemming, Hegne, Juffur (Iver), 
Ingemar, Kjeld, Olaf og Oluf, Olef, Ole, Otter, Paine, Roslef, 
Regner, Sander, Saxe, Toni, Thore, Tue, Thorkild, Truels, og 
kvindenavne: Arlu, Bodil, Balle, Else, Ingeborg, Ingefrid, Tale, 
Tove, Tyre, Valborg.

Af udenlandsk, nærmest Tysk oprindelse er navnene: Fikke 
(forkortning af Frederik), Dirik, Grote, Gøtike, Henning, Henneke, 
Hvitnuz, Henrik, Kort, Lydike (Ledike), Marquord, Påske, Reneke, 
Roland, Sakir, Verkentin, William.

Endelig skal omtales de mange helgennavne med deres afled
ninger, der udvikler sig i middelalderen. Det levende sprog har 
sine iboende udviklingslove, som folket instinktmæssig og ufra
vigelig følger. Overfor fremmede ord og navne er behandlingen 
friere; udviklingen går nærmest ud på at forkorte og udvidske. 
Det hyppigste af alle navne er Johannes — naturligvis særlig på 
Møn, hvor hovedkirken var indviet til Johannes, utvivlsomt aposte
len Johannes, hvorfor den snarere skulde hedde St. Jens end St. 
Hans, som den efter reformationen kaldtes. Fra Johannes går ud
viklingen gennem Johan, Jon, Jons, Jens, Jes og Jesse, men tillige 
gennem Hannes til Hans, hvorved der oprindelig har været tænkt 
på Johannes døberen (St. Hansdag). Dernæst Petrus, Peter, Peiter, 
Piter, Peder og Per. Fra Nicolaus stammer Nicolai, Clavs og 
Clas og tillige Niclas, Nicles, Niels, Nis. Mathæus bliver til 
Matias, Matis, Mats og Mads, Andreas til Andres og Anders, Ja- 
cobus til Jakob, Jep, Jeppe og Ib1), Laurentius til Lavrens, Lav
rids, Lars, Lasse, Georgius til Jörgen og Ørgen. Martinus til Mar
tin og Morten, Magnus til Måvens, Mogens, Måns. Simeon til 
Simon og Simen. Michael til Mikal og Mikkel. Clemens til 
Clemen, Klemmend. Balthazar til Baltzer, Stephanus til Staffln, 
Steffen. Erasmus til Rasmus. Et fællesnavn for mænd og kvinder 
udledes af Christianus, den kristne, der former sig dels som 
Kristiern, Kristian, Kristen, dels som Kristiane, Kristine, Kirsten, 
Kestine, Kesten og Stine; som kvindenavn er det særlig på Møn 
blevet tillægsnavn til andre navne. Af Catharinæ kommer Ka
thrine, Thrine, Karine, Karen. Anna bliver til Anne, Ane. Mar
garita bliver dels til Margrete, Merete (Merta, Merde af Martha?), 
dels til Grete. Af Lucius udledes Lucie og Luze. Det hyppigste

Muslingskallen, der var sindbillede for de pilgrimme, der drog til St. Jakob 
i Spanien, kaldtes deraf Ibskal.
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kvindenavn var vel Maria, hvoraf formodenlig Marine, Maren er 
udledet. Dette til forklaring af de mange former, hvorunder disse 
navne forekommer i bysbogen; dog bruges i denne også Maren 
= Margrete.

I Stege bys bog med tilhørende aktstykker nævnes følgende 
landsbyer på Møn: Magleby, Mandemarke, Budsemarke, Sø- 
marke, Stiibberup, Østerborg (Borre), Ålebæk, Råby, Ermelunde, 
Østermarke, Råbylille, Keldby, Paldolpe (Pollerup), Tostrup, Ulle- 
mark, Spidelsby (Spejlsby), Udby, Hovedskov, Svendsmarke, Tu
baide (Tivilde, Tøvelde), Bystinge (Bidsinge), Nøbølle, Tørne- 
marke, Koster, Lendemarke, Frenderup, Hjelm, Ebelnæs, Sprove, 
Bremad, Bogø. I andre aktstykker i Anders Billes arkiv findes 
ikke alene alle de øvrige byer nævnte, men desuden adskillige 
flere, som nu er forsvundne, hvorom nærmere i øens historie.

Hist og her kaster bysbogen strejflys over enkelte særlige for
hold. T. ex. om »la v by del se«. Såvel efter gamle Danske love 
som efter særlig købstadsret måtte ingen sælge fast ejendom til 
fremmede uden først 3 gange at have på thinge falbudt den til 
slægten og derefter til byen. Dette var formen for den Danske 
odelsret. Om ordets betydning har der været delte meninger, 
idet man dels har opfattet det som den ved loven bestemte ud- 
bydning til salg, dels at det galdt falbydning til laget enten 
slægten eller byen. Skont lag, lav og lov ofte synes at glide 
over i hinanden, kan der måske af Stege bys bog hentes et lille 
vink om betydningen. Lavbydelse nævnes ikke for 1465, men 
bliver derefter hyppig, indtil den forsvinder ind i det 16de årh.; 
1553 udkommer en forordning, der erklærer, at købstadsejendom 
skal betragtes som løsøre og derfor ikke lavbydes — dog sker det 
en enkelt gang endnu derefter. Lavbydelse nævnes ialt 17 gange, 
og staves da altid lag, lav eller lau, undtagen en enkelt gang, 
hvor der skrives log, men dette betyder næppe noget, da a og o 
i bysbogen ofte skifter. Derimod ses en tydelig modsætning et 
enkelt sted, hvor det hedder, at ejendommen var »logligen laue- 
boden«. Man kan altså skønne, at på Møn har man udtalt ordet 
som lav, og formodningen er da for, at man også har opfattet
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meningen som udbydning til lavet, laget. Forøvrigt synes regelen 
også at have virket efter sin hensigt, thi en stor mængde af hand
lerne foregår imellem slægtninge.

Man vil lægge mærke til, at der i det iode årh. viser sig en 
udpræget interesse for havevæsenet. Der nævnes fra 1540 og 
senere en række handler med havejord. Jorderne sydvest for 
kirken, som vi formodede havde tilhørt kirken og dens betjente, 
ses nu at være kommen i byens besiddelse og lejes af denne ud 
til haver. Kun sognepræsten beholder sin gård og have, medens 
kapellanen må selv købe sig et hus. Sandsen for havedyrkning 
står sikkert i forbindelse med de under Christiern II indkaldte 
Hollændere, især til forskellige småøer. Vi møder nu Hollandske 
navne (Hans van Drogt ejer »humlehaven« ved volden) og sær
ligt tilnavnet »Hollænder«, der er bevaret endnu i vor tid. Lidt 
efter lidt har havedyrkningen udbredt sig også på landet. I denne 
henseende nyder Møn tidlig berømmelse.

I ældre Mønsbeskrivelser hedder det, at Stege bys våben var 
et skib med 3 tårne på, og dette betød søfarten 
og byens tre porttårne. Pa tittelbladet af Kålunds 
bog (1722) er et sådant våben afbildet.

Dette vilde vel i og for sig ikke være umuligt.
Søstæderne har som oftest ført et skib i deres 
våben, og skibene i den ældre middelalder var 
ofte forsynede med 3 kasteller, et i mastetoppen 
og et i hver stævn, som dr. Henry Petersen har
skildret det i årbøgerne for 1882. Men tegningen hos Kålund 
vilde i hvert fald være misforstået; den er sagtens ren fantasi. 
Om betydningen og oprindelsen af Stege våben kan der nu mere 
ingen tvivl være. Det findes første gang i rigets mørkeste tid, da 
Møn var pantsat til herrerne af Meklenburg, og da disse 22. Juni 
1326 ved Grönsund lod Mønboerne aflægge troskabsed til sig. 
Brevet herom opbevares endnu i Schwerin og under det findes 
både Møns segl og Stege bys, hvilket sidste forestiller en borg 
med ringmur og port og derover tre tårne, det midterste er meget 
höjt med murtinder foroven. Heraf er tilvejebragt et fotografi, 
der gengives omstående, (såvel som Møns seglet).

Omskriften lyder: S(igillum) co(n)sulum de civitate St(y)ke- 
bor(gh) o: Segl for rådsmændene i Stegeborgs købstad. Man 
mærke herved betegnelsen civitas, købstad, der stemmer med,
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hvad ovenfor er forklaret, at Stege bys købstadsrettigheder stam
mer fra Erik Glippings tid, da Jon Litie var kongens fornemste 
rådgiver. Tillige bemærkes, at her kun nævnes rådet, ikke borg
mestre. At det ikke er byens porttårne, der er afbildet, er utvivl
somt, da disse først er opførte ca. ioo år senere. Derimod havde 
Stege borg da alt stået i ioo år, og vi kan skönne, at det har 
været en vel muret borg. Man ser også heraf så vel som af andre 

kilder, at byen i den tidligere mid
delalder kaldtes som borgen, Stege- 
borg. Det gamle segl vilde kunne af- 
bildes tydeligere ved tegning end ved 
fotografi. Imidlertid kan man se nok 
til at finde den umiskendelige lighed 
mellem dette slotsbillede og det, der 
fandtes i fru Ingerds segl (se herom 
bogen: Jakob Sunesön). Stege bys 
våben findes oftere i følgende tider; 
grundtrækkene er de samme, men en
keltheder er ændrede, indtil det fik 
sin nuværende skikkelse; navnlig vil 
man lægge mærke til, at midtertårnet 
ikke mere er så dominerende, og at 
der er kommet pyramidetage på tårnene 
istedetfor murtinder, samme udvikling, 
som er formodet ved Mølletårnet. Den 
skildring, som tidligere overlevering 
har bevaret om slottet, stemmer med 
dette ældste billede deri, at hovedtårnet 
var meget höjt, »lige så höjt som 
Københavns slotstårn«. Imidlertid må 
altid underforstås, at seglbilleder ikke 
kan opfattes som nöjagtige portraiter;

Stege bvs segl 1326. men de karakteristiske hovedtræk må
dog formodes at være gengivne. 

Adskillige hundrede år senere (ca. 1700) blev der på en 
Mønsk rytterfane malet et billede af den daværende slotsruin (gen
givet hos Paludan). Skönt det vel tildels er et fantasibillede, kan 
man dog vistnok anse hovedsagen, de tre tårne, som pålidelig.

I middelalderen blev dagene altid betegnede efter helgen-
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navne og Sondage, og det er mærkeligt at se, at der går mere 
end en menneskealder, inden denne nedarvede sædvane bliver 
ændret.

I Stege bysbog finder vi den ny datering første gang n. 
Februar 1584. For at undgå helgennavnene foretrækker man at 
vende tilbage til Romerske månedsnavne fra hedenskabets tid, en 
virkning af den samtidige renaissance, fornyelsen af den klassiske 
oldtid. At menigmand
længe holdt fast ved 
overleveringerne fra for
tiden, ses af de endnu 
bevarede hojtider St.
Hans, Mikkels- og Mor
tensdage o. s. v. Endnu 
1670 fortælles det, at en 
gammel mand i Bidsinge 
havde klaget sig over den 
svære synd, at han havde 
undladt at tilbede jom
fru Maria.

Den gamle mønt- 
beregning efter mark, 
øre og penning bliver i 
denne periode ombyttet 
med den nyere efter 
daler, mark og skilling.
I Stege bysbog møder 
vi overgangen omkring 
år 1560, da »daler« og 
»Jochimsdaler« første 
gang nævnes. Navnet
stammer fra sølvgruben Møns segl 1326.
i Joachimsthal i Bøhmen,
hvor de første »thaler« møntedes; i begyndelsen svarede de til en 
gylden = 3 mark; men værdierne ændredes ofte. Som målestok 
for sammenligningen med nutidsværdier kan tjene, hvad Hvitfeldt 
meddeler, at i det 15de årh. kostede en tønde rug 6 skilling, byg 
8 skilling og en oxe 3 mark. I forhold til de her nævnte varer 
må værdien af en gammel mark Danske være omkring $0 kroner.

Stege bys bog vil blive en vigtig kilde for sprogunder- 
12*
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sø g elsen, når det måtte lykkes at samle det fornødne stof til en 
fremstilling af det Mønske talesprog, der ikke alene har sine sær
lige ejendommeligheder, men endog deler sig i to eller tre under
dialekter. Bogen hører til de tidligste Danske sprogminder og 
stammer i sin begyndelse fra en tid, hvor der ikke var tale om 
forud givne retskrivningsregler, men man søgte at gengive ordene 
i skrift således som de lød for øret, dog med anvendelse af en 
overflødighed af bogstaver, dels under indtryk af Gotikens snirk
ler, dels vistnok også, fordi man ikke har fundet de enkelte lyde 
fyldestgørende gengivne ved det fra Latinen arvede alfabet. At 
sproget i bysbogen indeholder adskillige, ejendommelig Mønske 
ord og former, er utvivlsomt. Der vil forhåbenlig blive anledning 
til at komme tilbage hertil, men foreløbig kan her anføres nogle 
formentlige exempler.

»Vederskorning« hører til den faste formel for de ældre 
Mønske skøder; det forsvinder efterhånden i det 16de årh. og 
findes næppe i andet Dansk. I anmærkningerne er betydning og 
afledning forklaret.

»Bulhugget« (1491) nævnes hos Kalkar som egenskab ved en 
ager, hvor betydningen formentlig må være, at den hidtidige 
skovs træstammer var fældede, medens rodstødene stod igen. 
Her forekommer ordet i den utvivlsomme betydning af et tømret 
hus, sat af bulstokke = bulhus.

»Hudhæn, hi, huillet, hwkæær« (= uden, i, uildet, ukæret) 
(1420—30) synes ialfald at være meget sjeldne — ligeså »hualff« 
for halv. Det tyder på en lydforbindelse mellem h og u, der 
endnu kan spores i Mønsk (»winnen« for uden).

»Fran« og »pan, ponne« (for: fra og på) kendes også anden
steds fra, men er bevaret i nuværende Mønsk.

»Strandieyrenn« (1561), strandøren (en sandet strandbred), 
synes ikke ellers at være kendt. Måske stammer udtrykket fra 
Falsterbo.

»Hoos«, hos = omtrent, er meget sjeldent.
Betegnelsen for selvlydene har øjensynligt været meget vak

lende, såsom y, i og e, eller a, o, å, 6, endog e og u. Også de 
såkaldte tvelyd har man været i forlegenhed med at gengive, som 
jø og oj og så fremdeles.

Særlig interesse vil det kunne have at følge formernes ud
vikling i løbet af de to århundreder. Ovenfor er f. ex. vist 
overgangen fra »forta« til »fortov«, der hjælper til forklaring af
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ordets omstridte betydning. Gennemgående vil det kunne iagt
tages, hvorledes de hårdere former efterhånden afløses af blødere, 
k til g, t til d, g til v o. s. v. Forøvrigt anbefales bogen i denne 
henseende til en sprogmands undersøgelse.

Der står endnu tilbage at göre et forsøg på at stedfæste en 
del af de i bysbogen nævnte ejendomsbesiddere. Dette vilde 
kunne göres i langt större omfang, dersom man, udgående fra 
nutiden, gennem panteregistrene kunde følge hver ejendoms 
skæbne tilbage til år 1600, da bysbogen standser. Men dels har 
forfatteren endnu ikke beskæftiget sig med den nyere tid, dels 
kan man ikke vente at finde panteregistrene eller tilsvarende op
lysninger så langt tilbage, og endelig vilde det store arbejde næppe 
svare til interessen af udbyttet. Foreløbig indskrænker han sig 
derfor til at benytte de her foreliggende oplysninger.

Når bysbogen i reglen nöjes med at betegne en ejendoms 
beliggenhed ved hjælp af naboerne, da har dette jo været til
strækkeligt for samtiden, men vi, som kun undtagelsesvis kender 
naboerne, er lidet hjulpne dermed. Dog kan der nævnes en stor 
mængde beboere af de enkelte gader. Imidlertid findes der ikke 
så fa nærmere betegnelser, hvorved det bliver muligt med större 
eller mindre sikkerhed at stedfæste en del grupper af ejendomme, 
som derfor er angivne på det meddelte bykort. Dette er ud
arbejdet på grundlag af det ældste kort over Stege by, som er 
bevaret. Det er udført af den Svenske generalstabs chef, Erik 
Dalberg, i 1658—59 og er gengivet i Pufendorfs Carl Gustavs 
historie. Man forundres over, hvor dygtigt dette kort er udført, 
medens både samtidige og — endnu mere — senere Danske kort 
er så langt siettere, at man næppe kan kende byen. Til sammen
ligning gengives omstående 3 kortskizzer af Stege by, henholds
vis fra Resens atlas (1677), Pontoppidans Theatrum Daniæ (1730) 
og Thurahs Vitruv (1754). Dalbergs kort giver i alt væsenligt et 
så rigtigt billede af byen, at det øjensynligt har været frugten af 
en nöjagtig opmåling på stedet, hvad Danske korttegnere først 
har lært over 100 år senere. Det var ikke alene på valpladsen, 
at Svenskerne på den tid var os overlegne. Dalbergs kort stem
mer med forholdene den dag i dag med undtagelse naturligvis af 
de få ændringer, som byen siden da er undergået. Nogle for-



182

c
1677.

1750.



i83

1754.

andringer kan også være sket i løbet af de ca. 50 år, der ligger 
mellem dette kort og den tid, da bysbogen slutter (1607). Men 
da det netop var en fattig stilstandstid, kan vi trygt gå ud fra, at 
kortet i alt væsenligt også gengiver byen, som den var 1607.

Ovenfor er allerede gjort rede for byens almindelige forhold, 
havnen, slottet, kirkerne, hospitalerne, gilderne, fjerdingerne, gaderne 
og indkørslerne. Vi skal nu prøve at opsøge nogle af de private 
ejere, og det er da naturligt at skelne mellem det 15de og det 
iéde århundrede.

Med hensyn til bebyggelsen i det hele har vi troet at kunne 
påvise den forskel mellem de to århundreder, at Møllestræde og 
Norrestræde samt strækningen mellem kirken og slottet er blevet 
helt bebygget fra 1450 til 1550; derimod er der i nedgangs
tiden fra ca. 1550 til 1659 sikkert forsvundet en hel del byg
ninger i de ydre dele af Lange- og Skammestræde. Dette kan 
sluttes dels af den store mængde beboere, der nævnes 1 disse 
gader för midten af 16de årh.,, dels også af, at man navnlig i 
Skammestræde ved nybygninger nu for tiden jævnlig er stødt på 
levninger af fortidens bygninger, skönt disse som oftest var meget 
forgængelige. Dette bekræftes også af Viborg, der for sin samtid 
må antages for en pålidelig kilde. Han siger, at den nordlige del 
af byen dels var nedrevet af fjenden, dels forfalden af sig selv. 
Vi dvæler først ved det 15 de århundrede.
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Kvarteret norden for kirken synes tidligst at have til
hørt byen, har måske været en del af Torvet. Ialfald køber den 
først nævnte beboer (ca. 1420—30), Olef Clavsön, af byen sin ejen
dom der »norden næst kirkegården«. Det er den første handel, der 
foregår »med borgmestres, rådmænds og al almuens vilje«. Det 
synes at have været en celeber handel. På grund af det mindre 
almindelige navn kan det formodes, at manden har været broder 
til den samtidige sognepræst ved Gertrudskirken, Johannes Clavsön. 
På sine gamle dage (ca. 1470) købte Olef Clavsön endnu den 
gård, der lå syd for Niels Bosön, det vil sige, at han ejede hele 
strækningen langs lille Torvestræde og stiftede således den store 
købmandsgård, der nu ejes af fru Randbøll.

Norden for Olef Clavsön ved Torvet boede Jon Olsön, der et 
par år efter af byen køber »spænde rum« til at bygge sit »gade
spænde« ud i linie med naboen. Gadespænde er det yderste fag 
med gavl til gaden. Det må stadig erindres, at husene havde en 
meget snæver facade, idet de i regelen lå med gavlen til gaden, 
hvad endnu kan ses mange steder på kortet af 1659.

Nord for ham boede Jep Nielsöns sönner, Otte Jepsön og på 
hjörnet af (det senere) Farverstræde Hans Jepsön.

Til den anden side af kvarteret ud til Langestræde boede på 
det nordre hjörne Bo Brok, der 1459 sælger gården til sin sön, 
Nis Bosön, og denne køber tillige-nabogården syd for.

Den derpå følgende hjørneejendom erhvervede — som sagt — 
Olef Clavsön. Om ejendommene har været bebyggede eller ej, 
kan ofte ikke siges med fuld sikkerhed, da udtrykkene gård, gård, 
gör, jord og ord have tilböjelighed til at gå over i hinanden. Så
ledes kan der göres fuld rede for dette kvartér ved midten af det 
15de årh.

Ligeoverfor på den anden side af Langestræde lå for
modenlig allerede i dette årh. præstegården, der dog først ud
trykkelig nævnes 1540. 1492 betegnes pladsen deromkring som
St. Johannes’ jord, der formentlig strakte sig lige fra Dybsbro
stræde omkring kirken hen til slottets grund. Det hedder, at 
Hemming Persön boede i Langestræde mellem St. Johannes’ jord 
og Niels Skelvis (rettere Skelvig), der er et kendt, anset navn 
i byen.

Den anden gruppe kan stedfæstes længere ude i Langestræde, 
forsåvidt vi har ret i den sikkre formodning, at den på kortet viste 
store isolerede bygning der, hvor nu omtrent amtssygehuset ligger,
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var St. Eriks gildeshus, der vides at have ligget i Lange
stræde.

»Vesten næst« gildeshuset boede Anders Vilddreng. Da 
Langestræde løber omtrent lige i Nord og Syd, kan »vesten« her 
kun betyde på den vestre side af gaden, og Anders Vilddreng har 
da boet omtrent, hvor sindssygeanstalten nu ligger. Foran gildes
huset ved gaden må Jens Lavrensons »jordhus« »fornedags« have 
ligget, thi sønden næst derved købte 1484 Lasse Person af To
strup en jord af Stege by »med al sin tilhørelse fra gaden og 
ind til stranden »udentaget« aleneste et vandløb med en rende, 
som hun nu forfunden er fra gaden og indtil stranden fri at 
være til bysens behov til evig tid«. Dette er utvivlsomt Peb
lingerenden, der således er »foreviget«.

Når vi fra Langestræde følger Dragestræde, findes på det 
søndre hjorne af Skammestræde et hus, der tilhører en familie 
med det betegnende navn, Driver. Her boede 1470 Per Driver 
og syd for ham Morten Overskærer; en menneskealder senere har 
brødrene Per og Klemen Driver hjornestedet; nabogården ejedes 
da af Sander. Det er atter Klemens sonner, Povl Driver og Hans, 
der 1506 har en retssag om brudd på thingfreden med Per Gal
mindes enke, Ingefrid, en fordring, som Anders Bille lader sig 
overdrage ved thingsvidne på Møns landsthing.

Samtidig finder vi på vestre side af Skammestræde Hen
rik Mortenson mellem Mikkel Høgs toft og »William på krogen«. 
Denne sidste må sikkert være hjornet af Torvet, hvor nu rådhuset 
ligger, og udtrykket tyder på, at det har været en krostue; så
danne valgte naturligvis helst plads på et hjorne, hvoraf formentlig 
navnet, krog. Efter sin beliggenhed har denne kro måske tjent 
som »rådstukælder«. Forøvrigt svarer Mikkel Høgs toft til en 
grund, der endnu 1659 var ubebygget.

På samme tid siges Jens Skåning at have ejet en halv gård 
»østen næst rådhuset«; da dette lå midt på Torvet, passer betegn
elsen bedst på hjornet af Bagerstræde, hvor nu posthuset lig
ger. Den anden halvdel i gården er da formodenlig den, som 
(broderen?) Henrik Skåning allerede tidligere ejede. Isåfald vilde 
også de to købmandsslægter, Lasse Buddes og Jens Skræders 
gårde, kunne stedfæstes ved siden deraf, altså nu Rudolf Jensens 
gård; men udtrykket »østen fore« er her uklart. Der tilfojes (ca. 
1470), at Henrik Skåning også købte en toft i Skammestræde
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»næst sønden for hestevandingen«, hvilken øjensynligt er dammen 
i Hages vænge, der nu er ved at forsvinde.

Sandsynligvis kan også i det 15de årh. stedfæstes nogle ejen
domme omkring Gertrudskirken, hvor der synes tidlig at 
have været en mere landlig koloni. Efter hvad der foreligger, 
har vi antaget, at St. Gertrud var sognekirke nærmest for landet 
øst for byen; at den har været en lille kirke, omgivet af en lille 
kirkegård; men at den ligesom St. Johannes har ejet de omkring
liggende grunde. Det ligger derfor nær at søge de mange steder, 
der bortsælges fra St. Gertrud i dennes nærmeste omgivelser, og 
at formode, at den østre husrække i Norre Møllestræde på 
den måde er blevet til i sidste halvdel af 15de årh. Kortet fra 
1659 viser, at den yderste gård på nordvestre side af dette stræde 
ligger således, at den ikke alene næsten spærrer for gaden, men 
tillige med sin facade peger i en retning, der viser lige ned til 
Gåsetorvet. Denne gård må da formodenlig stamme fra en ældre 
tid, da møllevejen gik på skrå over St. Gertruds jorde. Når det 
nu ca. 1435 hedder, at Hemming Grydestøber forbrød sin gård, 
der lå næst den yderste gård i Møllestræde, så gælder dette en 
tid, da den østre side af Norre Møllestræde næppe har været be
bygget, °g gården må derfor søges på den nordvestre side, og er 
da sandsynligvis den inderste del af det ældre bygningskomplex. 
Det første salg af St. Gertruds ejendomme foregår ca. 1430, idet 
Saxe Boson køber af kirken den gård, der ligger »sønden næst 
kirkegården«. Hermed må sikkerlig være ment den lille kirke
gård om samme kirke, og den pågældende grund må da have 
været nuværende urmager Nielsens. Strax efter køber Peter 
Boson (formodenlig broderen) ligeledes i Møllestræde en gård 
»næst hos abildgården«; han må da have været nabo til broderen, 
og hans hus have strakt sig fra gaden ind til abildgården.

Den derefter følgende øverste gård i rækken må, som oven
for vist, have været St. An nægården, der sikkert er opført 
midt i århundredet, altså på det nuværende hotels plads.

De andre gildesgårdes beliggenhed er nærmest kun gætning. 
St. Knuds gildeshus har ligget på østre (søndre) side af 
Møllestræde; man kan tænke på den fremspringende gård i ræk. 
ken, hvor nu borgerskolen ligger eller ovenfor. Hvis gætningen 
om Marie gildes gård er rigtig, har den ligget, hvor gaden 
svinger på Torvet, og »sønden næst« derfor har Hans Villie 
boet. Ovenfor er der ligeledes gættet på, at Hel lig trefold i g-
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hedsgildet har ligget på nordsiden af Torvet ligeoverfor rådhuset. 
Med nogen större sikkerhed kan det antages, at den gård, som 
prioren for Sortebrødrene i Næstved ejede på Stege torv, »Nord 
næst Hans Jepsöns gård«, har ligget ved hjörnet af Farverstræde.

I det iéde århundrede drejer det sig mest om den ende
lige bebyggelse af Møllestræde, samt om nybygninger i kvar
teret Syd for kirken, samt i Norrestræde.

1526 køber den bekendte Mikkel Anderson »sin forto 
lige så langt ud ad det søndre hjörne på kirkens hus, som skole
mester udibor«. I 1729 lå langs den sydlige side af kirkegården 
en række meget gamle, forfaldne huse, som var kirkens »resi
denser* for kirkebetjentene. Dette forhold har sikkert rakt tilbage 
til middelalderen; det var resten af kirkens eje til denne side. 
Det søndre hjörne af skolemesters hus har været nærmest »kirke
røsten« på den nordre side af nuværende lille Kirkestræde, som 
dengang har været regnet til Torvegade. Sålangt ud køber Mik
kel Anderson sin fortå af den da ubebyggede trekant mellem de 
to kirkestræder. For at det kan stemme med efterfølgende be
tegnelser, må det antages, at Mikkel A. har bygget sin ny (her
skabelige) gård klods op ad slottets ladegårds bygninger på den 
plads, hvor nu hotel Møn ligger. Der var dengang ingen ind
kørsel til byen fra denne side. At Mikkel A.’s byggegrund har 
været stor og værdifuld, kan ses af, at den i hans regnskabs
opgørelse med byen 1557 værdsættes til 100 mark (ca. 5000 kr.), 
der afregnes lige imod, hvad han havde fået tilgode hos byen i 
hans lange virksomhed som borgmester. Mellemværendet har så
ledes henstået uafgjort siden 1526.

1528 siges der, at der »sønden St. Johannes kirke« lå 
3 gårde: præsten, Hr. Anders Nøvers nærmest kirken, derefter 
Oluf Bonde1) og derefter (den bekendte) Oluf Smed, der kort 
efter er flyttet til Dybsbrostræde. Disse tre gårde må have ligget 
Nord for Mikkel Andersons i kirkestrædet, som altså var åbent 
mod Øst. 1547 ser vi, at Thomas Albertsön (senere rådmand) er 
kommen i besiddelse af Oluf Smeds gård, som han har gjort til 
en krambod, og han køber da sin fortå ud til den åbne plads, 
der 1592 henregnes til Torvegaden, og det er vel grunden til, at 
den betales med den usædvanlig höje pris af 8 mark.

Det bemærkes, at slotsfogeden, Svend Jensön, ejede parter i denne gård, 
nabo til Oluf Smed, hvoraf kan forklares, at denne 1531 var fogedens med
hjælper på slottet.
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Af nogle handler langt senere (i årene 1590—93) kan vi 
slutte, at den øverste gård (Anders Nøvers) »på den vestre side 
gaden nedenfor den søndre kirkerøste« var kommen i Hans Skel
vigs eje, og han solgte den igen til Hemming Degn. Oluf 
Bondes gård ejedes da af Bo Persön og derefter af dennes frænder. 
Den tredie gård, som kaldtes »Kramboen«, solgtes da af Bernt 
Chrestensön til Henning Skræder i Hallumsted; og denne mand 
købte tillige »humlehaven« ved volden i Nörre Møllestræde. Den 
sydligste gård — tidligere Mikkel Andersons — ejedes da af Hans 
Mikkelsön, borgmester, der formentlig var sön af Mikkel Skel vig.

Samme borgmester, Hans Mikkelsön, havde 1607 lejet jord af 
byen ved Storebro, og der opført en købmandsbod, der ses på 
kortet. Rækken af bygninger mellem hans gård og boden har 
formodenlig tilhørt ham, og han har sikkert været byens første 
købmand på denne tid. Der kan således nogenlunde göres rede 
for bebyggelsen af dette kvartér. At det er nybygninger, kan 
også sluttes af, at ejerne køber deres fortå af byen ligesom i 
Møllestræde.

Det andet ny kvartér er Norrestræde, der fortsætter den 
del af Møllestræde, der ved Gåsetorvet gör en böjning omkring 
St. Gertrudskvarteret. I slutningen af det 16de årh. er strædet 
bebygget, men den snart indtrædende tilbagegang bragte atter 
husene til at forsvinde, så at kortet 1659 kun viser et eneste 
lille hus.

Norrestræde nævnes først 1560, men på en sådan måde, 
at bebyggelsen må være begyndt noget tidligere. Hans Møller 
købte da af byen en 12 alen bred fortå udenfor sit hus, formod
enlig i den forreste del af strædets vestlige side.

Lige overfor på hjörnet af Nörre Møllestræde har formodenlig 
ligget en garvergård, da Per Skinder (1594) der køber af byen 
en »forthoff« »næst op til huset, og som strækker sig indtil Hans 
van Drogts have«. Dette »fortov« har altså ikke ligget ud til 
gaden, men må være den endnu tildels ubebyggede plads mellem 
hjörnegården og gården ved Mølletårnet. Den såkaldte »humle
have i Nörre Møllestræde ved volden« var i 1590 blevet solgt til 
Henning Skræder, men det må antages, at Hollænderen, Hans 
van Drogt (der ses at have ejet flere ejendomme i byen), kort 
efter er kommet i besiddelse af denne have eller en del deraf. 
Allerede 1589 havde Jens Skinder (formodenlig Pers broder) solgt 
til Per Skytte den gård. der »ligger i Norrestræde næst norden
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op til Per Skinders gård«; den var »lovlig lavbuden« og altså 
først tilbudt broderen.

Per Skinder synes at have været en anset mand i dette 
kvartér. 1591 optræder han på en fraværendes vegne, idet han 
for Per Knudson i Thoreby, Ryde sogn på Lolland, tilskøder 
Hemming Person (sonnen?) en gård »i Norrestræde på den vestre 
side gaden næst sønden op til Maren Strigs«. Denne gård har 
formodenlig været nabo til Hans Møllers; thi samme år ser man, 
at præsten Jens Nielson i Magleby har ejet en gård på den anden 
side af Margrete Strigs, der må antages at være den samme som 
den nævnte Maren Strigs. Til præstens hus hørte en stald »tvært 
overfor huset« o: på den anden side af gaden. Hele ejendommen 
deler han forøvrigt på en snurrig måde med sin kollega, Morten 
Hanson fra Elmelunde. Jens Nielson kom ellers næppe til at 
bebo sit hus, da han siges at have været præst i Magleby i 60 år.

Norden for præstehuset boede Jesper Person.
De ovennævnte grupper kan således med en viss sandsynlig

hed stedfæstes. Som beboere af de enkelte gader nævnes en stor 
mængde personer; men da boligerne ikke nærmere kan betegnes, 
har det næppe tilstrækkelig interesse at anføre de mange navne 
gadevis. Her skal kun nævnes nogle enkelte.

I Langestræde har slægten Skelvig hørt hjemme i i$de 
årh.; ligeså Ravn. Meget tidlig finder vi der en rigmand, Jakob 
Smit, der ejer 4 steder. Samtidig bor der en adelig dame, fru 
Bente. Midt i århundredet træffer vi der en stor landmand, Jes 
Matisson, der ejer 5 tofter og jorde. Noget senere ejer præsten, 
Jens Gedde, der en gård. Ligeså Keldby kirkes gård på vestre 
side, der gennem Per Keldby og prioren, Per Plov, havner hos 
lensmanden Anders Bille. I det 16de århundrede træffer vi der 
slægten, Hollænder, ved siden af det gamle Kalendehus.

I vænget1) mellem de to gader ejede Balser Tonison jord, 
der 1593 udsælges som haver til præsten, Jesper Christenson, og 
rådmanden, Anders Bild.

I Skammestræde kan nævnes, at Jens Lavrenson (formod
enlig den tidligere skultus) flyttede dertil 1550 på vestre side mel
lem brødrene Rasmus og Hemming Stavnbo. Gaden har forment
lig været fuldt bebygget, men i slutningen af 16de årh. nævnes 
flere »øde jorde« i gaden ude ved volden. Forfaldet er begyndt.

l) I 1660 er vængerne forenede i landsdommer Caspar Balsersons (sonnens) eje.
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Ved Torvet og Torvegade finder vi blandt mange andre 
værkmesteren på slottet, Per Nielson, der ca. 1480 i sin alderdom 
sælger sin gård der. Der boede også den bekendte byfoged, 
Marquord Skade, der 1516 sælger sin gård til Anders Bille; denne 
køber desuden 1526 en byggeplads her. Mod slutningen træffer 
vi kirkens kapellan, Niels Foss, på vestre side af Torvegaden i en 
af bygningerne øst for kirken.

Hvis formodningen er rigtig, at »Bystræde« var nuværende 
Lille Strandstræde (Hattemagerstræde), den antagne indkørsel til 
byen, så finder vi her den ca. 1420 afgåede slotsfoged, Niels 
Jenson.

Møllestræde nævnes tidligst en enkelt gang ca. 1430, for
mentlig i svinget ved Gåsetorvet. Først fra 1465 nævnes gaden 
hyppigere og da navnlig en stor mængde fortåhandler. 1499 hed
der det, at Oluf Låle (o: Lollik) købte en jord af Stege by 18 
alen i bredden »nør og synder« i Møllestræde »på den vestre gade 
norden næst Hans Mortensons jord«. Denne betegnelse henviser 
tanken til stykket mellem Gåsetorvet og Norrestræde. Samme 
mand køber derefter sin fortå af byen, som ligger norden for 
huset; atter et exempel på fortå langs siden af huset. Samme år 
nævnes også en fortå, som huset står på. 1521 nævnes i Mølle
stræde begge borgmestrene, Lasse Mogenson og Jens Skræder 
samt den senere kæmner, Anders Bild. 1524 boede her den oft- 
nævnte Jens Lavrenson. Da fortåhandler synes at høre hjemme 
alene i Møllestræde, kan vi slutte, at Anders Bille 1526 også har 
ejet en gård her, formodenlig Hans Nødehaves, som Anders B. 
fik sig udlagt 1513. 1525 vinder Roskilde biskop ved rettergang
en gård i Møllestræde. Roskilde domkirke, »St. Luze«, nævnes 
også som ejer af et par andre steder i Stege. 1532 køber Anders 
Bille gård på vestre side af Møllestræde mellem Rasmus Brun- 
ker og Hans Jenson. 1549 nævnes ved siden af den gård, som 
Jens Lavrenson boede i, Per Mikkelson, der kort efter var borg
mester. 1555 nævnes borgmester Niels Iverson, formodenlig i 
Møllestræde. 1596 har Knud Madson (borgmesterens son) en 
gård på den nordre side.

Forøvrigt skifter udtrykkene, nordre eller vestre, søndre eller 
østre, ofte; gaden løber nemlig i Nordøst.

Endelig kan nævnes, at i det 16de årh. nævnes i Dyb s bro
stræde Oluf Smit, Oluf Fynbo og Niels Lollike.
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Ved opmærksomt at sammenstille nabobetegnelserne kunde 
man finde mange flere rækker af beboere; men grundlaget vilde 
være ganske upålideligt, såsom samme mand ofte ejer flere ejen
domme. I hine tider var den sædvanlige måde at anbringe sin 
formue på, den, at erhverve grundejendomme.

Det er umiskendeligt, at fra det ene århundrede til det andet 
er byens tyngdepunkt flyttet fra Langestræde og den vestre del til 
den nuværende hovedgade.
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