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Historisk-antikvariske Bemærkninger over Borgunds 

           Præstegjeld  paa Søndmør, 
          af  Peder Fylling ¹). 

___________  
 

 

¹)  Forfatteren  af disse Bemærkninger , Peder Carelius Johnsen, er født i Skaue Annex i Borgunds  Præstegjeld paa  

Gaarden Store-Fylling, hvor hans Fader John Pedersen, forhenværende Skoleholder, endnu boer. Fra Barnsbeen af 

var - efter de Beretninger, han selv har meddelt - hans Helbred stedse  svagelig, og dette gjorde, at han , mindre  

skikket til strængt Bonde-Arbeide, overgav sig heller til Læsning af hvad gode Bøger, han fikk ihænde, og øvede sig 

flittig i at skrive og rekne. Tidligen synes han at have gjort Fædrelandets Historie til en Yndlingsgjendstand for sine 

Studier, og til den Ende at have sig bekjendt med  vore Sagaskrifter, samt med Rasmus og Schøning og Strøm og 

Pontoppidan og flere Forfattere. At han har læst med Tænksomhed, og at han har øvet sig i at udtrykke sine Tanker,  

hvortil han ikke vides at havt nogen særskilt Veiledning, det viser sig grant af hans Tankeorden og af hans gode  his- 

toriske Stiil, ihvor beskedent han end selv  frakjender sig  i denne Henseende nogen Fortjeneste. 

 Under denne Aandens Retning faldt han paa, for dog at tjene sit Brød, og gjøre sig skikket til at være Skole- 

holder, og mente at kunne dannes dertil, ved at træde ind i Ørskougs faste Skole, og lære der hvad han troede ikke at 

vide. Men lett begribeligt er det , at han, med de Kundskaber han allerede havde indsamlet, maatte snart føle sig at 

være voren denne Skole, ihvor megen Roes den end fortjener, over Hovedet. Han forlod den derfor atter efter et 

kort Ophold.  Men nu var imidlertid hans Alder saa fremrykket, at han, af mangel paa at have erholdt en Skolelærer- 

post, maatte vente sig udskreven til Soldat, hvortil han ikke syntes at føle sig skikket. Et tilfældigt Hug i Benet gav hans 

Bestemmelse en anden Retning. Nu forblev han, formedelst sin svage Helbred mindre duelig til andres Tjeneste, i sin 

Fadesr Huus, og der  fremdeles stundom, naar Leilighed dertil gives, lystvandrende efter sit Hjertes Hu til nye under- 

søgelser i Sagnets og Historiens Spor. Men hans Kaar ere meget trange, thi - saa udtrykker han sig i et Brev - blot for at 

forskaffe mig de fornødne Skrivmaterialer, har jeg ofte været stedt i en meget kritisk Stilling. Med levende interesse for 

det Bergenske Museum, dem han dog aldrig har seet, tilsendte han Samme allerede forrige Aar (1845) nogle indsamlede 

Oldsager, og endelig i dette Foraar (1846) disse  sine Bemærkninger, dem Direktionen har med Velbehag  mottaget, og 

besluttet at give Plads, saadanne som de kom fra hans Haand, med enkelte Omsætninger, i Urdas 3die Binds 1ste 

Hefte. Man har anmodet ham om at give en Beskrivelse over den mærkværdige Altertavle og Kannikstolene i 

Borgunds Kirke, der burde ledsages af Tegninger; men dette Arbeide har han ikke tiltroet sig Evne nok til at udføre. 

At understøtte og derved opmuntre denne Historiens flittige Dyrker, der visselig fortjener at sættes ved Siden af de 

flere Autodidakter, som Romsdals Amt har havt Æren  af at frembringe og see fremtræde paa den literære Bane, 

især da der med hans øvrige Talenter forener sig Vidnesbyrd om en ulastelig Vandel, maatte ansees som en 

Fortjeneste af enhver Privatmand eller af ethvert Institut, som har Evne dertil. 

        

         Udgiverne. 
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     Forfatterens Forord. 

 
    Bestemmelsen med disse Blade er vist ikke at vinde Forfatterære, men hellere 

at omtale de faa Mindesmærker fra den ældre tid, som have frembudt sig  

 for mine Undersøgelser i Borgunds Præstegjeld. Vel er endeel af disse Mindesmærker allerede  

berørte af udmærkede Forfattere, men endeel staae ogsaa endnu uomtalte, som Erindringer om 

svundne  Seklers Begivenheder, paa Overgangen til sporløst at hensmuldre eller paa anden Maade at 

forgaae. At paapege disse, medens endnu Tid er, har, om end min Ukyndighed skulde derved 

lægges for Dagen, bevæget mig til, i Forbindelse med enkelte dertil hørende opsamlede Sagn, 

at overgive visse Bemærkninger til skaansom Bedømmelse. 

_____________________________ 

I. 

Borgund Prestegård. 

 
  Borgund  Præstegaard bør i  historisk og antikvarisk Henseende optage den første Plads i 

disse mine Anmærkninger. Paa de tomter, hvor den nuværende Præstebolig  ligger, stod før Aaret 

1820 en anden Bygning, som man vet tør antage var 300 Aar  gammel, og altsaa fra Reformationens 

Tider omtrent. Den var bygd etter den gamle Form,  med adskillige Fløie og Tilbygninger og 

bueformige døre, over hvilke der var anbragt skjønne  Zirater og Prydelser. Men hvorledes her i de 

ældste Tider har seet ut, det kan ingen vide.  Imidlertid har Sagnet levnet os  fra den dunkle Oldtid 

flere interessante Efterretninger, der i Forening med historiske Data tvinge os til at betragte denne 

Gaard og dens Omliggender,  som en Fortids Skueplads for mærkværdige Begivenheder; thi  her skal i 

gamle Dage have været en Kongsgaard, enskjønt i et Tidsrum, da endnu Småkonger regjerede i 

Norge, for hvilke Harald Haarfagers  Enevolds-Herredømme  staaer som en urokkelig Skillesteen der 

hviler paa historisk Grund, og om hvilke  der neppe findes Noget antegnet, uden Dette, at efter 

Sagnet skal i Hedenold her have boet en Kong Knud, der førte Krige med Kong Ivar fra Jølster i 

Søndfjord,  maaske boende  paa Hegranæs. I et Slag som stod ved Skodje, hvor nu Kapellangaarden 

ligger, slog Knud i Borgund Ivar Jølster ihjel; og Mere veed man ikke.  

Men saameget er visst, at ligesom Borgund, under Harald Haarfagers og hans 3 Efterfølgeres 

Regjering, ingen Historie har, saaledes var det i Hakon Jarls  Tid ( 977 - 995 ) virkelig en Kongsgaard, 

hvor Jarlen til forskjellige Tider har havt sit Tilhold. Blandt Andet bevises Dette af hvad Schøning ¹) 

fortæller, at da Sigmund Prestesøn, den samme, som stod Håkon Jarl saa tappert bi i Slaget mod 

Jomsviksvikingerne, havde lovet Denne at bringe ham den landsforviste Sørøver Harald Jarnhans's 

Hoved, sluttede Sigmund seg til Harald, som han traf paa Øen Aungulsei eller Mona, men da Harald 

omsider, efter drabelig kamp bød Sigmund Forlig, saa droge de Begge over Vesterhavet og stævnede 

til Norge, og da de i Haurdaland fik at vide, at Håkon Jarl opholdt sig i Borgund, saa begave de sig til 

Søndmør, og toge Havn i  i Steinavaag.  

¹)  Norges Hist. 3 B. S. 230 f 
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Sigmund bemandede her en Skude med 12 Mand, og foer ind til Borgund, hvor han fandt 

Jarlen siddende ved Drikkebordet. Jarlen lod sette en Stol for ham ham, og efterat Sigmund havde 

fortalt ham Adskillligt om sine Reiser, spurgte Hakon ham  endelig om Harald. Nu fortæller Sigmund 

ham Alt omstændelig, og tilbyder for Haralds Fred og Liv saa mange Penge, som Jarlen selv ville 

bestemme. Men da Denne, fortrydelig over Sigmunds opførsel, afslog hans Begjæring, springer 

Sigmund op fra sit  Sæde, og erklærer, at han ei længer vil blive i Jarlens Tjeneste, og gaaer ud af 

Stuen. "Nu var Sigmund vred", sagde Jarlen, "Skade for mit Rige, om det skulde miste saadan Mand", 

hvorpaa han kaldte Sigmund tilbage, og forligte sig  med Harald, der siden drog til sit Hjem i 

Halogaland. 

 At Olaferne, disse Kristendommens nidkjære Udbredere, ogsaa havet ferdedes i Borgund, kan 

vist ikke drages i Tvivl, thi her blev Aslak Fitjeskald ihjelslaaet Aar 1030.  Olaf den Hellige lagde nemlig 

paa sin sidste Reise gjennem Søndmør inn i Steinavaag, men Aslak reiste ind til Borgund, hvor han 

overnattede, og hvor Vigleik Arnesøn var før ham. Da Aslak om Morgenen vilde gaae ombord, bleve  

han overfalden og overvunden af Vigleik¹).  Stedet hvor Aslak falt  veed  man endnu at  paavise, 

nemlig på den gamle Vei fra Borgund nord til Nørve, Trippe kaldet,  som er en meget trang Klev eller 

Stie. Da denne  Klev er beliggende nord for Borgund, saa kan med Visshed antages,  at Aslaks Besøg 

har funnet sted på Gaarden Skuggen eller og et annet i Øst fra Kattevaagen, beliggende Sted, 

eftersom hans Skip maa have faret lige ind for Borgund, hvilket synes tydeligt at vise, at Borgunds 

Omfang har strakt seg til   benevnte Steder i sin tid, især rundt om ved Kattevaagens østre Side, hvor 

der  etter prost Baades Beretning skal i hans Embedstid (1785 – 1812) vere fundne nogle svære 

Bjelker i Stranden, som Tegn til Brygge eller Søhus, og videre er en blitt styrket i denne Troe av at man 

i den senere Tid, nemlig I  Aaret 1835, ved å berøre Jordskorpen etsteds ved Kattevaagens østre Kant, 

oppdaget en betydelig Husetomt,  hvis Kjeller var fullstoppet med Never. Finderen deraf, Knud 

Skuggen, forsikrede  at bemeldte  Næver beløb sig til omtrent 9 Vognlæs, der  var mer eller mindre 

forraadnet. Om denne saaledes fundne Næver  har været bestemt til at  forhandles, eller til Brug for 

de i Kattevaagen liggende Skibe,  eller til andre Husfornødenheder, må jeg lade  uafgjort, og muligens 

kan det skrive sig fra den forte Død, hvorved det er blevet forglemt. 

 

 I  Middelalderen har Borgund været et Sted, hvor de  Norske Konger under deres  Reiser i 

Landet paa  visse Tider havde sit Tilhold, og i  Borgerkrigene, som rasede  i det 11te og 12te 

Aarhundrede, har det sannsynligviis været en Tumleplads for flere viktige Begivenheder, og hvor 

mangt et blodigt Opptrinn har fundet sted. Saaledes hedder  det i Sverres saga ²)  om Baglerne, at de 

engang, af Mangel på Proviant for deres store Mannskap, adspredede sig i Bygderne, og Nogle -  

staaer der - foere sørefter til Møre og heelt til Borgund, hvor de toge alle Utredsler af  det 

ledingspliktige Land, men plyndret i Byerne. Endvidere hedder det i Inge Baardsens saga³),  at da 

deres Høvding Philippus havde faaet  Nyss om, at det i Borgund var meget Ledingstyr  samlet, og at 

der byggedes et Langskip, kom han med 4 Skuder til Borgund hvor de dræbte 18 Mann, tok hele 

LedIngsskatten og brændte Langskipene op. Likeledes befindes det at Barbelgerne have  huseret  i 

Borgund;  thi da Peter av Giske engang var  kommen didhen, og fik at vide, at Barbelgerne allerede  

 

 
¹) Olaf den helliges saga, kap 188 
²) Kap. 153, 154, 162 
³)  Kap.9 
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vare der i Forveien med 3 Skibe søndenfra, og at Nogle ventedes tillige nordenfra, saa vendte han 
sydefter; men nogen Tid efter traf han Varbelgerne atter i Borgund med 3 af deres Sysselmænd, Olaf 
Kaaben,  Sneekol og Andreas Skæla, saa angreb han dem og fik dræbt Nogle af dem, førend de kunde 
naae hen til Kirken. Birkebenerne toge nu selv Ledingen, som der var samlet ¹). 
 
I Henhold til disse historiske Data er det klart nok, og ophøiet over al Tvivl, at Borgund ei alene i 
Foretiden har været Central  og Hovedpunctet paa Søndmør men og senerehen i Middelalderen har 
havt ei liden Vigtighed. Endnu i 1233 forekommer Lændermanden Alf Erlingson af Thornberg, som 
Befalingsmand paa Søndmør, og han opholdt sig i Borgund ²).  

Fra denne Tid er der levnet os saare faa Efterretninger om Borgund og dens Beboere,  enda 

stedet skal i det 13de og 14de århundre ha vært i sin fulle Flor, og i hvilket Tidsrom det største Antal 

kirker har stått her ³).  I den første Halvdeel af det 14de Aarhundrede nævnes en Jon Mokur og hans 

Hustrue Ragne Ingemundsdatter, som boede i Borgund. Det betydelige Jordegodset, som hiin Jon 

hadde faaet med sin Kone, nemlig 8 Gaarde i Ryfylke, samt adskillige Gaardparter i Vigs Præstegjeld i 

Sogn, blant andre en Deel av Vang og Vangsnæs, tilfaldt efter deres Død ( ved 1467 )  Ragnes 

Søsterdatter  Margarethe Vigfusdatter paa Island, hvor hun oppholdt sig  
4
).  

Enskjønt jeg ei har havt Anledning til at samle flere Efterretninger om Borgund og dens 

Beboere især i den senere Tid, ettersom jeg har maattet indskrænke meg til min private Bogsamling, 

saa vil jeg dog antage, at Borgund maa have beholdt idetmindste Noget af sin Betydenhed efter den 

forte Død, som indtraf her i Egnen omtrent 1350 , og Beviis herfor maa være den Anordning af Aar 

1384, som Olaf Hakonsøn gav om at ethvert Distrikt nordenfor Stat skulde søge hvert til sin Kjøbstad, 

saaledes at Indbyggerne af Finnmarken skulde tilligemed dem af Halogaland søge med sine Varer til 

Vaagen, de af Nummedal og Nordmør til Throndhjem, de af Romsdalen til Vedøen, og de af Søndmør 

til Borgundar. Af denne Anordning, der sigtede til alle nordenfor Stat beliggende Kjøpstæders  

Opkomst og Bedste, erfarer man, at Borgund indtil den Tid har virkelig været et Handelssted. At ville i 

bemeldte Anordning ved Borgund forstaae Kjøpstaden Bergen, som nogle have villet, strider 

aabenbare mod Historien. Iøvrigt foraarsagede hiin store Landeplage ( Sortedøden ) et saadant Hul i 

den norske Historie, at det vel neppe lykkes at finde nogen sammenhængende Beretning om Borgund 

efter den omhandlende Tid.  Borgund var ogsaa i sin tid en Plads, hvor Skotlænderne søgte hen, som 

et Ladningssted for deres Tømmerhandel paa Søndmør, hvilket man og slutter deraf, at paa 

Præstegaardens vestre Side gaaer en lang Bjergrand, der endnu til Minde om hiint Sagn kaldes 

Skottebjerget den Dag idag.  Hvad omfang Borgund som Handelssted har havt,  er fast umuligt at 

bestemme; men det kan man antage for vist, eller temmelig sandsynligt, at hvor frodige Agre nu 

fortiden prange med Sæd, der have stormænds Borge og Gudernes Fylkishof engang i Oldtiden 

kneiset. 

 

________________________ 
¹)  Hakon Hakonsens Saga, Kap. 203 
²)  Sturlunga Saga, II, Kap. 23. 
 ³)  Urda I, S.373 
 4

)  Sammesteds 
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 Men førend jeg forlader Borgunds Præstegaard, må jeg bemærke følgende: 

Min Fader, John Pedersen Store-Fyllingen, forhenværende Skoleholder, har ofte fortalt mig, at han 

hørte Provst Baade sige, at der fandtes en Steen i Borgund Præstegaard med Runebogstaver paa. 

Ofte , ja vel 7 Gange, har jeg gjort Forsøk paa at finde den omtalte Steen, men forgjæves. 

Indeværende Aar (1846)  d. 3. Apr., da jeg atter var på Vandring i det gamle Borgund, fandt jeg ved 

en Hændelse en Steen indsat i Kirkegaardsmuren med nogle udhugne, formeentlige, Runebokstaver, 

der synes  mig  at være Begyndelse af en længere Indskrift. Steenens Skikkelse og Form synes mig 

omtrent saadan : 

                                
Om Denne er den af Hr. Baade omtalte Runesteen, tvivler jeg meget på, eftersom blot en Kant af 

Stenen, hvor Bogstaverne staae, rager ud af Muren, saa at den neppe er synlig. Tusender ville gaae 

Stenen forbi, uden at blive den vaer, hvor den nu staaer; og derfor vil jeg dog gjøre opmærksom 

derpaa.  

 Jeg vil nu gjennemstreife enkelte Partier af det hedenske og af det christnede Borgund, og 

længerehen komme til at tale om hvad som hører nyere Tider til, og deriblandt om dets eneste fra 

Middelalderen tilbageblevne Kirke. 

 

               _______________________ 

II. 
Hakons Borg. 

 
 Saavel Historien som Sagnet beretter, at i Borgund skal i gamle Dage have staaet en Borg 

eller Herrebolig, som muligen kan have givet Anledning til at Stedet er blevet kaldet Borgund, hvilken 

Bygning Strøm og Schøning antage at have staaet paa et sted, som lige indtil denne Dag har baaret 

Navn av Borgen eller Borja, der uemlig, hvor nu Præstegaardens Ildhuus staaer. Om denne Bygnings 

egentlige Størrelse, om dens Tilstand i sine Velmagtsdage og om dens Undergang, kan ingen 

Etterretning meddeles, og det saa meget mindre, som det Hele hviler paa en blot løs Formodning, der 

støtter sig til Stedets Navn ¹). 

    Saa meget er imidlertid vist, at Hakon Jarl har havet en Bolig her, og at han jevnlig har opholdt sig 

her, sandsynligvis for at være ved Haanden, om noget nyt Forsøg skulde gjøres af Gunhilds Sønner 

eller andre Fiender paa at indskrænke eller kuldkaste hans Herskermagt. Og at saadanne Forsøg ere 

gjorte, veed man blandt Andet af det Budskap, han fik fra Fedderen om at Harald Blaatand havde 

begyndt at hærge paa Norge lige nordefter Stat. Geirmundr søkte Hakon paa Borgund, traf ham der, 

og Faren blev afvend ²). 

 

 

  ¹)  Strøm, Søndmørs Beskrivelse,  2. B,  s.71 

  ²)  Strøm, Søndmørs Beskrivelse, 3. B, s.139-141 
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    _______________________________ 

III. 
Thorgerdr Haurgabruds Tempel. 

 Foruden den allerede omtalte Borg var ogsaa i Borgund paa samme Tid et Afgudstempel eller 

Gudehuus opbygt for Hakon Jarls Skytsgudinde Thorgerdr Haurgabrud.  Hvor dette Tempel egentlig 

har staaet , kan man ei med Vished bestemme, eftersom det hedder, at det skulde have staaet i 

Borgund, eller i Nærheden deraf. Paa intet andet Sted findes Spor af en saadan Bygning, naar           

 jeg undtager en Gaard i Nærheden af Præstegaarden, beliggende imellem Enkesædet Ratvigen og 

den forrige Kapellangaard Store-Nørve, ved Navn Gaaseide, der skal i Fordumstid have ligget under 

Præstegaarden, eller staaet i Forbindelse med den, som Underbrug. Der skal findes Rudera af en 

Steenbygning, som siges at have været et Kloster¹),  men som kan maaskee i den ældre Tid have 

været det Afgudstempel, vi omtale, førend Troesforandringen førte det over fra hedensk til christeligt 

Brug. Imidlertid antager jeg det for rimeligere, at det omtalte Afgudstempel har staaet, hvor nu 

Borgunds Præstegaard ligger, og at Hakon Jarls Søn den syvaarsgamle Erling der skulde  offres, eller 

efter Faderens givne Løfte blev offret ²), for at erholde Seier over Jomsvikingerne i Søslaget paa 

Hjørungavaag, hvor det hedder hos Schøning³),  at Jarlen (Hakon) efter den første Dags holdte 

Feldtslag mod visse Fiender, drog nordover til øen  Primsigd, uden Tvivl Suløen, hvor han vendte seg 

mod Nord og anraabte sin Skytsgudinne, Thorgeidr Haurgabrud, om Hjælp – mod Borgund altsaa, 

hvor hendes Helligdom stod. Og efter at Jarlen havde lovet at offre sin Søn, skal  Thorgerdr og Irpa, 

hendes Søster, have viist sig for hans Fiender (Jomsvikingerne) i en saa forfærdelig Skikkelse, at 

Jomsvikingerne erklærede, de lignede mere Trolde end Mennesker ⁴). 

    ____________________________ 

IV. 

Sanct Peders Kirke. 
 Omtrent 30 Skridt østenfor Veien til Præstegaardens Vaaningshuus til den nuværende 

Margarethe-Kirke har staaet en i sin Tid maaskee meget præktig Tempelbygning, opført, siger man, 

St. Peder til Ære. Den har, seer man, havt Figur af en Rektangel eller aflang Fiirkant, nemlig 12 Skridt 

lang fra Øst til Vest, og 8 Skridt bred, og har staaet tætved den ovenfor Præstegaarden liggende  

Thinghoug. Bygningens videre Beskaffenhed og Indretning er for længe siden borte for Historien; men 

om Dette findes Vitnesbyrd af Middelalderens Historikere, at en Pederskirke har staaet i Borgund 
 5

)      

at den har eiet Jordegods, og stod ved Magt i den rige Bjørn Erlingsøns Tid, som døde 1313;  og kan 

man af hans Testamente see, at blant andre Kirker, som han begavede med Gods, nævnes ogsaa St. 

Peders Kirke i Borgund. 

 

¹)   Forfatteren og mange af hans Forgjængeres Tro på Sagnet om Klostre har Lange i  “de norske Klostres Historie i   

      Middelalderen” givet en anden Retning, idet han viser, at der under dette Navn maa paa mange Steder blot 

       forstaaes Hospitier eller andre med Klostervæsenets forenede Stiftelser. S. Indledn. §2 og S.401, hvor han nægter  

      Tilværelsen af noget Kloster i Borgund. (Udg.)         

²)   Snorre Sturleson anfører i Olaf Trygvesons Saga (Kap.47) denne Tildragelse blot som et Sagn (Udg) 

³)   Schønings Norges Riges Historie, 3de B.S.269 ff. Jmf Strøm 

⁴)   Om Slaget i Hjørungavaag findes et kritisk Underfølgelse i Urda, 2det Bind, S. 147 ff.  

5
)  Urda 1ste Bind, S. 373 
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                __________________________________ 

V. 

Sanct Peders Kloster ¹)  . 

 

 Strøm  omtaler ogsaa et St. Peders Kloster, som skal have staaet paa Præstegaardens Tomt, 

imellem Vaanings- og Fæhusene ²).  Dette stemmer ogsaa overeens med Sagnet, der har vedligeholdt 

sig indtil denne Dag. Endnu i Aaret 1821 fandtes nogle Rudera af denne Bygning, og da Provst L. 

Birkeland anstillede nogle Undersøgelser i disse Levninger, befantes Stenene, som han vilde brække 

løs, at ligge haardt i Kalkmaterien, at han kun med stor Møie fik dem fra hverandre. Disse Stene, der 

bestode af hvid Marmor, ere endnu at see i Præstegaardens Hauge, hvor de ere anbragt som 

Hvilesæder. Naar dette Kloster er bleven sløifet , og hvor lang tid det har ligget i Ruiner, inden 

Levningerne  bleve benyttede til den nuværende Margrethe Kirkes Istandsættelse, er meget tvilsomt 

at bestemme. 

 

______________________________________ 

VI. 
Mariækirken. 

 

Paa den østre Side af Borgunds Præstegaard, nærved det lille Sund, som kaldes Klokkersundet, og 

hvor der  endnu sees Levninger af den Træbro, som i gamle Dage har været lagt over Sundet, skal 

fordum have staaet en Kirkebygning, som har Navn af Mariæ Kirke. Steengjærdet om Kirkegaarden 

viser sig endnu tydeligt, og Kirkegaarden kaldes endnu bestandig Mariæ Kirkegaard; men om Kirken 

selv og dens Beskaffenhed haves nu for Tiden ingen vis Etterretning. De mange på Kirkegaarden 

liggende Stene af Marmor og anden Materie synes vel at tilkjendegive, at Kirken har været en saa 

kaldet Steenkirke og opført af Grundmuur, men da dette – siger Strøm ³) – benægtes af endeel gamle 

Folk her i Sognet, saa bør man troe, at den ikkun har været bygget af Træe, og at hine Steenlevinger 

blot maae henføres til en Grundvold af Steen. 

I denne Kirke troer jeg, at den viktige scene med Axel Thordsen og Valborg Immersdatter 

foregik ved deres Adskillelse, hvor den bekjente Sortebroder Knud kom frem med Døbebogen ihænde 

og erklærede, at de vare Daabssøskende, og dessformedelst ei kunde ækte hindanden. De, der ville 

have denne handling henført til forskjellige andre Steder, saasom til Bahuus i Sverige, eller til 

Tønsberg eller til Throndhjems Domkirke, tage vistnok feil. 

 

 
¹)    Hvad Klosterbenævnelsen angaar, da henvises til de foranførte Steder i Langes Klosterhistorie. At der imidlertid 

      har fundet en Forbindelse Sted  imellem andre Klostre og Borgund, som i Middelalderen formeentligen stod under det 

      Throndhjemske Domkapitel, er helt rimeligt ; dette kan have givet Sagnet sin Tilværelse, og kunde muligens bestyrkes 

       af de gamle Kannikeskole, som endnu findes i Borgunds – St. Margarethes  - Kirke . 

²)  Søndmørs Beskriv. 2.part , S. 71 Udg. 

³)  Søndmørs Beskriv. 2. Part, S. 72 73 
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  Skjønt flere Mariækirker have existert paa forskjellige  Steder paa en og samme Tid, 

saa var det uden Tvivl i Borgunds Mariækirke at hiin Handling foregik; thi foruden det vældige Sagn, 

som ligger til Grund for denne Mening, saa nævnes ogsaa i en skriftlig Efterretning om hiin 

Begivenheed udtrykkelig Mariakirken i Borgund, høien Broe, Sortebroder Knud – om hvem Mere siden 

– med Videre, der i Forening med de historiske Data, at de vare af Gidskeætten paa Søndmør, at Axel 

nemlig, muligens en Søn af Thord Skopteson paa Gidske, færdedes meget udenlands, var maaskee 

som Pillegrim i Rom, besøkte selv Myklegaard, kom tilbage, faldt i et Slag, som det synes ikke langt 

fra Borgunds Præstegaard, mellem Norges og Sveriges Konger, og blev begraven paa Gidskøe, tjener 

til at bestyrke min Paastand, hvis Sandhed Ingen uden gyldigere Modbeviser skal kunne nægte; og da 

flere Omstændigheder tale for denne Sag, saa holder jeg det ikke utroligt, men antager det indtil 

Videre, at Axels og Valborgs Adskillelse virkelig er foregaaet i denne Kirke¹).  At der til samme har 

ligget Jordegods, sluttes deraf , at der i Søndmørs Fogderie er Jordegods, kaldet Mariæ Virginis 

Præbende, som bestaaer med og uden Bygsel af nogle og 40 Voger Fisk, der sandsynligviis har tilhørt 

denne Kirke, men nu er henlagt til Sognepræsten ved Nykirken  i Bergen, som deraf trækker de aarlige 

Indkomster ²) .  

 

            _________________________________ 

 

VII. 
Christkirken og Matthiækirken. 

  

Foruden de førnævnte 3 Kirker nemlig St. Peders og Mariækirken samt St. Peders Kloster 

anfører Gerhard Munthe endnu 2 Kirker, der have staaet i Borgund indtil Slutningen av Middelal-

deren, nemlig Christkirken og Matthiækirken ³).  Hertil kommer, at Skipet og Choret af den nu-

værende Margarethe-Kirke bærer Vidnesbyrd om en saa høi Alder, at den ogsaa gjerne kan have 

været til paa hiin Tid. Antallet paa de Kirker eller Tempelbygninger, som have staaet i Borgund, bliver 

da til sammen 5.  At alle disse Kirker have staaet ved Magt paa een Gang, er ikke troligt, og saaledes 

antager man, at Christkirken skal allerede være sløifet i Aaret 1428, og at Margarethekirken neppe er 

kommen i Stand, medens de øvrige vare i deres Flor. 

Da jeg saaledes løselig har omtalt Templerne og de hellige Bygninger, som i Fortiden have 

staaet i Borgund, hvis antal viser, at Stedet ei har været af saa ringe Betydenhed, saa maa jeg antage, 

at der paa samme Tid har været en ikke ubetydelig Deel andre kostbare Bygninger og Søhuse med 

Videre, men som Tidens Strøm har bortskyllet, og hvoraf intet Spor er tilbage. 

 

 

 

 

¹)  Forfatterens faste Overbevisning om, at Tildragelserne med Arel og Valborg ere foregaaede paa Søndmør, 

       kan let  forklares deraf, at han, lige fra sin svæde Alder af, har hørt Sagnet derom fortælles som en uom- 

       tvistelig historisk Begivenhed. 

²) Strøm, paa sidstanførte Sted 

³)  Urda, 1ste B. S. 373 



 

       side 9 

________________________________ 

VIII. 
Thinghougen. 

 I  Vest for St. Peders Kirke, hvis Tomt endnu tydelig vises, ligger den bekjendte Thinghoug, hvis 

Beskaffenhed svarer ganske til den af Strøm°)  gjorte Beskrivelse. At Thinget for Søndmørefylket har 

været holdt paa denne Thinghoug, er en Sag, der maa sættes udenfor al Tvivl, siden det har været 

holdt inden Borgunds Byes Territorium. 

 

    _____________________________ 

IX. 
Skibsfaderne. 

 Blant de Ting, som kunde give Stedet noget Skin af Betydenhed i Fortiden, kunde ogsaa 
anføres, at i Borgund har været idetmindste 3 Skibsstader eller Skibsbyggerier (Værfter), hvoraf der ei 
alene vises Spor, men hvorfor man har endog historisk Hjemmel. 

Den ene  ligger paa Præstegaardens vestre Side, og det har Strøm¹) meget nøie beskrevet.   

De andre 2 ligger paa Præstegaardens nordre Kant i den kaldte Kattevaag, som Provst Baade kaldte 

Kirkevaag,  men som jeg vilde kalde Knarrevaag²).  For saadanne Skibsstaders Tilværelse har man 

Beviis af selve Historien, hvor det blant Andet hedder hos Snorre³) , at Baglerne i Aaret 1216 kom 

søndenfra  helt til Borgund, og opbrændte der et stort Skib, medens det der stod i Bygning. Man kan 

her  af Lokalomstændighederne falde  paa den visse Formodning, at det opbrændte Skib maa have 

staaet paa det førstnævnte og af Strøm beskrevne Skibsstade, og saaledes have faldet de Om-

streifende først i Øinene. Og end videre nævnes hos Snorre⁴) blandt de Skibe, som Hakon den Gamle 

brukte i sit Krydstog mot Danmark, eet under Navn af Borgundarbaad, som ble ført af Peter af 

Gidskøe, hvoraf Strøm efter Torsæus gjør den faste Slutning, at det omtalte Skib maa enten have 

tilhørt eller være bygget i Borgund 
5
).  

 

           _________________________________ 

X. 
Løngangen. 

 
 Mundtlige Beretninger i Forening med tilsyneladende Spor tilkjendegive, at i Borgund har i 

Fortiden været en saa kaldet Løngang, d.e. en underjordisk Gang, som Sagaerne omtale, at vore 

Forfædre i Oldtiden betjente sig af, for i paakommende Tilfælde at undgaae Ild og Sværd. 

 

°)  Anf. St. 

¹)    Anf.St. 

²)   Stedets gamle Navn er uden Tvivl Katavåg, af Oldnorsk : Kati, en Baad og dets betydning er altsaa Baadvigen.   Udg 

³)   Norges Kongers Sagaer (Aalls Udgave) 3. S. 153. 

4
)  Gammelsteds  -- --   --   ----  ----------     3. S. 339 

5
)   Jfr. Ramus Norske Kongers Krønike    S.240 
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Løngangen i Borgund¹) skal have taget sin Begyndelse omtrent fra det Sted i Kattevaagen, 

hvor det østlige Skibsstade har været, ettersom man der har i sin Tid troet at være kommen paa Spor 

efter Samme; og end mere er man bleven bestyrket i denne Tradition derved, at engang begav det sig 

________________ 
 
¹) Det kan naturligvis ikke have været Forfatteren, da han nedskrev dette i Aaret 1845, bekjendt, at hvad Strøm i sin Søndmørs 
Beskrivelse, 2den Part, S. 372 ff, anfører som et Sagn, om en Løngang ½ Miil lang, der skulle gaae fra Jutulstølen til  Gaarden Ekrem i 
Voldens Præstegjeld, nu er gaaet, som fast Overbeviisning i det Væsentlige, ind under Historiens Hjemmel. Den interessante Beretning 
derom  findes i Aarflods Blad “Postbudet” 2den Aarg, No 48, d. 28. Nov 1846, saa lydende: 
 

«Et av vore ligesaa mærkværdige som mystiske Oldtidsminder har opklaret sig i disse Dager.  Som bekjendt 
omtales i Strøms Søndmørs Beskrivelse et gammelt Sagn, som beretter, at der over den Landtunge, som adskiller Ørstens 
Fjord fra Voldens Fjord, skal gaae en Løngang eller jordgravet Vei, der hidrører fra det gamle Hedenold. For ulokaliserede 
Læsere bemærkes, at paa nordvestre Side af den tvertover  Landtungen løbende Eegsætdal, hvorigjennem gaar Alfarveien 
Eegseteidet, ligger et lidet  Dalføre paralelt med Eegsætdalen og kun adskilt fra denne ved en liden Bjergvg. Denne Dal, der, 
ihvorvel den af Dr. Strøm er henført under Navn af Eegsætdal, dog kan betragtes for sig alene under Navn af Haaskjolddal, 
fører til Gaarden Ekrem ved Voldens Fjord og til Gaarden Yttre-Hovde ved Ørstens Fjord, af Længde som hiin henimod ½ Miil . 
Midt i denne Dal imellem 2 smaae Ferskvande og ved Grændselinien imellem Voldens og Ørstens Sogne ligger en  Gaard, der i 
Matrikulen forekommer under Navn af Yttrestøl, men som i Almindelighed kaldes Jøstøel, fordum Jutulstøel. 

 Paa denne Gaard – vi vende naa tilbage til Sagnet – boede i gamle Dage en Jutul eller Kjæmpe, der dannede 
ovennænte Løngang, hvilken skal strække sig fra Gaarden Jutulstøel over Yttrehovde til Ørstens Fjord paa den ene Side og 
ligeledes gjennem Haaskjoldbygd og Ekrem til Voldens Fjord paa den anden Side. Endvidere hedder det, at Løngangen var af  
nysnævnte Jutul eller Kjæmpe anrettet til den Ende, at han, saa ofte han paa sin Gaard, Jutulstøel uformodentlig blev 
overfalden af sine Fiender, kunde der have et sikkert Tilflugtssted, og igjennem Løngangen snige sig hemmelig bort, enten til 
den østre eller vestre Kant af Eidet, og derfra videre fort tilbaads, enten over Ørstenfjorden eller Voldsfjorden. – 
  Hvad man hidtil har kunnet erfare om Virkeligheden af dette Sagn indskrænker sig til hvad der allerede Dr. Strøm 
findes berørt, at fornemmelig paa Yttrehovdes Bømark i en lige Strækning fra Søen op til det imellem Yttrehovde og 
Yttrestøel liggende Ferskvand forekomme adskillige store Fordybninger, lignende en nedsjunken Huulveite; men nu har man 
da endelig seet Syn for Sagen. 

En af Yttrehovdes Opsiddere, der for nogle Dage siden var i Arbeide med at nedsænke en stor Steen i  sin Ager, stødte 
tilfældigviis paa Løngangen paa et Sted, hvor den endnu findes ubedærvet og i sin gamle Form. Denne  interessante 
Opdagelse skeede  derved, at en af Veiens Dækstene løsnedes ved Stødet af en Brækkstang og faldt ned paa Veiens Bund , 
hvorved nu dette høist mærkelige Minde fra Fortiden af Enhver kan iakttages. Denne underlige Vei eller Løngang besindes da 
at være indsluttet mellem 2 mæktige Sidemure, og ovenpaa bedækket med Steen og Jord. Sidemurene, der ere aldeles lige og 
jevne som en Væg, ere opførte af Graasteen af usædvanlig Størrelse, indtil paa 4 á 5 Alens Længde og 1 á 1½ Alens Brædde, 
og saa vel sammenføiede, at der meget sjelden sees Kiler, saa Veien ved første Øiekast mere ligner en Bjergkløft end en 
opført Muur.  Murens  Tykkelse kunde ikke observeres, men maa antages at udgjøre 1 á 1½ Alen. Veiens eller Sidemurens 
høide befandes 3 á 3½ Alen; dog maa det vel antages, at denne, ved den igjennem Tidernes Løb fornemmelig under 
Vandflomme, indtrængende Jord betydlig er formindsket. Veiens eller Rummets Bredde mellem Sidemuren i øverste Kant er 
omtrent 20 Tommer, ved Bunden derimod 1½ Alen. Dækstenen hvormed Veien ovenpaa  er belagt er af en aldeles hvid 
Stenart, der ikke forekommer i nærmeste Omkreds, men må være  hentet  fjærntfra,  og synes mest at ligne en Kvarts eller 
Feltspatart, der sjelden forefindes i nogen Mængde. Formedelst nedstyrtede Dækstene og Jord var det Rum, som kunde 
passeres, ikkun af 5 Favnes  Længde, hvorefter dog ingen Fordybning sporedes i det Jordlag, som bedækker Heien, hvilket ved 
dette Punkt befandtes at være  1½ Alens Dybde. 

Den Strækning, som man nu har Vished forat denne Vei i Længde har indraget, nemlig fra Stranden ved 
Ørstensfjord op til Hovdevandet, i en aldeles Lige linie, udgjør omtrent 1650 Alen, og er det omtrent  ¼ Deel heraf, eller den 
miderste og paa det flade Terrain liggende Del, der kan formodes at forefindes nogenlunde i sin Helhed, medens de mod 
Vandet og Søen hældene Sider  for det meeste vise sig  at være sammenstyrtede. Hvorvidt  denne Længang ellir Kjæmpevei. 
som den her meget riktig kaldes, strækker sig videre , saaledes som man efter Sagnet skulle kunde antage, lige til Ekrem, ville 
vi lade staae ved sit Værd. Ialfald maa det forekomme ubegribelig, at Veien kunde fortsættes under Vandet, skjøndt dets 
Bredde  kun antages at udgjøre circa 1200 Alen , og er af  en meget skraa Hælding  mod Dybet. 
           Men, ihvor utilbøielige vi end ere til at troe dette,  skylde vi dog at bemærke, at der ved Vandets østre Side, ligefor den 
øvrige Veilinie, baade i Stranden og i en Jordobning i Vandet tætved sees Steen af samme hvide Steenart som førommeldt, 
hvilket forekommer af og til i Jordskorpen og efter  hele Veilinien, ligesom og,  at der paa  hiin Kant af Vandet forekommer i 
en modsvarende Linie adskillige dog mindre tydelige Fordybninger. 
         Sluttelig tillade vi os at henpege paa at Foreningen for Norske Fortidsmindesmærkers Opbevaring torde finde denne 
Gjenstand værd Dens Opmærksomhed.» 
 
           Udg. 
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i Sognepræst Meldals Embetstid (1742 – 1777),  at, medens Drengene pløiede paa den nordenfor 

Laden beliggende Ager, faldt Hesten ned igjennem Jordskorpen op til Bugen, hvorved man kom  paa 

Spor efter en underjordisk Gang, ligesom man i den senere Tid har gjort en lignende Erfaring. 

 Man har af disse Aarsager antaget det udenfor enhver Tvivl, at den samme Gang skulde lede 

fra Nordost til Sydvest, eller fra det førbemeldte Sted i Kattevaagen henefter til det Sted, hvor jeg 

efter Strøms og Fleres Beretning antager, at St.Peders Kloster, eller den gamle Borg – thi disse have 

ligget i lige Retning med hinanden - har staaet.  Hvorledes denne Gjenstand, Sagnet nemlig og Sporet, 

har undgaaet Strøms Opmærksomhed, begriber jeg ikke. Men  jeg antager ydermere, at den omtalte 

underjordiske Gang er langt ældre end Kloster-alderen, og at den muligt har tjent Borgens Besiddere 

eller Høvdingerne selv som Udflugt, i det Tilfælde, at Gjæstebudshallen, hvor Gjæsterne sov  tungt 

rundt om i  Gulvhalmen, blev ved Nattetider stængt, og af Ildgjærningsmænd omgiven med Flammer, 

der ikkun lode brændte Been og Aske efter sig. Spor efter saadanne Løngange på andre Steder i 

Søndmør har ellers Strøm omtalt ¹). 

            _________________________________ 

XI. 
Kongshougen. 

 

Foruden en Gravhøi, der holder 60 Skridt i Omkreds og 4 Alen i lodret  Høide, Klosterhougen 

kaldet, - fordi den er beliggende strax ovenfor det Sted, hvor  Klostret formenes at have staaet - ligger 

der paa Mariæ Kirkegaard en saa kaldet Kongshoug, som er 55 Skridt i Omkreds og 4 Alen høi.  Ifølge 

et gammelt Sagn skal der i bemeldte Houg ligge begravet en Næssekonge med en Skat af Guld paa 3 

Kongelosninger (?).   At i dette Sagn ligger noget mere en blot fabelaktig Tradition, bestyrkes derved, 

at bemeldte Gravhøi bærer virkelig Navn af Kongshougen, og nu fortælles der,  at man engang vilde 

ransage den, i Haab om at finde den formeente Skat, men da man var kommen, ned paa Tagaaserne 

af Høien, mødte der en saa ulidelig Stank,  at man  i alle Maader forskrækket lod al videre 

Undersøgelse fare. Toppen af Høien er bortjevnet mod en  Bakke, saa at Choret af Mariækirken kunde 

have staaet her, da Hovedbygningen, saavidt man kan dømme, har strakt sig fra Høien mod Vest paa 

selve Bakken. 

          _________________________________ 

XII. 
Sortebroder Knuds Grav. 

Paa Mariæ Kirkegaard, ved den nordre Kirkegaardsmur, veed man at paavise, den bekjente 

Sortebroder Knuds Grav. Almuen fortæller, at, til Gjengjæld for sit Opspind og Paafund i den 

føromtalte Scene mellom Arel og Valborg, som efter disse Egnes Indvaaneres eenstemmige 

Beretninger foregik her i Borgund, skal bemeldte Knuds Grav efter hans Død være bleven bevoxet  

med en Mængde Hybentornbuske, hvorfor Stedet den Dag idag kaldes af Almuen Klungeren Knuds 

Grav. En marmor-liigsteen skal have ligget paa bemeldte Grav; og da den nuværende Kirke blev 

 
¹)   Søndm. Beskri. 2  Part  S. 115. 372. Jfr. Olaf Trygvesøns Saga Kap. 151.  Rolf Krakes Saga Kap. 5  

       Thorsteins Vikingssøns Saga Kap. 13. 
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i Aarene 1632 og 1646 betydeligt tilbygget, og Byggesteen blev til den Ende fremhentet fra 

forskjellige Steder, saa blev og hiin Liigsteen , hedder det, tagen frem og ført op til Kirken, for at 

benyttes med andre til Byggesteen, men dertil kunde man ikke bruge den , thi saanart den blev lagt 

ind i Muren , siger man , saa sprang den i Øieblikket ud igjen , og af disse  Fald  blev den fra sin 

veldannede Skikkelse saa uregelmæssigt afstumpet, som den ednu er at se i Kirkegaardsmuren paa 

den udvendige Side, et Stykke udenfor den søndre Port, og kaldes : Sortebroders Knuds  Liigsteen. Den 

har nogle Bokstaver paa sig,  uvist om fra Knuds Tid, eller senere innhugen. Stenen, af hvid marmor er 

nu knapt 1 Alen lang, og ½ Alen i Bredde. Den ser således du : 

 

                 
                 ____________________________ 

 

     XIII. 

         Den lille Borg. 

              Mellem Præstegaardens Hovedbygning og Ildhuset i Borgund ligger en firkantet Steenhelle, 

omtrent 2 Alen lang, 1½ bred , og  ½ Alen tyk, hvilende paa 4 Marmorpillere. Denne Helle kalder man 

lille Borg, fordi den antages at staae paa det Sted, hvor Hakon Jarls Borg stod , eller ikke langt derfra. 

Paa denne Steen sees inhugne de senere Præsters Navne, der have boet i Borgund. Efter Anseelse 

kunde man antage, at den henhørte til Oldtidsmærkværdigheter, og at den maaskee kunde have tjent 

til en Altersteen i Hakon Jarls Gudehuus ; men jeg er i den  senere Tid ved nøiaktig Undersøgelse 

bleven underrettet om, at den først i Provst Knud Manns Embedstid ( 1690-1717) er med stor 

Bekostning bleven bragt herhid fra Sulefjeldet, hvor den har været funden ved det saa kaldte 

Muldværsvand. Sandsynligviis har bemeldte  Provst Mann paa en Lystvandring faaet Øie paa den, og i 

Betragtning aF dens ordentlige Skikkelse bekostet den ført til Præstegaarden. Om denne Mands 

Fortjenester vil længerehen blive talt. 

________________ 

XIV. 
                Om Hemmegjæs i Borgund ¹)  ( i Oldtiden )    

      

                     Man fortæller, at i Oldtiden, da Konger havde  deres Tilhold i Borgund, og medens denne 

Gaard var virkelig Kongsgaard, havde de der boende Høvdinger store Flokke af tamme Graagjæs, 

Hemmegjæs kaldte. Deres Tilhold baade Vinter og Sommer  var en Gaard tætved  Præstegaarden, 

Gaaseid kaldet, som netop deraf skal have faaet sit Navn. Beviser for at Graagjæs ofte i Oldtiden 

saalædes tæmmedes  til Husbrug, kunne hentes af Historien, saasom af Gretters Saga, 16de kap., 

  
¹)    Hemegjæs er det Samme som Heimagjæs, d.e. Gjæs, som man holdt hjemme paa Gaarden 
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hvor Armudr i Bjergi beder sin Søn den bekjendte Gretter at passe paa sine Hemmegjæs, der vare 80 i 

Tallet foruden Ungerne. Ligesaa læser jeg i Sturlungasaga om en Mand paa Kirkehei (?) Kloster, som 

havde 200 Stykker. 

   __________________________________ 

   XVI. 
Kongens Kaalhauge. 

  

Ligeledes fortæller man, at Gaarden Kaaldvigen på Nørveøen, skal i Fortiden have ligget under Borgund 

Kongsgaard, som Kaalhauge. Til Beviis forsikkrer man, at et Sted på bemældte Gaard Kaalvigen kaldes 

end i denne Dag Kongens Kaalhauge; og deraf skal Gaarden have faaet sit Navn¹). 

 

__________________________________   

    XV. 

Margarethe-Kirken. 
     Denne eneste tilbageblevne Borgunds Kirke er en grundmuret Bygning, oprindelig anlagt i en 

Rektangel, 26 Skridt i Længde og 20 Skridt i Bredde, foruden Choret, der er 12 Skridt langt og ligesaa 

bredt, gaaer vist høit op i Tiden, saasom allerede før Reformationen har sit Navn, og maa antages at 

have været til imedens Borgund havde den Anseelse, som allerede er omtalt. Foruden den nævnte 

Hovedbygning, som nu kaldes den gamle Kirke, har den efter Reformationen faaet 2 nye Tilbygninger, 

nemlig paa Nordsiden den saakaldte Nykirke, der er 19 Skridt lang og 17 Skridt bred, opført av Træ i 

Aaret 1632, og på Sørsiden et Vaabenhuus, opført Aar 1646, ligeledes af træ. Begge disse 

Kirkebygninger ere udvendig beklædte med skjønne  hvide Marmorstene, tagne, som det hedder, af det 

føromtalte Pederskloster. Der berettes tillige , at, for at faa disse Marmorstene  bragt frem paa Muren 

til Arbeiderne, maatte man anlægge en Trappe eller Træbro fra Thinghougen til Muren, og paa denne 

kjørtes de frem. 

 

  Over Kirken hæver sig et anseeligt Træspir. Saavel Kirkens mærkelige Udvidelse ved hine 

Tilbygninger, som og dens indvendige Prydelser  med Prædikestol, Altertavle og øvrige Billed-

huggerarbeide er Alt udført under Omsorg af Stedets daværende Sognepræst Hans Gaas. 

Billedhuggerarbeidet , der forestiller lutter bibelske Historier, er altsammen av mørk Eeg, og skal have 

været udført af de samme 2 hollandske Mestere, som have gjort lignende Arbeide  i den gamle  - nu 

ombygte  - Ørskougs Kirke. De anvendte, siger man, 7 Aar paa disse 2 Kirkers betydelige Zirater og 

Prydelser. Nykirkens søndre Gavl, der oprindelig udgjorde den gamle Kirkes nordre Væg, har man 

vidst med megen Behædighed i at danne deraf 2 bueformige Døre, liig tvende Porte, der støtte sig til 

en kjæmpemessig mellemstaaende Pille. Foruden dette findes indeni Kirken adskillige Portraiter  af 

nogle blant Stedets Præster. Saaledes hænger paa den nordre Side af Choret Knud Mann og hans 

Kone, med en latinsk Indskrift under :  paa Chorets søndre Side Christoffer Hermand og kone, begge 

Portraiter meget smukt udførte med gylne Figurer udenom. Fremdeles sees på Chorets østre Væg 

Provst Claus Nilsøns Portrait med hans 2 Koner og 14 Børn ( foruden 2 dødfødte), af hvilke 7 blæve 

Præster. Envidere sees paa Nykirkens Væg er latinske Vers, innhugget i en Veegsteen, der vidner om 

  
¹)  Efter et Manuskript af Prost Baade  Udg. 
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Sammes Opbyggelse, og at Materialierne dertil ere tagne af det tidtnævnte St. Peders Kloster. 

Udenpaa  sees over den saakaldte Nykirkes Dør de Juulers og Gøers Vaabener, udhugne i en 

Veegsteen med disse hosføiede Bokstaver :  J.J. og J.G. , ligesom over Vaabenhuusdøren paa samme 

Maade de Thotters og Rosenkrandsers Vaabener med disse Bokstaver : H.T. og V.R.K. Et andet 

monument af Steen med latinsk Indskrift findes opsat udenpaa Chorets søndre Side til Erindring om 

Præsten Hans Gaas. Til Dørtrin for den saa kaldte Nykirkes Dør har man valgt en gammel Liigsteen 

2¾ Alen  lang og 1 Alen bred, saaledes udseendes : 

 

               

 

Denne er , som kan see af Aarstallet, nedværdiget til Dørtrin, istedetfør at forblive et Mindes Herold, 

længe efter at Kirken var opbygget i Aaret 1632. Ved Chorets østre Ende er opført et skjønt muret 

Gravsted, bekostet af en Handelsmand her paa Stedet, nemlig Nils Stokberg, som i Dreier- og 

Billedhuggerkonsten var heel forfaren. Paa Kirkegaarden sees  adskillige gamle Liigstene, blant hvilke 

især en vestenfor Kirken af selvsamme Form og Størrelse, med lignende Indskrift og Aarstal. som den 

føromtalte, der tjener til Dørtrin i Nykirkens nordre Dør. Disse omtalte tvende Stene skulle, efter 

Sigende, være komne fra Gaarden Andsund ved Gamlem her i Sognet, til Minde om tvende Personer 

(med et og samme Bomærke) fra bemældte Gaard.  I Nord for Choret ligger en Liigsteen, der efter 

Sagnet er bragt hid fra Mariæ Kirkegaard.  

 

Den har til Indskrift:  

 
 

I øst for Choret liggerb en Liigsteen, som er 3 Al. lang og 1 Al. bred, med Aarstal 1677, og i første Linie 

disse Bokstaver : , i anden linie A D , og i tredie Linie Bomærket:  

 

 

Vestenfor Vaabenhuset ligger en Liigsteen af Marmor, dannet som et 

Liigkistelaag med en udhuggen Figur, der forestiller Frelseren paa Korset. Denne Steen kaldes af 

Almuen Leerstadstenen, hvortil hører det Sagn, at naar Nogen døde paa ovennævnte Gaard Lerstad, 

saa skulde denne Steen lægges paa den Dødes Grav, hvilken Skik skal have vedvaret til omtrent 20 

Aar siden.  

 I Kirkegaardsmuren paa den søndre Side findes indsat hvid Marmorsteen, der er ziret med de 

saakaldte Bølgezirater (?), som formenes at være  en Fortsættelse af en skjøn udhuggen Piller ¹), der 

muligens har staaet i St. Peders Kloster. Den fortjener at betragdes med Opmærksomhed. Endelig 

sees forskjellige Monumenter fra den senere Tid, opsatte deels af Malm deels af Steen, men som for 

at undgaae Vidløftighed her forbigaaes. 

 
  ¹)   Maaskee et Kapitæl ? Udg 
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XVII. 
    Borgunds evangeliske Sognepræster. 

 
 Efter Reformationen har Borgund havt følgende Sognepræster : 

1) Nils Tibi maa antages at have været den første i Rækken, saasom Intet er at finde som  

Beviis for , at Nogen har været det før ham. At han har været en gammel Mand, og har levet indtil 

Aaret 1573, det har man Hjemmel for i et gammelt Thingsvidne; men at han lige indtil den Tid var 

Sognepræst, kan ikke bevises, ettersom hans Eftermand i Embetet nævnes i det omtalte Dokument 

som Sognepræst til Borgund i selvsamme Aar. Denne Eftermand var : 

2) Ole Nilsøn, uden Tvivl Søn af den Førnævnte, der vel har succederet sin Fader. Han skal ,  

saavidt man kan udfinde,  være død 1583. 

3) Nils Corneliussen. Denne skal først længe have været personel Kapellan hos Ole Nilsøn,  

men siden være bleven hans Eftermand i Embedet, hvilket han dog kun bestyrede i 6 Aar indtil 1587    

( 1589 ? ), da han formedelst Svagelighed overlod Kaldet til sin Søn 

4) Claus Nilsøn, der bestyrede det i 36 Aar. Han døde i 1625, og var fader for en stor  

Familie og talrig Afkom; thi fra ham ere udsprungne de Pareliers og Gaasers vidtløftige Slægter 

nordenfjelds. 

5) Hans Clausen Gaas blev Sognepræst i Faderens Sted. Han bestyrede Embedet i 19 Aar, og  

var tillige Provst over Søndmør, indtil sin Død 1644. Han var i sin Tid en berømt Mand, og har for 

Efterslægten gjort sit Navn udødeligt, især ved den Omhu, han har for  at lade sætte Margarethe- 

Kirken i bedre Stand, som før er meldt. Hans Symbolum, som staaer paa Epitaphiet og andensteds i 

Kirken, har været : « Nil molestum pro ecclesia,» d.e. «Intet er besværligt, naar det gjælder Kirkens 

Vel.» Til denne berømte Mands Minde er, som før berettet, endog udenpaa Chorets Væg opsat en 

Steen med Indskrift. 

 6)  Christopher Pedersen Hjermand  som efter Hans Gaas, og var Soknepræst  til Borgund og 

tillige Provst over Søndmør i 40 Aar. Han døde, 70 Aar gammel, i Kjøbstaden Bergen, Aar 1689, og 

blev efter sin Død ført hjem til Borgund, og nedsat i Borgunds Kirke, hvor hans Epitaphium findes 

opsat nedenfor Choret. Han skal have været en riig og tillige værdig Mand. Hans halve Ansigt – siger 

man – var mørkt og halvloddent. 

 7)  Knud Mann fik Sognekaldet efter Herman i Aaret 1690, og døde 1717 i sin Alders 71de 

Aaar. Hans Dødsfald skeete meget hastig, i det han fra sit Studerekammer i øverste Etage  vilde gaae 

ned i Stuen; og det Dagen efter hans Hustrue var død, saa at de bleve  begravne  Begge paa een Dag. 

Han har gjort sig berømt derved, at han med sin Kones Samtykke testamenterede et betydeligt 

Jordegods , Hustadsgodset kaldet,  til Reknæs Hospital ved Molde, bestaaende af Hustad Sædegaard 

med tilliggende Gaarde, hvilke have kostet ham 2200 Rd. Hans Epitaphium sees opsat  paa den 

nordre Side, af Choret i Borgunds Kirke ; og en lignende findes  på Væggen nærved i Reknæs 

Hospitalkirke. 

 8)  Christian Ruberg blev kaldet til Borgund efter Manns Død. Han havde tilforn været 

Kapellan til Skogns Præstegjeld i Throndhjems Stift ; men ikkun i 3 Aar blev han i Kaldet, saa døde han 

i April 1724 i sin Alders 46de Aar. 

 9)  Peder Strøm blev Rubergs Eftermand, og kom til Embedet fra Bøe Menighed i Romsdalen, 

hvor han havde været residerende Kapellan. Han er bekjendt under Navnet af Hr. Peder, og døde i  
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September 1741, 59 Aar gammel, efter at han havde været Sognepræst i Borgund i en Tid af 20 Aar. 

Han var Fader til den bekjendte Hans Strøm, som har gjort sig berømt ved sine Beskrivelser over 

Søndmør og Eger. 

 10)  Augustinus Meldal succederede Peder Strøm den 30te Marts 1742, efterat han i 2 Aar 

havde været personel Kapellan hos sin Fader Enevold Stenersen Meldal , Sognepræst til Tønsæt i 

Aggershuus Stift, og i 18  Aar Kapellan til Borgund. Her levede han som Sognepræst i 35 Aar, og var til 

samme Tid Provst over Søndmør i 9 Aar, efter at han have i 55 Aar været en Arbeider i Herrens 

Viingaard. 

  11) Christian Fredrik Meldal blev den 20de Juli 1774 kaldet til sin Faders Eftermand, da Denne, 

formedelst Alderdom og Svagelighed, var nødt til at frasige sig Kaldet. Han havde førhen været 

Kapellan til Vedøe i Romsdalen i 3 Aar, og siden atter 3 Aar hos sin Fader , og endelig  i 7 Aar 

residerende Kapellan  til Borgund. Den 10de Nov. 1767 indtraadte  han i Ægteskab med Elisabeth 

Hog. Da han på 11de Søndag efter Trinitatis eller d. 7de Aug. 1785 havde forrettet ved Vatne Kirke, 

blev han , ikke langt fra Kirken, paa Hjemveien rørt af et Slag, medens han sad på Hesten, og ført 

tilbage til Vatne Præstestue, hvor han endte sit Liv. 

 12) Peder Daniel Baade, som blev Christian Meldals Eftermand, var født i Throndhjem d. 8. 

Marts 1737, hvor hans Fader var Kjøbmand og tillige  Overvrager. Da Faderen mærkede Sønnens 

Anlæg til Studeringer, besluttede han at anvende Noget til at befordre  ham paa denne Vei, hvortil 

ogsaa Morfaderen havde forlods testamenteret ham 300 Rd. 

 Ved de akademiske Examina aflagde han de bedste Prøver  ei alene paa sin Fremgang i de 

philosophiske og theologiske Studier, men han underkastede sig endog juridisk Examen.  Baade 

levede i fortrolig Omgang med Throndhjems lærde Biskop Gunnerus, i hvis Huus han ophldt sig 

henved 2 Aar. I Aaret 1768 blev han Sognepræst  til Lidemark i Sjelland, og optoges der som Medlem 

af det Kongelige Danske Landhuusholdningsselskap. I Aaret 1773 giftede sig der med en Præste-

datter, Karen Friis Splid, med hvem han avlede 9 Børn. Aar 1780 afbrændte hans hele Præstegaard, 

med samt hans Bibliothek og næsten alt hans Indboe. Aar 1784 blev han udnævnt til Sognepræst for 

Viigs Præstegjeld i Bergens Stift, og til Prost i Sogn, men inden samme Aars  Udgang til Sognepræst i 

Borgund. 

 Ved Dr. Mossins Død tilbød Biskop Irgens  sig, at foreslaa ham til Sognepræst ved Domkirken 

og til Stiftsprovst i Bergen; men da Baade faae fik udkomme i Borgund, og ei agtede store Fortrin eller 

Stædernes Tummel, bad han Biskoppen om at kalde sit Forslag tilbage, saasom han havde besluttet  

at forblive hvor han var, og at der ende sine Dage. Aar 1792 blev han valgt til Provst over Søndmør. 

Aar 1811 blev han udnævnt til Ridder av Dannebrogen, og i Aar 1816 nedlagde han sit Embede. Aar 

1819 blev han Ridder af Nordstjernen, kort før sin Død. 

 13)  Lars Birkeland blev udnævnt til Sognepræst i Borgund Aar 1816, og var tillige Provst i 

Nordre-Søndmør. Han døde i 1834. 

 (Længer gaar ikke  Forfatterens Series pastorum.  For Fuldstændigheds Skyld har Man samlet de 

følgende Notitser, for det Meste af Bergens Bispe-Archiv.) 

 Birkeland kom som Sognepræst til Borgund i Aaret 1817, og valgtes, da Søndmørs Provstie 

imidlertid  blev delt  i det Søndre og det Nordre, til Provst i det Sidste Aar 1818. Han var født d. 31. juli 

1775 i Christianssands By, havde ved alle akademiske Examina, af hvilke han underkastede sig den 

theologiske 1798, berømmelige Charakterer, og begyndte sin Embetsbane , som residerende Kapellan   
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til Borgund i Aaret 1800 d. 15. Aug.  Derefter blev han d. 3. Okt. 1806 udnævnt til Sognepræst for 

Haalands Præstegjeld i Christianssands Stift, og forflyttedes  derfra til Borgund ved Kaldsbrev af 25.  

Aug 1816. Med sin Hustrue Johanne Helene Baade , Formandens Datter, blev han Fader til 10 Børn, af 

hvilke 6 ere endnu ilive. I Oktober 1834 døde han. 

 14)  Niels Nielsen, født i Fyen d. 3. Marts 1777, fortiden Sognepræst til Borgund, tog sin 

Embeds-Examen i Aaret 1804 med bedste Charakteer. Den 18. Decbr. 1807 blev han ansat som 

Sognepræst til Vardøehuus i Østre-Finmarken, hvor han giftede sig med Kommandantens Datter, 

Anna Margrethe Trost. Den 18. Sept. 1812 blev han forflytted til Yttre-Holmedal i Søndfjords Provstie, 

hvor han valgtes til Provst. I Aaret 1814 var han af Søndre Bergenhuus Amt udkaaret til Medlem af  

Rigsforsamlingen paa Eidsvold. Den 23. Aug. 1821 beskikkedes han til Sognepræst ved Eids 

Præstegjeld i Nordfjords Provstie, og endelig kom han som Sognepræst i Aaret 1836 til Borgund. Han 

har 10 Børn. 

    _______________________     

     XVIII.      
        Aaseminderne. 

Blandt de Ting, som have været Gjenstande for mine antikvariske Undersøgelser, have 

Aaseminderne vakt den største Opmærksomhed hos mig. Saasnart man øiner den skjønne, saa kaldte 

Aasemul, der begynder med en noget hældende flad Mark fra Gaarden Aase mod Øst, bliver man 

næsten forbauset over den store Samling af cirkelrunde Gravhøie fra Oldtiden, og af forskjellig 

Størrelse, som dette Sted er ligesom besaaet med. Lige fra min ungdom har jeg lyttet til de    

forskjellige Sagn om at dette Fælled er det Sted, hvor det store Feldtslag stod, om hvilket nævnes i 

den saa kaldte Hr. Arel Thordsøns og Skjøn Volborgs Vise. Og at der paa Aasemulen har engang  i 

Tiden foregaaet en lignende Begivenhed, antager jeg, at Følgende kunde afgive et Slags Beviis for.

 I Januar Maaned 1845 foretog jeg et Besøg til bemeldte Sted, der ligger ½ Miil fra Borgund 

Præstegaard mod Øst, og efter at have tilbagelagt en Vei af nogle hundrede Skridt mod Syd fra den 

nordenfor  samme Sted beliggende Gaard Brevig, stødte jeg paa en Mængde Gravhøie , beliggende 

paa den nordre Side  af Aasen. Nu blev jeg opmærksom paa en lang Jordforhøining,  som strakte sig 

fra Vest til Øst, og som jeg ved første Øiekast antog for en Skibshøi, men ved nærmere at  betragte 

den, fandtes den  at være etslags Indhegning, der i det nordvestlige Hjørne danner en skarp Vinkel. 

Fra bemeldte Hjørne mod Øst befandtes  denne Vold at strække sig  i en Længde af 140 Skridt; men 

nu gaaer den nogle Skridt mod Syd, indtil den taber sig ganske afsyne. Jeg gik da tilbage samme Vei, 

og fandt saaledes Anledning til at betragte de ogsaa nordenfor bemældte Indhegning beliggende 

Høie, som befandtes at være 20 i Tallet, alle 16 Skridt i Omkreds og næsten 1½ Alen i lodret Høide.  

Fra det fornævnte nordvestlige  Hjørne  af bemældte Jordvold gaaer den Samme ogsaa mod Syd i en 

Længde af 100 Skridt, hvor den da bøier sig  i en ret Vinkel mod Øst; men nu bliver den mindre synlig, 

og viser færre Spor, som jeg antager, paa Grund af at Fylden, hvoraf den er dannet, har her bestaaet 

af Muld, imedens den øvrige  og mer synlige Deel er bestaaende af Steenblanding, som bedre har 

kunnet trodse Tidens Indvirkninger. 

 Denne Jordvold er næsten 1 Alen høi, og 1½ Alen bred eller tyk, og indenfor denne Indhegning 

ligge 40 Gravhøie, som alle er runde og 18 Skridt i Omkreds, og 1½ Alen i lodrett Høide, bestaaende af 

en Blanding af Sand og Steen. Men nu, søndenfor og vestenfor dette antikvariskmærkelige Sted, hvo
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kan tælle alle de Gravhøie, som Marken her rundtom er ligesom bestrøet med ? Dette var fast 

umuligt, og jeg tør forsikkre, at der i det Hele findes over 200 Gravhøie, og deriblandt 2 af 50 Skrids 

Omfang. 

 Skal jeg nu antage, at disse Minder ere fremkomne efter en blodig Kamp, eller har dette Sted 

været en fælles Begravelsesplads for et tilstødende Disktrikt ? Det er vanskeligt at bestemme. Hvad 

det første angaaer, da troer jeg, at man hellere kan henvise Plads for det Feldtslag, hvori den 

bekjendte Arel Thordsøn faldt, til den gamle Valplads, som er beliggende vestfor det saa kaldte 

Ratvigvand, end her på Aasemulen ; og at søge historisk Vished for andre Træfninger, som kunne 

have tildraget  sig i ældre Tider her i Egnen, bliver nok forgjæves. Vel tales det om enkelte Feldtslag,  

som i gamle Dage har været holdt paa Møre, uden at visse Steder ere i Sagaerne  nøiere bestemte, f. 

Ex. om det Feldtslag, som Hakon Jarl  holdt paa Møre med sin Farbroder Griotgard , der var 

Gunnhildsønnernes Lændermann, og i hvilken Træfning Denne selv tilligemed 2 Jarlesønner faldt ¹).

 Man ved jo ogsaa om et Slag som Hakon Adelsteen holdt med Gunnhildssønnerne, og hvori 

han tugtede deres Overmod, etsteds paa Møre²), om man end længe har været  af forskjellige 

Meninger angaaende Stedet hvor det stod, idet Nogle have henviist det til Qvamsøen, og Andre til 

Freiøen³).  Alt saadant har imidlertid  Intet med Aasenminderne at gjøre. Men at en saa viktig 

Begivenhed, som man af visse Minder maatte kunne slutte sig til, har her paa Aasenmulen tildraget 

sig i den historiske Tidsalder, og skulde have undgaaet Sagaskrivernes Opmærksomhed , og at 

Sagnet, der saa ofte findes om andre Gjenstande  at have vedligeholdt  sig fra den dunkleste  Oldtid 

indtil denne Dag, skulde her tie ganske stille,  det troer jeg neppe. 

 Efter min Formening kunne Aaseminderne  derfor ikke gjøre Fordring paa at ansees som 

Valplass, hverken i Axel Thordsøns Kamp , som efter den almindelige Mening har fundet Sted ved 

Ratvigsvandet, hvor Sagnet taler om, at en Høvding fra Borgund faldt, og heller ikke i noget andet 

Feldtslag, saasom baade Sagnet og Historien derom tie. Selv den omtalte Indhegning afgiver et 

tydeligt Beviis for at Stedet har været benyttet til langt andre Hensigter. Jeg antager derfor, at det 

Sted paa Aasemulen, hvor de omtalte Minder findes, har fra de ældste Tider  af været et almindeligt 

Thingsted for en stor Del  af Sundmørsfylket. Dets Beliggenhed midt i den folkerigeste Egn gjør det 

høist sandsynligt. Stedets Benyttelse til saadant Brug maa altsaa gaae op i den hedenske Tidsalder. 

Paa et saadant Sted havde man vel  ogsaa den offentlige Gudsdyrkelse for Øie, hvilket flere Exempler 

fra Oldtiden synes at antyde
4
), og der kunde et enkelt Distrikt ansee sig berettiget til at føre sine 

Dødes hellige Urner hen, og sætte dem i Høien, og innvie dem til Roe, paa Grund af Stedets Hellighed. 

Skulde denne Mening ansees antagelig, saa kan man ikke undres over, at en saadan Samling  af 

Gravhøie findes paa eet Sted, og da bliver den enkelte Indhegning at ansee  som een Thingkreds , 

likesom da og den Gaade bliver løst, hvorfor at der paa de omkringliggende Gaarde ikke findes  det 

ringeste Spor af Gravhøie  fra Oldtiden. Jeg forlod Aaseminderne med det Ønske, at En med ret 

antikvarisk Sands begavet Mand maatte komme til at besøge dem,  og da faae Anledning til at 

meddele sine Bemærkninger derover. For mig maa det være nok at have paapeget dem. 

 

 

¹)  Snorre i Harald Graafelds Saga, Kap. 15 

²)   Samme i Hakon den Godes Saga , Kap. 24 

³)  Klüwers Norske Mindesmærker, S.115 ff.  Urda, 2den D.S.131 ff. 

4
)  S. Beskrivelsen over Thingmoen i Søndfjord.  Urda , 2det B.S. 13 ff. 
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XIX. 

    Om Gaarden Leite i Stettebygden. 

 
 Man forsikkrer, at paa Gaarden Leite i Skaue (egentlig Skodje) Sogn skal, ifølge et gammelt 

Sagn , have i ældre Tider  boet Flere af de saakaldte Høvdinger, der paa benævnte Gaard have efter-

ladt sig endnu synlige Spor. Iblandt disse Høvdinger  nævner Sagnet En ved Navn Kong Thor, der i 

Gaardens første Beboelsestid  har havt sit Sæde der, og været en stridbar Viking ; men da han endelig 

efter et endt Sørøvertog angreb en paa Alfstad i Harams Sogn boende  Høvding, faldt han i Kampen, 

og er Valpladsen endnu, hedder det, at paavise i Sønderlandsdalen ved det saakaldte Sønderlands-

vand, hvor en Mængde Kjæmpegrave skulle endnu minde om denne Kamp. Og end videre fortælles 

der, at blant denne Gaards senere Beboere var En, ved Navn Einar Herse, som fandt stor Fornøielse i 

at holde mange Heste, og derfor lod opføre Gjærdesgaard fra den Bugt af Engesætdalsvandet, 

Næskjøs kaldet, der søndenfor Gaarden Næs  løber i Vest, og derfra  til en noget vestligere Bugt af 

samme Vand, Leitekjøs kaldet, saa at det Indhegnede udgjorde hele den nuværende Gaard baade 

Bøemark og Udmark. Denne hele Strækning fik hans Heste til Sommergræsgang.  

For at faae gjort mig bekjendt med de ganske faa  Mindesmærker paa Leite, som Tiden har 

sparet, foretog jeg mig i Aaret 1844 et Besøg didhen, og Udbyttet af Samme var følgende : 

De nuværende Beboere paa Gaarden Leite fortælle eenstemmigen, at den Tid de fornemme 

Slægter boede paa benævnte Gaard skal Kongeboligen, som de kalde det, have staaet paa et Sted, 

som nu fortiden er Agerland, Toftar kaldet, der er beliggende mellem Øvre- og Nedreleite, og som 

Beviis for deres Beretning, fortælle de, at der i bemældte Ager har til alle Tider været fundet endeel 

røde Stene, som efter Anseende egne sig til Saadanne , hvoraf de fleeste Skorsteenspiber ere 

dannede, og meget store af det Slags. Fra bemældte Toftar har tilforn gaaet tvende saakaldte Gader 

eller Stræder, af hvilke den vestligste har gaaet mod Syd, lige ned gjennem fornævnte Ager; og hvor 

Samme  ophører, komme Sporene atter tilsyne  af bemældte Gade, der er dannet af Jord og Steen, 4 

Alen  bred, og ½  Alen høi, og strækker sig uafbrudt  i en Længde  af 61 Alen til en stor Bufetomt, der 

er, saavidt man kan skjønne, 12 Alen lang og 10 Alen bred, og paa hvilken der, efter et Sagn , skal 

have staaet en Sengebod i Borgens gyldne Tid. 

 Den anden saakaldte Gade har likeledes taget sin Begyndelse fra bemældte Toftar, men den 

har gaaet noget østligere , og først der hvor bemældte Ager ophører sporer man dens Begyndelse, 

hvor den fortsættes  mod Syd i en Længde af 107 Alen; men fra det gamle Toftar  og til det Sted hvor 

Gaden slutter, er i Alt omtrent 217 Alen, med samme Bredde og Høide som den forrige. Denne Gade 

skal, ifølge Sagnet, have strakt sig til Kirkegaardsledet. At en Kirke har engang i Tiden staaet paa 

Gaarden Leite, er beviisligt ; men da der nu fortiden findes ganske  saa tilforladelige Beviiser for, paa 

hva Plads den har staaet, saa maa  jeg blot  holde mig til Sagnet, og jeg vil derfor antage, at Kirkens 

Tomt maa søges der, hvor bemældte Gade ophører. Virkelig fortsættes  fra det Sted, hvor Gaden 

slutter, en Grundvold af Steen , som Tegn til Kirkegaardsmuren ; men da denne er, som man siger, for 

lang Tid siden bortførd og anvendt til Gjærder, især til et strax nordenfor beliggende Gjærde, saa er 

det vel forgjæves  at søge noget andet Spor efter den Tomt, hvorpaa Kirken har staaet. 

 Men naar og hvor længe  den har staaet paa Leite, er meget tvilsomt at bestemme. Da man 

imidlertid finder Kirke nævnt, som staaende  paa Skodje i Aaret 1589, saa antager jeg , at dens 

Flytning fra Leite  til Skodje er skeet ved Reformationen Indførelse. Som Aarsag til Kirkens Flytning  
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angives især af Indbyggerne i Ængesætdalen den store Fare  disse vare underkastede om Vinteren ved 

det at Isen paa Ængesætdalsvandet ofte var brøstfældig, og at flere ulykkelige Hændelser derover 

havde  fundet Sted. Saaledes fortæller man, at, medens Kirken stod paa Gaarden Leite, begav det sig, 

at et Brudefølge fra Gaarden Ekrol i Ængesætsdalen paa Tilbageveien fra bemeldte  Kirke over Isen 

paa Ængesætdalsvatnet forulykkedes, idet Isen, da de vare komne frem til det saakaldte Søndre 

Korsnæs, brast under deres Fødder, og det hele Følge druknede. I denne Anledning, hedder det, bleve 

tvende Trækors opsatte, et paa hvert af de derefter kaldte Korsnæs, hvilket Navn de bære end i denne 

Dag. Disse Kors , siger man, bleve opsatte  paa bemældte Steder, med den udtrykkelige Befaling, at 

alle Forbifarende, til Minde om denne ulykkelige Begivenhed, skulde, som til et Aktelsestegn for de 

Hedenfarne, løfte paa Hatten hvergang de droge forbi Samme, hvilken Skik skal længe have været i 

Brug. 

 Nogen Tid derefter, medens hiin sørgelige Tildragelse endnu var i friskt Minde, havde 

Gaarden Leites Beboere  med et Vad eller Nod opfisket ved det søndre Korsnæs Spiren af den omtalte  

Brudekrone , hvilket Fund blev i lang Tid derefter anseet for en stor Helligdom, og Folk, som havde 

Meen,  fik – siger man – stor Helsebod, naar den fundne Spir blev anvendt, især Barselkvinder; og i 

den Hensigt blev den bragt den hele Bygd rundt ¹) . Saa  fortæller man også , at Peder Næs i Aaret 

1826 opfiskede  paa Korsnæsfluden en saa kaldet Støl ²)  af Brudens Bælte , hvilken han brugte til at 

helbrede en vis Sygdom hos sine Heste.  

 Strax nordenfor den gamle Kirkegaard ligger en stor Fiskedam, som man i umindelig Tid har 

kaldt Karudsdammen, og som man siger skal være udgraven af de  fornemme Folk, som da boede paa 

Leite;  og var Dammen den gang stedse fuld af Karudser (karpefisk) . Den holdt 90 Skridt i Omfang, og 

var for 40 Aar siden besat i Kanten med en Steenmuur, men som nu er bortført. 

 At mægtige Høvdinger  have boet paa denne Gaard synes at vise sig af følgende  

Oldtidsminder, som der endnu findes : 

1) En Gravhøi tæt nordenfor den omtalte Ager, 16 Alen i Omkreds, 2 Alen høi. 

2) En lignende paa samme Sted og af samme Størrelse. 

3) En Kampring, lagt af Kampestene i en Omkreds af 21 Alen, og en Gravhøi inde i selve 

Kredsen. 

4)   Tætved Samme en Gravhøi, 20 Alen i Omkreds og 1 Alen høi 

5)   Nede ved Søen en Gravhøi, beliggende paa den søndre Side af Elven, 60 Skridt i Omkreds  

       og 4 Alen høi. 

6)  En Skibshøi , likeledes beliggende paa den søndre Side af Elven, 28 Skridt lang, 4 Skridt 

bred.  
 

 

¹)  Jfr. Urdas 1ste B.S. 19 ff. i Afhandlingen «om en hos Almuesmænd paa Landet herskende Overtroe, som gjør, at de    

    ikke ville skille sig ved jordgravede Oldsaker v.» Udg.   

²)  Støler kaldes de af Messing, Bronze eller Sølv støbte og udgraverede Forziringer , som ere anbragte paa  

     Fruetimmernes Livbælter.    Udg. 
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XX. 
                     Om Gaarden Skodje. 
 Dette var i gammel Tid Navnet paa hvad nu i Matrikulen finder benævnt Skaue , og hvorefter 

hele Sognet kaldes saa; og man har saaledes Øvre-Skaue, hvorunder indbefattes Gaardene Yttre- og 

Indre-Skaue, og man har en Gaard benævnt Nedre-Skaue. Men Skodje er det rette Navn. Nu har der 

været dem, som have villet utlede dette af Ordet Skov; men saadant  er mod al Rimelighed, thi da 

maatte Navnet i de ældre Tider have lydt paa Skog eller Skogn, Skogen, à Skogi, da det derimod i 

autentiske Dokumenter fra det 15de og 16de Aarhundrede skrives Skàden eller Skoden ( Skodinar), og 

Skodje eller Skàdje. Navnets Etymologie skulde man neppe faae fat paa ¹) , om man ikke vidste, at paa 

Gaarden Yttre-Skodje ligger et Stykke Mark, som gjennem Tidernes Løb har stedse baaret Navn af 

Ska’marken eller Ska-Tegn ( Skade-Teigen ?),  vistnok et Navn, der er betydningsfuldt, thi et mærkeligt 

Sagn knytter sig til det, og dette Sagn har vedligeholdt sig indtil denne Dag, som Minde om Forfædres 

Tapperhed og Heltedaad.  

Et af de tidligste Spor af Begivenheder paa Skodje er nemlig det Sagn, der omtaler en Kong 

Knud fra Borgund der høit op i Tiden traf, og i et Feldtslag her paa Gaarden Skodje nedlagte 

Firdakongen Ivar fra Jølster i Søndfjord. Kampen skal have staaet paa den lave Bjergaas i Nord for 

Gaardens Huse, hvilken Hei endnu, til Minde om denne blodige Træfning, kaldes Røden, med det Tillæg, 

at paa Røden skeete det største Mandedrap, og et saa stort Blodbad fandt Sted, at Blodet besudlede 

de der værende Marker i den Grad, at de bleve ganske rødfrarvede, og fik deraf sit Navn, ligesom den 

nogle Skridt i Øst for Røden beliggende Myr, hvor Jølstringernes største Nederlag fandt Sted, kaldes 

den Dag idag Jølstermyren. At paa bemeldte Valplads Røden findes ganske faa Oldtidsminder; det 

stemmer sikkert overeens med hvad Sagnet i den Henseende beretter, at nemlig de faldne Krigere bleve 

fra et saa avsidsliggende Sted førte hen til den føromtalte Skategn, en Opmærksomhed, som af vore 

Forfædre stedse er bleven iagttaget.  

Og nu vender vort Øie sig til bemældte Sted, hvor der er en friere Udsigt, og hvor flere Gravhøie 

ere tilsyne, om hvilke Sagnet gaar, at det er her, hvor de paa Røden faldne Krigere bleve begravne, og 

af den betydlige Mandeskade, som hist fandt Sted, skal denne Oldtids-Gravplads have faaet Navn af  

Ska’teign eller Ska’marken, hvorefter Gaarden og tilsidst Sognet skal have faaet sit Navn.  

 I bemældte antikvariske Feldt (Ska’marken) vare endnu i Aaret 1833 , da jeg første Gang saae 

det, flere Gravhøie tilsyne, lagte som det synes i Brændalderen, og som jeg med Hensyn til Størrelsen 

m.m. vil inddele i 2 Klasser. Til den første henfører jeg de største, hvoraf der paa den Tid gaves 14 i 

Tallet, hvilke holdt næsten 19 Skridt i Omkreds, og ligge ganske tilfælles med de andre, som jeg 

henfører til anden Klasse, hvis Størrelelse ikke er over 8 Skridt i Omkreds, og hvoraf der gaves 9 i 

Tallet, ganske cirkelrunde, og for det Meste bestaaende af Sand og smaae Kuppelstene. Opsidderne 

paa ovennævnte Gaard have nu allerede begyndt at oprydde bemeldte Ska’tegn til Aagerland, ved 

hvilken Anledning flere stolte Gravminder have maattet  bukke under for vore Minders trolske Frende, 

Plougen . 

¹)   Etymologien er simplere , end Forfatteren mener. Skodden, Skodven, Skøien er et meget almindeligt Gaardsnavn,  

      som maa udledes af det oldnorske ; Skoda, see, besee, beskue, og giver tilkjende, at Gaarden kan sæs langt borte, 

       og at der fra Samme  haves viid Udsigt, hvilket Forfatteren selv har paa et par Steder anmærket at være Tilfældet 

       med Gaarden Skodje 
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 Da jeg atter i Aaret 1834 besaae dette mærkelige Sted, modtog jeg den Beretning, at i en af 

de bemeldte Gravhøie havde man fundet følgende Sager: Midt i Høien, mellem en Blanding af Kul og 

Aske, laae et Sværd, et Spyd og en Spydsod, samt en Stridsøxe, Eggen utadbøiende paa Bladet, med 

Spor af ringformede Zirater, og en Øxe, noget mindre. Disse Sager havde den residerende Kapellan til 

Borgund, Daniel Birkeland, kjøpt, for at indlemme dem i det Bergenske Museum, men til Skade for 

Samme bortkom de for ham, medens han opholdt sig i Ratvigen. Da jeg endelig i Aaret 1844 for sidste 

Gang besaae dette Sted, var en stor Omskiftelse foregaaet, idet frodige Aagre trivedes godt paa 

Fædrenes Grave. Ikkun 6 Gravhøie vare nu tilbage, men som daglig ventede paa deres  visse 

Undergang. 

Nordenfor Yttre-Skodjes ligger en af Naturen dannet Høi, Haurhougen kaldet, hvis Be-

nævnelse leder os til at tro, at her har i Hedenold existeret  en Haurgardsteen, hvilken er en af de 

ældste Benævnelser paa Gudebillederne. Hvad som foruden Navnet Haurghoug   gjør det Høist 

sandsynligt, at en saadan Haurghougs-Steen, eller Gudsbillede har her havt Plads, er en Tradition, 

som stedse  har vedligeholdt sig blant denne Egns Beboere fra gamle Dage af, om at, da Almuen i det 

nærværende Skodje-Sogn ved Reformationens Indførelse havde besluttet at flytte deres Sognekirke 

fra Gaarden Leite i Stettebygden til Skodje, og der, førend denne Beslutning udførtes, blev Tale om 

hvor Kirken skulde staae,  og hvor Kirkegaarden skulde anlægges, saa som Beboerne af Yttre-Skodje, 

der ansaaes for de gjæveste Folk i hele Bygden, frem med det Forslag, at Haurghougen, der laae tæt 

ved deres Gaard, og som de vidste, at Forfædrene havde benyttet til hellig Brug, skulde vælges til 

Kirkegaard, saasom de der kunde spare sig Indhegningsomkostningerne, da bemeldte Houg ogsaa i 

Oldtiden havde været fredet ved et Steengjærde. Og nu hedder det, at ogsaa Kirken blev besluttet at 

skulle opføres her, og Materialerne bleve da bragte fornævnte Houg, med det Tillæg i Beslutningen, 

at de Sognefolk, som døde, medens Arbeidet stod paa, skulde begraves paa Haurghougen. Medens 

Kirken nu var under Bygning paa fornævnte Houg, hedder det, yttrede Beboerne af Engesætsdalen 

megen Misnøie over Kirkens Opførelse paa dette Sted, formedelst den lange Vei, de derved fik, og 

ønskede, at den heller maatte blive sat der, hvor den nu staaer, forestillende , at det ei var raadeligt 

at begrave nogen christen Mand i den Jord, hvor hedenske Forfædre havde blotet (bragt Avguderne 

Offer). 

 Da denne Forestilling nu gav Anledning til megen Tummel og Trætte, saa bleve Engesætdals-

mændene, hedder det, inbyrdes enige om en Nat at flytte Noget af Kirkens Tømmer hen til det Sted, 

hvor Kirken siden blev sat - en Historie, som fortælles om flere Kirker. Da nu dette lykkedes, saa blev, 

under Forestilling af at Tømmerets Flytning vel var skeet efter en høiere Bestemmelse, den Beslutning 

fattet, at opføre Kirken i Nordøst for Haurghougen, paa Gaarden Øvre-Skodjes Grund, hvor den ligger 

meget smukt. Af det her Anførte antager jeg, at Haurghougens Afbenyttelse som helligt Andagtssted 

gaaer høit op i Hedenold, og har sandsynlgviis været et Offersted, om ikke for et helt Distrikt, saa dog 

maaske for en eller flere af de saakaldte Høvdinger, som kunne have boet paa Yttre-Skodje, og 

muligens have havt et Gudehuus paa sin Gaard. 

 Paa Gaarden Øvre-Skodje, staaer nu, som sagt, Sognets Kirke. Den er en af de rigeste i 

Prostiet, saasom den eier et Jordegods af  18  Voger Fisk . Den var oprindeligviis en Stavkirke; men 

efter at have staaet i omtrent 220 Aar, befandtes den i Aaret 1750 at være næsten forfalden. Da 

tilkjøbte Sognemændene sig den af Peder Honningdal for 700 Rd., og opbygte den paa ny af Tømmer i 

Form af et Kors, med en Bekostning af 1400 Rd. Til Kirkens indvendige Prydelser eller rettere 

Antikviteter kan, foruden en temmelig  vel udhuggen, malet og forgyldt Altaretavle, især henføres :  



                  side 24 

 

1)  Et gammelt Mariæbillede , som nu ligger henslængt paa Kirkeloftet, og som efter Sigende 

har været benyttet til Altertavle i den gamle Leite-Kirke. Det er forarbeidet af Furutræe, 

heel simpelt, men synes tillige at være meget gammelt. Det er 1½  Alen høit.  

2) Et Christusbillede, der forestiller Frelseren paa Korset, er 1⅓ Alen høit, forarbeidet af mørk 

Eeg og sterk forgyldt. Det har prydet denne Kirke, som Altertavle, førend man fik den nye, 

men findes nu ligesom det føromtalte Billede henslængt paa Kirkeloftet. 

3) I Vaabenhuset, som er en Levning af den gamle Kirke, findes paa en Planke følgende 

Indskrift tegnet med Rødkridt : 

 

       ( her staaer en lang Stavelse, som er ganske ulæselig) 

                                    D.e. Jeg haaber paa Herren i Evighed . 

 

 
   ( Disse store Bogstaver ere vel 4 tommer høie) 

 

 Om Gaarden Nedre-Skodje, der siden 1839 er Bolig for Kaldets residerende Kapellan, fortæller 

man , at en Mand ved Navn Bjørn skal engang have faaet isinde at ville bygge sig en Gaard, der hvor 

Kapellanboligen nu staaer, og i den Anledning henvendte han sig til Opsidderne paa Gaarden Nedre-

Skodje, hvis Gaards Enemærker dengang strakte sig til Søen ; men da hans Forsøg paa at faa Lov 

hertil var tre Gange mislykket, satte han sig for at naae sin Hensigt ved List.  Bjørn tog nemlig sit 

Tilhold paa det saakaldte Abelvigsnæs under et stort Kar, sammensat af Staver, hvilket Næs endnu til 

Minde herom kaldes Bjørnsnæsset indtil denne Dag . Under sit Kar laae han ganske rolig, saalænge 

det var Dag ; men naar Natten nærmede sig, indfant han sig paa det Sted, hvor han havde besluttet 

at bygge sig en Gaard, og der begyndte han at fælde Træer i den tykke Furuskov, men iagttog ved 

Træfældingen stedse den Regel, at intetTræe ble hugget saa, at det i Øieblikket faldt omkuld. Etter at 

han nu saaledes  i flere Nætter havde arbeidet, kom der en stærk Vestenvind, som kastede alle de af 

Bjørn gjennomhuggede Træer overende. Da nu Nedre-Skodjes Opsiddere bleve opmærksomme paa 

disse omblæste Træer, og ikke saa hastigt fattede Sammenhængen dermed, fik Bjørn endelig til-

ladelse til at tømre sig et Huus af de omblæste Træer, da han , efter at have dvælet en Stund, kom 

atter med Begjæring derom . 

 Nu besluttede Bjørn at bringe sit Kar fra hans gamle Opholdssted Abelvigsnæsset hen til 

Nedre-Skodje-Fjæren, for atter der at benytte det som Huus, medens han Tømrede sig et bedre ; men 

saa at faa Karret fra Søen af didop, hvor han agtede at bygge og boe, var ingen let Sag, thi fra Søen 

af var Skoven saa overmaade tyk, at det næsten var umuligt, hvorfor han besluttede at rydde sig en  

 



           side 25 

 

Vei.  Paa denne Vei arbeidede han i 7 Dage med Træfældning. Den syvende Dag var han endelig 

kommen til en stor Steen, hvilken efter Sagnet er den samme, som nu ligger strax nedenfor de 

nuværende Præstegaardshuse ; og træt af at bringe Karret længer frem, besluttede Bjørn da at lade 

det forblive ved den omtalte Steen, som endnu til Minde om den Handling kaldes Bjørnsstenen. Ved 

denne Steen, og under sit Kar, tilbragte Bjørn Nætterne, medens han om Dagen tømrede paa sit 

Huus, indtil Samme blev færdigt.  

Sagnet tilføier, at bemeldte Bjørn Rydningsmand skal ligge begraven paa den omtalte Gaard 

Nedre-Skodje, nemlig i den store Kjæmpehoug, som ligger i Øst for Præstegaardens Vaaningshuse, 

hvilken Høi blev  i Aaret 1843  udgravet, og hvor et forstyrret Gravkammer kom tilsyne, samt Spor af 

Aske og Kul. 

       ______________________________  

XXI. 
           Om Gaarden Eidsvig. 
 Gaarden Eidsvig i Vatne Sogn bør, formedelst nogle Oldtidsminder, som der endnu frembyde 

sig, her noget omstændligere omtales. Gaarden har faaet sit Navn af det Sted og den Viig, ved hvilken 

den er beliggende, ligesom Eidet igjen bærer Navn af Gaarden, og kaldes Eidsvig-Eidet. 

1) Sydligt paa dette Eid ved Gaarden Eidsvig ligger det gamle religiøse Andagtssted, nu  

Kirkebakken kaldet, hvor fromme Christne vel i Christendommens første Dage have samlet sig til 

fælles Tilbedelse ; thi da Jesu rene Lære begyndte at finde Indpas gjennem Norges Dale, saa savnede 

man vel ogsaa i Skodje og Vatne indviede Templer, og valgte, af Mangel paa Saadanne, hiint Sted, for 

der at samles til fælles Andagt og Opbyggelse. Marken her rundtom kaldes Jemtegjærdet, uvist 

hvorfor¹) , og jeg har om dette i sig selv ubetydelige Sted intet videre at berette. 

I  Aaret 1815 foretog Provst L. Birkeland et Besøg til bemeldte Sted. Han antog, at en Kirke 

muligens  en Gang i Tiden kunne have staaet der, og paa den Grund, at der sammesteds fandtes 

Tomtestene ligesom efter en Bygning. Men da jeg i Aaret 1840 fandt disse uorddentlig liggende hist 

og her, saa ansaae jeg dem snarere for Sæder , som de til Andagtsstedet Søgende kunde have 

indrettet til Bekvemmelighed for sig. 

2) Paa selve Gaarden Eidsvig ligger der ved Søen paa Vigens nordre Side en Gravhøi, 55  

Skridt i Omkreds og 5 Alen høi. Denne Høi kaldes Bollhougen, efter det Sagn, at en Høvding ved Navn 

Bolle skal ligge der begraven . Ved en Gravning i bemeldte Høi for lang Tid siden skal man have fundet 

en Messing-Urne, fyldt med Aske og brændte Menneskebeen, og ved siden deraf laae et stort Sværd 

af Jern. 

3) Strax derved ligger en Skibshøi, 35 Skridt lang og 6 Alen bred ;  endvidere en Steen- 

sætning, 36 Skridt i Omkreds og ganske cirkelrund; fremdeles ligge der i Nærheden 3 Gravhøie, der 

hver holde 26 Skridt i Omkreds. 

4) Noget vestligerehen finder man en stor Gravhøi, 54 Skridt i Omkreds, med en stor Steen i  

Midten, som af Almuen kaldes Blot-Stenen. I det Hele forekommer mig denne Høi, som en af de 

Gamles Offerhøie. Selv Navnet «Blot-Stenen» stadfæster denne Mening. 
 

 

¹)  Navnet turde muligens kunne udledes deraf, at Jamter, Jæmter d.e. Folk fra Jæmteland, der nu tilhører Sverige, have    

    opholdt sig eller arbeidet der ,          Udg. 
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 5) Endnu længere hen i Vest staaer en Bautasteen, 3½ Alen høi, opsat, siger man, i Anledning 

af at 2 Brødre ragede  i Kamp med hinanden paa bemeldte Sted, hvilken endte med den Enes Fald. 

 6) Fra den føromtalte Bollhoug sees Tegn til en lang opkastet Jordvold, der er 3 Alen bred, og 

strækker sig fra bemeldte Høi op til Eidsvig-Tunet, i en Længde af nogle hundrede Alen. Denne lange 

Jordvold kaldes af de Gamle Fogdegaden eller Fogdestrædet, med det Sagn, at en Foged, ved Navn 

Nils Knag, , der forekommer i et Pergamentbrev, dateret Slyngestadir ( i Vatnesogn ) 1648, og som 

har boet paa Gaarden Eidsvig, skal have ladet bemeldte Gade anlægge fra sine Vaaningshuse af og 

ned til Søen. 

 7) Frederikstavlen ( 1704 ) er endnu at see paa Gaarden i en Bondestue, og har faaet stærk 

Hævd paa Beskyttelse¹). 

             __________________________ 

 

XXII. 
             Om Gaarden Tenfjord 

 Gaarden Tenfjord ( fordum Tanefjord ) i Vatnesogn skal, ifølge Sagnet, have faaet sit Navn af 

en Høvding ved Navn Tane, der i gamle Dage skal have boet på bemeldte Gaard. Han skal, siger man, 

ligge begraven i den sydfor Gaardens Huse beliggende Gravhøi, som er 67 Alen i Omkreds og 4 Alen 

høi. Om den her foregivne Høvding Tane, der ellers i det skotske  Sprog betyder en Konge, skal have 

givet Gaarden Navn, eller om Navnet Tanefjord er en Levning af de Gamles Tjetandi her længer i Øst 

ved Gryttefjorden, det lader jeg staae ved sit Værd; kun dette vil jeg sige, at Gaarden Tenfjord eller 

Tingfjord i et Pergamentsbrev af 1648 kaldes Tindfjord, og i 2 andre Pergamentsbreve af 1620 og 

1611 kaldes Gaarden Tennefjord, ligesom ogsaa i 2 andre lignende Dokumenter af 1608 , men i et 

andet Pergamentsbrev af 1564 kaldes bemeldte Gaard Tanefjord, ligesom den føromtalte Gravhøi 

endnu benævnes Tandshougen. Blant Gaardens mærkelige Beboere i Middelalderen omtales en vis 

Dansk, eller, som han kaldes blant de Gamle, Jyde-Sachse, d. e. en Sachse fra Jylland. Han skal ei 

alene have været Eier af hele Gaarden Tenfjord, men desuden have været i sin Tid anseet for en 

meget riig og pengestærk Mand. Sine Penge havde han i Forvaring i Jorden etsteds  paa sin Gaard, 

men Ingen fik vide hvor de laae forvarede. 

 Nu fortæller man , at bemeldte Jyde-Sachse  mellem Aarene 1563 – 1569  blev overfalden og 

dræbt af de samme Partigjængere, som havde øvet lignende Udaad paa Folstad i Ørsten og Abelsæt i 

Ørskoug og Rogved i Haram²). Paa sit Yderste skal bemeldte Sachse have mumlende tilkjendegivet , 

hvor han havde sine Penge i Forvaring , nemlig i Tenfjords Braut paa venstre Haand og nordre Side af 

Vaagen. Der gives paa Tenfjord 2 Steder, som benævnes Braut; men indtil denne Tid har det ikke 

lyktes nogen fattig Bonde at finde Pengene. 

 Af en Skjønnsforretning afholdt her paa GaardenTenfjord i Aaret 1628 af Lensmand Peder 

Ingebrigtsen Uggedal med 8 Lagrettesmænd i Anledning  af en stor Revolution af Tenfjordelven,der  

___________________ 

 
¹)  Denne Tavle hænger, til Minde om Kong Fred. IVs Ophold i denne Stue paa sin Reise i Norge 1704, paa Væggen 

     med Indskrift : «Anno 1704 d. 8. Juli spiste Fredrich den Fjerde i denne Stue» (S.Strøm 2. D. S. 133 ). 

²)   Strøm 2. D.S. 175. 
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gik over sine Bredder i den Grad, at hele Gaarden Tenfjord tog ud, sees, at de daværende Opsiddere 

som efter hiin Tildragelse i en saa mislig Stilling, at flere til Gaarden liggende Herligheder gik paa 

Mange  Maader tabte. Saaledes hedder det , at den daværende Sorenskriver Mikkel Pedersen 

Slyngstadir anmassede sig Ret til det skjønne Laxefiskerie ved Elvosen,og i denne Anledning lod han 

en liden Stuebygning opføre ved Osen, for bedre at  røgte dette Fiskerie. Endelig  fik bemeldte Soren-

skrivers Søn, Knud Mikkelsen,  Lendsmandsombudet for Gryttens Skibreide, i hvilken Funktion han 

nævnes i Aaret 1648 , og var bosiddende paa Tenfjord, og fik efter sin Faders Død hiin Herlighed 

under Gaarden, der fra den Tid af stedse er forbleven i Besiddelse deraf.  

 Videre bliver der at bemærke, at ved den omtalte Tanshoug stod lige fra den graae Oldtid af  

og indtil Aaret 1627 , da hiint Elvebrud fandt Sted, en stor Bautasteen, som efter Sagnet den 

førbemeldte Høvding Tane, til Minde om en Stordaad, skal med megen Besværlighed have ladet 

hente fra Stafsætfjellet hiinsides Fjorden, hvor man endnu troer at kunne paavise Stedet, hvor Stenen 

er brudt. For nu at faae Stenen transporteret lod Tane, hedder det, den opbinde under sit Langskib, og 

saaledes fik han den flyttet over Fjorden, og opreist paa det før angivne Sted, hvor den har staaet 

indtil Vandløbet kom, hvorved den ei alene styrtede omkuld, men blev ved Elvens rivende Fart ført 

langt udi Søen, hvor den omsider ved en Strand blev lagt ved en Brygge , og maatte lade sig træde 

under Fødder, i stedetfor at hæve sig  som Minders Herold op mod Himlen. Denne Steen er 9 Alen 

lang. 

 I Vest for Gaarden, paa Fjordens nordre Side, et Stykke fra Søen ligger en meget præktig 

Gravhøi, cirkelrund, 64 Skridt i Omkreds og 4 Alen høi. Om denne fortælles der, at for 80 siden, altsaa 

i Aaret 1765, foretog man en Gravning i bemeldte Høi fra Toppen af, og da fandt man i dens Centrum 

en Gravurne af Kobber, fyldt med Aske og brændte Menneskebeen, og ved Siden deraf laae et 

gammelt Sværd. Urnens Bund var ganske fortæret, men det Øvrige og Sværdet blev oparbeidet her i 

Bygden. 

 Tætved den føromtalte  Høi findes en anden, der holder 30  Skridti Omkreds, og rundtom er 

sat en Rad af ordentlig liggende Stene. Noget i Syd for den sidstomtalte Høi ligger en anden , 54 Skridt 

i Omfang. I Nord for disse ligge adspredt rundtom paa Sletten 7 smaae cirkelrunde Gravhøie. Længre 

oppe fra Søen  findes en stor Skibshøi, der er lagt af bare Sand, og er 40 Skridt lang,  6 Skridt bred og 2 

Alen høi. Ved Søen sees et Skibsstade, der er 27 Alen langt og 14  Alen bredt.  

 

            ______________________ 

XXII. 
               Om Brune Kirke. 

 
 Her i Egnen gaar endnu et gammelt Sagn om, at paa Gaarden Brune i Skodie-Sogn  skal  i 

Middelalderen  have staaet et lidet Bedhuus, Brune Kirke kaldet, i hvilket der een Gang  hvert Aar blev 

i de katholske Tider holdt Gudstjeneste, og det nemlig i Fasten. Jeg holder det slet ikke for Fabel, og 

platud at modsige det, er ligesom at øve Vold paa vore gamle Forfædres eenstemmige  Beretning. At 

det ligger Noget til Grund for hiin Beretning, kan maaske udledes af følgende Fortælling: 

 Da hiin store Landeplage, som man kalder Svartedøden eller Digerdøden, brød i Aaret 1351 

ud over hele Landet og anrettede fryktlige Ødelæggelser, skal Indbyggerne have brugt forskjellige 

Forsigtighedsregler  for at undgaae den truende Fare. Nogle,hedder det, toge da deres Tilflugt til  
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Sæterdalene, Andre til Høifjeldene; og nu fortæller man, at en Mand fra Gaarden Stette (Andre sige: 

Leite) i Skodie-Sogn, der tillige var en hændig Smed, i Forening med en Præst og sit Huusfolk, tog sin 

Tilflugt til den hiinsides Engesætdalsvandet beliggende Brunehoug, hvor de troende sig nogenlunde 

frie for den grasserende Alfarsot, paa Grund af Stedets høie Beliggenhed. Man begyndte da at opføre 

ikke alene Vaaningshuse, men ogsaa et lidet Bedehuus, hvori den medbragte Præst daglig holdt 

Messe for den lille Menighed. Disse Eneboere  skal, ifølge Sagnet, virkelig have overlevet den sorte 

Død, og skal i denne Eremitbolig have tilbragt mange Aar. Muligens havde vel hiin Landeplage ikke 

udslettet eller bortryddet Alle af disse Egnes Beboere; thi efter at hiine Eremiter havde forladt det 

Jordiske paa en Maade, hvorom Sagnet tier, skal de være fundne, og deres Legemer bleve anseete 

som kostelige  Relikvier, fordi man antog, at de havde udsstaaet Martyrdøden. Det føromtalte lille 

Bedehuus, hvor Ligene fandtes, blev derfor længe efter hiin Tid anseet for et helligt Sted, saa at man i 

Fastetiden, (hvilken man antog for deres Dødstid, eftersom de fleste Relikvier skal være fundne i 

Bedehuset ) skal have gjort Valfarter til det saakaldte Brune-kapel, og hvor syge og skrøbelige 

Mennesker, som der søgte Bedring, skal have faaet stor Helsebod.  

 Den Skik at besøge Brune-Kapel een Gang om Aaret, besynderlig den første Dag i Fasten, skal 

længe have været i Brug, og Folkeskarer, endog fra langt bortliggende Egne, skal have indfundet sig 

til denne Valfart. Nu er denne Skik kommen for lang Tid siden af Brug; men, naar Fastetiden kommer, 

saa spørge de Gamle ofte spøgende de Unge Dagen før Fastelavns-Tirsdag, om de ville besøge Brune-

Kirke i morgen?  – 
 

    Store-Fyllingen i December 1845 
 

         P.S. Fylling 

 

            __________________  
 

     Tillæg : 

 I Forbindelse med den S. 13 anbrakte Note, der efter Postbudet anmelder en Voldens Præste-

gjeld nys opdaget Løngang, har Man troet, at det vilde interessere endeel Læsere at blive bekjent med 

en senere Inserat i samme Blad No.2, 1847, saalydende : 

 

 «En gammel Historielæser ønsker at give den ærede Redaction af Postbudet en Fortælling om Aarsagen til den i 

Bladets No. 48 for f.A. omtalte underjordiske Løngang imellem Hovde og Ekrem. I Schønings Historie læses, at 

da Harald Haarfagre  kom til Søndmør, fandt han en gammel Konge af gammel Kongeslægt ved Navn Huk. 

Denne Konge Huks Historie er som følger : 

 Hans Rige var den nordvestlige Deel af Fjelde- Fjora-Fylke paa Vestmøre. I hans Tid grasserede en 

Krig, der kaldtes Hundredeaars-Krigen, som beskrives af Richard, og tog sin Begyndelse i de østlige Lande 

igjennem Tyskland, Holsteen. Sjælland, Frankrig, Hispanien og ligetil England, hvor de otte Pikters Konge 

boede, hvilke bleve forjagede til Norge og begravne paa Øen kaldet Jela eller Joen. ( Deres Grave ere ved Søen 

mellem Gurskevaag og Myklebust at see, ved en liden Bautasteen, og da er Fjeldet Jona paa vestre Side og 

Hidseggen paa nordre Side ) 

Derefter sendte den store Artur i England en Vice-Konge til Norge ved Navn Birkild, at han skulde 

sidde i Norges Hjerte, og efter al Sandsynlighed nedsatte han sig i Ørsten, imedens Huk regjerede sammesteds 

og boede paa Hukesheim eller Huksæt, nu Eegsæt. Imedens denne Birkild regjerede. maatte Kong Huk blive 

opbevaret i den illuminerede Bergkløft under Jorden med sin Dronning Helge Aresdatter fra Guldbringshoug paa  
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Ulvestad. Hendes Fader var Are Bjørnulvsursen, nedstammet fra Ramond Gribsen, og hendes Broder var Ingulf, 

den første Islands Beboer, og Jorleiv hendes Frende, begge store Vikinger. Begge kom hjem for at hjælpe de 

Fangne, men hvor længe Fangenskabet varede, vides ikke; thi der meldes ikke noget, før Haaskjold, den store 

Jutul, tilkaldte sine Sognemænd, nemlig: Hastein, Vestein, Ube, Ulfsnæs, Gunstein, Bjørn Folke, Ramond, 

Jorleiv, Bolle, Qvodulf, Grim, Kolben og mange Flere, og jagede Birkild fra Ose til Birkildsnæs, derfra til 

Northhumberland i England. De naaede ikke Birkild personlig. Derfor fik de en Greve, kaldet Loke, med den 

kom de tilbage igjen, og satte ham paa Grebsnæs. Saa lyder Qvadet herom : 

 

                « Med Kløbben i Haanden til Osborg man drog, 

    Og Osbrigt ¹) , den Konge, til Birkildsnæs jog, 

    Der prøved’ han paa til at gjøre Modstand -- ²), 

    Men maa i sin Skude hver engelske Mand.  

 

De drog Hæraskjekla, Staal, Djupaal forbi, 

   De norgorske Kjæmper ham fulgte bagi; 

   De landede først udi Northumberland, 

   For Fred dem maa Skikkes en andenslags Mand. 

 

   En Greve hiin Loke for alslags Fortræd 

   Den fik de tilbage at følge dem med, 

   Og satte ham ind udi Grebenæs Ur ³) 

   Hvor han blev indsluttet, som Fuglen i Bur. « 

 

    Nok et Qvad: 

         «Imellem Staal og Djupaal, paa Møre derinde, 

    Der er Houde, Hæraskjekklene og Gorskætten at finde.»    

 

Disse Qvad viser ligesom til omtalte Begivenhed, der finder og et Beviis udi Ares Edda, som siger:  

«Jeg er den første som skriver paa Island, og er fød paa Møre mellem de tvende Bjerge som kaldes 

Jørungerne ( hvoraf Jøringfjorden har sit Navn ) og sønden for  Birkilddelen,» som siden blev kaldet Birkestrand. 

Endvidere bemærkes, at saavel Huks som førnævnte Helges Grav for kort siden fandtes af Carsten Johannesen 

Ekrem, og formodes det, at af Helge har saavel Helgestøel som Helgehorn faaet Navn, ved hvis Bjergfod Graven 

var. 

Endelig formodes, at den omtalte Løngang hersteds kunde vel endda bedre istandsættes til Harald 

Haarfagers Ankomst, men Huk og Harald forligtes vel og deres Efterkommere omgikkes hverandre. « 

 

   ¹)   Saa kaldte de Norske ham. 

   ²)   Som sees af de mange Gravhøie sammesteds. 

   ³)  Hvoraf formenes, at Grebsnæs har sit Navn. 

 

                                                               


