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Sagn & myter i Fanefjord sogn med tilknytning til gravhøje & bakker 

 
Indledning 
Der findes utrolig mange beretninger om Grøn Jæger & Dronning Fane, som må have været en yndet 
beretning at fortælle.  
Jeg vil forsøge at samle dem i nogenlunde forståelige sammenhænge, samt andre sagn, myter & 
historier!!! 
 
Grøn Jæger var konge over Vestmøn og boede på Grøns Jægers Høj, han var en kæmpe og var også 
sømand. Han var den eneste kæmpe der er benævnt  med sin frue ved sin side. 
I et andet sagn er Grøn Jæger nævnt som kongen over Møn og Upsalsjætten skulle være Grøn Jæger! 
 
Jøing Opsal eller Jætten Upsal var konge over Østmøn og havde sin bolig på Møns Klint. Men der var 
også en Huno, som iflg. overleveringerne var konge over Frenderup eller Østmøn, og som Grøn Jæger 
kæmpede mod og tabte til hver nat. 
 
Grøns Grav findes iflg. overleveringen på Hårbølle Mark  og har også flere navne: Grønsalen - 
Jættensbjerg eller Jægersbjerget . Grøns Grav findes også på Jættenshøj i Frenderup, eller også var 
det der, Grøn Jæger hvilede sig på sin færd mod Østmøn, måske er det en slægtning til Grøn Jæger 
som ligger begravet der.  
En anden udlægning er også at Grøn Jæger ligger begravet i Hjortehøj, den nuværende Jordehøj???  
 
Grøn Jæger, som vi nu til dags kalder ham, har haft mange navne i tidens løb. Da der ikke er skrevet 
noget ned fra oldtiden er det overlevering fra mund til øre, fra generation til generation og det er 
blevet til mange forskellige udtryk og navne: 
Grønjein – Grønjægen – Grønjætte – Grøn-Jette - Kong Grøn – Grøn Jægling – Grøn Jæger og så har 
han givet navn til Grønsund og Grøntved Skov.  
En del af Grøntved Skoven blev ved frikøbelse af sognet i 1769 til Fanefjord Skov og sognet fik 
samtidig sit navn Fanefjord!!! 
 
Fanefjord sogn og lidt af Damsholte sogn har været en ø i oldtiden og har heddet Grønø, måske har 
Grøn Jæger taget sit navn af Grønø? 
Øen har været delt op i 7 kongedømmer iflg. overleveringen, senere er den delt op i to riger med to 
kæmper: ”Fruerlands Jætten”  på Vestmøn og ”Den Store Jætte på Klinten” . 

Vestmøn hed også Fruerland, og Østmøn hed Høje Møn! 
 
Grøn Jæger skulle redde landet med en ”Guldkæde”, og Jætten Upsal skulle redde landet ved at danne 
sten om til krigsfolk. Hvad siger sagnet om disse fortællinger?! 
 
Har Dronning Fane givet navn til Fanefjord sogn? – Navnet Møn foregives at have sin oprindelse fra 
ordet mø eller jomfru, men hvad var det for en mø, der gav øen sit navn, kunne det være Fane?!  
Fane var iflg. overleveringen skjoldmø fra Falster og blev hentet til Vestmøn af Grøn Jæger, de  
kæmpede mod hinanden på Falsters jord, blev så venner og senere kone og mand!   

Men der er også dem der påstår, at Fane var den mand som byggede Fanefjord Kirke!!! 
 

Er der en sandhed i alle disse gamle sagn & myter?  
Har sagnene en reel historie at fortælle det moderne menneske? 

Ja, døm selv, når du har læst alle beretningerne!!! 



 
Sagntiden 
er ikke nogen bestemt begrænset periode; den rækker langt tilbage i den forhistoriske tid og langt ind 
i den historiske; den taler til os såvel jævnsides med oldsagerne som med de første skrevne historiske 
kilder. Dog kan den siges at danne overgangen fra de jordfundne mindesmærkers tid til den skriftlige 
histories tidsalder. 
I slutningen af det tolvte århundrede samlede og nedskrev Saxe Grammaticus – på dansk i vor tid 
kaldet ”Runemester” – en mængde folkesagn, som da havde levet i folkemunde i måske 1000 år, idet 
han tillige benyttede islandske kilder. Han sammenføjede snildelig alle disse sagn til en fortløbende 
historisk fortælling, hvis række følge dog efter sagens natur ligeså godt kunne ordnes på andre måder. 
Men Danmark er derved kommen i besiddelse af en sagnhistorie så rig, som næppe noget andet folk. 
Saxes bog blev bevaret middelalderen igennem, mest fordi den var skreven med megen veltalenhed på 
smukt latin. 300 år efter Saxe blev hans historie i hovedtrækkene gengivet på danske rim i den 
mesterlige ”Danske Rimkønike”, som i 100 år var den mest søgte læsning i Danmark. 
Forinden Saxe haves spredte optegnelser hist og her af den danske sagnhistorie; men hverken Saxe 
eller hans efterfølgere har nået at udtømme de rige kilder, hvoraf de har øst. Indtil den nyeste tid 
har der rundt om i landet levet folkesagn, som først sent er bleven optegnede, men hvis oprindelse for 
manges vedkommende rækker helt tilbage i den grå oldtid. Først i vore dage, da man har lært at sætte 
sin største lid til det skrevne, dør de gamle minder i folkemunde; lidt efter lidt mister folket evnen til 
med den gamle vidunderlige troskab at bevare i erindringen overleveringen fra fjerne tider. 
Vil man spørge, hvor vidt man kan tillægge sagnene historisk virkelighed, kan der sikkerlig svares, at 
sagnet næppe nogensinde giver sig af med at opdigte hele begivenheder; kærnen i fortællingen 
hidrører vistnok fra virkelige begivenheder, som dog i århundredes løb er omformet og udsmykkede på 
mange måder, ligesom personer og tider er forvekslede.  
Sagnet kan udmale og misforstå, men det lyver ikke. 
I gamle dage var  man mest tilbøjelig til at tage sagnene fuldt ud som god historie, og man kunne 
således føre den danske kongerække i lige linie flere årtusinder tilbage. Senere gik man til den 
modsatte yderlighed og betragtede sagnene som bare fabel og eventyr. I vore dag har derimod 
åndfulde historikere vidst at benytte det rige sagnstof – vel med behørig kritik – men som værdifuldt 
middel til at give levende billeder af vore fædres gerninger og tænkemåde. Og selv den nyere tids 
”realisme” vil ikke kunne kvæle denne opfattelse. 
 
I den almindelige danske sagnhistorie nævnes Møn meget sjælden. I flere af middelalderens magre 
krøniker fortælles om stiftelsen af Danmarks rige, og dette gengives i rimkrøniken, der lader kong 
Humble fortælle således: 

”Da var min søn, som kaldtes Dan, 
skikket til konge og formand 

i Sjælland, Lolland, Falster og Møn ej forgår, 
hvilke lande, som kaldes Videslet. 

Ved to tusinde, syvhundrede og 40 år, 
efter at verden skaftet var, 
så komme tyske i Jylland ind 

at skænde og brænde lagde de på vind. 
De søndre jyder, dem sloges de på, 
de havde så tænkt deres land at få. 

Thi sendte de bud da til min søn,  
fordi han var en kæmpe køn. 

Han fór med dem de tyske imod 
og slog dem alle der ned for fod. 



Så hyldede de ham for en formand 
og nævnte deres land så alle af Dan, 
som er Jylland både, Frisland og Fyn, 

Sjælland, Skåne, Halland og Møn, 
Lolland, Langeland og Falster med  

og mange småland, som ligger derved”.  
 

Navnet Videslet, blev i oldtiden brugt om den Sjællandske øgruppe! 
 

F. Bojsen: Af Møns Historie II, ”Den ældre Middelalder” 
Fra sagntiden 
De efterretninger vi har om Møn i den forhistoriske tid er kun sparsomme og knytter sig nærmest til 
sagn om navnkundige mænd, der skulle have levet her. 
Sagnet udgiver sig jo ikke for historie, men at der for mange eller de fleste af sagnene ligger noget 
historisk til grund, synes godtgjort ved de nyere tiders antikvariske undersøgelser. 
Gravhøje har oplyst om sider af oldtidslivet, som sagnet tav med, og i mange tilfælde godtgjort, at 
sagnene som oftest er noget mere end fabler. 

J. Jensen topografisk beskrivelse over Møn 
 

 
 

Møns navn og allerældste historie. 
Det ord Møn udledes nogle af måne, fordi denne Ø på den ene kant er rund som en halvmåne; men 
rettere udledes det af det danske ord mø, jomfru, så at Møns land skulle være det samme som 
jomfruens land, hvoraf den og undertiden på latin kaldtes Virginia Danorum. Af denne mening var hr. 
Vincent Bilde, som i den svenske krig 1659 af kong Friderich den 3. blev sendt til Møn, og i sit logi i 
Stege efterlod disse skrevne på væggen: 
 

”Nu ser det ilde ud, med Dannemarkes rige! 
I Sjælland ved man ej af nogen råd at sige; 

Den træske Afchenberg voldtaget har med list 
Vort dejlige Jomfruland, og vi har Møn mist.” 

 
Hvad det er for en mø, som Møn er kaldet efter, er vanskelig at bestemme; dog mener de fleste at det 
har været Fane fra Falster, som kom hid 60 år før Kristi fødsel, og fik landets kongen Jedder Grøn, 
som før den tid boede vest for Stege ved Grønved. Landets navn var da Ørkenø, men siden blev det 
Jeddersland, og ofte Grønø. Af Fane har og Fanefjord fået sit navn, et Sund, som skiller Møn fra 
Falster, og kaldes ellers Grønsund, (hos Saro viridis finus) eller rettere Grøns – Sund. 
Kong Grøn siges at ligge begravet i en stor stenhob på Jettenshøj ved Frenderup i Damsholte sogn; 
men snarere ligger der en af hans afkom. Thi på Hårbølle Mark, i Fanefjord sogn, ses en grav 170 alen 
lang og 15 alen bred, med snorret satte sten om, hvor Fru Fane er begravet, og han sluttelig hos hende. 
Gamle håndskrevne slægtsbøger melder, at Kong Grønlieg der begravede sin fæstemø Fane, som var 
fra Falster. Forunderligt er det, at på ingen af stederne på nogen sten, ses kendetegn til runer. 
Hvorfra Grøn er kommet hertil landet, og hvad han har bedrevet, er os efter så lang tid uvitterligt, 
men at han må have været en stor elsker af jagten, ses af en gammel sagn, at omtrent ved Kristi 
fødsels tid skal ved Grønved årligt have ladet sig se et menneske til hest, uden hoved, med et stort 



jagtspyd, og omgivet af mange hunde. Dette skal have været Grøns genfærd, som først blev borte, da 
her kom kristne. 
Iblandt almuen høres adskillige små vers om Kong Grøn og hans fæstemø Fane, hvoriblandt disse: 
 

”Nu hviler Grøn med Fane sin. 
som trættede rasken hjort og hind, 

tak bonde god, den Dyre-Gud, 
nu går du tryg ad Sundet ud”. 

 
Dette forklares på adskillige måder. Jeg vover at fremsætte en ny mening. Fanefjord eller Grønsund lå 
til Falster førend Kong Grøn fik Fane, og selvfølgelig turde bønderne på Møn ikke fiske der for 
Falsters beboere, da dog fiskeri på den tid var deres den største beskæftigelse. Nu da de fik 
tilladelse dertil af deres konge, som var blevet herre over dette Sund, eller i det mindste havde 
rettighed til at betjene sig deraf, befales de i dette vers af takke den Dyre-Gud, og efter den døde 
Grøn, den store elsker af jagten, og de ville dyres skræk, for deres sikkerhed på Sundet. 
Ved år 900 hed Møn, eller i det ringeste den del deraf, som vender mod Falster, Fruerland, som siden 
ved Fanefjords sogn skal bevises. 
 
Endnu år 1100 var den efter Hr. Hoffmanns beretning delt i 3 øer, som da hed Enebærland, 
Jomfrueland og Høje-Møen. Men da Enebærland og Høje-Møen er det samme og Jomfrueland er alle 
Møns øers almindelige navn, henfalder dette foregivende af sig selv. 

”Øen Møen” ved B. C. Sandvig 

 
Jøing Upsal & Grøn Jæger  
Den berømteste sagnskikkelse på Møn er uden tvivl Klintekongen. Mønboerne kalder ham også Jøing 
Upsal, der både er blevet forstået som Jøden og Jætten fra Upsal, men i virkeligheden vistnok er et 
dæknavn for Odin. Jøing Upsal herskede dog kun over Høje Møn. På Vestmøn var det efter sagnet Kong 
Grøn, efter hvem Grønsund og Grøntved Skov skal have navn, der havde magten. Jeg skal for øvrigt 
ikke komme nærmere ind på sagnene om ham; der er behandlet af H. Ellekilde i en afhandling om 
Odinsjægeren på Møn. Men jeg kan dog ikke helt undgå at nævne Kong Grøn, da hans navn er knyttet til 
Møns og måske Danmarks prægtigste oldtidsgrav, den berømte langdysse Grønsalen på Hårbølle Mark. 
Den, så vel som Grøn, nævnes første gang i den københavnske boghandler Jens Lauridsen Wolfs 
”Encomion Regni Daniæ, d. e. Danmarckes Riges Loff”, 1654, side 554, hvor han om Møn fortæller – det 
er for resten omtrent det eneste, han ved om Møn - : 
 
”Der på landet udi Stege sogn er en stor stenhob, hvilke menes at være en kæmpes grav ved navn Grøn 
Jegling eller Jette af hvilke Grounid, som er en stor skov der og Grønsund, som er et færgested 
imellem Falster og Møn skal have deres navn. 
Der ses ude på Hårbølle Mark i Fanefjord sogn også en grav, som skal være 170 alen lang og 15 alen 
bred, om hvilken grav de grå kampesten er så ordentlig lagt ligesom det kunne være sket efter en snor, 
men der findes på disse sten ingen bogstaver eller udhugning, dog menes at bemeldte kæmpe Grønlig 
skal have begravet sin fæstemø, som hed Fane og hørte hjemme på Falster. Hun har givet navn til både 
fjorden og til kirken, og de kaldes for Fanefjords Kirke og fjorden for Fanefjord. Det land ligger  
meget højt i søen”. 
Vi ved ikke, hvor Wolf har sin viden fra; selv har han vel næppe været på Møn. I fortalen nævner han 
som sine kilder dels ”Sandfærdige Documenter” dels ”Troværdige Mundlige Beretninger”. Muligvis har 



han haft en præsteindberetning til Ole Worm fra o. 1623 for sig, Ole Worm forlangte netop særlige 
oplysning om sten med bogstaver på, f. eks. Runesten til brug for sit Runeværk. Det ville i al fald 
forklare den ellers lidt umotiverede tilføjelse:  

” - Men der findes eller siunes på samme steene ingen Bogstaffve eller Udhugning – ” 
 

I dette ene tilfælde har vi altså en kilde for os, der er – mindst 27 år, måske o. 58 år – ældre end 
Viborg. Den er desuden på en vis måde fyldigere, idet Viborg ikke synes at kende Grønsalen i Hårbølle: 
Hans kapitel om Fanefjord består mest af betragtning over de gamles måde at begrave deres døde på. 
Derimod nævner Viborg flere gange Jeddens Høj ved Frenderup, der på hans tid hørte til Stege sogn, 
og hvor han som præst i Stege har været bedre kendt. Han siger ligesom Wolf: ”At Grønsund har navn 
af Grønø med tilnavnet Jedde eller Jeddin”, som han mener rettere skal være Jette, idet han vil have 
det til at betyde: ”Gronus Gigas”, f. eks. Giganten, Jætten Grøn, og tilføjer, at: 
 
”Det er gammel tale på denne ø, at der hvert år omkring juletid ved Grønved viser sig en mand, ganske 
vist berøvet sit hoved, men ikke des mindre siddende til hest med et jagtspyd i hånden og en stor flok 
hunde omkring sig;” 
 
Efter gammel overlevering siger bønderne, at denne mand er Grøns genfærd. Hans begravelse er ved 
Frenderup i ”Jeddens Høy sive Jettens Høy, id est collis gigantes;” også i 6. kapitel nævnes Grøns Grav 
”Sepulchrum Groni”  ved Frenderup. 
Som omtalt i indledningen har Resen ikke haft meget at føje til Viborgs værk, som han næsten ordret 
optog i Atlas Danicus. Men netop med hensyn til Grøn, som han nævner under Møns Historie, må han 
have haft en kilde for sig, vi ikke kender. Han omtaler ham nemlig som: 
 
”Grøn sive Grøndigling, Grøn Jette, Grøn Jodden”, og hans grav som Jordens-Bjerg i Stege sogn. 
Jedden og Jodden synes altså et og samme: Jedden med tilnavnet Grøn er blevet navnet på Vestmøns 
guddom, senere, Jætte, Jeien, Jæger, mens Jodden har fået tilnavnet Opsal som Klintens, Østmøns 
Bygdeguddom, senere: Jon eller med omlyd Jøn, Jøing; mellemvokalisk d bortfalder på mønsk. 
 
Det Jordensbjerg, Resen omtaler som Grøns Grav, er måske den fredlyste jættestue Jordhøj på 
Nøbølle Mark; den skrives på udskiftningskortet o. 1800 Hjortehøj. 
 
De topografer, der i det 18. århundrede har givet sig af med Møn, er åbenbart blevet forvirret af 
Wolfs dobbelte oplysning om Grøn Jeglings Grav i Stege sogn og ”Bemeldte Kiempe Grønliegs” 
fæstemøs grav i Fanefjord sogn. Erik Pontoppidan omtaler i ”Theatrum Daniæ” 1730 kun Grøn-Jellings 
Grav på Hårbølle Mark 170 alen lang og 15 alen bred, skønt han både henviser til Wolf og til Kaalunds 
bearbejdelse af Viborg. 37 år efter gør han i Danske Atlas et mislykket forsøg på at forene de 2 
traditioner ved at lade Grøn og Fane være begravet ved Frenderup i ”En Familie-Grav”, omsat med en 
stenmur 170 alen lang og 15 alen bred. Sandvig mener, at det må være en af kong Grøns afkom, der er 
begravet ved Frenderup, eftersom det var på Hårbølle Mark, at:  

”Gamle håndskrevne slægtsbøger meldte, at kong Grønlieg begravede sin fæstemø Fane,  
som var fra Falster” 

 
Sandvig var bibliotekar hos Suhm og kan således let være stødt på en gammel slægtsbog, som vi ikke 
kender, men som måske også Wolf har haft for sig. 
I det 19. århundrede er Johan Paludans beskrivelse over Møn en af vore vigtigste kilder, Paludan, der 
var præst i Fanefjord 1788-1821 og havde overordentlig stor interesse for fortidens minder, giver en 
udførlig beskrivelse af ”Grønsalen, Jettens- eller Jægers-Bjerget” i Hårbølle, Grøn-høj kalder han det 
også.   



I 1809, da ejeren begyndte at borttage stenene fra Grønsalen for at bruge den til hegn, udvirkede 
Paludan, at Grev Danneskjold udstedte et foreløbig forbud mod gravmærkets ødelæggelse. Den eneste 
folkelige overlevering om Grøns Grav, der er optegnet i det 19. århundrede, skylder vi en ung falstersk 
folkemindesamler, præstesønnen Niels Lindberg i Tingsted:  

”Kæmpen Grøn, der slog 7 kæmper ihjel i Østerskoven, er begravet i Fanefjord sogn på Møn”. 
 
Også Thiele nævner Grønjette på Falster, i forbindelse med nogle høje ved Næsby, hvor hans ofre skal 
ligge. 

Præstø Amt historisk årbog fra 1929-33 
 

 

 
 
 
Forhistorie til sagnene i Fanefjord sogn, Mønbo Herred 
Falster har en lindorm i Fribrødredalen ved Stubbekøbing, Møn har en i Kongsbjerg ved Fanefjord 
Skov. Den vandrede mellem to høje, og der vokser ikke græs. 
Præsten ville engang mane den, men kunne ikke; for den værner landet. Der er tale om en anden 
lindorm på Langø i Ulvsund, den skulle bønderne have drevet bort med stenkast.  
Det lyder ikke som vanligt! 
Fra Falsters Pilgrimssten i Horbelev var der gang over Sundet på Horsepander til Pilgrimsstenen ved 
Kokseby i Fanefjord. 
Som højbørnene leger med bønderbørnene i Virket på Falster, leger de i Bissinge ved Stege Fjord! 
Sydfalster er Ellefruernes land, overfor ligger den halvdel af Møn der kaldes Fruerland: 
 

”Her hviler Grøn med Fane sin 
som trættet rasken Hjort og Hind. 

Tak bonde god den dyre Gud, 
nu går du tryg ad Sundet ud”. 

 



Sådan lyder et gammelt rim.  
Grøn Jætte er Bygdeguden, og den eneste af dem alle der har sin frue ved siden.  
Grøn og Fane: Grønsund værger Fanefjord: Fruerlandet! 
 
Tak bonde god den dyre Gud - . 
Grøn Jætte var den der vog de syv kæmper med spyd på Falsters Fruerland, og nu hviler han med sin 
frue Fane i Jættegraven på Hårbølle Mark i Fanefjord Sogn: Grønsalen! 
I Frenderup havde han sin hvilesten, hvor han sov, det er vist på grænsen af Fruerland. 
Lidt ude på stranden ligger Tøveldestenen. Der kan vendes på den med hest og vogn. Den er kastet fra 
Skåne mod Magleby Kirke, så den slog tårnet ned. 
Samme kast er Svantesten på Aborrebjerget. 
Flere sten kendes som landemærker:  
Svømmestenen ved Stege, hvortil man svømmer ud.  
Klagetvedstenen ved Borre, der skylles af hav fra tre sider på sogneskellet.  
Ristestenen i Grimsdal med sten under.  
Puersten i Damsholte sogn. 
På Grøns Grav er en Klingersten! 
De ligger om Møns land, der gælder et Mønbo Herred udi kendeligt tingsted.  
Landet deles i Vestmøn (Fruerland) og Østmøn (Høje Møn): Grønsal og Upsal. 
Der råder Grøn Jætte i Grønsal og Jætten Upsal på Høje Møn.  
Grøn kæmper mod Falstringer i Vest – Upsal, der kaldes Klintekongen går sammen med Klintekongen på 
Stevns over havet imod Grap, kongen på Rygen. 
Grøn hviler med sin frue i deres grav, hvor stenen klinger en vellyd. 
Upsals dronning kendes kun af Dronningestolen på den høje Klint, selv har han en hule hvor ingen tør 
komme. Man gribes af rædsel i Loshullet. Men en ung karl når dog frem i hulen, Jætten hilser ham 
ligesom i Holger Danskes sagn. 
Grøn har sin hvilesten at sove på, Upsal har en mærkelig Abildgård og en kilde der vel kan findes, men 
aldrig mere genfindes. 
Begge er de ridende som Bygdeguder og farer efter Ellefruer, Havfruer siges det – ovre på Falster. 
Men det hænder at Upsal kører i vogn. Grøn er altid ridende. Bønderne må holde hundene, mens 
Jætterne farer. Upsaljætten kræver sin øldrik, han nøjes dog også med vand hos en fattig kone og 
drikker det af et sold.  
Mon det ikke skal være mælk han drikker gennem en si? 
Og et offer som aldrig må glemmes, er det sidste høstneg, der skal blive liggende på marken til 
Jættens hest. 
Ved hans navn sværger folk: ”Men Jøtten dog”! 
De to Jætters sagn blandes, men tydeligt er det, at han på Høje Møn er den største, den egentlige 
Bygdegud – og Fruerlands Jætten er mere en sagnkonge, der hviler i grav med sin kone, folkene nær 
end ”Den Store Jætte på Klinten”. 
Men der er andre Jætter, om end de ikke bærer navnet. 
Engang kom Huno og tog magten på Høje Møn.  
Efter ham findes Hunohøj, Hunosøen og Hunes Agre. Han var sørøver, til sidst drog han bort til fjerne 
riger. 
Hans navn findes også på Lolland, hvor kæmpen Hune bærer jord mod Sundet, fordi han vil over til 
Falster. Det nåede han ikke dengang, men måske har sagnet grebet hans stræben og strakt den videre 
til herredømme på Falster. 

Hunosøen er blevet hellig og kræver sit offer: 
Mand, mand,  

timen er kommen,  
og du er endnu ikke kommen!  



                                                                   Kalder den. 
 

På Vestmøn i Grønsalen hviler kæmpekongen Grøn i Fanefjord og nord for i Damsholte hviler kong 
Asger i Kong Asgers Høj. 
Som Grøn har han vel slået syv kæmper, inden han fik hvilested.  
Det er Fruerland med kæmpevagt. 
På Østmøn, Højsalen, råder Jætten Upsal, Søtrolden Huno, Natrideren til Svends Mose, Søbjerggeden 
med Tyrehovedet og Havmanden der sniger sig med sin vante ind i Borre Mose. 

 
Herredsbogen: ”Sønderjylland og øerne” bd. 3, 1930 

 

 
 

Den smukkeste og bedst bevarede langdysse på Møn er ”Grønjægers Høj” ved Hårbølle, 
syd for Fanefjord Kirke. Den er ca. 100 m lang og ca. 10 m bred og omgivet af 145 næsten mandshøje 
randsten. I selve højen er der tre gravkamre, hvoraf kun det vestlige har bevaret dækstenen.  
Bag højens navn ligger sagnet om jægeren og kongen Grøn og hans vilde natlige ridt med krigere og 
hunde, - et levn fra forestillingerne i den nordiske hedenske gudetro om Odins skrækindjagende færd 
over marker og gennem skove.  
Grønjæger herskede over denne del af Møn dengang øen ifølge sagnene var delt i syv kongeriger, og 
man fandt det naturligst, at den fornemme langdysse skulle opfattes som et gravmæle for ham og hans 
fæstemø Fane, hvis navn også lever videre på egnen. 

Møns Oldtidsminder, Møns Turistforening 
 

Grøn Jætte & Upsalsjætten værner begge landet for de fruer der bo. Forskellen er at 
Grønjætte står med spyd og ene næver mod landsmænd fra nære kyster – mens Upsalsjætten med 
sine trolde står mod fjender udefra.  
Hans krigsfolk kaldes Grønjægere. Det er Grønjætte i Upsalsjættens Hird, kæmpen hos kongen. Upsal 
og Grønsal samlet med alle strandens sten. Thi som Ellekongen på Stevns skaber træer om til krigere, 
gør Upsalsjætten strandstenene til krigsfolk, og med dem redder han landet!!! 



Det kaldes at han rider Kongeridt, han skal have gjort det to gange og vil gøre det endnu en gang. 
Hans kamp føres af vennen på Stevns, Ellekongen, og videre på den fjerneste kyst af Bornholms 
Ellekonge og Ellefolk. 

Historisk Årbog for Præstø Amt 1929-33 

 
Grøn-Jette 
På vestsiden af Møn er der en skov, der hedder Grønvæld. Her jager Grøn-Jette hver nat til hest, med 
hovedet under venstre arm, spyd i hånd og mange hunde omkring sig. I høstens tid lægger bønderne et 
knippe havre til hans hest, for at den ikke skal træde deres sæd ned om natten. Grønsund har sit navn 
efter ham, ligesom Fanefjord er opkaldt efter hans fæstemø Fane. Ved Frenderup er der en stor sten, 
der siges at have været Grøn-Jette sovested, og i Åstrup sogn ved Næsby på Falster er der en hel del 
høje, hvori de, som er faldet for Grøn-Jettes spyd, ligger begravet. Nu ligger Grøn-Jette og Fane 
begravet på Hårbølle Mark i Fanefjord sogn, hvor man finder en kæmpegrav på 170 alens længde.  
Man har et vers om dem: 

”Nu hviler Grøn med Fane sin 
som trættet rasken Hjort og Hind. 

Tak, bonde god den dyre Gud! 
Nu går du tryg ad Sundet ud”. 

En nat jagede Grøn-Jette i Borre skov. Da standsede han sin hest ved Henrik Fynbos dør, bankede på 
og befalede ham at holde hundene. Jægeren red derefter bort, og Henrik Fynbo stod da i sin dør og 
holdt hundene i samfulde to timer. Endelig kom Grøn-Jette tilbage, og på tværs over hesten lå der en 
havfrue, som han havde skudt, og han sagde da til bonden: 
 

”Hende har jeg jaget efter i syv år, men nu fik jeg hende endelig nede ved Falster” 
 

Han bad om noget at drikke, og da han havde fået det, rakte han Henrik Fynbo en guldpenge, der 
brændte sig gennem hans hånd og faldt ned på jorden. Da gav jægeren sig til at le og sagde: 



 
”Nu kan du fortælle, at Grøn-Jette har rakt dig hånden.  

Men for at du ikke skal kunne sige, at jeg har drukket hos dig uden vederlag,  
så kan du beholde det bånd, hvormed du holdt mine hunde”. 

Jægeren red bort, og Henrik Fynbo tog båndet og holdt det længe forsvarligt under lås og lukke, og 
fra den tid voksede hans rigdom bestandigt. Men da han til sidst undlod at passe på det, blev han 
fattigere, end han tidligere havde været, og han døde i stor armod. 

J. M. Thiele: ”Danmarks Folkesagn” II 

 
Af havets dyb sig skyder frem … 
I en af sine smukke fædrelandssange nævner I. C. Christensen, idet han giver et billede af danskernes 
bedrifter i hedenold, dette: 

”Af havets dyb sig skyder frem 
et land med høj og slette, 

hvor skov og lyng og klittebræm 
sig smukt har lagt til rette. 

Af sang og sagn fra hedenold 
dets ry er sært iblandet. 

Dets konger nævnes efter skjold, 
og Dan gav navn til landet”. 

 
Hvad der her er nævnt om Danmark og vor historie, gælder ikke mindst vor fødeø Møn, og her ikke 
mindst den del af øen, hvortil Fanefjord sogn hører. 
Sagnet fortæller, at Møn som det øvrige land bestod af en del små riger med hver sin konge eller 
høvding, som i hin dunkle tid, hvor ”man stred i tro på Thor og Frej”, drog på vikingefærd til fjerne og 
fremmede riger, ja, ”stormed London og Paris fra åben vikingesnekke”: 
 
Sagnet nævner, at Møn den gang ved smalle sunde, hvoraf der findes antydninger også i vore dage, var 
delt i syv større eller mindre øer med hver sin konge, og sagnet har holdt sig til nutiden om den konge 
og dronning, der herskede over den del af øen, som kaldes Fanefjord, nemlig Grøn Jæger og hans 
hustru Fane. Nabokongerne her på Vestmøn skulle ifølge sagnet være Kong Rød eller Røddingekongen 
og Borren Søkarl. De skulle have været nogle grumme sørøvere og regeret på samme tid som 
lejrekongerne Rorik (Roer) & Helge. 
 
Kong Rød skal være begravet i kæmpehøjen, der ligger syd for Røddinge by. Han skal have dræbt 
Borren Søkarl, således kaldet, fordi han boede på den lille ø Sprove Borren, som hævn for, at Borren 
Søkarl havde dræbt en af Røddingekongens kæmper ved navn Atte og sænket ham i en herefter 
benævnt Attekilde ved Ebbelnæs. 
 
På Østmøn herskede Jætten Upsal, som havde skaffet sig en sådan æresfrygt blandt befolkningen, at 
gamle folk på Østmøn endnu ved at fortælle, at deres fædre – som det vel har været skik fra Arrilds 
tid – efterlod det bedste havreneg på marken, for at Upsal-Jættens hest ikke skulle trampe deres 
sæd ned, når han red omkring på landet, eller for at formilde ham, så han ikke gjorde dem anden skade. 
Grøn Jæger har sagtens ikke været stort anderledes end den tids folk, hvor retten sad i spydstagen, 
og selv om man ikke har stort andet end sagnet – den mundtlige overlevering, der er gået fra slægt til 
slægt gennem hundreder af år – at holde sig til, så er der dog visse ting, der tyder på, at han har 



været en virkelig historisk person, der i kraft af personlige egenskaber har forstået at hæve sig over 
de andre mennesker. 

 

 
 

Stednavnene Grønsund og Grønsalen – sidstnævnte navnet på den langdysse, der er beliggende sydøst 
for Fanefjord Kirke, og som er en af Danmarks største langdysser – leder også tanken hen på Kong 
Grøn og hans hustru Fanes liv og færden på disse kanter, men man må stadig holde sig for øje, at 
beretningen om Grøn & Fane kun er sagn. Paludan knytter Grøns navn til ”Grønsalen”, mens Bojsen 
hævder, at Grønsalen betyder ”Det Grønne Landskab”, ligesom han mener, at der næppe findes noget 
eksempel på, at navnet på en egn er dannet af et personnavn (Fanefjord). Ifølge Bojsen ligger Grøn og 
Fane begravet i ”Jættens Høj” ved Frenderup (sløjfet 1774). 

I en gammel vise, som gennem århundreder har været kendt, findes dette vers: 
 

”Nu hviler Grøn med Fane sin, 
som rettede Hjort og rasken Hind, 

Tak, Bonde, nu den gode Gud, 
at du går trygt af havnen ud.” 

 
Dette gamle vers synes at skulle vise, at Kong Grøn har fået sat en vis skik på forholdene herude og 
har fået bugt med de mange sørøvere, der huserede på den tid. Selv om Kong Grøn vel har forsvaret 
sit rige – den del af øen, der også kaldes ”Grønø”, altså Fanefjord, og måske noget af Damsholte sogn – 
så hører man ikke om røvertogter og mishandlinger efter hans ordre, således som det ellers hedder om 
mange af hans samtids stormænd. Hvis vi tager fantasien lidt til hjælp, kan vi se ham samle de vilde 
skarer på Lovbjerg ved Vollerup, hvor han har lært dem at indse nødvendigheden af at have love og 
regler, og lært dem at adlyde disse. 

Fra Fanefjord Sparekasses festskrift 1951 
 

 
 



 
 
 

Upsals-Jetten Grøn og Fane skøn! 
 

”Nu hviler Grøn med Fane sin, 
som trætted hjort og rasken hind. 

Tak bonde, nu den gode Gud, 
at du går trygt af havnen ud.” 

 
Sådan i et gammelt rim det lyder, 

hvis mening en yngre skjald nu tyder. 
Hin Grøn var jæger, dertil søhane, 
hans dejlige hustru kaldtes Fane. 

 
Og Fane gav, da hun end var mø, 

Møens navn til den danske Ø, 
som vender mod havet sin høje side, 

den jomfrurene, den blændende hvide. 
 

Og mellem Møens og Falsters jord 
fik vandet navn af Fanefjord, 

og kirken derved med sit røde tag, 
har samme navn den dag i dag. 

 
Men efter Grøn har bondens mund, 

benævnet det samme vand Grønsund, 
og det navn end gælder i vore tider, 

for færgestedet på begge sider. 
 

Fra Dronningestolen, hvid som sne, 
eller Aborrebjerget, kan man se. 

Når luften er klar, til forskellig side 
to andre klinter af samme kridt. 

 
Ved Frenderup by, nær ved et krat, 

vises en grav, med stene sat, 
i stenlængde hundrede og halvfjerds, 

for de to, som mindes i det gamle vers. 
 

Den vældige Grøn har navn af Jette, 
og fra Uppsala regnes hans æt med rette; 

thi kaldtes han længe på Møns land 
Jetten af Upsal, en farlig mand. 

 
Under navn af Klintekonge han får, 

nær ved Klinten hans bolig står, 
og i fordums tid ved høstgildets leg 

ham bondes ofrede en havreneg.  

 
Han ofrede den største, den, som var bedst; 

så ventet man, at den vilde hest, 
hvorpå han rundt i landet red, 

og trampede sæden på marken ned. 
 

Stevns er den ene, den står i nord, 
den anden, i syd, er Rygens jord. 

Om dem alle tre det sagn man har, 
at en eneste klint tilforn de var. 

 
Tre klintekonger – så sagnet beretter –  

beherskede dem, tre Upsals-Jetter; 
men landet blev, ved kongernes had, 

i tvende parter splittet ad. 
 

Nu skiltes de fra hinanden ved søen, 
men venskab mellem han på Møn 

og ham på Stevns; forventet med held, 
slog de Rygens drot ihjel. 

 
Og stedse består en pagt iløn 

mellem kongen på Stevns og Møns Grøn; 
som danske brødre de føle sig begge, 

og armene mod hinanden strække. 
 

Men han på Rygen fra vennemødet  
er udelukt, af de andre ødet; 

han er død for Danmark, det vil sige, 
nu hører han til det romerske rige. 

 
Fra den nordiske sagnkreds fjernet han blev, 
har glemt, hvorfra sig hans herkomst skrev; 

deri består det, at han er død, 
thi for resten lider han ingen nød. 

 
Men Møn stander som Danmarks pryd, 

skipperens lyst, vandrerens fryd, 
så skinnende hvid som Fane skøn, 
om issen kranset af Jette Grøn. 

                  
  J. L. Heiberg 1791-1860 

 



 
Grøn Jæger & Dronning Fane 
Intet skriftligt er bevaret fra Møns oldtid, men det er bemærkelsesværdigt, at sagnforestillingerne 
om guden Odin har holdt sig på øen helt frem til vore dage. 
På Østmøn hedder han ”Jætten Upsal”, eller noget lignende, og har sin bolig på Møns Klint; på Vestmøn 
kaldes han ”Grøn Jæger”, og det fortælles, at han ligger begravet sammen med sin hustru Fane i ”Grøn 
Jægers Høj” nær Fanefjord Kirke. 

Møn -  P. Rønn Christensen ”Fra Sagnenes Verden” 
 

”De tre Hestepander” og ”De tre Stene”. 
Der går her på landet den saga, at benævnte Grønsund har i hedenold været en ubetydelig å og så 
grumt vand, at man har kunnet vade over det herfra Møn til Falster på ”tre hestepander” og ”tre 
stene”. Andre udlægger denne fortælling således:  
At der fordum på Møns side har været en færge kaldet ”De tre Hestepander”, og på Falsters side en 
anden kaldet ”De tre Stene”. 
 
Men også dette kunne jo hentyde på sundets forrige ubetydelighed. Heller ikke er det så urimeligt, at 
en eller anden frygtelig vandflod i en umindelig tidsalder kan have revet Fyn fra Jylland, Sjælland fra 
Fyn på den ene side og fra Skåne på den anden side; Møn igen fra Falster, Sjælland og Rügen, hvis 
kridtklinter, såvel hvad højden over havet, som deres hele karakter angående, synes at have hængt 
sammen med, de mønske, førend Nordsøen brød gennem Kattegat, dannede bælterne og blev stående i 
den store dal, som udgør Østersøen eller det Baltiske Hav.  
Førend denne naturrevolution kan Grønsund gerne have været et mosedrag eller et vadested til 
Falster. I dette tilfælde har sammenkomsten imellem disse tvende landes barbariske beboere og deres 
stamfyrsters fejden på hinanden efter tidens ånd, oftere fundet sted og været farligere, end den 
samme rivende strøm, som nu adskiller Møn og Falster, havde hindret dem fra så ofte at mødes og 
tørne på hinanden.  

 



 
Ikke desto mindre lader det sig også ret godt tænke, at disse genboer, under forskellige drotter i 
mindre end 600 favnes frastand - thi bredere er Grønsund, hvor der er smallest, endnu ikke -  have 
haft slemme optrin indbyrdes, når de nærmede sig hinandens kyster, forsøgte måske en slags 
vikingefærd og røvede på gensidige strandkanter. 
 
Det er at formode, at Mønboerne, som færre i antallet, er gået af med flere blodige pander og et 
større mandefald, end Falstringerne, når kamp til lands fandt sted; men deres kårede anfører Grøn, 
ligeså snild, som modig og kæmpestærk, har efter traditionerne, forstået at sætte sin stamme i 
sikkerhed for disse genboers voldsomheder. Han drog så ofte til Falster, hvor Fane boede, eller 
kæmpede så ofte med denne skjoldmø, at hun, som de dages heltinder og piger, vandt agtelse for 
helten, indgik venskab med ham og blev hans kone. 
Med mindre at Falsterboerne, kede af dette kvinde-regimente, ligesom Sjællænderens og Mønboerne 
længe derefter af skjoldmø Hethes, regnede sig samme til skam og ville i stedet for denne Fane eller 
fyrstinde have en mand til konge, hvorudover hun, ligeså klog som de, har kastet sig Grøn, sin drabelige 
genbo i armene. I hvilket som er, blev ved dette samfundsbånd et slags venskab stiftet mellem Jotun-
stammerne på begge sider af Strømmen. 
I det ringeste har Grøn vidst at holde Falstringerne således i ave, at de nok ikke oftere har vovet at 
forstyrre Mønboernes rolighed.                                                        

Møen v/J. Paludan 1. del side 151 – 153 

 
Grønjægers Høj, også kaldet Grønsalen eller Grønjægers & Fanes Sal, er en af Danmarks største 
og mest imponerende langdysser fra yngre stenalder. Den findes på Hårbølle Mark syd for Fanefjord 
Kirke på det sydvestlige Møn. Orienteringen er øst-vest; den er 102 m lang, 13 m bred og 2 m høj. 
Højen, der har en næsten plan overflade, er omgivet af i alt 134 tætstillede, store randsten og 
rummer hele tre kamre, hvoraf dog kun det vestligste har dæksten. 
Sit navn skal højen have fået efter den legendariske kong Grøn, der engang herskede over denne del af 
Møn, og hvis hustru hed Fane, jfr. Fanefjord og Fanes Sal. Sagnkongens natlige ridt med krigere og 
hunde har antagelig rod i den nordiske asalæres Odin-skikkelse. 

356 oldtidsminder på Øerne 
Møen Fane, Fanefjord 
Jeg tror dog, at det har været Fane, efter hvem man har opkaldt Fanefjord, som skiller Møn fra 
Falster og ellers benævnes, Grønsund, som hos Saxo er: ”Den grønne jord”. 



Jætten Grøn, Fanes husbond 
Men rigtigere er Grønnes sund eller bugt efter Grøn med tilnavnet Jeddin, eller som ikke få mener, 
Jette, så af Grøn er den kæmpe, som siden blev Fanes trolovede eller husbond og sammen med hende 
ligger begravet i Vesterherred ved landsbyen Frenderup. 
 
Jettens-Høj med Grøns grav 
Stedet kaldtes Jeddin-Høj eller Jettens-Høj. Ligeledes har også den skov, som ligger i det vestre 
herred, fået navn efter samme Grøn. 
Grøn Skov 
Den hedder nemlig Grønved, dvs. Grøns Skov. Heraf fremgår det, at denne Grøn har været en 
stormand og ejer af en stor del af denne ø. 
Grøn en jæger 
Men af hvilken familie denne kæmpe har været, hvilke bedrifter han har udført, og på hvilken tid han 
har levet, alt det tror jeg ikke man kan opklare, undtagen man i det mindste kan formode, at han har 
følt mægtig glæde ved jagter. 
Grøns genfærd 
For det er et gammelt sagn på denne ø, at ved juletid kommer der hvert år ved Grønved en mand til 
syne, og at han – selvom han er uden hoved – ikke desto mindre sidder til hest med et jagtspyd i hånden 
og har et kobbel hunde omkring sig. Dette menneske er, siger bønderne efter en ældgammel 
overlevering, Grøns genfærd. 
Visen om Grøn 
Desuden plejer man også at høre adskillige viser blandt folk, som følgende rim er den del af: 

Her hviler Grøn og Fane sin, 
Som trætted rasken hjort og hind. 

Tak bonde god din dyre-gud, 
Nu går du trygt ad sundet ud. 

 
Grøn omkommet på jagt 
Af dette rim synes man at kunne slutte, at denne Grøn er kommet af dage ved en ulykke under en jagt. 
For hvordan skulle det her anbefales bonden at takke jagtens gud, hvis ikke netop denne gud med 
Grøns død havde skaffet bonden ro. 

Resens Atlas Møn 
I 1769 købte bønderne Fanefjord sogn fri af Kronen, dengang hed Fanefjord Skov, Grøntved skoven, 
men da bønderne nu ejede den del af skoven der lå i Fanefjord sogn skulle den hedde noget andet end 
den del der tilhørte Damsholte sogn og det naturlige var at kalde den Fanefjord Skov!  
Så når der i gamle tekster er nævnt Grøntved Skov er Fanefjord Skov en del af den!!! 
 
Guldkæden i Kellers Høj 
Den dysse, der kaldes ”Phanes Grav”, er nu forsvundet, men Grøns findes den dag i dag, og hans navn 
er heller ikke glemt her i sognet:  
”Grønjeien er begravet i Jægersbjerget”, siger fru Joh. Olsen 1927: 
”Grønjægeren havde været konge på Møn, og han var forlovet med Faneskøn. Grønjæger boede på 
Grønjægers Bjerg, han førte krig med folkene ude på Østmøn, og en dag han sloges med dem derude, 
rev de hovedet ham, de førte ham til hans hjem, hvor han blev begravet i Bjerget; der er en meget 
stor stendysse der, den dag i dag, og sagnet fortæller, at han red hver aften på sin hest med hovedet 
under armen ud til sine fjender”. 
Grønjæger er en folkelig omdannelse af Grønjægen; den træffes ikke før i det 19. århundrede og 
skyldes, at han tænktes at jage af sted eller jagende: ”Rasken Hjort og Hind”. Da først Grønjæger 
formen er dannet, er den hurtig blevet yndet.  



Den træffes også i følgende noget blandede optegnelse fra 1905 af H. J. Karstensen, Lendemarke, 
efter fortælling af røgter Per Nielsen fra sognet født o. 1865 og han havde den igen fra sin mormor!!! 
 
”I den højest liggende af Kellers Høje på Hårbølle Mark er gemt en ”Guldkæde”, så lang så den kan 
omspænde hele Møn. For at passe på denne kæde og for i påkommende tilfælde at benytte den, bor i 
samme høj 3 hvidklædte jomfruer. Når Grøn Jæger havde overvundet Huno, skulle ”Guldkæden” – som 
havde den  egenskab at ingen fjende kunne komme over den – drages om det hele land, og det var det 
arbejde, de tre jomfruer skulle udføre.” 
Resultatet blev imidlertid, at Huno overvandt Grøn Jæger, og ”Guldkæden” ligger endnu den dag i 
højen!!! 
Årsagen til Grøn Jægers fald var, at han kiggede for dybt i flasken og straffen derfor er, at han hver 
nat må ride fra sin grav på Hårbølle Mark til Frenderup for at kæmpe med Huno.  
Når man tiden mellem 24 og 2 om natten tager plads ved Højstenten – en overgang på stien, i skellet 
mellem Hårbølle og Vollerup – vil man få set Grøn Jæger ride ad Frenderup til, tilviftet af jomfruerne 
på den nærliggende Kellers Høj; men sørgeligt at skue er tilbagekomsten, thi da ses Grøn Jæger 
ridende med sit afhuggede hoved under sin ene arm; ved dette syn synker jomfruerne i jorden. 
Dronning Fane er en klog kone; hun har tillavet en hurtig lægende salve, og når Grøn Jæger kommer 
hjem til hende, tager hun hans hoved, sætter det på plads og ved hjælp af salve vokser hovedet straks 
fast. 

Grøn Jæger er så atter parat til kampen. 
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Kellershøj er en stor kuplet høj 0,5 km nord for Hårbølle, helt skjult af tjørnekrat og enkelte gamle 
ege og bøge. Den er alene tilbage ud af en større gruppe høje, hvis konturer anes i marken.  I højen er 
gemt en guldkæde så lang, at den kan omspænde hele Møn. Tre hvidklædte jomfruer bor i højen for at 
vogte kæden og benytte den i påkommende tilfælde. 

Kellershøjen med ”De Tre Jomfruer og Guldkæden” 

 

Kong Grøns hovedfjende var kæmpen Huno, og når han engang var besejret, skulle jomfruerne lægge 
guldkæden rundt om øen. Den kunne da ikke passeres af nogen fjende og ville være en sikker 
beskytter for det lille samfund. Men Grøn havde en svaghed, han drak, og det førte til, at Huno 
besejrede ham og huggede hovedet af ham. Dronning Fane var dog en klog kone, og hun satte hovedet 



på plads og fik det til gro fast med tryllesalve. Alligevel ligger kæden stadig i højen. Hver nat ser man 
Grøn ride ud til kamp mod sin fjende, tilviftet af de tre jomfruer i Kellershøj, men når han senere på 
natten vender tilbage med sit hoved under armen, synker jomfruerne ned i højen af sorg, mens kongen 
må hjem til sin dronning for at blive klar til næste nats kamp.                             

Hele denne mærkværdige historie har nok sin rod i mytologiens beretning om Frejas dyrebare smykke 
Brisingamen, som Loke på Odins bud røvede fra hende, fordi hun havde erhvervet det fra dværgene 
ved at give sig hen til dem. Da hun harmdirrende gik til Odin for at få det igen, lovede han hende det, 
hvis hun kunne sørge for, at to store konger blev uvenner og kæmpede mod hinanden og faldt. Men 
kvinden Hild helede de to kæmpendes sår, så de næste dag kunne ride ud til en ny kamp – og sådan 
videre i al evighed, den såkaldte Hjadingekamp.                                                                                                         
Danske Høje fra Sagn og Tro 

 
 

På Matr. - nr. 7e i Hårbølle findes en kilde, hvor Grøn Jæger vandede sin hest, når han red til 
kamppladsen. Fra den østligste af de næsten sammenhængende Skettels Høje i skellet mellem Hårbølle 
og Vollerup kunne man omkring år 1865 se, at sæden i en stribe fra højen til kirken var nedtrådt….  

”Ja, ræven benytter den, men Grøn Jægers hest har lavet den!” 
Det sidste tilføjedes fornærmet, da tilhøreren tillod sig at ytre tvivl! 

 
Skettelshøjene, der også nævnes hos Paludan (I 110) og Kellers- eller Keltshøjene syd for lå i 2 
parallelle rækker, som en ”Allé af Kæmpehøje”, men nu er der kun en 3 – 4 stykker tilbage. Sagnet om 
Guldkæden, der kan omspænde og værne hele Møn, har oprindelig intet med sagnet om Grøn at gøre; i 
Damsholte går der sagn om en Guldkæde, der ”kan indløse hele Møn”.  
Kæden kendes også fra andre egne af landet, særlig Nordsjælland. 
Når man ser bort fra dette tildigtede motiv og enkelte realistiske bemærkninger, som den om at kigge 
i flasken, stemmer Per Nielsens beretning godt med Viborgs og Paludans. Dette ridt ud og den 
sørgelige hjemkomst kendes på Falster i en optegnelse om ”Goens Ridt Julenat”!  
Vidundersalven og stien, der trædes af mystiske væsener, er sagnmotiver, der ligesom Guldkæden er 
kommet ind andet steds fra. 
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Dørrehøjen v/Fanefjord Kirke: 
Også de øvrige høje og bakker i Fanefjord sogn beskriver Paludan: ”Dorurhøjen”, ”Trehøjene”, ”De 12 
Røveres Høje” og ”Skalhøjen”, der alle ligger i en række mellem kirken og Vollerup, og Lovbjerget, ved 
hvis fod de Vollerup og Kokseby mænd endnu på hans tid, kaldtes til stævne. 
Og ligesom Lovbjerget, således minder også Stejlebjerg ved Kirkenoret om ældre tiders tingsted  & 
rettergang. 

 
 

”Fra Lovbjerg skuer øjet ned over Søndresletten ad Grønsund til, og møder en as af betydningsfulde 
høje, fra Dørrehøjen  - før kaldet Dorurhøjen - nær ved Fanefjord kirke, til Skallehøjen ved den 
yderste Vollerup gård. Denne strækning af ¼ mil har i vest og øst omtrent 30 sammenhængende 
begravelser; thi det tror jeg de fleste høje er.  
Den er endnu temmelig fuldstændig, idet den har sin Jenteseng med dækstenen og hele sin 
stenomsætning uforrykket, høre de fleste af højene i denne kæde til Hauge-begravelserne, efter min 
formening, til de jotuniske eller for-odinske. I mange af dem er der sikkert Jættestuer”.  
 
Dørrehøjen, som i vest begynder rækken, er stor og dejlig, cirkelrund, nu bevaret med den vellugtende 
hvidtjørn, hasselbusken, den blå viol, liljekonvaller og glimrende markblomster i mængde. Enkelte 
spidse sten kigger frem rundt om højens midte, ligesom på Præstebjerget, og stenomsætningens 
rundingen ved foden, endskønt der mangler mange sten.  
Som første og fornemste i rækken har den og det udmærkede navn Thorshøjen – thi almuen udtrykker 
Thor ved Dorre eller Dorur - , hvilket unægtelig minder om thorsdyrkelsen her på øen, lige såvel som 
Thorstrup by i Horbelev sogn på Falster, vort eget Tostrup i Keldby sogn, Thorshøjene på Mors, og 
flere steder, beviser denne gamle afgudsdyrkelses almindelige brug før den odinske, her og overalt i 
Danmark. 
 
Dørrehøjen 
Der findes ingen nedskrevne gamle myter eller sagn om Dørrehøjen, men nogen af nyere dato, det kan 
Else og Gunnar Larsen, Hårbøllevej 70, som ejer højen berette  om: 
Når mændene på gården ville grave grus i højen, skete der det besynderlige, at dyrene på gården blev 
syge eller døde, så efter disse hændelser turde de ikke mere grave i højen. Senere da Gunnars bror 
Poul engang ville grave grus i den, faldt han ned af landbrugsvognen, da han kom hjem og efter den tid 
har ingen turdet at grave i højen mere  – og det er nu ca. 55 år siden. 



Så moralen er: Lad den gamle Thorshøj – som det sikkert er -  hvile i fred! 
Og fred er der omkring højen nu, Else og Gunnar Larsens søn Henrik har taget sig kærligt af den med 
bl.a. vild- og naturpleje. Der er mange sjældne planter, og det er et dejligt fredfyldt sted. 
Det siges også at der findes en guldkæde i højen, hvem ved? Ingen tør jo grave i den gamle høj, men 
skulle man alligevel finde denne guldkæde siges det, at den kan nå hele højen rundt!!! 

Jonna Kjær-Nielsen 

Vollerupdyssen v/Dørrehøjen 

 
 
Skalshøjen, nærmest Vollerup, slutter denne række af oldtidsminder.  
Ved foden af den midterste høj i denne kæde som tilsammen kaldes Skettelshøjene, er endnu en 
synderlighed:  

 
”Et dybt vandhul, der stedse står fuldt til bredden, sommer og vinter, men aldrig flyder over”.  
Almuen kalder det Blåkilde eller Blukilde. Jeg står i den formodning, måske indbildning, at denne 
benævnelse endnu nedstammer fra den skandinaviske oldtids Blótkilde eller Offerkilde. Thi i et 
distrikt, hvor der findes så mange spor af fordums hellig lokaler: Tempel, tingsted, hauger, bautasten, 



der måtte det, synes jeg, være et under, når en kilde ved siden af alt dette, med et så mærkeligt navn, 
ej skulle have været en offerkilde. Vande, søer, floder, kilder og kær hørte, lige såvel som sten, til de 
naturgenstande, som Jotunerne i Thorsalderen dyrkede. 

Johan Paludan: Beskrivelse over Møen 1. del. 
 

 
 

Skalshøjen, er nu forsvundet, den lå der hvor der i første halvdel af det 1900 århundrede blev gravet 
grus og samtidig var en cementfabrik, på Præstelundsvej 4, det er nu et stort hul, men ejerne af 
stedet, Lene og Svend Ejlif Hansen, har fundet en god anvendelse for det store hul ved at anlægge en 
frodig urtehave der, med læ fra alle side! 

Jonna Kjær-Nielsen 
Goen! 
Goen – lokalt også Goden, Goin, Going – ligner på mange punkter Klintekongen, men der er den tydelige 
forskel, at Goen ikke i nogen kendt optegnelse sådan som Klintekongen tillægges hverken  en herskers 
værdighed og attributter – slot, slotshave, skatkammer, tjener – eller nogen udadtil beskyttende 
funktion. Goen føler sig øjensynligt kun forpligtet til at jage og dræbe kvindeligt troldpak såsom 
ellefruer, tilsvarende Klingekongen, der i eksemplet havde skudt en havfrue nede ved Falster og altså 
på en måde drevet krybskytteri på Goens revir. 
Den ældst kendte beretning om Goen stammer fra præsten Jacob Lindberg´s datter Elise i Tingsted 
præstegård. I 1854 optegnede hun følgende sagn, som hun sendte til Svend Grundtvig: 
 
Helligtrekongerrytteren! 
Der er et spøgelse eller overnaturligt væsen, som hedder Goden, og som kun lader sig se Helligtrekon- 
gersnat. Hvor der i et hus eller en gård er tre døre lige over for hinanden og ud til en vej, og disse 
døre står åbne Helligtrekongersaften eller nat, der kommer Goden ganske vist og rider igennem dem. 
Han og hans hest er gloende, og han er altid slem efter Ellefolk.  
 

Danmark Gyldendals Egnsbeskrivelse: Lolland-Falster-Møn med omliggende øer 
 

Grønsalen, også kaldet Grønjægers Høj. Det siges, at høvding Grønjæger ligger begravet i østenden 
af dyssen, i et af de to kisteformede kamre uden dæksten, og hans Dronning Fane i vestenden under 



den meget store dæk- sten. Ved restaureringen i 1963 blev ved randstenene i vest fundet en stor, 
ufærdig flintøkse, der må stamme fra et offer foretaget senere end dyssens anlæggelse!                                        
-                                                                MØN – dysser, jættestuer, bronzealderhøje og jernalderhøj 

Fanefjord Kirke & Grønsalen 1799 

 

Resens Danske Atlas fortæller om Grøns Grav: 
Frenderup, en lang og vidtstrakt by; i dens område er Grøns Grav, hvorover der ligger en sten, der 
klinger ved nok så let et slag, ret som om den var et hult rør!  
 
Grønsalen, som vi i Fanefjord kalder Grøn Jægers Grav sammen med Dronning Fane, står der en stor 
sten med fladen vendt mod syd. De gamle her i sognet kalder den for ”Klingerstenen”, fordi den 
klinger, når man rører let ved den, de tror helt bestemt at den er hul nedenunder!!!                                                   
I 1963 var Nationalmuseet ved højen for at rette nogen væltede endesten op mod øst, de løftede 
”Klingerstenen” og under den var der et rum, hvor de fandt en dolklignende kniv som nu findes på 
Nationalmuseet!                                                                                                                                                         
Så den er hul nedenunder!!!                                               Fortalt af fhv.  gdr. Poul Nielsen, Grønsalen 

Grønsalen eller Grønjægers Høj, Fanefjord er en ualmindelig flot langdysse 1 km syd for kirken, 102 
m lang med tre gravkister, hvoraf den ene i vestenden stadig har overligger, endda en meget stor sten. 
Hele dyssen er omgivet med randsten og er en af øens store turistaktioner. I højen skal Grønjæger 
eller Grønjætte, Vestmøns værneskikkelse, være begravet, mens Dronning Fane ligger i kamret med 
dækstenen. Hun skal have givet navn til Fanefjord. Ifølge andre traditioner skulle Grøn Jæger ligge i 
Jordehøj. Han var en vældig kriger og skal engang have dræbt syv kæmper i Østerskoven. Om hans 
sørgelige endeligt fortælles under følgende høj.  

Sammen med Grøn nævnes stadig Fane!                                                           
Ligesom Grønsund og Grøntved har navn efter Grøn, skal Fanefjord have det efter Fane. I virkelighe- 
den er forholdet sikkert det omvendte, og Grøn en personifikation af Grønsund, Fane af Fanefjord; 
både Saxo og Sv. Aagesen oversætter Grønsund ved ”sinus viridis” =: ”Det Grønne Sund”:  

Noget personnavn Fane kendes ikke i nordisk. 
I henhold til det bekendte vers, som allerede Viborg anfører (1. kap.): 



”Nu hviler Grøn med Phane sin 
som trettet rasken Hiort og Hind, 

Tak Bonde god den Dyre Gud, 
nu går du tryg ad sundet ud.” 

er Fane blevet opfattet som Grøns hustru. 
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Grøn & Fane 
Omtrent på samme tid, som Jætten af Upsal herskede på Høje Møn, antages Grøn, også kaldet Grøn-
Jægling eller Jæger, at have hersket over det vestlige Møn. Meget tyder på, at han har været en 
virkelig historisk person. Blandt andet er de kendte stednavne Grønsund, Grøntvedskov og  Grønsalen 
vidnesbyrd, som giver sagnene om ham en høj grad af sandsynlighed. 
Geologiske undersøgelser har, som tidligere bemærket, stadfæstet de gamle sagn om, at Møn tidligere 
har været delt i flere øer. Der er sandsynligt, at Kæmpen eller Jægeren Grøn har hersket over den af 
disse, der da kaldtes Grønø - det nuværende Fanefjord - og måske noget af Damsholte sogn, og at han, 
ligesom Moses på Sinai og Skjold på Lejre, på det mønske tingsted - Lovbjerg – har samlet de vilde 
skarer om sig, og lært dem at indse nødvendigheden af at have love, og at adlyde disse, og derved 
skaffet sig jordisk udødelighed.  
 
At han har været en højt anset mand, lader sig slutte heraf, at ligesom flere græske byer stredes om 
den ære at have været Homers vugge, således har i det mindste to mønske sogne, nemlig Fanefjord og 
Damsholte, stridt om at besidde hans grav. Der er en høj ved Frenderup i Damsholte sogn, hvor nogle 
har ment, at Grøn ligger begravet.  
Men det bliver dog sandsynligst, at han, tilligemed sin fæstmø Fane er begravet i Grønsalen, også 
kaldet Jættens eller Jægersbjerget ved Hårbølle. I det mindste meldte gamle håndskrevne 
slægtsbøger at: ”Kong Grøn der begravede sin fæstmø Fane som var fra Falster, og det synes rimeligt 
at antage, at han selv har ladet sig begrave på samme sted.” 

Måske ligger så en af hans afkom – siger Sandvig – begravet i Jættenshøj ved Frenderup. 
 

At Grøn har været en søhelt, tror Paludan at kunne slutte deraf, at han ligger begravet nær havet, 
hvilket man ved i oldtiden, så at sige, var søheltens sidste vilje, ligesom han også mener at den hele 



form og indretning af den nævnte gravhøj, der for længe siden er bleven undersøgt, synes at tyde hen 
herpå. At han desuden har været en berømt jæger, ses ej blot af hans tilnavn, men af en vise, der er 
blevet sunget af almuen i århundrede, hvori forekommer følgende vers: 

Nu hviler Grøn med Fane sin, 
som trætted rasken hjort og hind; 

tak, bonde god, den Dyre-Gud: 
Nu går du tryg ad sundet ud. 

 
Her ses det tydeligt, at han har været en højt beundret jæger, en ”Dyre-Gud”, ligesom man også af 
sidste strofe i anførte vers kan slutte, at mønboerne først i hans tid har kunnet drage ”trygt ud” på 
fiskeri i Grønsund, hvad Falstringerne tidligere synes at have forment dem. 
Flere sagn om denne ”Jæger” har vedligeholdt sig indtil den nyeste tid. Et af disse, der er fortalt i 
dette århundredes begyndelse af et gammelt postbud på Marienborg og som har en mærkelig indre 
lighed med flere andre egnes og landes sagn om ”Vilde Jægere” & ”Genfærd”, skal her anføres, fordi 
også overtroen gemmer sandheder, og de inde ligger dybt skjult.  
Postbudet fortæller: 
 
”Jeg har ofte i julen, når jeg om natten kom fra Stege med breve, set Grøn Jæger ride her lige ud for 
porten. Det er en forfærdelig stor kæmpe. Han kommer på en rød hest, jagende i fuld galop fra 
Søndersogn, og sommetider ret tværs herind fra Grønved skov. I sin højre hånd har han en lang stang. 
Længere end sommerkarlenes sværd, som er så forgyldt i den yderste ende, at man tydelig kan se ham. 
Jeg kan tro, det er ild og lys, der brænder i enden af sværdet.  

Tre sorte hunde følger ham med tungen ud af halsen. 
 

Han farer ned af vejen til Frenderup, som han var gal, og når han er kommet langt ud i skoven, bliver 
der en grumme alarm. Mangfoldige mennesker skrige, tuder og hyler; hundene giver hals og fare 
omkring imellem højene. Man kan høre en blæsen, livagtig som tre, fire gadehorn og et bulder, som når 
man slår på tomme tønder.  
Det er godt at forstå at det er et fælt slagsmål, men med hvem skal jeg ikke kunne sige, for det er 
nok ikke så rigtig.  

 
En stund derefter kommer han i samme rend, så det piber efter, tilbage her forbi, og følger den vej 
han kom fra. Hans sværd driver af blod. Hundene efter ham, men de arme bæster kan næppe følge 
med, de sætter sig sommetider rundt på vejen og hyler og tuder.  
Det mest forunderligste er, at Jægeren, når han rider hjem, er uden hoved. Således holder han det 
hver nat hele julen igennem, når klokken kan være mellem tolv og et. 
 Det må være – kan jeg tro – Grøn Jægerens genfærd, som ej kan finde fred.  
I kan selv få ham at se, når i vil passe den rigtige tid; thi jeg og mange flere, har hundrede gange set 
ham ride her.” 
Således fortalte den gamle, og så stærkt – siger Paludan – var indbildningskraftens magt, at han af 
ganske hjerte selv troede, hvad han troskyldigt fortalte. 
 
På lignende måde havde andre i Vindebæk Skov hørt hundeglam og valdhorn ved nattetider, hvilke også 
stedse henførtes til sagnet om Grøns natlige jagt.  
Når man sammenholder disse sagn med de slutninger, hvortil man er kommet ad anden vej, vil man ikke 
være i tvivl om, at Mønboerne i den ældste tid, måske endog før Kristi tid, havde tjent jagten både 
som nærings- & hædersvej, og som følge heraf har vidst at skatte den modigste og dueligste jæger 
ved at give ham håndteringens navn som hædersnavn – at de, ligesom de øvrig skandinaviske folkefærd 
i oldtiden, har regnet stolte heste, og modige hunde til de kosteligste besiddelser – samt at de har 



hyldet den overtro, at heltenes ånder efter deres hedenfart fortsatte jagten og slige behagelige 
sysler; men også kun heltenes:  

 
”Thi den fejes og trællens ånd indhylledes straks i den fugtige moses tåge,  

så snart den skyfulde død havde lagt hans hoved til jorden.” 
Man ser, at de ældste mønboer, siden de har ladet deres Grøn ride, færdes og jage efter døden, 
ligesom de øvrige rige nordboer, endog før Asernes indvandring, har haft anelse om sjælens 
udødelighed.                                                            

 J. Jensen – Historisk topografisk beskrivelse over Møen 
 

 
 

Kong Grøn, ligger, som vi har hørt, efter nogles mening på Hårbølle Mark, men efter andres i 
Jettenshøj ved Frenderup. Den sidste overligger blev i 1774 sprængt og brugt til Graastensladen på 
Marienborg, og så er nok efterhånden hele højen blevet ødelagt; formodentlig er det en af de 
nedpløjede høje ved Marienborg i Vængemarken, der også kaldes ”Grønjægen”.  

Og sammen med højen er også sagnet forsvundet i egnen. 



Så da fru Joh. Olsen i 1926 udspurgte folk om det, kunne kun den 84 årige Kr. Dahl i Råbylille give 
noget svar: 
”På en af Marienborgs marker skal der i gamle dage have boet en mand ved navn Grønjein. Han boede i 
en jordhule eller en jordgrotte, der var bygget op af sten indvendig og skal efter datiden have været 
pragtfuldt udstyret.  

 
Hvorfor han levede i denne jordgrotte, var fordi, at ingen fremmede, der kom til øen, skulle opdage 
hans bolig, han lå nemlig altid i strid med venderne. Men hvor han opholdt sig, vidste de ikke, da denne 
grotte var lavet og dækket med græstorv, så ikke mange kunne finde den. 
Når han gik ud fulgte der ham altid 2 store, store hunde. Og en nat han havde været i strid med 
Venderne, blev hundene borte for ham, men efter han var kommet hjem, kom begge hundene slæbende 
sig hen ad jorden, hvor han så ved en fakkels skin fandt dem ved grottens indgang halvdøde. Og de 
døde begge den nat, og siden vovede Grønjein sig aldrig ud ved nattetide.  

Han var gift, og hans hustru hed Fane…” 
 

Optegnelsen er stærkt præget af at stamme fra en Østmønbo, der kender kampen med venderne fra 
Jøing Opsal, og den er interessant som et vidnesbyrd om, hvordan en slægt, der har mistet troen på 
det overnaturlige, uvilkårligt giver de gamle sagn en naturlig forklaring.  
En fortsættelse om Grøns & Fanes 2 døtre, der under et ophold hos deres moster i Askeby bliver 
overfaldet af venderne og kun frelst ved, at en tjenestekarl klemmer røverne fast bag et bord – den 
historie, vi alle kender fra Blichers ”Tre Helligaftener” - , har intet som helst at gøre med Grønjein. 

Historisk Samfund for Præstø Amt 1929-33 
 
Palle Lauring fortæller: 
Møn er ikke mere kendt for overtro og trolddom, end Sjælland eller Falster, men i et lille sluttet ørige 
er det lettere at få hold på, hvad den gamle bygdetro gik ud på. Klintekongen bor naturligvis i Møns 
Klint, men han hersker ikke over hele øen, kun over ”Høje Møn”. Vestpå hersker Grønjætte, og de to 
slås ikke, man har snarest indtryk af at Grønjætte er Klintekongens lensmand. Grønjætte har slået 7 
kæmper på Falster, og det må minde om gamle kampe mellem landsdelene, Mønboerne elsker ikke 
Falstringerne i deres sagn. Grønjætte hviler i Grønsal på Hårbølle Mark, han har sundet sig på 
Hvilestenen i Frenderup, og på hans grav ligger den Klingresten. Den østlige vætte Klintekongen, 
hedder egentlig Kong Opsal, og ”Opsal” betyder egentlig noget i retning af det høje helligested. Han 
skal holde fronten mod Klintekongen ovre i kridtklinten på Rø, eller som den hedder på tysk: Rygen. Rø-



kongen hedder Grap. Opsal har en dronning. Hendes navn er glemt, men en klinteknude hedder 
Dronningestolen. Grønjættens hustru hedder Fane. De to gamle bygdeguder, der deler Møn imellem sig, 
færdes ridende. Kong Opsal kan finde på at køre, men begge er de på gejl jagt efter ellepiger og 
havfruer. Man dyrker de to jætte med drikofre, en skat øl, og Grønjættens hest får det sidste neg. 
Det lader man stå ude. 
Det er ikke hele historien. På Østmøn hedder en mystisk jætte Huno. Hans helligsø er Hunosø, og han 
er sandsynligvis oprindelig en søvætte, der bor netop i den sø, så den har vel været helligsø. Han 
kendes ellers også på Falster. Til gengæld har Østmøn endnu en lokal vætte, en Geddekonge med 
tyrehoved. Han bor i Borresø og har en sunken kirkeklokke hos sig. Vestmøn er ikke helt snydt. Kong 
Asger ligger i Asgers Høj. Men når øen komme i nød, vil Klintekongen drage ud og mane strandstenene, 
så de bliver til krigere og redder Møn. Det kaldes Kongeridt. Han har gjort det to gange allerede, og 
han skal gøre det én gang til. 
Hvad af alt det er bygdeguder, hvad er gamle storbønder og høvdinger, der er gledet halvt over i 
mytologien, og hvad er rent vrøvl?  
En svag mindelse om gamle riter og tro, en hukommelse, der har holdt liv i rester af en bygdetro mere 
livsnær og levende end de islandske skjaldes kunstlede rekonstruktion af den officielle Asalære.  
Den bygdetro, vi her har halvglemte brokker af, var livstro, livssyn, et samliv med landet, en hvilen i 
den hjemlige verden, en tryghed overfor det meget, som ingen kunne klare for sig, men som var 
”skæbne”, indtil dyrlæger, læger og landbrugskonsulenter skabet en ny viden, en saglighed en ny 
tryghed der gjorde den gamle overflødig. 

 

 
 

I nutidsoverleveringer forekommer Fane særlig knyttet til kirken: 
 
”De siger jo også, at Fanefjord Kirke er bygget for Fane – ja, det var da egentlig tårnet, og så sad hun 
deroppe og så, når Grønjæger kom hjem” ,  fortæller en 65-årig gårdejer i Vollerup i 1913.  



Den kloge mand, Per Hendrik i Tostenæs født 1821, mener derimod, at Fane var den mand, der byggede 
kirken:  

”De byggede først i Dame, men hvad de byggede om dagen, blev revet ned om natten…” 
Det var en, der hed Fane, der byggede den. 

Og så byggede han den for en, 
og han skulle ikke give noget for det andet end at sige hans navn. 

Han boede ude i en af højene der; 
og ellers skulle han jo tilhøre ham. 

En dag lå han derude på højen,  
og hører en der græder,  

og så er der en, der siger: 
”Nu skal du ikke græde,  

for nu kommer Fane med kristent blod til dig.” 
Og Fane blev så gal, at han rendte skulderen imod tårnet, og derfor står det skævt. Og kirken ligger 
ved en å i landet, og derfor hedder den Fanefjord. 
Det velkendt nordiske sagn om kirkebygningen, der her er blandet sammen. Det om manden, der skal 
gætte bygmesterens navn, er jo Find-sagnet fra Lund Domkirke. Det andet om kirkens grundvold, der 
må flyttes, fordi troldtøj – i reglen ”Bjergfolkene”  i det omkringliggende høje – ikke vil have den, hvor 
det først var bestemt, er dog langt almindeligere. Det fortælles om kirkebygninger overalt i Norden, 
på Møn også om Borre og Magleby. I Fanefjord er det optegnet med det særlige østdanske træk, at en 
murersvend, der lurer for at opdage, hvem det er, der er på spil om natten, mures med ind i muren; kun 
en slip af hans frakke stak frem, eller: ”Kun en våd plet på muren viste stedet.” 
 
Dette kirkebygningssagn fortælles ofte for at forklare sten eller murrester på et sted, hvor man 
ellers ikke kan begribe, hvorfor der ligger sådan noget; det er således tilfældet med Præstebjerg og 
matr. – nr. 13 Vollerup,  hvor kirken begge steder skal have ligget. Dertil kommer så Fanefjord Kirkes 
mærkelige afsondrede beliggenhed, som også har bidraget til at ægge fantasien til at give en 
forklaring.   
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Fanefjord Kirke 
Da man begyndte at bygge Fanefjord Kirke i Dame, blev alt, hvad man byggede om dagen, revet ned om 
natten og ført derhen, hvor kirken nu ligger. Yderligere var der i nattens løb bygget lige så meget til 
som murerne dagen i forvejen havde muret. En af murerne besluttede sig til at våge om natten for at 
se, hvorledes det gik til. Han lagde sig derfor oven på muren for at holde øje med det hele, I løbet af 
natten kom da også de overnaturlige og murede videre, som de plejede. Men de murede hen over 
manden, som lå der. Han kom på den måde til at ligge i muren, og han ligger der den dag i dag. En våd 
plet i muren som aldrig kan tørres, og som har form som et frakkeskød, viser endnu stedet hvor han 
ligger. 

Skrædder N. K. Petersen, 1920 efter tækker Hans J. Hasen, Sønderby og Niels Kristian Madsen, 
Dame. 
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Myten om byggeriet af Fanefjord Kirke! 
”Dette er beretningen eller myten om, hvordan det gik til, at Fanefjord Kirke kom til at ligge, hvor den 
nu er, det er blevet fortalt gennem generationer i min familie: 
 
Se, da der i midten af 12-hundrede tallet blev tale om at bygge en kristen kirke, var der blandt den 
almindelige befolkning stadig meget overtro, og de ville ikke helt slippe troen på det vi nu kalder 
hedenskab. For disse folk eksisterede stadig de gamle ”Hellige Steder”, som bl.a. omfattede 
Præstebjerg, Lovbjerg og Blótkilden (denne er lige syd for Præstelunden ved præstegården). Disse 
tre punkter dannede yderpunkter for det der blev kaldt ”Den Hellige Trekant”.  
Så skete der det, at lige her inden for dette område blev det bestemt, at den kristne kirke skulle 
bygges. Det kunne naturligvis ikke gå an, så hvad der om dagen blev bygget, blev om natten flyttet ud 
til det sted, hvor kirken nu ligger, indtil man opgav at bygge i Vollerup By, men fortsatte byggeriet ved 
Fanefjorden, hvor den så knejser i ensom majestæt, medens de fleste andre sognekirker er bygget i 
en landsby”! 

Fortalt af fhv. gdr. Ragnhild Hansen, Præstebjerg 
”Den Hellige Trekant” 
Der er således mange beretninger om byggeriet af Fanefjord Kirke og ligeledes hvor den skulle have 
ligget – på Præstebjerg eller på matr. nr. 13 Vollerup, det er der hvor Damsborg nu ligger eller i ”Den 
Hellige Trekant”, på marken mellem Lovbjerg og Præstebjerg, som er matr. nr. 8, Vollerup By og 
tilhører Kai & Sigfred Nielsen, Vollerupgade 28! 
 



 
 

I hedensk tid fik Præstebjerg sit navn af at det blev brugt til offersted. Lovbjerg fik sit navn af, at 
være tingsted, der var tolv sten i en rundkreds med en større i midten til oldermanden og Blótkilden 
fik sit navn af, at give det vand der blev brugt til rense offerkarrerne på Præstebjerg – Blót, betyder 
offer - . 
Ved kristendommens indførelse blev der bygget kirker rundt om i landet og ligeledes skulle der bygges 
en kirke her i sognet og helst midt i sognet!  
Midt i sognet var midt i ”Den Hellige Trekant”, så kirken skulle bygges der, men det der blev bygget 
om dagen blev flyttet om natten ud til det sted, hvor Fanefjord Kirke ligger, de gamle hedninge ville 
ikke have kristendommen indenfor deres helligdom, så derfor ligger Fanefjord Kirke i udkanten af 
sognet! 
Der er også dem der siger at Skettelshøjene er blevet til, af det jord som tabtes af de flyttede sten 
fra kirkebyggeriet i Vollerup og ud til Fanefjorden!!!  

Jonna Kjær-Nielsen 
Præstebjerg ifølge Paludans Møns Historie: 
I baggrunden, nordøst for kirken, rejser sig på sletten en sjælden smuk og høj bakke, som efter en løs 
beregning (efter de instrumenter til nøjagtig at måle højden mangler) stiger 230 til 250 fod over 
Østersøens overflade. 
Den kaldes, Præstebjerget; et navn, som den ingenlunde kan have af de kristelige præster enten før 
eller efter reformationen, da ingen der, har haft sin bopæl eller agerland; altså – af de hedenske. Man 
siger at dette jordbjergs midte og top har i gamle dage været omkranset af to rader store sten, en 
overmåde stor granitblok øverst i middelpunktet, hvilket sagn uden tvivl er rigtigt, da den meget 
virksomme bonde Lars Henriksen af Damme, i hvis mark bakken ligger, endnu årligt udgraver en 
mængde store, i den ene ende spidse sten, mest i den midterste runddel.  
 
”Også brænder der”, hedder det: ”Om nattetider på dets top en ild, og fra den indre bageovn – som 
man antager i dets fod mod øst – skal ofte den i bjerget boende godmodige troldkvinde have udstukket 
på bageovns skovlen brød til fattige. Undertiden vil man også se underlige gestalter i præsteklæder på 
bjergets top, høre salmetoner og somme tider igen veklager og frygtelige skrig” m.m. 
 
Alt sammen ved fortællinger lige fra hedenold af, opbevarede levninger af skandinavernes 
gudsdyrkelse og af deres overtro, forplantede i nedstigende linie lige til vor almue 
 



 
Ifølge heraf synes det rimeligt, at Præstebjerget har været et Thors Tempel og en forsamlingsplads 
for afguds-præsterne – som også hedder ”Drotter” – i de allerældste tider. Man ved at disse drotter 
ej alene forestod de afgudspræstelige forretninger, men var tilmed gamle hærdede krigere, beæret 
med folkets og kongernes tillid, brugtes af disse som et slags statsråd, som gesandter i krig og fred, 
der i kongens armé måtte ved hellige gange, eller ved skrigen, galderen og magiske udråb opflamme de 
krigendes mod eller og påkalde afguden om hjælp for deres parti, om sejr og hævn over det fjendtlige. 
 

 
”Præstebjerget er tabt ud af en troldkvindes forklæde  

og deri findes en guldkæde, som kan frelse hele Danmark!” 
 

Myten om ”Guldringen i Bakken” 



Denne historie er foregået for mange, mange år siden, dengang da der endnu fandtes natmandsfolk, og 
landsbyens folk var meget overtroiske. Den er igennem flere slægtled fortalt i min familie, uden dog at 
nogen før har nedskrevet den. 
Det var meget tidligt en dejlig søndag morgen, før nogen var stået op. Ved foden af en bakke lå en 
gård. Den unge bonde på gården var vågnet og lå og vendte og drejede sig i sengen, men kunne ikke 
falde i søvn igen. Han stod op, tog tøj på og gik en tur rundt om gården og ville så gå ind igen, men da 
han syntes, at det var så dejlig en dag, besluttede har at gå lidt ud i markerne og op på højen for at 
nyde udsigten og se til fårene, som græssede der. 
an gik og fløjtede på en melodi, medens han så sig omkring. Mosekonen havde brygget kraftigt denne 
nat. Tågen lå som et dejligt hvidt og blødt lag hen over lavningerne. Medens han således gik op ad 
bakken, synes han pludselig at se en skygge bevæge sig forude i disen. 
Han listede sig langsomt og forsigtigt derhen til. Da så han en fordybning ind i skrænten, og derfra 
kom en ung kvinde gående frem. Hun bar på nybagte brød, som nu skulle ud og svales af. I et par 
sekunder stod de og så på hinanden.  
Da udbrød bonden vredt: 

”Hvad i al verden laver du her. Ved du ikke, at det er min jord, du er på?” 
Kvinden så meget forskrækket og bange på ham, og han fortrød sit kraftige udfald. Hun sagde med 
rystende stemme, at hun ville fortælle ham noget, som ville få betydning for ham, hvis han så ville lade 
være med at fortælle nogen, at de boede her, og hun bad ham om lade være at råbe så højt, for ikke 
at børnene skulle blive tilkaldt. Han fik et kig ind i hulen og så, hvordan de mange børn legede, og 
hvordan der så ud derinde. En af børnene kom frem i åbningen og kiggede nysgerrigt ud; men da det så, 
at det var bonden nede fra gården, trak han sig skyndsomt tilbage til de andre. 

 
Bonden fik medlidenhed med de stakkels folk, som var udstødt af samfundet, bare fordi de var tatere. 
Selvfølgelig var de fleste uærlige og stjal; med hvad kom det af? De skulle dog også leve. De havde lige 
så meget ret til livet som vi andre. – Han følte et stik af samvittighedsnag. De havde vel knapt nok til 
deres daglige brød. 
Kvinden begyndte at fortælle: 
”Vi har boet her i mange år. Mine forældre flyttede hertil, da de lige havde fået mig, og jeg har altså 
levet hele min barndom og indtil nu. Da jeg var 17 år gammel, kom min mand hertil med sine forældre. 
Tre af hans søskende var døde. 
Vi blev så mand og kone og bor selv her med vore børn. Både hans og mine forældre er nu døde og 
begravet her i bakken. 
Jeg har altid været synsk og kunnet spå. Hvis du fortæller til noget menneske, hvad jeg her fortæller 
dig, skal alverdens forbandelse ramme dig; men hvis du tier stille, så vil du aldrig komme til at mangle 
penge. Dog når du er blevet en gammel mand, må du fortælle det til den ældste af dine sønner. 
Der ligger en guldring gemt her i bakken, og denne ring gør, at du og din slægt på gården ikke skal 
mangle penge, men husk: Hvad jeg sagde, hvis du fortæller nogen om os her, vil min forbandelse ramme 
dig.” 

Derpå  bød hun ham det ene brød og forsvandt ind i fordybningen. 
 

Bonden gik tankefuld tilbage til gården med brødet i hånden. Da han kom hjem, kunne han ikke styre sin 
lyst længere og tog en bid af brødet, som smagte ham meget vel. Så skyndte han sig at gemme det 
bort, hvor ingen uden han selv kom. Derefter gik han ind i soveværelset og stod og så på sine tre 
sovende børn. Den ældste var en søn på 4 år, den mellemste en datter på 2 år og den yngste en søn på 
5 mdr. Han stod og tænkte på, at som han holdt af sine børn og ønskede, at intet ondt ville ramme dem, 
ligesådan ønskede selvfølgelig den kvinde han havde talt med for sine børn. Herpå lagde han sig for at 
sove på det; men da han igen var kommet i seng, tænkte han, at det var noget, han havde drømt. Der 
var bare det, at han havde jo det brød, og det var og blev der, hvor han havde lagt det. Endelig 
overmandede søvnen ham, og han vågnede først op klokken 6. Så snart han var vågnet, faldt nattens 



hændelser ham i tankerne, og han grublede og grublede dagen lang, han kunne endda ikke samle 
tankerne under gudstjenesten. 

 
Dog kom han stadig til det samme resultat: Det måtte være rigtigt, det han havde oplevet, ikke bare 
en drøm, for brødet var jo hos ham. 
Således gik dage, uger, måneder ja endda år, mange år. 
De havde fået mange børn og var efterhånden kommet noget op i årene. Stadig havde han dog ikke 
forsøgt at finde ringen. Han var lidt ræd for det, for overtroisk var han jo. Desuden manglede han 
aldrig penge; de havde det så godt, at de sagtens kunne klare sig.  
Alligevel tænkte han gang på gang på, hvad der var hændt for ham, og så vidt muligt han kunne, undgik 
han at komme i nærheden af den del af bakken, hvor han havde mødt natmandskvinden. 
Da han mærkede, at han skulle dø, tog han sin ældste søn med hen til den hulning, hvor han havde mødt 
kvinden, og her fortalte han så, hvad hun havde sagt til ham.  
Herpå gik de igen hjem til gården. 
Kort efter døde den gamle bonde, og den ældste søn overtog gården. Han var dog ikke nær så 
overtroisk som faderen, men ville dog ikke for tælle sin søn om det, før det var tid. 
En dag gik han så op på bakken og begyndte af grave. Han gravede længe, men fandt dog ingen guldring. 
Derimod fandt han grus og forstod nu, hvad kvinden havde ment.  
Han begyndte altså at sælge grus, og det blev efterhånden til en god indtægtskilde for ham. 
Men den side, hvor natmandsfolket havde boet i, blev der ikke gravet i. 

Den er der endnu, og hvem ved hvor længe!!! 
 

Nedskrevet af min søster Kirsten Hansen 
 

Blåkilde eller Blotkilde, Fanefjord, ved hjørnet af den gamle præstegårds have eller park findes 
et fugtigt område på en mark. Her fandtes kilden til omkring 1950, da den blev tildækket for at undgå, 
at løsgående kreaturer skulle falde i den dybe kildebrønd. Kilden har været en del af en oldtids-
kultplads. På det nærliggende "Lovbjerg" stod 12 store sten i en kreds med en større sten i midten. 
Her ofredes årligt 2-4 mennesker, og de hedenske "Goder" eller præster rensede efter ceremonien 
offerkarrerne i "Blotkilden" ved foden af "Præstebjerg". Her stod også en nu forsvunden stenstøtte.                   
LASA 
 



Blótkilden

Græderen el. 
Maglevandfaldet 

Præstekilde 

 
 
”Blótkilden” 
Sagn og myter om dette sted er mange steder beskrevet i ”Møns Historie” og også i folkemunde blevet 
fortalt videre.  
”Blótkilden” som i ”Danske Helligkilder” af Siegfred Svane er nævnt som ”Blåtkilde” eller ”Blótkilden” 
har været en del af en oldtids-kultplads. 
På Lovbjerg stod 12 store sten i en kreds med en større i midten sandsynligvis brugt i lovting. 
På Præstebjerg ofredes der før kristendommens indførelse mennesker, hvorefter de hedenske 
præster rensede offerkarrerne i  ”Blótkilden”. 
Resens Atlas Møn (1666-88): En kilde, kold om sommeren, varm om vinteren.  
Ved foden af Præstebjerg vælder en kilde, som om sommeren er helt kølig, om vinteren derimod er den 
lunken og smelter straks is, der bliver kastet i den.  Kvinderne drikker af den, når de plages af smerter 
i livmoderen, og får det for det meste bedre. 
Det siges også, at et dybt vandhul, der stedse står fuldt til bredden, men aldrig flyder over. Almuen 
kalder den ”Blekilde” eller ”Blukilde”. 

Siegfred Svane: Danske Helligkilder  
 
”Kong Kat” 
Lige så uhistoriske personer som Grøn og Fane er den ”Kong Kat”, der skal være begravet i Kathøj ved 
Askeby. Der har været både den ”Store Kathøj”  og en ”Lille Kathøj” nær voldstedet Hovgaard – hvor 
man så naturligvis mente, ”Kong Kat”  boede - , men de er nu begge sløjfede. 
Om Undervætter i høje og bakker har man i øvrigt ikke mange beretninger fra Fanefjord.  
Paludan siger, at der bor trolde under Askehøjene ved Askeby. Og Annette Jensen fortæller i 1885 om 
en mand, der så: 
 
”En Høj nær Færgestedet Grønsund stå i lys lue, og en hel mængde små puslinger dansede derinde. 
Dersom han nu ikke havde haft sine heste at passe på, så havde han gået hen til højen og kastet sin 
kniv i ilden; for når han havde lagt stål for sig først, så kunne intet Troldtøj have skadet ham, og så 
kunne han have fået opdaget, hvordan det hang sammen” 

Her er måske tale om Barhøj, der er sløjfet i Kokseby-Damme-skellet??? 
 



Barhøj 2003 

 
”Barhøj” er adopteret af en borger i Fanefjord og bliver passet og plejet i samarbejde med amtet,  

det er ”Sydhøj” der er fjernet! 
 

Mulrøj 
Iflg. sagnet er der ”Troldtøj i højen”: 
På Vollerup matr. – nr. 27 skal også have ligget en høj med ”Troldtøj” i. Og Maalerhøj (Mulrøj) på 
Vindebæk Mark:  
” Mulrøj, hvor der er set lys brænde, kan takke sine trolde for, at den endnu er bevaret.”  
Da den o. 1850 skulle sløjfes, magede de det, så et par træsko revnede for den daglejer, der 
begyndte, og så turde man ikke mere.  
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Mulrøj er en gammel ”Blushøj”,  
som før i tiden brugtes til at meddele sig til de omliggende sogne og øer. 

Den er ”adopteret” af Fanefjordskolen og 3. klasse passer den for Storstrøms Amt. 
 

Jonna Kjær-Nielsen 

 
 

Hr. Truels Døtre! 
En nordisk folkevise om Hr. Truels 3 døtre, der overfaldes og skændes af røvere, er blandt andre egne 
også stedfæstet til Falster-Møn. I Sandvigs gengivelse af sagnet, der beror på mundtlig overlevering, 
fortælles, at røverne blev rettet på en høj mellem Fanefjord Kirke og Hårbølle. Også krigsråd L. 
Schiøtz nævner i ”Møens antiqvariske Beskrivelse” 1854 de 2 røveres henrettelse her, og at den 
tredje efter en pilgrimsrejse blev ”begravet i en Høj, Hestehave kaldet, hvor et kors har stået, men 
som blev ødelagt i sin tid af Venderne”.  
Ellers nævnes gerne Pilgrimsstenen som hans grav. 
 
Pilgrimsstenen har ligget i skellet til Kokseby nær Fanefjord indre Vig, var stor og tilhugget. 
Til stenen har været knyttet sagnet om ”Hr. Truels døtre”, der af røvere blev voldtaget og myrdet; 
røverne viste sig at være pigernes egne brødre, der som små var blevet fanget af røvere. De to blev 
stejlede, den tredje sprang ud af vinduet og undløb. Han sonede siden sin synd med pilgrimsrejse.  
 
”Kom siden tilbage og blev begravet på Hårbølle Mark, hvor der tilforn har stået et lidet Liigtræ med 
et kors, som kaldtes Pillegrimssteenen, hvorved ere opgravede mangt Menneskeben”. 
 
”Dette sagn fortælles på Møn med indflettede vers af den gamle vise, som findes i Danske Viser fra 
Middelalderen III, 392”, meddeler Thile i 2. udgave af sin Danmarks Folkesagn I, 364, (1843), hvor der 
også findes en mængde henvisninger til ældre litteratur om Møen, hvor sagnet om Hr. Truels døtre er 
omtalt.  
En udførlig redegørelse for Folkevisen ”Hr. Truels Døtre” er givet af Axel Olrik i Danmarks gamle 
Folkeviser, Danske Ridderviser I, 1895-98, 114 ff, vise nr. 338. 
Under Vender krigen gik i året 1172 en skare vendere i land på Møen ved Grønsund, hvor de 
nedhuggede et på strandbredden rejst kors. Dette kors er måske identisk med det kors, der, som 
ovenfor nævnt, hedder ”Pilgrimssten”, hvortil sagnet om ”Hr. Truels Døtre” henlægges.  
 
Efter B. C. Sandvigs oplysninger (1776) kunne det se ud til, at der har været en begravelse ved 
Pilgrimsstenen, og denne gravplads har øjensynlig hørt den kristne tid til, siden der har været rejst et 
kors ved den, måske det sidste minde om en kirke eller kapel for fiskere og søfolk? 
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Sagn om Røvere! 
I Koxeby boede omtrent år 900 en mægtig ridder ved navn Hr. Truels, som med sin hustru, fru 
Mettelil, havde seks børn; men røvere bortstjal deres tre sønner, så de havde kun tre døtre tilbage. 
Om disses skæbne fortæller sagnet: 
 
En søndag morgen vækkede Fru Mettelil sine døtre og sagde: 



 
”Stå på, mine døtre, I sove vel hårdt! 

Nu haver I sovet jer Froprædiken bort!” 
Hvortil jomfruerne svarede: 

”Og have vi forsovet vor ottesang, 
da ville vi gøre vor højmesse lang.” 

Men da de komme til Tostrupe Lund, 
der mødte dem de tre røveres hund.” 

 
Og da kom røverne og sagde til jomfruerne: 
 

”Enten ville I være tre røveres viv, 
eller vil I miste jert unge liv?” 

Men de gav røverne til svar: 
”Ikke vil vi være tre røveres viv! 

Langt heller vil vi miste vort unge liv!” 
 

Da dræbte de to røvere dem, skønt den tredje rådede derfra; og de lagde jomfruernes lig i sække, og 
bredte deres klædningsstykker og kostbarheder ovenpå. Silde ud på aftenen kom hver med sin pose til 
Hr. Truels´s gård, tog plads ved bordet og lod sækkene stå henne i krogen. Nu begyndte de at drikke 
og drak Hr. Truels således til, at han måtte gå til sengs. Derefter begærede de Fru Mettelil, som blev 
ene tilbage, men hun vidste vel at redde sig og bad dem om, at måtte se, hvad de havde i deres sække. 
Men da hun så sine døtres klæder, gik hun ud og vækkede Hr. Truels og alle hans mænd. Røverne blev 
da taget til fange og bekendte for Hr. Truels, at de var af ældet herkomst, men at de engang, da de 
skulle gå i skolen, var strålet af skovrøvere.  
 
Da kendte Hr. Truels i dem sine egne sønner og gav dem det råd, at de skulle rejse til Det Hellige Land, 
for at sone deres brøde. Men de to ældste, hvilke havde den største skyld, ville lade deres liv vor liv. 
Den yngste derimod gjorde en Pillegrimsfart. 
Øst for Horbelev Kirke ses endnu den høj, hvor de to er stejlede. Den tredje kom efter flere år 
tilbage, levede lang tid der på egnen og gjorde bod for sine synder. Da han var død, blev hans legeme 
begravet på marken der, hvor endnu ”Pillegrims-Stenen” ligger. 
Om denne begivenhed har Horbelev beboere opbevaret en gammel vise, efter  
 

”Beskrivelse over Øen Møen” 1776, af B. C. Sandvig: 
Hr. Truels i Koxeby 
I Koxeby har ved år 880 eller 900 boet den mægtige ridder Hr. Truels, hvis døtre, da de ville gå til 
Horbelev Kirke på Falster, efter de her på den tid ingen kirke var på landet, blev dræbt af 3 røvere, 
hvoraf den ene var deres kødelig e broder. Herom har Horbelevs beboere en gammelvise, som 
Pontoppidan omtaler Marm. Dan.Tom.I.p. 275, og som jeg her vil indføre, eftersom den viser både Møns 
og Falsters gamle navne, og dog aldrig før er trykt. 
Voldene og gravene om hans slot kan endnu ses spor af.  
Visen lyder således: 
 
1. Hr. Truels han boede ude ved ø, 
   langt ude ved Fruerlands-Ø, 
   så høviske haver han døtre tre; 
   men silke drager de roser. 
 
2. Fru Mettelil vækker sine døtre tre, 

   langt ude ved Fruerlands-Ø: 
   stå op mine døtre, jeg vække eder vil; 
   men silke drager de roser. 
 
3. Stå op mine døtre, I sove vel hårdt, 
    nu have I sovet jer proprædiken bort. 

 



4. Og have vi sovet vor proprædiken bort, 
   da ville vi gøre vor højmesse lang. 

 
5. Fru Mettelil slår ude deres gule hår, 
    hun vidste ej, hvor det skulle dem gå. 

 
6. Hun fletter dem alle 4 til midje, 

    den tredje skætter hun meget vel. 
 

7. Så slår hun over dem kåben blå, 
    til Horbelev kirke ville de gå. 

 
8. Men der de komme i Tåstrupe Lund, 
    der mødte dem tre røveres hund. 
 
9. Men der de kom i Tåstrupe Riis, 
    der blev dem tre røvere vis. 
 
10. De røvere gange til tone, 
     de skemte deres knive så brune. 

 
 

11. De stemme deres knive både brune og blå, 
     til Horbelev (Åstrup) kirke mon de gå. 
 
12. Da de kom tilbage i Tåstrupe Riis, 
     der blev dem igen de tre røveres vis. 

 
13. Enten vil i nu være tre røveres viv, 
      eller I vil miste jert skønne liv. 

 
14. Ikke vil vi være tre røveres viv, 

langt heller vil vi miste vort skønne unge liv. 
 

15. Den tid de havde de to da myrdet, 
langt ude ved Broderlands Ø, 
den tredje stod dem så hårdt imod. 
 

16. I gøre det for vores ære, 
I gæste Hr. Truels i kvæld. 
 

17. Det lakked nu fast ad kvælde, 
de gæsted Hr. Truels i kvælde. 

 
18. Og der drak de så længe, 

langt ude på Fruerlands Ø, 
de drikke Hr. Truels til sengs. 
 

19. Hør i stolte Mettelil, hvad vi siger jer, 
vil I nu love os alle tre. 

 
20. Vel vil jeg love jer alle tre, 

må jeg kun i jeres sække se. 
 

21. Stolt Mettelil i deres sække så, 
der så hun hendes døtres røde guld lå. 
 

 
22. I sidde ned og tøve lidt, 

medens jeg sanker mit guld i skrin. 
 
23. Stolt Mettelil ud af døren træder, 

så stor en jernstang skød for igen. 
 

24. Stolt Mettelil svøber sit hoved i skind, 
så går hun i højenloft for Hr. Truels ind. 

 
25. Stå op Hr. Truels, og klæd eder på, 

de røvere har vore døtre myrdet. 
 

26. Hr. Truels lader råbe over sin gård, 
stå op mine hofmænd, bind harnisk på. 
 

27. Binder harnisk på foruden falsk, 
de røvere er så hårde halse. 

 
28. Siger mig nu I røvere her, 

hvem eders forældre er. 
 

29. Vor fader sendte os i skoven at gå, 
da blev vi af skov-røvere stjålet bort. 

 
30. Der har vi været i 14 år, 

ædt vores brød med kummer og sorg. 
 
31. Nu er de gamle skov-røvere døde, 

nu er vi gået ud at søge vort brød. 
 

 
 
32. Den første gerning vi har gjort, 

i går myrdede vi tre jomfruer gode. 
 
33. Hr. Truels han svarede, han var vel ve, 

ak, nu er alle mine børn forseet. 
 
34. Det var eders moder i ville trolove,  
     det var eders søstre i myrdede i går. 

 
35. Jeg vil nu give eder klæder og nye, 



så må I rejse af land og by. 
 

36. O nej, kære fader vi ikke vil, 
liv for liv det hører så til. 
 

37. De ledte dem udenfor byen, 
langt ude ved Argelands ø, 
og der måtte hoved for klingen springe, 
men silke drager de roser. 
 

38. De to måtte klæde stejle og hjul, 
langt ude ved Fruerlands Ø, 
den tredje fik skoven til skjul, 
men silke drager de roser. 
 

 
 
 



Grufuldt sagn 
Ligger der nu en virkelig begivenhed til grund for dette grufulde sagn? 
Jeg tror ikke man bør tvivle om, at det i hovedsagen kan være sandhed. Det er skrevet af den 
omhyggelige Thiele i begyndelsen af forrige århundrede, da slægt efter slægt havde bevaret 
erindringen om begivenheder, som ofte gik tilbage til den mørke middelalder, og som ikke sjældent har 
stået for en historisk prøve, når en sådan har været mulig. 
Med hensyn til grusomheder, bortførelser og røverier stod middelalderen jo ikke tilbage for vor tid, 
selvom dimensionerne dengang var mindre. 

Acton Friis: ”De store øer” bind II side 408-9  
 

 

 
 
 

Iflg. Mads Lidegaard ”DANSKE STEN FRA SAGN OG TRO”  
er Pilgrimsstenen, Fanefjord, forsvundet! 

Og er den nu det? 
Iflg. Niels Poulsen, Fanefjordgade 149 ligger dele af pilgrimsstenen nu i hans have. 
Forhenværende vognmand Konrad Petersen er vokset op på den ejendom, som Niels Poulsen nu ejer, han 
fortalte at Pilgrimsstenen lå på marken til denne ejendom, matr. nr. 19, og at:  

”Den var stor som et hus”. 
Konrad Pedersen havde i 1950érne og 1960érne forretning der, hvor nu Eigil Olsen, Fanefjordgade 151,  
har vognmandsforretning. 
Dele af Pilgrimsstenen, der lå i marken på Niels´s ejendom, er nu flyttet den ind i dennes have, den er 
blevet delt i flere stykker, en stenhugger som boede i Klemmen havde den under sin hammer bl.a. til 
vejmateriale og man kan stadig se mærker fra boret. 
Niels Poulsen beretter, at da han gravede stenen op for at flytte den, stødte også han på 
menneskeknogler, så måske er det pilgrimmen der er dukket op i Damme By, ja, det er jo omkring 1000 
år siden, historien skulle have fundet sted, så historierne og myterne er mange i de forløbne år! 
 



 
 

Iflg. overleveringen har Pillegrimsstenen har ligget i skellet til Kokseby nær Fanefjord indre Vig! 
Og måske passer det? Med lidt god vilje er matr. nr. 19 Damme By, måske i skelet til Koxeby nær 
Fanefjord indre Vig!!! 

 
Lindormen i Trehøjene 
I to høje i Damme, måske to af Trehøjene på matr. nr. 7a, (matr. nr. 7a er Præstebjerg jorden) mener 
man, der har været en lindorm, som pastor A. Bork (1733-57) engang var i lag med. Et barnebarn af en 
landbrugskarl, præsten havde, fortæller således derom: 
”Folk der i Damme vidste ikke, hvad det var, der boede i højen, men de kunne se, at det havde fast bo i 
denne og havde sin gang over i den anden, for der var ligesom en gangsti mellem dem, som der aldrig 
voksede et strå på. Til sidst kunne de aldrig få et stykke kreatur til at gå i den mark, hvor højene var, 
og så sendte de bud over til pastor Anker Bork og bad ham om at komme og hjælpe dem. De siger, at 
han kunne mane ned. Det endte dog med, at præsten måtte flygte, og efter den tid kunne man somme 
tider se den, for så gik han fra den ene høj til den anden, når han fik det i sinde”.  
 
Pastor Obel (1841-57) så engang Lindormen stå på halen oppe på Kongsbjerg – som nu ligger for enden 
af Vindebæk Kobbelvej - fortæller hans datter: 
Den rystede advarende på hovedet og manken. Far kom hjem og var meget stille:  
”Jeg har set Lindormen, hvad mon der nu vil ske, for det sagn går der, at den viser sig kun, når der er 
ulykke i vente over landet, og sidste gang kommer den, når Danmarks undergang forestår”? 
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Kongsbjerg er en bakke med end del bevoksning og den er tilknyttet gården for enden af Vindebæk 
Kobbelvej. Poul Hansen, nu Kobbelkildevej 2, som har boet der det meste af sin barndom på Kongsbjerg 
fortæller, at hans mor Emma Hansen, ofte hentede sand i bakken til sine gulerødder, men da hun fik at 
vide, at der i bakken lå en guldkæde, som Lindormen passede så godt på at den ville slå dem ihjel, som 
fandt kæden, holdt hun op med at grave efter mere sand der!!! 



Jonna Kjær-Nielsen 
Lindormen i Kongsbjerg! 
I Fanefjord sogn er der tre bakker, Lovbjerg, Præstebjerg & Kongsbjerg, og navnlig fra den sidste var 
der en herlig udsigt. Når der kom gæster i Præstegården, skulle avlskarlen gerne køre os derop, og 
samtidig hilste vi på hans fader, en velstående gårdmand, som ejede Kongsbjerg. Engang fulgte manden 
selv med, og så fortalte han:  
”Ja! Man kan nu mene hvad man vil,  men der er det til, vi ikke kan forstå. Min fader har fortalt, at en 
dag han kommer nedenfor Kongsbjerg, da ser han Lindormen stå på sin hale oppe på Kongsbjerg, den 
rystede advarende på hovedet og manken. Fader kom hjem og var meget stille: Jeg har set Lindormen, 
hvad mon der nu vil ske, for det sagn går der, at den viser sig kun, når der er ulykke i vente over 
landet, og sidste gang kommer den, når Danmarks undergang forestår”. 

Frk. Asta Thorlacius efter fhv. Institutbetyrerinde Obel 
Historisk Samfund for Præstø Amt 1920 

 
Er der mon nogen der ser Lindormen mere? Eller har Danmarks lidt sin undergang??? 

I øvrigt har der været yderligere to bakker i sognet ifølge Paludan: 
Dødningebakken og Langbjergene, alle i Grønved skov eller Fanefjord Skov. 

 

 
 

Om Røddinge-kongens begravelse på Møn  
og to mærkværdige Jættestuer i en høj nær derved. 

 
Så længe Østersøen endnu ikke havde åbnet sig huler i de finske skær og i sin egen afgrund 
hvorigennem den kunne afsætte noget af det vand, som fra Nordsøen, formedes Bælterne, indstyrtes, 
stod den meget højere, end for nærværende tid. Følgen var, at Danmarks strømme og floder ej alene 
da fandtes sejlbare næsten alle vegne, men at også nu en del mindre løb, som førhen kunne befares 
med temmelig store skibe, er ved vandets synkning, som i det baltiske hav har i nogle århundreder 
fundet sted, blevne aldeles udtørrede. 
 
Der går det sagn, at Møns land, indtil det tolvte århundrede, udgjorde en øgruppe af 7 særskilte 
hovedøer, imellem hvilke vikingeheltene og sørøverskibene havde deres bekvemme sejlads og 
smuthuller. – Vore bækkes brede og flade senge, engdragene, de forrige strandlejer, viser iagttageren, 
at der er tilstrækkelig grund for sagnet. Man kender endnu bestemt Grænserne for enhver af hine 
øer, af hvilke Grønø - Fanefjord sogn med landets sydøstlige strækning lige op til Mandemark Sø - og 
Enebærlandet eller højen Møn - Magleby sogn, som skilles fra Vesterlandet ved Borre Mose - var de 
vigtigste. Så bekendt dette er på Møn, så almindeligt antaget, efter fortællingen fra slægt til slægt, 
at disse øer, én eller flere samlede, har haft deres drotter eller fyrstekonger: Grønjæger med hans 
hustru Fane på Grønø, Jetten fra Upsal på Høje Møn o. fl. sysselsætter endnu almuen ved sagn om 
deres bedrifter.  



 
Også Røddinge distrikt. Fordums Sprovø (Sprove) - bevarer mindet om en af sine herrer, under navn af 
Røde, eller Røddingen-kongen. Hans kongerige har været, som næskongernes i almindelighed, 
omskrevet af meget snævre grænser. Vil man efterse kortet, finder man at vandet fra Storebælt, i 
sit løb her, igennem Grønsund til Østersøen har skåret sig i bugten mellem Koster Ø og Tjørnemark, 
har taget en østlig gang op under Frenderup bys gårde, derefter sydlig igennem Åmose over Søgård, 
d.e. Damsholte præstegårds Ellemose, så vestlig over Marienborg engslette, dens vandmølle løb, ud i 
Røddinge Sø til den berømte fiskerhule, og derfra igen i stranden eller Tostenæsbugten. Det hele 
kongerige havde således en omkreds af 2½ danske mil. 

 
Navnet Røthe eller Røe, hvilket hidindtil er meget brugeligt som tilnavn her på landet, har således som 
det hele folkefærd Røtheraner (det jeg drister mig til at oversætte ved: Røddinge), været hæderligt i 
fremfarne tider. Når Facitus taler om de små folkestammer, der boede omkring Longobarderne, siger 
han om Reudignerne, hvilke Anqersen udtrykkelig anviser på Møn, at der er intet synderligt ved dem at 
bemærke, uden at de med de andre dyrke herte. Saros overfætter Vedel (1575) omtaler 
Rotheranerne, i Valdemar den 1.´s tid, som ”Offuergiffne og grumme sørøffuere”.  
 



Hos andre gamle skribenter finder vi dem under navn af Redinger, Redinge=Vender, Røthinger. Nu var 
det vel ikke i sig selv så underligt, om hin romerske historieskriver, der omtaler flere ligeså 
uberømmelige småfolk, har forstået under navn af Røddinger alle mønboer; ej heller er der flere 
grunde for at Rheudigni, Redigne=Vender og Røtheraner heller skal betyde Rûgens beboer, hvad nogle 
ville, end Møns allerhelst da sidste nok ikke, i ældre tider, har givet første meget efter i sørøveri. 
Almuen slev her på landet priser, næst Buse (Buser = etflags sørøverskibe) og Mandemark på Klinten, 
Askemændene og Rødingerne, som på denne egn er naboer, for de drabeligste i oldtiden. Lige meget! 
Men i den specielle danske historie er det dog slet ikke af vejen, af byers, steders og folkeklassers 
navne, sammenlignede med vore oldsagers og vor hedenolds skribenters udsagn, at oplyse, så meget 
som muligt, det ene ved det andet. 
I den mørke tidsalder bringes det virkelige dog sjældent endog kun blot til sandsynlighed, sålidet som 
navnenes oprindelse og begivenhedernes virkelighed lader sig overbevisende godtgøre. Imidlertid 
glæder det oldgranskeren, der med længselsfulde blikke efter nye opdagelser skuer ind i den nordiske 
fortids dunkelheder, og hvis bryst gløder for nationallære og nationalkraft, hvis gamle højsæde han 
øjner i hellige skygger, om han kunne fremføre af højene og gravene selv helte, der har givet små 
folkestammer navn, især når historien ellers gør det rimeligt, at hine virkelig har været til.  
 
Lad så det være, at Anqersen og jeg drømmer, når vi sætter Tacitus´Rødinger og Saros Røtheraner på 
Møn. Vort Røddinge kan i senere tider, end da hin romer skrev, har fået sit navn, og i det  små være 
mærkværdigt nok alligevel.  

 
Iflg. Arkæolog Svend Hansen er Klekkendehøjen og Røddingehøjen identiske 

 
Suhm fortæller: At en vis Søkonge Røthe, i Lejre=kongernes Rorik den 2.´s og Helge den 2.´s tid,  
omtrent år 630, udøvede såre mange grusomheder på de danske øer. Bl.a. lod han sig ikke som andre 
sørøvere nøje med at stille sine fanger ved godset og overklæderne, men klædte dem nøgne, og lod 
dem undertiden fare; hvorfor og endnu til Saros tid, ethvert groft røveri blev kaldet Røthe=Ran. 
Undertiden og sædvanligvis når de havde gjort ham kampen for hård, tog han livet af disse fanger på 
den frygteligste måde. Således f.eks. lod han den ene fod på dem gøre fast i jorden, under et sig lavt 
udbredende træ, drog så med magt en stiv gren ned, bindende dertil fanges anden fod, lod derpå 
grenen pludselig springe i vejret, og det ulykkelige menneske spalte. 



 
Imellem Møn og Skåne har han haft en fægtning med en Søkonge fra Fyn ved navn Hane, som blev 
slagen, hvilket gav anledning til det ældgamle ordsprog: ”Hjemme er hanen dristigst”. –  
Endelig gik en anden søhelt, Harald den Gamle han i møde fra Skåne af og dræbte ham, i hvilken kamp 
Harald dog selv blev dødelig såret og tilsatte livet. Så vidt Suhm. 
Hvem ved, om ikke den omstrejfende fribytter har haft sit bo og sit hjem i det skjulte sund ved 
Røddinge, - om det ej er den samme, der har givet distriktet sit navn og ligger der begravet? Thi man 
fortæller endnu her, at kong Rød skal have været en frygtelig og grusom karl.   
Engang siger man, har en anden konge, der går under navn af Borre Søkarl, fordi han boede på den lille 
ø Borren, nord for Røddinge, vovet sig over på hans gebet, men Røthe, der længe havde kæmpet mod 
ham, skød ham, med en stålbue, pilen igennem ryggen, at han styrtede. Denne Borrekonge har, efter 
sagnet her, forud fældet en af Røthes kæmper Atte, og sænket ham i Attekilde nær Ebbelnæs. Kilden 
er nævnt efter den dræbte. 
 
Man viser endnu i en af Ebbelnæs gårde stedet, hvor Borren Søkarl faldt. Andre eventyr fortælles om 
Røddingekongens mod og grusomhed. Men hans grav findes syd for byen af samme navn. Det har været 
et af den slags begravelser, som i sagaerne hedder kæmpesenge, bygget på sletter eller lavere høje, 
end de, inden i hvilke de kyklopiske stenbygninger kæmpestuer er rejst. Hine mindre anselige end 
disse, altid over jorden, bestående, hvad sengen eller graven selv angår, af et stenparallelogram, 
omtrent 3 alen langt, 1½ alen bredt; deraf to falde på kant rejste sidesten, aldeles glatte indad til 
ligstedet, og net sammenføjede med begge endesten; oven over samme en eneste dæksten, enten flad, 
som Røddingekongens, hvorpå de rimeligvis er sket en ofring, eller aldeles i form af vore grave på 
kirkegårdene, som Grønjægers og Fanes ved Hårbølle, Fanefjord sogn. Uden om stenkisten er eller var 
stedse en dekoration af spidse kampesten i en aflang firkant, af større eller mindre længde, indtil 200 
alen, men aldrig over 15 alens brede, sandsynligvis ganske i målet efter den søhøvdings skib, som på 
forhøjningen blev opdraget og tjent ham til bål, efter at have først forstillet et castrum doloris.  –  
 
Kong Røthes gravminde har været af denne slags. Endskønt stenkransen er brugt til stengærder og 
højen overpløjet, er stenkisten der. Men dækstenen, som har ligget over has aske, befinder nu på den 
kunstige jættegrav, som af forrige kammerherre, A. B. de la Calmette, er anlagt ved det norske hus i 
Marienborg have. Denne overliggersten må have en sjælden høj alder, thi den er så medtagen af 
mangfoldig århundreders vejr og rå luft, at uagtet den oprindelig er den hårdeste stenart, findes den 
pladevis så mør, at den kan pilles bort med fingrene. Hvor materien har været blødere, er rundt om 
dybe indædte furer. Askegrå og brun mos, farer og stenurt har ganske dækket den. Et ærværdigt 
minde fra den grå alderdom! Dens omkreds er hen ved 16 alen, den brede 4½, dens tykkelse omtrent 1 
alen; næsten fald for oven og neden. 

Johan Paludan: Forsøg til beskrivelse over Møen, 1. del 
 

 



Møn 1763 

 
 

Om Fanefjord eller Sønder-sogn 
 

Af sundet Phane-Fjord er Phane-Fjord med landsbyerne:  
Volderup, Dame, Harrbøle, Leerbæck, Toftænæs, Vindebeck, Koxeby, Bremad og Ascheby: 

 
Den kirke Fanefjords på marken åben står, 
fra sundet Fanefjord man den i sigte får. 

En dejlig marmor-sten fra denne kirke førtes, 
til Skåne kirke Lund; men da til hove hørtes, 

at biskoppen Albin dertil fordristet sig, 
unåde fulgte på, som og var ventelig. 

På skansen Hårbølle mod Falster kan man agte, 
en nedbrudt helligdom, om man den vil betragte, 

man ben af mennesker, opgraver, finder der, 
et lig-træ, kiste-lig med krusefiks der er! 

En pilgrimssten i fordum tid og dage, 
af bønder kaldtes det, dertil var vel kapel, 

hvor messe holden blev for hans udfarne sjæl. 
Han var ej slet og ret! Måske han haver vandret 

bort fra Jerusalem1) og ville ej forandred 
sin pilgrimsfærd, måske på klæder bar 
et X, som Erik god, der Dannekonge var. 

Det høje Præstebjerg ved Vollerup betragtes: 
Der er en kilde med iskolde sommervand2), 

med lunkent vintervand, som isen smelte kan. 
En præst, som hed Hr. Hans, i Vollerup har funden 

en krukke fuld af ben, opgraven udaf bonden, 



en kåber-kniv og spyd hos samme krukke lå, 
den krukke var af ler, som denne præst han så! 
Men kåber-krukken blev i Keldby-sogn optagen, 
hvoraf man slutte kan, hvordan de bar sig ad, 
når døde jordet blev med deres dødnings-rad! 

 
1) Muligvis har han lidt skibbrud og er druknet og vandet har skyllet ham op på land, eller og han 

har villet rejse igennem landet, og just i det samme er blevet syg og hurtigt død. 
2)    Kilden skal være god for kvinder der lider af modersyge! 

Beskrivelse over øen Møen af F. Kaalund Christensen 
 

 

 



 
 

Afslutning! 
 
 

”Her hviler Grøn med Fane sin 
som trættet rasken Hjort og Hind. 

Tak bonde god den dyre Gud, 
nu går du tryg ad Sundet ud”. 

 
Dette lille vers går igen og igen i mange af teksterne, og det bliver nævnt mange gange fordi det har et 
sammenhænge med netop den beretning, det er nævnt sammen med! 
De forskellige udformninger og udlægninger af verset er afhængig af den tid de er blevet skrevet i! 
 

Kan Grøn Jæger hjælpes og løses fra sin last  
således at jomfruerne kan udføre deres arbejde og lægge  

”Guldkæden” om det hele land så ingen fjende kan komme til os?! 
 

 
Upsals-Jetten Grøn er en farlig mand siger det gamle vers, han herskede over Møns land, han red i 
det ganske land, så er spørgsmålet om Møn dengang blev anset som eet land og at Grøn var konge over 
hele Møn.  
Tre klintekonger – tre Upsals-Jætter har regeret på de hvide klinter i hind forgangne fortid, som via 
overlevering er gået i arv som en spændende historie, der har mange beskrivelser alt efter forfatter 
og egn! 
 
En anden historie fortæller om en Grøn Jæger der ikke kunne lade være at ty til flasken og derved 
tabte sit land!  
Og disse historier lever i bedste velgående Jæger Grøn & fæstmø Fane!  



Fane tager sig af den faldne jæger, helbreder ham med salve og kvindelig omsorg. Jægeren der 
alligevel ikke kan lade være at ty til flasken for igen at komme falden hjem!! 
Jamen, det kan jo ikke være Fanes omsorg der mangler, hvad mangler så? 
Grøn Jæger, har brug for at være udfarende, han vil gerne redde sit folk – ”tager en tår over tørsten” 
- og kommer slagen hjem, som så mange ”Jægere” og ”udfarende mænd” i vor tid. 
Det udfarende er stadig i højsædet, dejligt med den kvindelige omsorg, når man kommer falden hjem!  
I vore dage lærer kvinderne at være ligeså udfarende som mændene, så måske er det mændenes tur 
til at drage omsorg og derved slippe for:  
 

”En tår over tørsten”  og lade matriarkatet komme til igen, som i skjoldmø Hethes og Fanes tid! 
 
 
 

 
 
 

 
Kort over fortidsminder, bakker og høje på Vestmøn 

 
 
 
 
 



Klekkendehøj 

Præstebjerg 

Grøn Jægers Høj 
Kellers Høj 

Skettelshøjene 

Blótkilden 

Kongsbjerg 

Dørrehøjen 

Skalshøjen 

Fanefjord Kirke 
Mulrøj 

Barhøj 

Lovbjerg Hårbølle Hestehave 

Pilgrimsstenen 

Kong Asgers Høj 

Borrensbjerg 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Kildemateriale! 
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