
Skippinge den 1.5.2003

Starreklin te 's 800 års jubilæum
med historiskrollespil/ middelaldermusik og foredrag.

Ansøgning om midler til kulturhistorisk folkeoplysning fra Dragsholm Kommunes 5% pulje

Igennem de seneste 5 år har middelalderforeningen Ulvsborgens Venner beskæftiget sig med 
formidling af Ods- og Skippingherreds middelalderlige kulturarv. Tanken har altid været at 
formidle et stykke Danmarkshistorie ved hjælp af historiske og arkæologiske kilder med en vis 
lokal forankring.
Gennem formandens historisk- arkæologiske studier stødte middelalderforeningen på en ganske 
særlig middelalderhistorie fra 11-1200 tallet, som rykker Dragsholm kommunes historie helt tilbage 
til tidlig middelalder.

Starreklinte, Dragsholm Kommunes først nævnte landsby

Vel de fleste af os tænker først og fremmest på Dragsholm slot, når der tales om 
middelalderhistorie. Der tales om Roskildebispen, der en gang i 1313 udstedte et dokument på 
’’Draugh”, der må betegnes som Dragsholms ældste dokument.
Dragsholm slot rummer dog en arkæologisk alder, der nok rækker godt 100 år længere tilbage, og 
spor af borgens ældste elementer kan stadig ses på sydfløjens sydlige ydermur.
Om borgen med sit imponerende stenbyggede salshus tilhørte Roskildebispens, vides ikke. Faktisk 
kendes ejerne igennem borgens første éthundrede år ikke. Der foreligger hellere ikke dokumenter, 
der forklarer, hvordan Dragsholm slot kom i besiddelse af Roskilde domkirke.

Karl-Erik Frandsen, Aage H. Kampp og Margit Mogensen skriver i en artikel om ’’Starreklinte -  
Studier over bebyggelse og jordfordeling fra middelalder til nutid” i tidsskriftet Kulturgeografi nr.
123, 1975:
" ...takket være det forhold, at Starreklinte fremfor de fleste andre danske landsbyer udmærker sig 
ved. at der ved et sammentræf a f tilfældigheder er bevaret relativt fyldige oplysninger om ejendoms- 
og bebyggelsesstrukturen lige fra middelalderen og til nutiden, er det muligt at skildre i hvert fald 
hovedtrækkene af Starreklintes meget omskiftelige historie... ”,

Starreklinte nævnes for første gang i et testamente fra 1203. Starreklinte er dermed Dragsholm 
Kommunes "ældste”, eller rettere sagt først nævnte landsby, der kan føre sin oprindelse tilbage til 
1100 tallet, hvor den var én samlet ejendom, der gik i arv fra Skjalm Hvides barnebarn Ingerd 
Pedersdatter til hendes søn, den senere Biskop Peder Vagnsen.
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Peder Vagnsens testamente:
en anledning for Dragsholm og Bjergsted Kommune til at fejre 800 år?

Dragsholm Kommune vil med rette kunne fejre et usædvanligt 800 års jubilæum i 2003, takket 
være Peder Vagnsens testamente.
I Århus bispens Jordebog fra 1312 -  1315, der i sin tid redegjorde for, hvordan Århus domkapitel 
var kommet i besiddelse af de forskellige jorder, udgør Peder Vagnsens skænkninger netop 
jordebogens ældste dokumenter. I 1203 lod Århusbispen, der var Ærkebisp Absalons nevø, sit 
testamente forfatte. Heri forærede han ”Skt. Clemens Kirke i Århus” store dele af sit private 
jordegods, "for at der kan købes lys, røgelse og nødvendighedsartikler til klokkerne,...til 
beklædning af dem, der har præsteembederne ” og meget mere.
Testamentets indhold er ligeledes listet op i Århus bispens jordebog. Her læses om den mødrene arv 
bl. a., at ’’ejendommen Starklint med tilhørende gårdsæder ...og det, vi ejer på Nekselø... ” skulle 
gives kirken til evig eje.
Med den sidste bemærkning om Nekselø (’’Nixlæ”) ses også denne ø omtalt for første gang, hvilket 
ville give Bjergsted Kommune en legitim mulighed for at fejre et 800 års jubilæum.
Både pave Innocens og de danskes konge bekræfter Århusbispens testamente og Kong Valdemar II 
Sejr fritog i et dokument fra den 16. marts 1204 alle de besiddelser, Peder Vagnsen skødede til sin 
domkirke, ” for leding, stud, kværsæde og al kongelig tynge. ” I over 100 år forblev Starreklinte i 
Århus domkirkens eje!

Peder Vagnsen -  "en mand af ædel byrd"

Skjalm Hvide, Sjællands mest kendte stormand fra tidlig middelalder, betegnes ofte som 
grundlægger af den magtfulde ’’Hvide-slægt”, der ejede store dele af Sjælland.
Fru Cæcilie de Borg var Skjalms datter. Hun blev gift med en mægtig sjællandsk stormand, Peder 
Thorstensen, der i krigene mellem kongerne Svend, Knud og Valdemar, var Kong Svends mand og 
rådgiver.
Han lod et ældre voldanlæg ved Sorø udbygge til befæstet stormandsgård eller privatborg, der fik 

. navnet Pedersborg.
På Pedersborg opvoksede fru Cæcilies og herre Peders datter Ingerd, der senere blev gift med en 
sjællandsk stormand, som siden hen ligeledes blev Kong Svends rådgiver, og hvis navn læses i 
kilderne som ”Riber-Ulv”.
Saxo beretter i sine ’’Danemes bedrifter” om Kong Svends endeligt på Grathe Hede ved Viborg i 
1157, hvor Riber-Ulv blev slået ihjel af nogle jyder efter slaget.
Enken Ingerd giftede sig nogle år senere med en jysk stormand Vagn, der i dag kaldes for stamfar 
til de såkaldte ’’jyske Hvider”. Efter Vagn eller Vogn kaldes den slægtsgren for ’’Vagnsen/ 
Vognsenslægt”.
I Sorø klosterkirke, der er Hvide-slægtens gravkirke findes dog iblandt fru Ingerds sønner nogle 
navne, der ender på ’’Ulvsen/ Ulfsen”, der tyder på, at disse stammer fra fru Ingerds første ægteskab 
med Riber-Ulv.
Det er tankevækkende, at Århusbispens navn i nogle kilder angives med ’’Peder Ingerdsen”, hvilket 
kunne tyde på, at Peder blev født efter faderens død og før fru Ingerds andet ægteskab med Vagn. 
Lignende navnesammensætninger kendes i historiske kilder fra en anden sjællandsk stormand Peder 
Bodilsen og Kong Svend Estridsen.
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Uanset hvem faderen var, nedstammede den unge Peder på mødrenes side fra Skjalm Hvide i 
direkte linie. Han er i sin tid blevet betegnet som ’’mand af ædel byrd”.
Hans fremtid lå dog i kirken, hvor han sammen med sin bror Skjalm begyndte sin karriere som ung 
kannik hos sin onkel Absalon, i Lund domkapitels bispeskole.

Peder Vagnsen -  "kirkens mand"

Peder Vagnsen blev indsat som biskop i Århus, da bispestolen blev ledig ved den ærværdige bisp 
Svens død i 1191.
For ærkebisp Absalon var det en naturlig sag at indsætte et familiemedlem af Skjalm Hvides 
magtfulde stormandsslægt, for at styrke sin egen politiske position. Samme år måtte Absalon som 
ærkebisp opgive sit bispeembede i Roskilde på pavens foranledning, og har derfor indsat en anden 
slægtning, Peder Sunesen som sin efterfølger.
Ved Peder Vagnsens overtagelse af embedet hørte Århus til de fattigste og mest tilbagestående 
stiftsbyer i landet. Som idérig, energisk og gavmild mand gik Peder Vagnsen dog straks i gang med 
nogle forbedringer.
For det første ’’nygrundlagde” han Århus domkirke og lod en hel ny og modem katedral bygge midt 
i byens hjerte. Derefter begyndte han på at indrette et domkapitel med eget hus, egne love og regler 
og egen økonomi, det såkaldte ’’fællesbord”.
Peder Vagnsen betryggede desuden personligt såvel sin stiftskirke som dens præsteskab med store 
gaver.
Århusbispens Jordebogs ældste dokument er netop et gavebrev fra 9. februar 1195, hvori bisp Peder 
Vagnsen ’’overdrager Skt. Clemens alle de bøger, vi har, til gavn for alle præster, der i fremtiden 
gør tjeneste i hans kirke..

”År 1204 For Herrens menneskevorden i Kong Valdemars andet regeringsår, søndagsbogstav C 
efter skuddagen, i den syvende indikation efter den 80. cyklus, epakterne 17, syv dage efter nymåne, 
den 11. april døde Peder, søn a f Vagn, biskop a f Århus ” stod graveret på blypladen, der blev lagt i 
Århusbispens grav i den kirke, han selv lod bygge.
Med sine gerninger og gaver har Peder Vagnsen sat sig et minde i Århus.
I Starreklinte vil Ulvsborgens Venner igangsatte et projekt til minde for Århusbispens testamente i 
form af rollespil, middelaldermusik og foredrag som mindehøjtidlighed: Peder Vagnsen -  
Starreklintes ældst kendte søn.

Starreklinte gennem tiderne

Kulturlandskabet omkring Starreklinte røber ved en overfladisk betragtning ikke meget om sin 
fortid.
I ’’studierne over bebyggelse og jordfordeling fra middelalder til nutid” skriver Karl-Erik Frandsen, 
Aage H. Kampp og Margit Mogensen: ”der kan mod øst anes en landsby, hvor der indtil for få  år 
siden var smedje og skole, men ellers er bebyggelsen spredt over hele området med en enkelt større 
gård, Teglværksgården i midten. Gamle kulturtræk forekomer i øvrigt ikke, hvorfor en nærmere 
analyse a f de enkelte elementer ikke er mulig ved felt-studier, men må foretages ved hjælp a f 
historisk kildemateriale i videste forstand... ”(1975).
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Ud over klinten, der omtales i kilderne med forskellige skrivemåder, Starklint, Starkeklint, 
Skareklint og Starreklint, nævnes en poppelskov og en anseelig egeskov. Mod syd begrænses 
Starreklinte ved Hulmosen, mod øst ved Tangmosen. Århusbispens jordebog fra 1315 fortæller, at 
Starreklinte var delt i to dele, der kaldtes ’’Nørrefang” og ’’Sønderfang”.
I de følgende årtier i 1300 tallet erhvervede Roskildebispen formentlig hele Starreklinte, der i 
Roskildebispens Jordebog fra 1370 var en by, delt i to lige stykker (måske identiske med Nørre- og 
Sønderfang), hvoraf den ene del brugtes af en bryde og den anden af fæstere på 6 lige store gårde. 
Efter reformationen i 1536 nævnes Starreklinte i 1591 i Dragsholm lens jordebog. Brydegården var 
forsvundet og opdelt som byens øvrige del ligeledes i 6 gårde. Starreklintes 12 fæstegårde svarede 
landgilde til Dragsholm slot, der efter 1536 var kommet til kronen.
Efter Svenskekrigen lå en del gårde i Starreklinte øde og blev besat i de efterfølgende årtier. 
Landmålingen i 1682 til brug for Christian 5's matrikel viser ikke længere Nørre- og Sønderfang, 
men en deling af bymarken i to lige dele.
Forholdene ændredes med udskiftningen af Starreklinte i 1798 sammen med den øvrige udskiftning 
af Dragsholms bøndergods. Der udarbejdedes overenskomster vedr. afgiftsfritagelse, og 
bestemmelser for fordeling af gødning, kørsler med tømmer til nybygningerne, opbygning af 
stengærder m.v.
Efter planen skulle 4 gårde af de bedre stillede indboer blive i byen, 5 gårde skulle flyttes ud.
Fra omkring 1840 begyndte, ligesom i de fleste andre egne af landet, en tiltagende opsplitning af de 
enkelte matrikelnumre. Samtidig samledes en række parceller frem til begyndelsen af det 20. årh. 
under Teglværksgården, der oprettedes som avlsgård under Dragsholm hovedgård. Dragsholms ejer 
havde i Starreklintes sydvestlige matrikel 3 opført et teglværk i 1839. Ved hjælp af en kgl. Bevilling 
af 17. februar 1841 var der givet tilladelse til at inddrage fæstejord til oprettelse af en ny avlsgård på 
Starreklintes marker.
Avlsbygningerne opførtes dog først i 1858.
Fra omkring 1860 til 1920 blev Starreklinte gradvis nedlagt som fæstegods, ogjorden blev lagt 
under Teglværksgården.
I 1921 blev Teglværksgården totaludstykket efter lensafløsningsloven af oktober 1919, hvorved der 
blev oprettet 34 nye husmandsbrug.
Statshusmandsbrugene havde i begyndelsen nok i deres jordtilliggende med traditionelt landbrug 
uden bierhverv.
Men teknik og samfundsudvikling har siden stillet stadig øgede krav til brugenes ydeevne.
Det nordvestlige husmandsbrug, som et af middelalderforeningens medlemmers bedsteforældre 
byggede, blev helt omdannet til grusværk, mens den sydvestlige del af Starreklinte udstykkedes til 
sommerhuse langs stranden. Enkelte af statshusmændene har dels købt, dels forpagtet jord fra andre 
og driver blandet landbrug med udvidet maskinpark, mens andre er deltidslandmænd. En ny 
udvikling ses i dag i intensiveret drift med specialafgrøder, især frugtavl i Starreklintes nordlige del. 
I huse med frasolgt jord bor ejerne som pensionister eller folk helt uden tilknytning til landbruget.
En del af Teglværksgården drives som campingplads, og på jorden af det tidligere grusværk har 
siden 1985 været planer om rekreative fritidsarealer og lokalplan 50 om bebyggelse til hotel- og 
kursusvirksomhed.
I den nye regionplan markeredes Starreklinte som kulturmiljø omkring Teglværksgården og 
statshusmandsbrug.
Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner søger om regionplantillæg til etablering af et historisk 
værksted. Takket være Århusbispen og hans testamente fra 1203. Kan middelalderforeningen 
formidle Starreklintes ældste middelalderlige periode, hvilket gør Starreklinte til et fremragende 
historisk undervisningsmiljø med en spændende lokalhistorie.

4



Middelalderforeningen ønsker byjubilæet festliggjort i år: 
"1203 -  2003 -  Starreklinte 800 år"

I disse år udgør runde byjubilæer på stribe en del af egnsturismen. Bystadsjubilæer, stedfæstet 
markedsret, en historisk begivenhed en gang i middelalderen skærper vores bevidsthed om 
egnsudvikling og betydningen af vores rødder og fælles kulturarv.
Med forskellig hastighed udvikledes en gang i tidlig middelalder, der omfatter tiden fra 1050 til 
1250, grundlaget til den kultur og den nation Danmark, som vi i dag kan identificere os med. 
Byjubilæer bruges i denne forbindelse som en slags ’’mærkedage”, der skal minde os om vores 
historiske perspektiver i samfundets udviklingsprocesser.
Med en vis stolthed ser vi i dag tilbage på Dragsholm slot, som et af landets ældste, stadig i brug 
værende privatborge fra tidlig middelalder.
Men Dragsholm Kommune rummer en endnu ældre skat, der bare er sværere at få øje på, da jordens 
brug har ændret så meget i strukturerne, at det kun er skriftlige kilder, der taler om den, - nemlig 
Starreklintes 800 årige historie.
Stod det til Nationalmuseets middelalderafdeling, havde man for længst sat en spade i jorden, for at 
lede efter de arkæologiske paralleller til Starreklintes énestående skriftkilder, men indtil dette vil 
ske er levende historieformidling og ’’storytelling” en god måde at satte fokus på Dragsholm 
Kommunes ’’gemte skat”.

Middelalderforenmgen ansøger om midler fra 5% puljen til festliggørelse

Ulvsborgens Venner ansøger derfor Dragsholm Kommune folkeoplysningsudvalgets 5%-pulje om 
hjælp til at gøre Starreklintes 800 års jubilæum til en værdig fest.

Beløbet, der ansøges om i Dragsholm Kommune, er 20.000.- kr.

Motivation og redegørelse:
Vi har undersøgt mulighederne for, hvordan vi mener man kunne skabe en værdig ramme for et 
jubilæum. Vi har talt med forskellige middelalderaktører, foredragsholdere og workshopledere i 
ind- og udland.
I dette fomm er vi kommet frem til at kunne mødes i en slags international workshop til 
levendegørelse af Peder Vagnsens tid og virke:

Et historisk rollespil
Vi vil meget gerne prøve at skabe et totalteater-lignende ’’rollespil”, hvor publikum bliver inddraget 
i spillet, dels som tilskuer, dels som aktør.
Rammehandlingen er den aldrende Århusbisp Peder Vagnsen på inspektion af sine sjællanske 
besiddelser ved Starreklint. På vejen tilbage til båden der fra Starreklint skal sejle ham tilbage til 
Århus får bispen et ildebefindende, og hans følge vælger at slå lejr. I bekymring for sin fremtid, 
ønsker Peder Vagnsen at skrive sit testamente. I skiftende faser mellem feberdrømme og klarsyn, 
genoplever Århusbispen brudstykker fra sin tilværelse med overfald fra vendere og danske 
landsmænd, leg og musik ved hoffet, kirkebyggeri og pilgrimsfærd.
Idéen, der ønskes afprøvet, er at skabe indtryk og billeder ved hjælp afkorte aktioner, fordelte over 
to dage.
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Musikworkshop -  Nyt liv i Danmarks musikalske middelalderskatte
For at røre ved alle sanser, er planen, at en kavalkade af kunstnere med middelaldermusik, krop og 
ild optræder imellem rollespilssekvenseme. Der eksperimenteres allerede med musikworkshops 
omkring middelalderlige folkeviser fra Danmark og Minnesang og folkeviser fra Tyskland, Italien 
og Spanien.
Danmark har faktisk bevaret en større samling folkeviser end noget andet europæisk land. Dette 
ville foreningens egne musikere sammen med musikgrupper fra Danmark, Tyskland og Sverige 
gerne gøre noget ved. Denne anledningen ville være en smuk og passende ramme.

Fægteworkshop -  Formidling af moderne fægtestilarter og våbenbrug i 11/ 1200 tallet
Ulvsborgens krigere ønsker desuden at invitere ligesindede fra ind- og udland, der gerne vil 
formidle om 1100 tallets begivenheder omkring Østersøen. Venderoverfald har været et stort 
problem langs de danske kyster, men vi vil også gerne vise Absalons og kirkens deltagelse i 
Valdemaremes erobringstogter langs vendernes og balternes kyster. Til dette formål vil 
middelalderforeningen gerne invitere sachsiske, vendiske, polske, skånske og jyske krigere til en 
erfaringsudveksling med henblik på forskellige fægtestilarter og formidling af våbenbrug i 1100/ 
1200 tallet. Middelaldercentrene i Nykøbing F. og på Bornholm er berømte for deres storslåede 
formidling af 13/ 1400 årene, men den tidlige middelalder, Absalons og Peder Vagnsens tid, vil 
man kun opleve i Starreklinte.

Foredragsrække:
Formidling af rekonstruktion og levendegørelse af tidlig middelalder 1050 -  1250.
1 tilknytning til Starreklintes 800 års jubilæum ønsker middelalderforeningen at præsentere en 
foredragsrække omkring rekonstruktion og levende historieformidling på allerede eksisterende 
historiske værksteder i Sverige, Tyskland og Danmark.
Siden 1998 har Ulvsborgens Venner haft kontakt til Ukranenland Historiske Værksteder i den tyske 
by Torgelow og til Foteviken Museum i Sverige.
Mens man i Ukranenland formidler og underviser skolebørn i og omkring vendernes kultur og 
hverdag i vikingetid og tidlig middelalder, arbejder man på Foteviken Museum med rekonstruktion 
og levendegørelse af tiden omkring Slaget ved Foteviken i 1134 og skåningernes liv i 1100 tallet. 
Begge projekter har allerede tidligere sendt repræsentanter og politikere til drøftelse af fælles EU- 
projekter til Dragsholm slot i 1999. Ulvsborgens Venner har i øjeblikket et indirekte EU- 
samarbejde med Ukranenland og Foteviken Museum via Museet ved Trelleborg i et Østersøprojekt 
’’Destination Viking”.
Ulvsborgens Venner ønsker at invitere vores tyske og svenske samarbejdspartnere til 
foredragsrækken.
Desuden så middelalderforeningen gerne to sjællandske historiske værksteder repræsenteret med et 
foredrag om formidling og levendegørelse af vikingetid/ tidlig middelalder: Museet ved Trelleborg i 
Slagelse og Vikingelandsbyen Risby i Albertslund Kommune. Disse og foreningens eget foredrag 
om projekt Ulvsborg Historisk Værksted ønskes arrangeret som aftenworkshop og tilgængelige for 
offentligheden i dagene før eller efter 800 års jubilæet. Foredragsstedet kunne være Skippinge 
forsamlingshus eller Dragsholm slot.
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Hvad skal tilskuddet bruges til?

Erfaringsudveksling med gæster, der kommer langvejs fra, og workshops med nyskabende 
aktiviteter medfører rejseudgifter og omkostninger i forbindelse med forplejning og overnatning, 
samt honorarudgifter til musikere, workshopledere og foredragsholdere. Ved en festligholdelse i 
den størrelsesorden, at det er økonomisk umuligt for middelalderforeningen, at løfte opgaven alene 
ved brugerbetaling eller entréindtægter.

Udgifter for informationsmaterialer, foldere og plakater, annoncer og officielle invitationer til 800 
års jubilæet anslås til omkring 12.000.- (Prisen er baseret på et allerede eksisterende samarbejde 
med Saltofte Vænge produktionsskole i Svebølle).
Derudover håber foreningen på at kunne samle indtrykkene fra 800 års jubilæets mange aktiviteter 
og fra foredragene i en publikation med artikler og fotografier til en pris på omkring 15.000.- 
Dertil kommer 10.000.- i honorar til 5 foredragsholdere, inkl. forplejning og overnatning, samt 
dækning af transport og forplejning af aktører og workshopledere til ca. 28.000.-.

I alt forventes der udgifter i forbindelse med 800 års jubilæet i størrelsesordenen 65.000.-

Ansøgninger om støtte til Starreklintes 8oo års jubilæum

Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner ansøger herved folkeoplysningsudvalget i Dragsholm 
Kommune om 20.000.- kr. til nye folkeoplysende aktiviteter i forbindelse med Starreklintes 800 års 
jubilæum.
Aktiviteten skal foregå som et middelalder-senarie med historisk rollespil om Peder Vagnsen, hans 
tid og testamente fra 1203, musik- og fægte-workshop med international assistance samt offentlige 
foredrag om rekonstruktion og levendegørelse af Danmark og Østersøområdet omkring året 1203.

Der søges yderligere støtte i Bjergsted Kommune, Vestsjællands Amt, EU -  Destination Viking, de 
lokale handlende, samt fonde og legater til kulturelle, folkeoplysende og almennyttige formål.

Middelalderforeningens egen financering beregnes til ca. 20.000.- ved entréindtægter og madsalg.

Det vil glæde os overordentlig, hvis folkeoplysningsudvalget vil se positivt på vores ansøgning, og 
støtte formålet med Starreklintes 800 års jubilæum.

Med venlig hilsen.
På bestyrelsens vegne.
Arkæolog Eric Zehmke, formand
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Bilag:
Vedlagt budget for Starreklintes 800 års jubilæum 
i dagene omkring lørdag og søndag, den 12.-13. juli 2003:

Budgeterede udgifter Indtægter
Plakater, annoncer og 
informationsmateriale

12.000 Entre og salg af mad 20.000

5 Foredragsholdere 10.000 Dragsholm Kommune 
5%pulje

20.000

Transport og forplejning af 
aktører og workshopledere

28.000 Bjergsted kommune 10.000

Udgivelse af publikation: 
’’Starreklinte 800 år.”

15.000 Vestsjællands Amt. 
Fonde og handlende

15.000

Ialt
65.000 Ialt 65.000

Ulvsborgens Venner 
v. arkæolog Eric Zehmke

1.5.2003


	Ansøgning om midler til kulturhistorisk folkeoplysning fra Dragsholm Kommunes 5% pulje

	Peder Vagnsens testamente:

	Beløbet, der ansøges om i Dragsholm Kommune, er 20.000.- kr.

	Et historisk rollespil

	Musikworkshop - Nyt liv i Danmarks musikalske middelalderskatte

	Fægteworkshop - Formidling af moderne fægtestilarter og våbenbrug i 11/ 1200 tallet

	Foredragsrække:

	Hvad skal tilskuddet bruges til?



