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Marsk Stig og de fredløse på Hjelm Hent PDF Forlaget skriver: Efter mordet på Erik Klipping i Finderup
Lade i 1286 blev Marsk Stig og andre stormænd kendt skyldige i kongedrab og dømt fredløse. De kom under

den norske konges beskyttelse. Med Marsk Stig i spidsen blev den lille ø Hjelm ud for Djurslands kyst
indtaget, og herfra forsøgte man med alle midler at undergrave den danske kongemagt. Øen blev befæstet
med hele tre borge, man producerede falske mønter i stor stil og drog på plyndringstogter langs de danske

kyster.
Hændelserne har givet næring til folkeviser og sagn, og såvel Hjelm som Marsk Stig er endnu i vor tid

omgærdet af sin dragende mystik.
Nye arkæologiske ekspeditioner til Hjelm har haft til formål, at undersøge de fredløses borge og finde
falskmøntnernes værksteder. Der blev afdækket opsigtsvækkende spor efter denne dramatiske epoke for
Danmarkshistorien, og arkæologerne fik i sandhed syn for sagn. Om alt dette - og mere til- handler denne

bog.
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