Isengrim och prästmordet i Löderup
I sydöstra Skåne finns en gammal välkänd sägen om Isengrim och prästmordet i Löderup.
Ursprungligen synes det ha varit frågan om två skilda sägner – den ene knuten till
borglämningen Vallen vid Tosterup och den andra till Löderups kyrka- vilka under tidens gång
länkats samman till en sägen. Sägner kan dock ibland innehålla spår av verkliga händelser.
Kan det ha funnits en verklig medeltida händelse bakom sägnerna?

Den äldsta nedtecknade sägnen är från 1624 och nedtecknades av prosten Peder Hansen i St.
Köpinge:
”Paa Taagerup Mark sees en temmelig høy fiirkantet Bakke, hvorpaa har staaet en Herregaard, kaldet Volden, som har beboet af de Grimer, Herr Peder Grim, Herr Niels Grim, Herr
Jens Grim etc. Denne sidste var saa haard mod de omliggende Byer, at Præsten i Löderup
offentlig straffede ham paa Prædikstolen, hvorover han blev saa opbragt, at han befoel sine
Bønder at ihielslaae Præsten. Han søgte sin Tilflygt i Kirken; men da Bønderne begyndte at
hugge paa Døren med Øxer, som endnu er tilsyne, gik han godvillig ud, og lod sig dræbe. Der
dette var skeet, beskattede Herr Jens Grim Bønderne paa det haardeste, uden Tvivl for at
bilde folk ind, at han havde ingen Skyld i dette Mord. Men kort derefter lod dronning
Margrete Herregaarden nedskyde, fordi Eyeren ikke vilde følge henne i Krigen mod Kong
Albert. Man kiender endnu de tre Skandser, sydvest fra Gaarden, hvor hendes Stykke laae.
Strax derpaa blev Tostrop opbygget, og kom strax til de Braher.”
En yngre version av samma sägen är nedskriven 1729 av kyrkoherden Nobelius i Glemminge:
”Ibland gemene man är gammalt thal om Wallen äller Wallbacken så kallad, som ligger på
Tosterups ägor, att der skohlat stådt et slott äller en herrgård, wähl besatt med wallar och
murar, hwarpå skolhlat bott en mäcktig herre äller Grefve Isgrim benämnd, som har haft
stora gods uti landet och varit mycket myndig, ja, helt öfwerdådig, samt grym mot
bondeståndet, tänckandes den aldeles ödeläggia, förbudet dem at plöja och såå. De som ville
befatta sig något med att plöja, måtte smyga sig dertill om nattetid. Till sitt krigsfolck har han
tagit de öfwergifnaste och grofwaste bofwar som kunna finnas i landet. Han har ock en gång
med sit skälmaktiga partie warit wid Löderup här i häradet, hwarest han tagit fatt på en tiur
och flådt huden af honom lefwandes och släpt honom sådan till fähjorden igiän; men sedan
tog han hela fähiorden ifrån det fattiga folcket, lät slackta och utdela den ibland sitt gudlösa

partie, hwarföre prästen uti Lödeup banlyst honom. Och när Isgrim fick det weta, foor han
åter dijt igiän. Prästen tog sitt refugium in i kyrckan, men Isgrim lät hugga dörrarna up och lät
aldeles massacera prästen. Denne Isgrim har haft så stor Armee, at när han upstälte den 4
man hög til marche, så räckte den ifrån Wallen, der han bodde, till Ystadz port som är
fullkomligen 1 ½ mil. Han wille intet ackta äller lyda Drotningen, som då regerade i
Danmarck, hwarföre hon omsider, när hon fornam hans grymma väsende och olydna, lät
nederskiuta Wall-slottet och ödelagde så i grund Isgrim och alt hans grymma partie.”
Vad berättar nu dessa sägner? För det första berättar de att det skall ha utspelat sig under
den tid som den danska drottningen Margreta och Sveriges kung Albrecht af Mecklenburg låg
i krig med varandra. Ett sådant krig utspelade sig i verkligheten under 1300-talets senare
hälft. Till detta kommer att det på Vallen bodde en adelsman som tillhört släkten Grim under
denna tidsperiod. Detta stämmer även väl in med verkligheten – släkten Grim skrev sig till
den närbelägna borgen Tosterup och Vallen kan ha ingått som ytterligare en borg i släktens
ägo. Den person inom släkten Grim som svarar bäst tidsmässigt passar bäst in med sägnen är
Anders Jacobsen Grim som är känd mellan 1357-1383. I sägnen omtalas denne Grim som
mäktig, vilket stämmer väl in på Anders Grim. Han var både riddare, hövitsman och ingick i
det danska riksrådet. Anders Grim gjorde dock tillsammans med en grupp skånska riddare
uppror mot drottning Margreta. 1377 hade han ingått ett hemligt förbund med den
mecklenburgska sidan mot drottningen. Dessutom ingår Skåne 1381 en separatfred med
Albrechts Sverige. I freden lovar man att inte anfalla varandra (Skåne-Sverige). Anders Grim
var skåning och inbegrepps därmed av fredens bestämmelser. Och slutligen så dog Anders
Grim den 8:e september 1383 och begrovs i franciskanerkonventet i Ystad. Lägger man
samman dessa fakta och jämför med sägnens berättelse om att Vallens ägare inte ville följa
drottning Margareta i kriget mot Albrecht af Mecklenburg kan man skönja en större
maktpolitisk kamp runt 1380 i Skåne.
En möjlig rekonstruktion av händelse förloppet runt Vallens intagande kan via verkliga
händelser och sägner ge följande bild:
Vallens innehavare är riddaren och riksrådet Anders Jacobsen Grim. I striderna om den
danska tronen efter kung Valdemar Atterdags död 1375 mellan drottning Margareta och
mecklenburgarna ansluter sig i ”hemlighet” Anders Grim tillsammans med andra skånska
riddare 1377-78 till mecklenburgarnas sida. Genom separatfreden mellan Sverige och Skåne
1381 kan Anders Grim vägra att bistå drottningen i kriget. För att nedkämpa det skånska
adelsupproret som Anders Grim ingår i kommer drottningen 1382 över till Skåne med den
danska rikshären och stormar och intar upprorsledaren Tue Galens borg Thuresthorpsö vid
Svedala och dödar där en av upprorsmännen, Holger Krognos. Holger hade en borg i
Snogeholmssjön. Denna stormning av borgen Thuresthorpsö skedde i verkligheten enligt
medeltida skriftliga källor. Därefter kan drottningen ha tågat med rikshären till området runt
Ystad där ett flertal av upprorsmännens borgar var belägna. De når Vallen 1382-83 och
inleder en långvarig belägring, som kan ha varat i månader. Drottningen intar slutligen
borgen Vallen den 8 september 1383 som var Anders Jacobsen Grims dödsdag. Hans lik förs

därefter till klosterkyrkan i Ystad. För att bekräfta denna rekonstruktion skulle arkeologiska
utgrävningar behöva utföras i Vallen för att finna spår av en stormning ifråga om brandlager
och pilspetsar inskjutna på borgområdet. Förhoppningsvis kommer en arkeologisk
undersökning att ske inom den snaraste framtiden.
Angående Grims grymheter mot prästen i Löderup kan även det finnas en verklig grund till
det hela. Under striderna 1368-1370 mellan kung Valdemar Atterdag och
hansan/mecklenburgarna har Anders Grim tillsammans med ovanstående adelsmän även då
gjort uppror mot den danska kungamakten och anslutit sig till Mecklenburgarna.
Ärkebiskopen i Lund anklagar 1370 mecklenburgarnas sida för att härjat kyrkans gods i Skåne
1370. Möjligheten finns att även kyrkan i Löderup drabbats av dessa härjningar.
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