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I N D L E D N I N G . 

ens Munk er den danske Marines Repræsentant blandt de 
store Søfarere i det 17 de Aarhundredes første Halvdel. Han 

er Hudsons og Baffins samtidige og arbejder i de samme Hav
dele og med de samme Formaal for Øje, som de. Han er saaledes 
den eneste Dansker, der har knyttet sit Navn til Nordvestpas
sagens tidligere Historie, men han har kun opnaaet en tragisk 
Berømmelse. Grunden til hans ringe Lykke maa dog hoved
sagelig søges i den ham stillede Opgave, der ikke kunde løses 
af nogen, thi selv havde han mange Betingelser som Arktiker. 
Han var en født Sømand, fra Barnsben havde han plasket til 
Søs, og om han end ikke var en videnskabelig Navigator som 
Baffin, havde han dog gjennemgaaet en dygtig Skole i praktisk 
Sømandskab og indhøstet rige Erfaringer ved Aar efter Aar at 
færdes i de arktiske Egne mellem Island og Novaja Semlja, den
gang Tærskelen til Polarhavets ukjendte Dele. Han var desuden 
en dygtig Kriger, en vidtberejst Mand, der havde set en stor 
Del af Verden og befundet sig i de mest forskjellige Forhold, 
og sin Konges betroede Mand, der havde røgtet mangt et 
Ærende rundt omkring i Evropa. Ikke des mindre er den 



gamle Sofarer, til hvis Navn Historien knytter en af de mest 
tragiske Begivenheder i den arktiske Gransknings Aarbøger, og 
hvis Dod Sagnet har omgivet med en romantisk Interesse, kun 
lidet kjendt og langt fra saa godt kjendt, som hans Liv og 
Virksomhed fortjener. Vore nyere Historikere have ikke stort 
andet at fortælle om ham, end hvad Holberg efter en samtidig, 
men upaalidelig Kilde meddeler; Schlegels og Nyrups Afhand
linger ere forlængst glemte, og om vi end i Dr. C. Pingels 
Rejser til Grønland have en fortrinlig Udsigt over Arbejderne i 
vort vigtigste arktiske Felt, ligger det i Sagens Natur, at han 
kun i forbigaaende kunde omtale en Rejse, der falder uden for 
hans Ramme. I den nyeste Tid er Jens Munks Historie, saa-
vidt os bekjendt, kun bleven behandlet én Gang, nemlig af 
Hs. Excellence Marineminister (daværende Lieutenant) Ravn i 
Dansk Maanedsskrift 1860, hvor der vil findes flere værdifulde 
Oplysninger om hans store Rejse til Hudsonsbugten. Men for
øvrigt maa Stoffet til hans Levnedsbeskrivelse samles dels fra 
vidtspredte Meddelelser omkring i den trykte Literatur, dels fra 
en Række hidtil utrykte Oplysninger om ham i Gehejmearkivet, 
og det er paa Grundlag af dette saaledes tilvejebragte Stof, der 
indeholder adskilligt nyt og paa flere væsentlige Punkter ændrer 
eller forklarer den gængse Opfattelse, at den efterfølgende 
Afhandling er bygget. 



I. 

Jens Eriksøn Munk er født den 3. Juni eller Juli 157Q paa 
Gaarden Barbo i Nedenæs Len ved Arendal i Sydnorge.x) Begge 
hans Forældre vare danske. Faderen, Erik Nielssen Munk, hørte 
til en fremragende Selvejerslægt paa Gaarden Hjørne i Halland, 
hvor Farfaderen, Niels Munk, nævnes som Ejer 1548,2) og Moderen, 
Anna Bartholomæidatter, nedstammede fra en Bardskær i Kolding 
eller Helsingør3). Faderen, Erik Munk til Hjerne, som han 
sædvanlig kaldes, var en brutal og usympathetisk Natur, der har 
efterladt sig et meget slet Minde i det sydlige Norge; men han 
var en dygtig Sømand og en stor Kriger »til Lands og til 
Vands«, og saavel i Retning af Karakter som i Skæbne minder 
han stærkt om sin samtidige, Mogens Heinesen. Paa Grundlag 

') Ikke Barby i Keneslen, som der fejlagtigt staar i Biografien i Oktavudgaven 
af Navigatio Septentrionalis 1723- Angaaende Fødselsdagen, se en Paklee 
i Gehejmearkivet, mærket M. specialia. Xr. 22. 

2) Xiels Munk i Hiorrne. Tegneiser over alle Lande 1548. Dansk Mag. 
IV. 2. 98. 

s) Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie I. 256. Anm. 



VIII 

af nogle virkelige Fortjenester under den nordiske Syvaarskrig 
lykkedes det ham længe, trods aabenbare Forbrydelser og grove 
Retsbrud, at holde sig i Kong Frederik den Andens Gunst. Han 
var ikke af Adel, men ikke desmindre beklædte han adelige 
Stillinger. Ved Krigens Udbrud var han saaledes Slotsfoged 
paa Vardøhus, og efter at han under Erik Ottosen Rosenkrands' 
Overkommando havde tilbagevist Svenskernes Angreb paa Thrond-
hjem og Stenvigsholm og senere kæmpet drabeligen i Vigen, 
fik han meget betydelige Forleninger i det sydlige Norge, hvor 
han forst havde Nonnesæter Kloster ved Oslo og senere Brals-
berg Len samt endelig Nedenæs Len og Raabygdelaget.') Her 
sammenskrabede han en betydelig Formue i Jordegods. Saaledes 
ejede han Barbo Gaard, paa hvis Jorder Arendal senere bygge
des, Borregaard i Smaalenene, Hjørne i Halland, og alene i Aaret 
1580 fik han Skjøde paa 12 Gaarde i Norge »for sig og Arvin
ger til evindelig Ejendom«. -) 

Endnu samme Aar ophøjede Frederik den Anden ham i 
Adelstanden, »efterdi os Elskelige Erik Munk i sidst forleden 
langvarig Fejde, som var paa nogle Aar mellem Danmark og 
Sverrig, har tjent os, og trolig og flittig ladet sig bruge baade 
til Lands og Vands, mod Vores og Rigens Fjender, naar Behov 
gjordes, som en ærlig Mand bør, sømmer og vel anstaar.«3) 

') Dansk Mag. III. 5. S. 332. Samlinger til det norske Folks Historie I. 
191 fif. Norske Rigsregistranter II , III. B. Resen: Fred. II.s Krønike. 
S. 127. Nyt Dansk Magasin 2. 183. 

2) Norske Rigsregistranter. III. 
3) Adelsdiplomet tindes i Gehejmearkivet i en Pakke mrk. M. specialia Nr. 22. 



IX 

Men dette betegner ogsaa Højdepunktet i Erik Munks Liv, og 
hans gode Forhold til Kongen fandt snart en ligesaa brat som 
voldsom Afslutning. Han var en gjerrig og tyrannisk Lensmand, 
der drev Bønderne fra deres Gaarde, paalagde dem ulovhjemlede 
Ydelser og Arbejde, flyttede Markskjel efter eget Tykke og 
søgte ved Hjælp af underordnede Lovtrækkere, der stode i hans 
Sold, at legalisere sine Handlinger. Baden sammenligner ham 
med en tyrkisk Pascha, og vor Historie har kun faa større Pro
cesmagere at opvise. Men han skaanede heller ikke Kronen. 
Kongsgaarden i Nedenæs lod han forfalde, Lenets Skove lod 
han omhugge til eget Forbrug, og flere af Kongens strængeste 
Befalinger sad han overhørig, og da hans Privatliv desuden frembød 
store Uregelmæssigheder — han synes blandt andet at have gjort 
sig skyldig i Drab — var der al Grund for Regeringen til at gribe 
ind. Allerede 1572 sendte Frederik den Anden sin Mand og 
Tjener Mogens Svale »at lade forne Erik Munk fengkligen paa
gribe, antage og hid nedfore.« ') Men her som ved flere senere 
Lejligheder maa det være lykkedes ham at slippe bort fra det 
truende Uvejr, ja! der findes endogsaa Antydning af, at han 
ligesom Mogens Heinesøn har søgt at befæste sig i Kongens 
Gunst ved Løfte om at ville opsøge Grønland.2) 

Ved den norske Herredag 1585 havde han et Utal af Rets-
trætter med sine undergivne, og samtidig bleve Bøndernes Kla-

') Xorske Rigsregistranter. II. 
2) Gehejmearkivet. En Pakke, Grenlands Handel vedkommende. Xr. 126. 

Heri rindes en meget lang Skrivelse med Udskrift: Erik Munks Undskyld
ning for ikke at have opsogt Grenland o. s. v. 




