
Fra Svenskekrigenes Tid. 

Af Albert Thom sen. 

TUNG var den Fred, som gamle Kong Christian 
qen Fjerde maatte slutte med Sverige i 1645; 

Nederlag og Landafstaaelser var Krigens kummerlige 
Resultater. T ol v Aar senere, da Svenskekongen var 
optaget af den polske Krig, fik Frederik den Tredje 
og et krigslystent Parti indenfor Regeringen sat igen• 
nem, at Danmark erklærede Sverige Krig. N u skulde 
Nederlagene hævnes. Fra vor Barndoms Skoledage 
bevarer de fleste af os stærke Indtryk af de drama• 
tiske Begivenheder, som nu fulgte, og som indlede• 
des med Karl Gustavs ilsomme Marsch fra Polen 
gennem Tyskland, til Holsten og Sønderjylland, og 
hans eventyrlige T og over de tilfrosne Sunde og 
Bælter. 

Mørke Dage, skæbnesvangre Tider fulgte efter 
den letsindige og uforberedte Krigserklæring. I næ• 
sten fire Aar hærgede Fjenden Landet, og faa Egne 
gik Ram forbi. 

En af de Egne, som fik Krigen og dens ulykke• 
lige Følger haardest at føle, var den nordlige Del af 
Vindinge Herred, Sognene Nord for Nyborg. Her 
laa stadig svenske Tropper i K varter, herigennem pas• 
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serede til Stadighed fjendtlige Hærafdelinger paa Vej 
til eller fra Nyborg, som jo var et af Rigets vigtigste 
Trafikcentrer; og her udkæmpedes tilsidst, i Avnslev 
og Hjulby Sogne, den store Kamp, som endelig afgjorde 
Krigens Udfald og betød ikke blot Fyens men hele 
Danmarks Befrielse fra Svenskernes Herredømme. 

Efterfølgende Skildring skulde give Ind tryk af 
Forholdene og Begivenhederne her i disse Egne, dels 
under Krigen, men især efter Fredsslutningen, og saa= 
ledes at Fremstillingen bygges ikke blot paa de trykte 
Kilder, men i overvejende Grad paa samtidige, utrykte 
Beretninger, især Herredets gamle Tingbøger. 

Den 30. Januar gik Svenskerne over Isen ved 
Skamlingsbanken over til Fyen. De faa Hundrede 
Bønder og hvervede Soldater, som skulde hindre 
Landgangen, blev straks adsplittede eller fangede, og 
nu laa Fyen aaben for Fjenden. 

Her paa Nyborg•Egnen blev Bønderne, særlig 
de unge Karle, straks ved Krigens U cl brud delt i 
Hold til at forrette Kystvagt og Bavnevagt langs 
Stranden. Det blev en kold Vinter, ingen kunde min• 
des, at det havde frosset saa haardt. Storebælt lagde 
til. Oppe paa Bankerne langs Stranden gik Bønderne 
Vagt og frøs i de· bidende kolde Januardage. For at 
faa Varmen tændte de store Baal op. Træet dertil 
tog de uden videre i de store Skove, der fulgte Ky• 
sten fra Nyborg til Kerteminde. Saaledes ser vi i 
Vind. Herreds Tingbog for 1657, at den 28. Okt. 
sagsøgte Ridefogden Jens Madsen (fra Nyborg Slots 
Ladegaard): ))Bovense, Avnslev, Flødstrup og Ullers• 
lev Mænd for deres ulovlige Skovhugst i Restrup 
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Skov, som de øve hver Dag, og som de foregive at 
være til deres Strand vagt.« Til deres Undskyldning 
fremførte de, at de kun efter Officerernes Ordre havde 
fældet Træ til deres Vagtblus ved Stranden. 

Efterhaanden som Fjenden tog Øen i sin Besid~ 
delse, blev de unge Karle rundt paa Landet udskrevet 
til svensk Krigstjeneste og sendt over til Østersø~ 
provinserne; derved vilde man ogsaa forebygge et 
muligt Oprør. De fleste af disse Soldater omkom 
derøvre. 

I (..Justav Adolfs Dage havde den svenske Hær 
været berømt for sin eksemplariske Mandstugt; men 
det var forbi. Som en Samling rovlystne Bander, 
Mænd med arrede, solbrændte Ansigter, ofte i skidne, 
pjaltede Uniformer væltede de sig ind over det ulykke~ 
lige Fyen. Og saa var Svenskerne selv endda ikke 
de værste ; langt værre huserede de Polakker, som 
fandtes i deres Hære, Folk som var vante til at 
plyndre, skænde og brænde, hvor de kom frem. 

Man ventede dem naturligvis i den største Ræd~ 
sel. Ikke mindst her paa Egnen ved den store Hoved~ 
vej gennem Fyen. Mange Mennesker flygtede til 
mere afsides Egne. Kostbarheder gravede man ned i 
Haven og Marken. 

I Løbet af Februar blev hele Øen besat. 
I Sne og Sjap kom de saa marscherende, de 

svenske T rapper, her ud Øster paa, fra Odense ad 
den gamle opkørte og æltede Landevej, gennem Ul~ 
lerslev, ned forbi Avnslev Kirke og op gennem Byen, 
hvor bange Øjne fulgte deres Færd fra Vinduer og 
Luger, og videre ud forbi Hjulby, endeløse Rækker 
af Fodfolk og Ryttere, Kanoner og Trosvogne. 

- Saa erobrede de Nyborg. 
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Og derefter følger Historien om Karl Gustavs 
dristige T og over Isen. Da Erik Dahlberg havde 
vovet Forsøget med sine 80 Ryttere og prøvet Isen 
helt over til Lollands Kyster, kom han den 4. Febr. 
til Kongen ude paa Dalum Kloster, og Karl Gustav 
blev saa begejstret over den dristige Plan, at han 
straks brød op og i en forfærdelig Snestorm ilede til 
Nyborg sammen med Dahlberg. Her lagde de Raad 
op med Overgeneralen, Wrangel, og Corfitz Ulfeld. 
Og her lykkedes det Dahlberg at overbevise Kongen 
om, at Planerne virkelig kunde iværksættes. 

Og den 6. Febr. gik Svenskerne over til Lange• 
land; den 12. stod de paa Sjælland. 

En knugende Angst og Modløshed greb alle ved 
Budskabet om Fjendens Fremtrængen. Der syntes 
ikke at være andet Raad end Fred, Fred for enhver 
Pris. Den 26. Febr. sluttede vi saa Freden i Roskilde; 
den tungeste, vort gamle Land havde oplevet. 

Men de svenske T r0pper blev foreløbig staaende 
her paa Fyen, og svenske Embedsmænd udskrev 
svære Brandskatter og indsamlede Proviant, mens de 
raa Soldaterbander, der laa indkvarterede i Byer og 
Landsbyer, fortrædigede og plagede fredelige Folk 
paa enhver Vis. 

I J u ni Maaned besluttede Karl Gustav sig til at 
bryde Freden og pludselig kaste sig over det intet• 
anende Danmark. N u skulde det knuses. 

Den 7. August kunde de Avnslev-Bønder oppe 
fra Bankerne se den store svenske Flaade, som løb 
ind til Korsør, hvor Tropperne næste Dag blev land• 
sat. Men denne Gang fulgte Heldet ikke den svenske 
Krigerkonge. Københavns heltemodige Forsvar gav 
ham det Knæk, som han ikke siden forvandt. 
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Saa snart Krigen i August var brudt ud paany, 
begyndte Svenskerne overalt paa Fyen at udskrive de 
yngre Folk til at gøre Tjeneste i deres Hær. Kunde 
de i en Landsby ikke faa en ung og kraftig Karl, 
tog de uden videre en af de gifte, bosiddende Bøn• 
der, indtil en yngre var fundet. 

Saaledes gik det en Gaardmand i Avnslev. 
I Følge Vinding Herreds Tingbog fremstod 22/ 5 

1661 Anders Sørensen af Avnslev tilligemed fire af 
sine Naboer, som alle vidnede, hvorledes han en Dag 
blev af de Svenske med Gevalt udtaget til Soldat, og 
medens han var i deres Tjeneste, blev hans Gaard 
afbrændt og hans fattige Formue røvet, saa han nu 
ganske er forarmet og har aldeles intet til Levneds• 
middel for sig, sin Hustru og Børnene, hvorfor han 
nødes til at vandre ud og besøge gode og medli• 
dende kristelige Folk og bede dem om en liden Hjælp 
og Undsætning. 

Det blev en lovløs Tid. I d·e to Aar, Svenskerne 
huserede her paa Egnen, blev der ikke holdt Ting i 
Vinding Herred (27/ 1 1658-18/ 1 1660); og da Retter• 
gangen igen begynder, kan vi i Tingbøgerne læse den 
ene Beretning efter den anden om Tyveri, Ran, B e• 
drageri, Vold mod forsvarsløse o. l. Og det sørge• 
ligste er næsten den Omstændighed, at en uhyggelig 
Mængde af Forbrydelserne skyldes Egnens Folk og 
Landets Soldater; det er ikke alt, der kan skrives paa 
Fjendens Konto. 

Adskillige Fæstere drog bort fra deres Gaarde og 
indfæstede sig hos andet Herskab i roligere Egne. Vi 
hører ogsaa i Tingbøgerne, hvorledes Folk i Smug 
førte en Del af deres Gods bort og gemte noget her, 
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og noget der, hos Slægt og Venner, for at det da 
ikke alt paa eet Bræt skulde gaa tabt. 

Slaget ved N yborg.1
) 

I Slutningen af 1658 fordrev vore brandenburg
ske, polske og kejserlige Hjælpetropper Svenskerne 
fra Jylland, men Fyen havde de endnu fuldstændig i 
deres Magt. Da de saa havde lidt deres store Neder
lag under Stormen paa København den 10.-11. Febr. 
1659, fik den danske Regering Mod og Lyst til at 
forsøge en Tilbageerobring af Fyen. 

Først d. 29. September viste den dansk-hollandske 
Flaade sig ved Slipshavn, ført af den berømte Søhelt 
Ruyter. Om Bord var der ca. 5000 Mand; men da 
man ikke, paa Grund af ugunstig Vind, kunde komme 
langt nok ind i Nyborg Fjord, maatte et Landgangs• 
forsøg opgives, saa Kampen indskrænkede sig tillidt 
Skydning mellem Krigsskibene og de svenske T rap
per, som stod opstillede inde paa Østerøen under 
Kommando af den øverstbefalende fjendtlige Anfører 
paa Fyen, Feltmarschal Philip, Pfalzgreve af Sulzback. 
Derpaa forsøgte man forgæves at gaa i Land ved 
Ellensborg (Holckenhavn) om Natten, og hele næste 
Dag - d. 30. - laa Flaaden igen ud for Slipshavn 
under stadig svensk Beskydning. Saa besluttede de 
danske Førere at prøve Lykken oppe ved Kerteminde; 
og Kl. 3 om Morgenen d. 31. Oktbr. stod Krigs• 
skibene saa Nord paa, men Svenskerne, som anede, 
hvad der forestod, fulgte med langs Stranden gennem 
Skabceshuse og N ordenhuse. Og samme Dags Efter• 

1) Se K. C. Rockstroh's Afhandling: »Svenskernes Fordrivelse 
fra Fyen 1659« (>>Svendborg Amt« 1909). 
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middag lykkedes det at landsætte de allierede Tropper 
»i Guds Navn, med flyvende Faner og i god Orden« 
udenfor Kerteminde, hvorefter Pfalzgreven trak sig 
tilbage til Munkebotangen for at spærre Vejen til 
Odense og lod sit Infanteri blive staaende i Nyborg 
og Landsbyerne Nord for. 1) 

Men i de samme Dage gik Feltmarschal Eber= 
stein over Lillebælt med sine forenede danske, branden~ 
burgske og polske Tropper, og Svenskerne drog ham 
da i Møde hinsides Odense, men da de fik Bud om, 
at den anden danske Overanfører, Schack, var brudt 
op fra Kerteminde og paa Vej mod Odense, frygtede 
Pfalzgreven for at komme i Dobbeltild, og uden at 
indlade sig i Kamp trak han sig d. 7.-8. Nov. til~ 
bage til Nyborg i den Hensigt at holde Fæstningen 
saa længe som muligt. 

De to danske Korps forenede sig derpaa i Odense, 
og efter langsommelige Forhandlinger mellem Gene~ 
ralerne og Admiralerne besluttede man at drage mod 
Nyborg. Den 12. Nov. kom de til Birkende og Da~ 
gen efter frem til Flødstrup og Ullerslev. Langsomt 
gik det nu i færdig Slagorden, hele Hæren formeret 
ud i en lang Linie over Markerne, ind over Avnslev og 
Korkendrup Jorderne. Ude i Sydøst biaanede de efter~ 
aarsnøgne Skove ved Kongens Bavnegaard (nu J uels~ 
berg), bag dem pegede Nyborg Kirkespir mod den 
graa Himmel. Derude ved Skovene maatte Svensken 

1) Saaledes kom flere Spejdere til General Schack og meldte, 
at de havde set svenske Tropper Syd for Kerteminde; en af 
Meldingerne lyder: >>Lars Jensen i Risinge beretter, at imellem 
Bogense og Skalkendrop saa han i Aftes (d. 8. Nov.) en Hob 
Troupper og mente, det var af Fjendens; det er ved en halv Mil 
fra Kerteminde; og hørte han for en halv Time siden Trommer 
røres, hvorfor han ilede hid til Kerteminde at gøre Kundskab«. 
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l 

vel være at træffe. Forsigtigt gik det derfor ned mod 
Pilevad~Sænkningen. 

Men nu Svenskerne? Hvorledes havde de nyttet 
den Uges Frist, de fik ved Danskernes langsomme 
Fremrykning? 

Straks efter at Pfalzgreven kom til Nyborg, gav 
han Ordre til, at de forsømte og svage Fæstnings~ 
værker skulde udbedres. Derfor drev man Omegnens 
Bønder derind i store Skarer, de skulde gøre Arbej~ 
det. Samtidig opførtes Stjerneskansen ude ved Stran~ 
den (v. Kurstedet), og Nyborg Slots Ladegaard, som 
laa der, hvor Hjulby Aa løber gennem »Telegraf~ 
skoven«, blev nedrevet. Ude paa »Øen« var Sven~ 
skernes Teltlejr rejst. 

. I de samme Dage forlod de sidste svenske T ro p~ 
per vore Landsbyer. Til Afskedshilsen stak de Ild 
paa flere af Gaardene, saa den røde Hane luede ondt 
paa deres Vej ind til Nyborg. Ved den Lejlighed 
var det, at Præstegaarden blev ødelagt. l Forvejen 
havde de Tropper, som laa i Skalkendrup, frarøvet 
Hr. Hans Jacobsen »Klæder, Korn, Hester, Hopper, 
K væg og al indhavende Bohave<< samt jaget ham og 
hans Familie ud af Gaarden. »Siden der de Svenske 
igen opbrød med deres Lejr, haver de - mig fattige 
Mand til mere Fortred, større Ruin og Ødelæggelse -
frivilligt sat Ild paa Præstegaarden og den ganske 
med Stik og Stage opbrændt.<< 

Det er saadanne Begivenheder, Bircherod tænker 
paa, naar han i sin Dagbog1) for 12. Nov. 1659 skri~ 
ve r: »Samme Dag begyndte den svenske Arme udi 
Fyen at give alt Landet - undtagen Købstæderne -

1) Biskop lens Eireherods Dagbøger 1658-1708; udg. af 
Molbech 1846. 
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til Bytte og at plyndre rundt omkring i Landsbyerne 
for Fode.« 

Og en af de hollandske Officerer i vor Hær 
skriver, da han har set, hvorledes Egnen viste sig 
mere og mere udplyndret og hærget, jo nærmere man 
kom Nyborg: »Det var en Jammer at se den elen• 
dige, ødelagte Tilstand i dette Land l« -

Det var som nævnt egentlig Fjendens Plan at 
blive i Nyborg og modtage en Belejring der, men da 
saa den dansk-hollandske Flaade igen viste sig i Ny• 
borg Fjord, hvorfra den let kunde skyde Byen og 
den svenske Lejr sønder og sammen, besluttede Pfalz• 
greven og Generalfeltmarschal Stenbock, som Karl 
Gustav nu havde sendt herover, at forlade Byen og 
modtage Slag ude i fri Mark, hvor ogsaa det fortrin• 
lige svenske Rytteri bedre kunde være til Nytte. Der• 
for rykkede de den 14. Nov. ud af Nyborg, og da 
de naaede ud gennem Skovene ved Bavnegaarden, 
saa de den allierede Hær rykke frem fra Avnslev i 
fuld Slagorden. 

Forrest marscherede Eberstein med c. 5000 Mand, 
og derefter fulgte Schack med en lignende Styrke, saa 
Armeen talte c. 10,000 Mand, mens Svenskerne kun 
kunde møde med c. 7000, ganske vist bedre øvede 
og trænede Folk. 

Det danske Artilleri - 14 Kanoner - t~g Stilling 
oppe paa den høje Bakke Vest for Bavnegaarden, • 

. >)Bavnehøj«. Herfra havde man et udmærket Over• 
blik over hele Slagmarken. 

Slagets Frontlinie gik i store T ræk fra Hjulby 
Sø og ud til Skaboeshuse ved Storebælt. Her havde de 
Svenske indtaget en udmærket, stærk Stilling, støttet 
paa Fløjene af Søen og Bæltet. Fra det lille Fisker• 
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leje gik Slaglinien N orden om Skoven over mod 
Bavnegaarden, og derpaa langs med en stor og dyb, 
men tør Grøft, som afledede Vandet fra Skoven ud 
til Søen, omtrent hvor nu ))Lindenborg« ligger. Lidt 
Sydvest fot den nuværende Havelykkegaard stod en 
Afdeling af det svenske Artilleri; den anden ude paa 
Lindenborgbakken. Oppe ved Leddet, hvor Banen nu 
skærer Hovedlandevejen, stod et mindre, dansk Batteri. 

N u gik Tiden fra Kl. 11 til hen ad l med smaa 
Forpostfægtninger, hvor man gensidig følte hinanden 
paa T ænderne, mens Førerne lagde Raad og den en• 
delige Placering af T rappeafdelingerne foretoges. Der 
fortælles, hvorledes man, inden Slaget for Alvor gik 
løs, holdt Bøn med Lovsang, og Schack formanede 
»med bevægelige Ord« sine Folk, »at de samtlig 
skulde betænke den store Fare, Kongen og Kronen 
var sat i af Fjendens Aag og Tyranni, for hvilken 
ogsaa baade de selv og deres, saa vel som vore 
Landsmænd staar udi Fare - at de alle i denne Slagt• 
ning vilde vove Liv og Blod og stride mandelig for 
deres Herre og Konge. Hvilket de alle samtlig hver 
og en med lydelig Røst og Stemme belovede at ville 
gøre og stride mandelig.« 

Det første Angreb, som Ebersteins T ro p per fore• 
tog, mislykkedes i høj Grad, især paa højre Fløj ude 
ved Landevejen, hvor Rytteriet, efter at være kommet 
over den store Grøft, forgæves søgte at trænge gen• 
nem de tætte Hegn paa den anden Side; og til sidst . 
blev det drevet helt tilbage, saa Kampens første Af• 
snit ved 21/ 2 Tiden endte med et dansk Nederlag, 
og hvis det svenske Rytteri havde vovet et Fremstød 
nu, vilde Fjenden sikkert snart have vundet en fuld• 
stændig Sejr. 
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Paa vor venstre Fløj ved Skoven og ud mod 
Stranden gik det lige saa daarligt; ja, Eberstein var 
sammen med sine Officerer nær blevet fanget, da de 
under et Fremstød havde vovet sig for langt ind i 
de svenske Rækker. Da han og Obersten for det 
holstenske Rytteri, Ditlev Ahlefeldt, derefter red op 
til Artilleriet paa den høje Banke ved Bavnegaarden, 
saa de straks, at begge Fløjene blev trængt haardt 
tilbage. Der var altsaa Fare paa Færde. Paa Eber• 
steins Anmodning red Ahlefeldt derfor hurtigt over 
til Feltmarschal Schack og bad ham gribe ind med 
sin Hær. Han havde jo - efter de trufne Aftaler -
holdt sig tilbage hidtil, men greb nu ind i Slaget med 
friske Kræfter. 

Og nu lykkedes det de danske og hollandske 
Tropper at slaa sig igennem ude ved Landevejen 
efter en . blodig Kamp - Svenskerne sloges >)som 
desperate Mennesker« fortæller en samtidig Beretning. 
Generalløjtn. !Hans Ahlefeldt forfulgte energisk de 
flygtende Rytterafdelinger helt ind til Nyborg Volde. 

Men samtidig udkæmpedes der en haard Kamp 
i Centrum og især ude paa vor venstre Fløj, hvor 
den unge Pfalzgreve tappert slog de danske og polske 
Afdelinger tilbage Gang paa Gang, og her faldt flere 
af vore Anførere. 

Derimod lykkedes det snart det stærke, sindige 
hollandske Fodfolk, som nylig havde bidraget til 
Sejren paa højre Fløj, at erobre de svenske Stillinger 
i Centrum, saa hele deres Artilleri faldt i vore Hæn• 
der efter en fortvivlet Kamp. 

Nu var saaledes Fjendens venstre Fløj og Cen• 
trum slaaet, men endda holdt han tappert Stand ude 
i Øst ad Stranden til. Derfor sendte Schack Claus 

4 
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Ahlefeldt' med hollandsk Infanteri og fire Rytter~ 

Eskadroner om gennem ~koven, saa de Syd fra faldt 
Fjenden i Ryggen. I dette Angreb deltog ogsaa 
Frederik III's Søn Ulrik Fr. Gyldenløve. Og da 
Hans Ahlefeldt, som var vendt tilbage efter at have 
forfulgt Svenskerne ind til Nyborg, nu greb ind 
N ord fra ude ved Stranden og ligeledes gik om i 
Ryggen paa Fjenden, kan man kun undre sig over, 
at det alligevel lykkedes Pfalzgrevens Rytteri at redde 
sig hjem til Lejren paa Østerøen. Men Fodfolket 
havde lidt frygtelige T ab. Især de Stakler, som u n~ 
der Flugten traf paa vore raa, polske Hjælpetropper, 
der ikke vilde give Pardon. Mange af de flygtende 
søgte ned mod Hjulby Sø og Aaen, hvor adskillige 
omkom i de utallige Mosehuller eller dræbtes af 
Egnens Bønder, som nu efter stedlige Sagn ogsaa 
deltog i Forfølgelsen.l) 

Nu rykkede de allierede Hære helt ind til Ny~ 
borgs Fæstningsværker, og Artilleriet paa begge Sider 
fortsatte Kampen. Og næste Formiddag løb den 
dansk-hollandske Flaade ind i Fjorden og beskød 
Byen fra den Side; og da de svenske Soldater helt 
havde tabt Modet, tilbød Generalløjtn. Horn, som 
nu havde Kommandoen,2) at overgive Fæstningen, 
og en Del af de svenske hvervede T ro p per blev der• 
efter indlemmet i Modstandernes Rækker. 

Svenskerne havde lidt et T ab af 3-4000 Mand 
i Slaget, vort T ab var. langt ringere. Desuden faldt 
et stort Bytte i vore Hænder. 

1) Der er i Hjulby~Moserne fundet adskillige Skeletter, som 
sikkert stammer fra Nyborg,Slaget. 

2
) Pfalzgreven og Stenbock var om Natten undsluppet til 

Korsør, hvor Karl Gustav som bekendt gav dem en meget unaa~ 
dig Modtagelse. 
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Schack, der vidste, hvor vilde Polakkerne var, 
naar der gaves de~ Lejlighed til Rov og Plyndring, 
vilde nødig have dem med ind til Nyborg, for at 
skaane Byen, og gav dem der.for Ordre til d. 14. om 
Aftenen at vende tilbage og gaa i Kvarter i Avnslev, 
men Eberstein protesterede derimod, og de fulgte, til 
Byens Ulykke, med de sejrrigt indtrængende Trop• 
per ind i Nyborg. 

Efter Slaget blev de lagt i K varter i Omegnen, 
ogsaa i .vore Sogne; og nu gik det, som Bircherod 
skriver under 26. Nov. i sin Dagbog: >)Men deres 
Plyndringer øvede de fornemmelig paa Landet, saa• 
som en Del af dennem b leve (efterdi der ikke var 
Rum til saa mange i Staden) henviste til Landsbyerne, 
hvor de gjorde skjelligen rent Bord, og hvad Svecus 
tilforn havde levnet tilbage, de toge de nu.« 

>)Slaget ved Hjulby SøC< hedder Kampen i Fol• 
kemunde. De gamle kan endnu fortælle eet og andet 
fra de onde Dage, da Svensken huserede her paa 
Egnen; og naar man ved T ørvegravning fremdra• 
ger Dele af Menneskeletter, hvad der jævnligt finder 
Sted i Egnens Moser, hedder det straks, at >)det 
·er nok af en Svensker«. Der er ligeledes rundt i 
Markerne i Tidens Løb fundet adskillige Skeletter; 
men da intet af disse Fund1) har været underkastet 
videnskabelig Undersøgelse, kan det ikke siges med 
nogen Sikkerhed, om de stammer fra Svenskekrigene, 
eller det er Oldtidsbegravelser. 

Men paa selve Slagmarken, i en Grusbanke paa 

1) Saadanne Skeletfund kendes saaledes fra Hjulby, fra 
>>Hesselager« i Avnslev, »Grønnehave«s Mark, Aaskovs Moser. -

4'' 
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Borgeskovs J ord er, fandt man for en Del Aar siden 
en Snes Skeletter af kraftige, velvoksne Mænd. Man 
skulde tro, at der ogsaa maatte findes Vaabendele o. 
l. i Graven, men saa ~idt jeg har kunnet faa oplyst, 
fandtes der kun ubetydelige Smaadele, f. Eks. et 
Metalspænde.1) Derimod er der i Egnens Marker 
optaget en Del Kanonkugler fra Slaget. 

T æt ved Ringe• Banen, hvor den gennemskærer 
Borgeskovs J ord er, ligger et Par Høje, om hvilke 
det altid er blevet fortalt, at der laa de i Slaget faldne 
Svenskere begravede. Det er meget san-dsynligt, at 
Traditionen har Ret, men nogen Undersøgelse af 
Højene er, saa vidt jeg ved, ikke foretaget. 

Til Slut et lille Sagn, som jeg har hørt flere nu• 
levende, ældre Folk berette. 

Efter Slaget flygtede de Svenske ad Nyborg til, 
og en Soldat, der vilde gemme sig sikkert for sine 
Forfølgere, krøb op i en stor Bøg paa denne Side 
Ladegaards broen (altsaa ved »Telegrafen«). Da Træet 
imidlertid var hult, lod han sig glide ned i det, men 
han sank saa langt ned i >)Trøske og Fedteri«, at 
han ikke orkede at arbejde sig op igen. Fast sad han 
sammenklemt, og naar han i Fortvivlelse søgte at faa 
fat med Hænder og Negle, gav det efter; alle hans 
Anstrengelser var frugtesløse. Han fandt sin Død 
her i Træet. 

Men da Bøgen saa hundrede Aar efter blev fæl• 
det, raslede hans Skelet ud af den hule Stamme 
sammen med enkelte Dele af hans Uniform og Vaaben. 

1) Ofte plyndrede man Ligene paa Slagmarken for Uniform 
og Vaaben, inden de begravedes. 
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Egnens Tilstand efter Krigen. 
Naar Omegnen af København undtages, har vist 

ingen Del af Landet lidt saa frygteligt under Krigens 
Ødelæggelser som Nyborg-Egnen. Endnu fortæller 
de gamle, at i Avnslev var kun een Gaard nogen~ 
ledes ved Magt, nemlig Mensalgaarden, hvor Præstens 
Fæstebonde, Rasmus Jensen, boede. Og i Hjulby 
stod kun 2 Fag Hus tilbage. 

Noget lignende fortæller en samtidig Indberet~ 
ni n g: »udi samme By e (Avnslev) er ingen bo sid~ 
d ende, medens alle Gaardene og H u sene [e re J øde 
med Undtagelse af l Mand, Rasmus Jensen.« 

Sørgeligt saa der ud allevegne, overalt det triste 
Syn af ~ ... sodede Brandtomter og øde, folketomme 
og nedfaldne Gaarde. Størstedelen af de Mennesker, 
som der havde levet og virket, var død af H unger 
og N ød eller bortskræmte til andre Egne, hvor de 
med Flid opsporedes af deres Herskaber, der fik dem 
tvungne til at vende tilbage til deres Gaarde imod, 
at de forsynede dem med lidt Korn og de nødven~ 
digste Kreaturer ... «1) 

Selvejerne var enten døde eller flygtede, og Kro~ 
nen inddrog mange af Gaardene; og de faa Mænd, 
der. endnu af Navn ejede deres Gaarde, maatte snart 
sælge deres Ret til rige Købstadborgere eller til Herre~ 
gaardenes Fogeder (f. Eks. Slottets F o ged, J ens Mad• 
sen, i Nyborg). Saadan en Selvejergaard solgtes ofte 
for 30-40 Slettedalere med al tilhørende Herlighed. 

Saaledes vurderedes, iflg. Vinding Herreds Ting~ 

') S. Jørgensen : Bidrag til Bedømmelsen af den fynske 
Landbostands Vilkaar, før, under og efter Svenskekrigen 1657-60, 
forsaavidt Nyborg Lehn angaar.« (Hist. Tidsskr. 4 R. 5. Bd.) 
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bog af 1661, et Par Gaarde i Korkendrup og Skal"
kendrt.Jp: 

25. Sept. 1661 møder Niels Hansen i Skalken• 
drup, Jep Hjort i Aaskov og Hans Povlsen i Bovense 
for Retten og vidner, at de havde »synet, taxeret og 
vurderet den Ejendomsgaard i Korkendrup, .som 
Just Ibsen i boede og afdøde,« og >)eftersom samme 
Gaar der ganske brøstfældig«, har de taxeret den for 
45 Sldl. 

Den 6. Marts var en anden >)ganske ruineret og 
brøstfeldig« ·Ejendomsgaard i Korkendrup vurderet til 
20 Rdlr. 

Samme Dag møder for Retten Jep Hjort i Aa,. 
skov, Anders Mortensen i Rejstrup, Jens Clausen i 
Korkendrup og Christen Clausen i Skalkendrup og 
vidner, at de har vurderet den Ejendomsgaard i 
Skalkendrup, som Knud T ornesøn i boede og afdøde. 
»Da befandtes samme Gaard at være ganske ruineret 
og brøstfældig paa Bygningen.<< De kan derfor ikke 
>)i den Tid« taxere Gaarden højere end 35 Rdl. -
Indstævnet er ogsaa Sønnen, T ornes Knudsen; han 
har maattet tage Tjeneste paa Fraugdegaard. -

D. 16. Oktober fremkom for Retten Jep Hjort i 
Aaskov paa Kirsten Rasmusdatters Vegne i Mose" 
gaard og var begærendes, at der maatte vælges 4 
>)uvillige« Mænd, som kan vurdere og taxere den 
Ejendomsgaard i Skalkendrup, kaldet Mosegaard. 
Dertil valgtes Anders gammel og Niels Hansen i 
Skalkendrup, Jakob Nielsen og Peder Sørensen i U l• 
lerslev. - D. 23. møder disse Mænd og tilstaar, at 
de har været paa Gaard og Gods og vurderet den 
til 120 Sldl., foruden H uset, som Hr. Hans i Skal:::. 

Svendborg Amt 1926



FRA SVENSKEKRIGENES TID 55 

kendrup har repareret og bekostet med Lofter: Døre 
og Vinduer. 

DER TAGES SYN OVER KONGENS 

BØNDER GODS. 

for at faa et Syn over, hvor store Ødelæggelser, 
der var anrettet paa Kronens Godser, nedsatte Rege• 
ringen »Kommissionen af 30. Aug. 1660 til paa Fyen 
og Langeland at besigtige Kongens Slotte, Klostre og 
Gaarde, registrere Inventar, . . . udforske Bøndernes 
Lej lighed og specificere hvad F orskaansel paa hver 
Gaard behøves, til de igen kan udgive deres Land• 
gilde og Afgift.« 

I sin tørre, forretningsmæssige Kortfattethed gi• 
ver Kommissionens Indberetni.ng dog bedre end 
mange Ord et næsten forfærdende Billede af, hvor• 
ledes Krigen havde hærget Egnen her; og jeg vil 
derfor nedenfor gengive Betænkningen i sin Helhed, 
især da den ikke tidligere har været trykt.1) 

"~l~~O 1660 beni'l 20. ®eptemor. (Jaffuer roi un~ 

berffrf. befeiglebe 4 Wenb, ~etnblig ~ae~ oh ~ielfen, 
~a5mu!3 @iferfen, ~a5mu5 illnberfen, alle tiener 
tiL fc9ou!3ooe2) ocf) lJranbt5 ~idfen ibib fampt= 
fig ltlereb mei:l ffiibefotq:Ji'len ~e n 5 W a i:l t 3- e n paa StongL 
ffi1al)ft.5 go eM unber ~t) b o qj 15 L o t beliggeni'le, gaar~ 

i:lene!3 orøftfe(big~eb, iannelfom ocf) bønberttes tifftanb, 
befunben faalebi5 fom følger: 

1) I Rigsarkivet. 
' ) De er altsaa Fæstebønder (>>Tjenere«) under Skovsbo. Disse 

fire Mænd er Kommissionens Synsmænd. 
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$UuffnGløtuff. 
2! n b e r 5 W? o rt e n f e n ~orbt.l) ®aarl:len ttJeb magt. 

~Irene mangier noget tag, Ie~er2 ) ocfj bore. 3nbtct 
auffeb. 

W? a b t å ~~ri f t e n f e n ~orbt, bøeb, gaarben ftaar ø b e, 
ftueiængi'len auforut, De anbre ~ufe mangler taeg, 
Ie~er ocfj børe. 3 nbtet auffeb. 

m n b e r 5 g a m m e l, ~an5 gaarl:l j1et øbe ocfj lJtern af, 
orut. 

~offud ~anfen, ~an5 gaarb e~r oc~ øbe, mangier 
et) anDet enb Iofter, tag, Ie~er oc~ børe. ~nbtet 

auffeb tiiL 
~ri f l o f f e r .p a n f e n, bøeb, gaarben er ø b e, aU e ~u, 

fene er borte, faa nær fom ftuel)ufet oc~ nogfe fag 
af )Jort~uufet . ~nbtet auffeb. 

~e lJ ~u f tf e n, gaarben ganbjte øDe o c~ j1e't afbrut. 
~riften ~ørgenfen, bøeb, gaarben øbe, ~og nogen' 

Iebii~ ueb magt, manglet 4 fttg ~uu5 aff benb luefter 
Ial:le. ~nbtet auffeb. 

ill1abtå 2lnberfen bøei'l, gaarben lReen øbe ocl) aflirut. 
~nbtet auffet. 

ill1 e If å I,J3 e b e r f e n 5 naarb, øbe ocf) lReen afforut. 
~.ørgen ~~riftenfen, bøeb, gaarben j1et øbe oc~ 

lReen afflirut. 
ill1 a b t å ~a n f e n, bøeb, gaarben ø b e, bog nogenlebi t'l 

ueb magt, W1angier flJær offuet 8 fag l)tttt5 famt 
fegter, tag, Iel)er ocf) bøer. ~nbtet aufffet. 

st n u b ~li f e n, gaarben j1et øbe o c~ lReen afforut. 
~iel5 lRa5mu 5fen, gaarben :er øbe oc~ j1et afforut 

f a a nær f om ftuefængben. ~nbtet aufffet. 

') Enten: Anders Mortensens J ord, eller ogsaa er det TiJ, 
navnet Hjort 

") Det maa være Ler; Bygningerne var jo alle lerklinede. 
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m n b e r s ~3 a b e f o u g e b s gaarb er øbe o cl) j1et neborut. 
zsnbtet nuflet. 

C&riftoffer tJanfens 6oe( aff6rut, fan nærfom4fng 
f)uus af unDertømmereb ftaaer . 

.11n u b ~ a n f e n, et f)uus aff6ntt o cl; øbe. 
C& f) ri f t e n :Yt a s muffe n, ett f)uw3 nff6rut ocf.J øbe. 
'i.j3 e i:l er 935 e ffu e r, et f)uus aff6rut ocf) øbe. 

~iffer ~uufeue tueb ®traubeu.1) 

~auribt& ~anfen, ! 
'i.j3 e b e r 81 a s m u s f en. . . 

2 ~a u ri b t å zs e 11 f e n, r alle neb magt od; 6euenbt. ) 
'i.j3 e b e r .P a n f e n, 

®d) aldeubtttl-J . 
.11 n u b :=ir f) o m e f e n ~orbt, bøeb, quinben ef)r neb g a ar~ 

ben ocf) gnarben er temmerig neb magt, auffleb 5 
trauffue 8loug. 

C& f) r i f t e n )B e r t e [f e n, f) a ns gaarb j1et aff6rut ociJ øbe. 
zsnbtet auffleb tiL 

~H e[~ ~a n f e n, f) a ns gaarb beuenbt og ueb magt, auf' 
fleb 6 trauffue S1>orn (~(nj1oges til 1Rt;tterf)ofb ). 

~aut:ibt& ~a nfen mofegaarb, f)nn s gaarb befibber 
'i.j3ræften, ba manben er bøb og 'i.j3ræftens egen gaar 
i ~cf)afcfenbrup er auf6ret3), benb )Bunbcganrb eUer!;'4 
neb magt. 

C&f;riftr.n C&Iaufen .. benne gaarb er 6euenbt od) neb 
magt, auffleb 6 trauffne storn. (2fnj1oges tif 8lt;tter' 
f) o Ib) . 

1
) Nordenhuse. 

•) bevendt, J: i god Stand. 
"l afbrændt. 
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Sf5 e b e r B a u ri b t 3- e n, b ø b, gaorben er jlet øbe o cl) 
auffbrut. 

:l~~ b e n m i ef f e ns goarb ftaor ø b e, f)ufene er bog 
nogenfebi5 oeD magt, affene 4. fog f)ufl er borte aff 
benb ~ne fobe. ~ni:ltet oufffeb. 

2ln b e r 5 1.13 e i:l e r f e n, bøi:l, gnarben flet affbrut od; øbe. 
2lnber5 ~f)rijtenfen, ett ~uw3, borte fan nær fom 

ftuen ftaar. ~nbtet oufffeb. 

~fnrfd)onff. 
~e.):l Bauribta-.en ~ort, goarben er oeb magt ocl) be: 

uenbt, aufieb 9 trauffue $torn. 

Q:orlJt.~enbtttlJ. 
~f)riften mnberfen, gaarben ftaar øbe, bog f)ufene 

toeb magt, affene fefJer, Ioffte, tag ocf) bør mangler. 
~oft ~bf en, bøb, gaarben øbe, f)ufene ueb magt, mang= 

fer <:fnbeei tag, Ief;er oclJ børe. Snbtet auf[eb. 
ffi1 a t~ i a 5 ~o !t e~ gaarb oeb magt oc~J auf[eb ti!. (2l:n= 

j1oge5 tii 1R~tterf)ofb) . 
~(au\3 ~enfen, bøeb, gaat·ben ftaar øbe, allene ftue= 

fængben ftaar. ~nbtet auf[eh. 
ffi1abta- ;;Dinefen, lløb, gaari:len ganbffe øbe ocf) ffien 

affbrut. ~nbtet auf[eb. 
~ør gen 1.j3eb erfen, bøeb, gam·ben od; jlet øbe oc~ auf= 

(Jrut. ~nbtet auf[eb. 
~elJ ffia5mu5fen, f;an5 gaarb flet øbe ocf) afbrut. 
~ørgen ~~Jfen, beroenbt, bog manben ganbffe c:rm, 

f)uufene ueb magt. 2Ufene mangier en beef tag, Beer 
od1 børe. ~nbtet auf[eb . 

~rønr,uu. 
;;Denne gnnrb er flet øbe oclj ffieen nfbrut. 
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~d)ro6eGlHtttffnc. 
\.l5 o fT u el .p a n i e n, gaarben er forfolben paa tag, feer 

oc~ børe. ~nbtet auffeb. @r bog fiettJenbt. 

~traubtneb. 
®ø f f r e n :J e n f e n <3 ~uus . j1et øbe o c~ aforut. 

~ogeufe; 
m i e r 5 ~a 11 f e 11 s gaarb øbe o c~· j1et af&rut. :Jnbtet 

au flet. 
2 a u r i b t a S) a n f e n, bøeb. :Jgien oettJenbt, gaarben 

tv e b magt, auffeb l O trauffue $torn. 
2auribt 0 Wlorbtfen, :Jtt ~uus ven magt. 
l.l5 e b e r mi e r f e n, :Jtt ~uus oeb magt. 
~S ø r g e n ~ a n f e n, :Jtt ~uus ueb magt. 
mnbers træffou manb, :Jtt LJuus oeb mngt. 

,Pedettftlbt. 
~f) d f t e n ~e n f e n s gu u s, j1et øbe ocf) aforut. 

tllet)ftrtt~. 
@r 12 gaar1le, ?.ITSgebags tienere1), be e~re ane ltleb magt, 

ocg @ens gobe Ocf) ane beuenbt. (mnj1oge5 tif 
~l)tterf)of1l ). 

Vi ser straks, hvorledes Ødelæggelsens Elendig~ 
hed er størst i Byerne ved Hovedvejene Nyborg
Kerteminde og Avnslev-Odense, altsaa i Avnslev, 

1 ) Ugedagstjenere, J: hver Gaard er sat ti l een Hovdag om 
Ugen. 
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Korkendrup og Skalkendrup1). Bovense er vist slup• 
pet lidt heldigere; men jeg har forøvrigt ikke fundet 
Synsforretninger over de af Byens Gaarde, som var i 
privat Eje. Derimod har Rejstrup tilsyneladende gan• 
ske undgaaet Ødelæggelsen. 

Avnslev har lidt mest; ingen af Kronens 14 Gaarde 
har avlet Korn i Sommeren 1660, og de 13 Gaarde 
samt 3- 1 Huse er alle mer eller mindre ødelagte; 
ingen helt ved Magt. Af Kronens 8 Gaarde i Kor• 
kendrup er de 6 øde, der nævnes kun Avl ved een 
af dem. I Skalkendrup var Præstegaarden brændt; 
af de 8 Gaarde var de 1 øde, de andre temmelig ved 
Magt. I de tre er der avlet lidt Korn. Grønholdt 
og Skrøbeshave er meget forfaldne, mens Jeppe 
Hjorts Gaard i Aaskov er i ret god Stand. Den stør• 
ste Høst, som nævnes, har Laurits Hansen i Bovense: 
10 Traver Korn.2) 

Af de 35 Mand, som Indberetningen nævner i 
Avnslev, Korkendrup og Skalkendrup, siges det om 
11, at de er døde. 

Efter en Opgørelse fra 16603) maa Folketallet i 
Avnslev have været c. 100 og i Bovense c. 15. · 

- Det er et meget mørkt Billede, denne Syns• 
forretning giver af Forholdene i de hjemsøgte Lands• 
byer, og den omtaler endda kun Bygninger og J ord. 

1
) I Hjulby - altsaa ogsaa ved Hovedvejen -ejede Kongen 

de 12 af Byens 16 Gaarde. Men alle var de, paa een nær - øde 
og afbrændte. 

2) Hvor lille Avlen ogsaa i de følgende Aar var, viser flg. 
Synsforretning af 25/o 1661. Bonden Niels Andersen i Verninge 
havde saaet 10 Skpr. Rug og avlet 10 Skpr., 6 Skpr. Blandkorn, 
avlet 8 Skpr., 7 Skpr. Havre, avlet 121/2 Skpr., 3 Skpr. Hvede, 
avlet 3 Skpr. 

3
) Medd. fra Rentekammeret 1877. Tallene er egentlig 84 og 

37, men >>fattige, gejstlige og adelige« er ikke medregnet. 
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Om hvorledes der saa ud inden Døre, faar vi ikke 
noget at vide. Vi maa herom søge Oplysninger i 
Tingbøgerne. 

Fra »Plyndringsdagene«. 
Den 28. Nov. 166l møder Povl Bertelsen af 

Skalkendrup og fører Tingsvidner paa, at i Krigens 
Tid blev saa godt som al hans Formue ham fra• 
plyndret, ikke blot det meste af hans eget, men ogsaa 
Størstedelen af det Gods, han havde i Forvaring af 
Mette Ibsdatters, af dette er kun tilbage l Overdyne, 
l Pude og l Kiste, foruden noget, som han tidligere 
havde gjort i rede Mønt. 

Her er en anden Historie om betroet Gods: 
Der boede i Avnslev en Bonde ved Navn An= 

ders Ibsen (det er maaske ham, der i Synsforret• 
ningerne kaldes ))Anders gammel«). Han havde som 
Værge for sin Broders Børn noget af deres Gods i 
Forvaring, men det forsvandt ganske, da hans Gaard 
i Krigen brændte ned; og da Slægten mistænkte ham 
for at have fjernet og gemt det og bedraget dem for 
det, lod de ham stævne. 

l. Juli 1663 møder han saa i Vinding Herreds 
Ret og fører Tingsvidner for, at han var blevet for• 
drevet fra sin Gaard af Fjenden >)udi de første Plyn• 
dredage«, og da blev det Gods ham frarøvet, som 
han hav~e i Værge: 

Karen Lauridsis udi Rosild vandt ved lige svoren 
Ed, at udi forskrevne otte Dage, da Anders Ibsen af 
Fjenden var jaget fra sin Gaard, kom hun i hans 
Gaard og bandt hans Kvæg ind i Huset; da fandt 
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Odense. En anden Gang var han selv i Odense med 
en Kiste for Anders, men da blev han puttet i Arre• 
sten for det, thi det var forbudt Soldaterne at hjælpe 
Bønderne at skjule deres Gods. 

Anders Ibsen fremstod nu og berettede, hvorle• 
des det var gaaet med dette Gods, som han ikke 
havde haft megen Fornøjelse af. Thi Brandenbor• 
gerne tog Køerne, og Kisten og Faarene tilhørte med 
Føje hans Søn. · Forresten tilføjer han med et Sideblik 
til de to Krigsmænd, at han »henstillede til den 
gunstige Øvrigheds Betænkning, hvorledes disse gode 
Venners Vidnesbyrd bør at agtes, eftersom de haver 
tjent Fjenden, Landet til Skade og Fortræd.« 

Historien giver et levende Eksempel paa, hvor• 
ledes Folk søgte at redde, hvad reddes kunde, af 
deres Gods. Kostbarheder gemmes i Høet paa Slyden, 
og saa meget som muligt føres bort, helst til for• 
skellige Steder, for naar det saadan blev spredt, var 
der dog Mulighed for, at noget kunde bjærges. 

Præsten i Skalkendrup og Svenskerne. 
Under Svenskekrigen var Hans Jacobsen (Sper= 

ling) Sognepræst i Avnslev og Bovense. Han var 
født c. 1615 og rykkede ind i Skalkendrup Præste• 
gaard i April 1645 efter Hr. Daniel Kohlers Død. 

Ligesom sine Sognebørn kom Hr. Hans til at 
døje meget ondt af Fjenden; da Krigen var til Ende, 
var han en fattig, ruineret Mand; · hans Gaard var 
brændt og hans Ejendele frarøvet ham. 

- I Dagene før »Slaget ved Hjulby Sø« havde 
en svensk Afdeling siaaet Lejr i Skalkendrup, hvor 
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Soldaterne huserede slemt i de mange forladte Gaarde. 
De Soldater og Officerer, som havde Kvarter i Præste• 
gaarden, tog uden videre Formaliteter Præstens Kre• 
aturer, slagtede eller solgte dem, ligesom de ogsaa 
stjal Kornet fra Sædelofterne, Klæde og Linned i 
Kisterne, og da Hr. Hans tilsidst protesterede mod 
deres tyvagtige Optræden, drev de ham til sidst ud 
af Gaarden. Men da de saa i November trak sig 
tilbage mod Nyborg for at modtage Slag der, stak 
de Ild paa Præstegaarden, saa den lyste som en luende 
Fakkel for dem, da de drog ud af Byen. 

Hr. Hans, som nu var en hjemløs Mand, flyttede 
med sin Kone og deres Børn ind i N abogaarden, 
Mosegaarden, som stod tom efter Ejerens Død1) . Der 
boede de i den første strenge Tid efter Fredsslut• 
ningen, og herfra indsender han i September 1660 et 
Bønskrift til Kongen om Hjælp til paany at rejse sit 
Hjem af Asken. Nedenfor vil jeg gengive Hoved• 
indholdet af den interessante Skrivelse2), der - selv 
om man ser bort fra den klynkende og begrædelige Tone 

dog vidner med Klarhed om Krigens Ødelæggelser. 

,,®tormægtigfte, (JøjfJaarne zyl)rfte .... etc . ... . 
er jeg, @ber~ ill1ajeftæg ttni'lerbanigfte, fattige og meg~t 
fJebrøuebe ®uMtjener ti( 2Tunsfeu og Q3onenfe ®ogne 
ubi ~l)oorgs 2en, ljøjfig fornarfaget unberbanigst at 
anbrage min ftore ~øb og ~rang, efenbige ;;t;Hftanb og 
mmaar, fom m ig unber benne f)aarbe, oefuærlige Strigs< 
tib er ):Jaafommet. ~emlig: 

1
) I Vind. Herr. Tingbog 1661 nævnes i en Synsforretning 

23 / 10 paa Mosegaarden : >>Huset, som Hr. Hans i Skalkendrup har 
repareret og bekostet med Lofter, Døre og Vinduer.« 

2) H. F. Rørdam: Om Præsternes Vilkaar under og efter 
Krigen 1657-60. (N. Kirkeh. Saml. V B.). 

5 
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"m er norefi af(ernaabigfte ~onge (JOller Oj:ltættft 1 ve u 
ben gøjefte ®ub\3 føni:lerfige ffi:aab, be 6ebfte Wibbel, fine 
fattige, fletrængte Unberf nattet '(Jer u bi {J l) en af {Jtenben~ 
.l;)aanb igen at befri og ubbrage; og uorefl manffe gnuer 
taget b er es .Banbgang ueb .5{jerteminbe1) og f a a - for ' 
nemmelig ueD ®uM fønDerHue .l;)jæfp og uores naabig' 
fte ,Perres og ~onge!!i gobe ffi:aab og )Befbetænfning - - en 
'f)erhg eiejruinbing ouer fine mægtige {Jtenber edanuet 
'f)auer - for 'f)niffet ben arterf)øjefte ®ub i al ~uig'f)eb 

11ære gøj(ouet og benebiDet - - ba f)auer be eiuenffe 
imibfertib mibt imeflem ml)borg og stjerteminDe neb uore\3 
.BanMbl) eifalfenbntlJ flagen bere\3 .Bejr 0~1 j.Jaa famtne 
~ib ganffe efenbigt førft 6erønet miB fra .ITfæber, .ITorn, 
.~;)efter, i)olJper, .ITuæg og af inbf)auenDe ~of)aue, faa og 
ueb beres ftore ~t)ranni, moib og Ouerfaft (mig) meb 

· .\:)uftru og ~ørn fra .\;)u\3 og .l;)jem bebrøucfig frajaget -
11eliben ber be ®uenffe igen opbrøD meb bere5 .Bejr, 

f)auer be mig fattige Wanb til mere {Jortræb, ftørre 
ffi:uin og Øbefæggeife, frivillig fat ~Ib j.1aa ~ræftegaar~ 
ben og ben ganffe meb @5tif og @5tane upbrænDt. eiaa 
jeg, ~bers .ITongelige illeajeftcets fattige Unberbnne og 
betroeDe ®uM DrM ~jetter nu meb .l;)uftnt og ~ørn i ftørfte 
~fenbigi)eb geraabe\3 . .~;)uf ene og ®aarbene f)er ui:li \Sognene 
meften er ru inerebe og øbe, og e·ognemænbene meften Døbe. 

"~H uben (J: 'f)ui\3 iffe) min afiernnabigfte .\:)erre og 
~onge nf fønDerlig ®unft og manbe uil faDe fig bet af 
fongeiig [l(Hl:f)eb gnn tii .l;)jærte og fomme mig tif 
.l;)jælp meD De Wibbd, f)uorueb jeg fattige Wnnb meb 
.l;)uftru og ~ørn funbe opf)olDes, 1l5ræftegnarDen igm 
opbl)gges, bn er jeg flet i ®runbe og uDi ftørfte %·mob 
og ~(enbig'f)eb øbefagt. 

1) D. 31. Okt. 1659 gik Schack i Land ved Kerteminde med 
6000 Mand. 
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"~uorfor (jeg) af Q;bers stongl. ill1aj. lJaa bet aller~ 
unl1erbanigfte \)bmt)gellgen og for ben alferl)øjefte ®uM 
\Sf~fb er flegærenbe <:i: tyørft na~l:Jigft (meb) n~get af 
stirferne<3 l,j3enge ljer ubi tylJens ®tift maatte unbfætte!3, 
fom nnbre fattige 1..j3ræfter, (f)uem) benne ffabeHge ~fbe ' 

liranb er )Jaafommen, tilforn af fongelig ill1Hbljeb og 
tyauor er benaabiget1 ) . - :iDernæft, efterf om uores f ab 
tige l,j3ræfter l:Jer ubi i)it)en ere mo!;en ganffe ul:J):lh)ttbret, 
og er mun ringe ~Y/ibbe( af bennem at foruente mig tH 
~jæfp og Unbfætning, Q;bers ~ongi. ill?aj. ba af fønl:Jer, 
rige ®unft og WaaDe uirbe priuiligere mig tii ll:Hsperne 
ubi \SjæUanb og S~Uanb, af bennem at forffriues til 
i:leres l,j3ræfter, anljofbenbe!3, l:Je ogfaa at funne nære mig 
oef)jæfpelig enf)uer efter fin ill1ibbei. Q;nbogfaa, at Q;oers 
sto ngL ill1aj . naabigft uifbe tillabe mig at maatte uifitere 
.l'tøoftæberne [Jer ubi ®jællaHb, ~l)Ifanb eller anbre \Ste, 
b er, f om af frifierig ill1eb)Jnf og ill1ebfibenljeb funbe nære 
mig oeljjæ():Jefig. efterf om jeg er fontmen i f aa ftor 
Q;Ienbigljeb og ~jærtens ~eDrøudfe, fom me nogen af 
I,J3ræfterne ljer ubi tyt)en: I,J3ræftegaarben, ueb menbens 
~fb og ~ranb pj.Jtænbt, er aforæubt, min ganffe tyormue 
flortrøuet, \Sognemænbene meften I,J3arten bøbe, l:Je ganffe 
faa ouerbfeune øbefagte og forl:Jæruei'le, af ljuiffe jeg 
ffuibe ljaue mit O!Jljolb og tyøbe .. . . .............. . 

$D atmn ®fartenbrulJ, ben 17. ®elJ . 1660 
Q; bers .l'tongelige ill1ajeftætø tro og j1ittigfte tyorfleber 

og uberbanigfte l:jener artib 
~ a n s S a c o o f e n, 

e. ~· " 

') Præster, hvis Præstegaarde brændte, nød ofte Hjælp af 
Stiftets Midler. Nogle Aar senere blev denne Sædvane lovfæstet 
i Danske Lov. 2-12-4. 

5'' 
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Bønskriftet bærer saavel Bispens som Lensman• 
dens Paategning, og de anbefaler ham begge til Kon• 
gens ~aade; Bispen skriver: 

"Wt benne fattige URanb fao iibe og e(enbigen af 
tyjenben er mr.bl)anbfet, f om [Jans unberbanigfte @?u~pH~ 

cation ommelber, er art for vift, ®ub bebret, faa f)nn i 
fin ftore ~lrmob er W naobig ~jællJ f)øjnøMrængt, f)uif~ 

fet mig unberffreune noffom nitterligt er. 
stjøoenf)aun, ben 14. inou. 1660 

Baurit 0 ~acohfen . il 

Og Lensmanden tilføjer: 

)Denne fatti~e \l3ræftemanb er ueb be <eumfl'e, ber 
~anl!l WlajeftæH> Z}off h)ffeiig ~aa .t!anbet i zytJen uar 
fommen, ganffe paa fin Z}ormue ru ineret, ubpltjnbret og 
f) a n !:'l \l3ræftegaarb oporænbt, l) aner og f el u ingen W?ib~ 

bel tii ben nt opht)(Jge, f)an !3 @?ognemænb og ba i mr~ 

mob gernoben. ffi?aatte gunnem ben begærte ~jælp af 
anbre \l3ræfter og SHrferne c.f ,Pans W?aj . nontligft 6e
uHge5, uar bet en ftor inaabe, rnbog }lU be mefte felo 
fan ftor 6fa1le f)aue Iibt, liben .pjæfp af bennem fan 
naas. 

Ottl)e strag il 

Han ansøgte ikke Kongen forgæves . Thi i et 
kgl. aabent Brev1) paalægg~s det Lensmænd, Kirke• 
værger o. a. at sørge for, at der ydes Præsten Hans 
Jacobsen l Rdlr. af hver Kirke i Fyns Stift, som 
))nogenlunde befindes at være ved Magt og Forraad 
at have«. Og Kongen henstiller til alle og enhver, 

1) Fynske og Smaalandenes Registre, Nr. 8, 4 (Rigsarkivet) . 
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Bisper, Provster, Præster og andre af gejstlig og verds~ 
lig Stand at komme ham til Hjælp, enhver efter sin 
Lejlighed. 

Hvor meget Hr. Hans paa den Maade fik bjær~ 
get til at bygge for, ved vi ikke. I en Vurderings~ 
forretning over Herredets Præstegaarde o. 1663 tak~ 
seres den nye Bygning til124 Rdlr., men det bemærkes, 
at der skal endnu bygges for 1561/ 2 Rdlr. Saa der er 
altsaa gaaet nogle Aar, før Gaarden var fuldt gen~ 
opført. 

Præstekald et var et stort og godt Embede; i en 
Indberetning fra Hans Jacobsen til Herredets J orde~ 
bog 16671) opregnes alle Indtægterne. Der var først 
Præstegaardens J arder, c. 100 Tdr. Land, fordelt i 
111 Agre flere Steder i Sognene; desuden Engdrag 
paa 6 forskellige Steder og et Stykke Skov i Aalykke. 
Dernæst Indtægterne af Embedets >)Mensalgaard« i 
Avnslev og Annexgaard i Bovense, samt af en Gaard 
i Skalkendrup, som er >)for Brød och wiin thil 
Kirken2).« 

Under normale Forhold var her altsaa ingen 
Grund til J ammer klager, men nu efter Krigen var 
J ord bruget, hvoraf Præsten jo havde sit væsentlige 
Indkomme, i saa kummerlig en Forfatning, at han vel 
nærmest sad som en fattig Mand i sit rige Embede. 

Krigens ·Spor ses ogsaa tydeligt af den Opreg~ 
ning af Tiendeydere, som Hr. Hans slutter sin Ind~ 
beretning med. 

I Avnslev Sogn var der 47 Bøndergaarde, deraf 
16 øde, 7 Huse (5 øde) og 8 Fiskerhuse. 

') I Landsarkivet. 
2l Gaarden ·svarer 41/2 T d. Byg aarlig, og da Præsten havde 

overtaget Forpligtelsen, oppebar han ogsaa denne Indtægt. 
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I Bovense Sogn 15 Gaarde (3 øde) og 6 Huse 
(3 øde). lait regner han med 62 Tiendeydere i 
Sognene. 

I 1663 laa altsaa endnu den ene Tredjedel af 
Avnslev Sogns Gaarde øde hen. 

- Hans Jacobsen døde i Oktober 1665.1) 

Men Præsten i Skalkendrup var ikke den eneste 
gejstlige »Godsejer« i de to Sogne. Ogsaa Sogne• 
præsten i Nyborg, Kapellanen i Svendborg og Odense 
Hospital havde Indtægter af Bøndergaarde her paa 
Egnen og maatte se disse Indtægter forringes eller 
helt forsvinde i Aarene efter 1660. 

Den 27 / 3 møder for Retten Rasm. Andersen i 
Saaderup, Niels Madsen ibid., Anders gammel i Skal• 
kendrup og Niels Hansen ibid. De var efter Ride• 
fogedens Anmodning udvalgte af Retten til at syne 
Mester Hans Mules Fæstegods. Den lærde Nyborg• 
præst havde 4 Gaarde i Avnslev, som hørte til 
Præstekaldet, og om denne ene, der beboedes af Ras• 

1) D. 16. Okt. 1665. Hans Enke giftede sig med Efterman' 
den, Søren Sørensen Ebeltoft. 'Da hun døde 1667, blev hun be, 
gravet i samme Grav som Hr. Hans, i Koret i Avnslev Kirke, 
og Hr. Søren lod c. 1673 lægge en stor Gravsten over dem. Den 
blev i 1912 taget op, men gik itu og blev saa kastet ud i en 
Krog paa Kirkegaarden. Da Kirkeejeren var gjort opmærksom 
herpaa, lod han Stenen restaurere, saa godt det kunde gøres, 
og den findes nu igen i Kirken. Dens Indskrift kan med nogen' 
lunde Sikkerhed gengives saaledes: 

»Her hviler hæderlig og vellærde Mand, H. Hans Jacobsen, 
som var Sognepræst her til Avnslev og BogenseSogneri 20 Aar 
oc døde den 16. Okt. 1665; tillige med sin kiere Hustru, hæder' 
lige og gudfryctige Matrone Anna Povelsdatter, som døde den 
11. Sept. 16 .. , der hun oc hafde lefvet udi Egteskab 1'/2 Aar 
med Hr. Søren Sørensen, Sognepræst her sammesteds, som lod 
denne Steen bekoste 1673 (75?). - Jeg lefver oc I skulle lefve .. 
. . . J oh. 14.,u.« 
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mus Madsen, hedder det, at den er ganske og . al de• 
les nedbrudt og T ømmeret bortført. Den 1 f 4 Gaard i 
Bovense, hvor Christen Clausen boede, er ligeledes 
aldeles øde og nedreven. T ømmeret er borte - sib 
kert brugt af Soldaterne til at fyre op med. I ingen 
af Gaardenes Marker var der saaet Korn. Der er ikke 
))Bygningsskov af Eg eller Bøg«, hvormed disse 
Gaarde kunde genopføres, og paa Markerne stod der 
ikke et eneste Gærde tilbage. 

Kapellanen ved S. Nikolai Kirke i . Svendborg 
havde fra gammel Tid Indtægterne (ad Mensam) af 
en af Gaardene i Avnslev: 

))Item i Aunsløff En gaard Peder Ibsen paa boer 
och skylder aarligen Biug i pund, for oxe i, ørrids• 
penge ij Mk., Høns iiij, giæs ij, och en schouff til 
samme gaard till vi svins Olden.«1) 

Men Kapellanen tilføjer rigtignok 1666: 
))Af den halffgaard I Aunsløff udi Vinding Her• 

ri t haffuer J eg aldelis ingen indkomst N ydet udi thi 
gandske aar, Nemlig fra Aar 1656 til Nærværende 
Aar 1666, Heldet fordi denne Halffgaard haffuer hid 
indtill ligget ødde, och nu først byggis, och er schouff• 
ven til sammested affhugged och Ruinerit.« 

J ae o b Pedersen. 

Ligesaa daarligt stod det til med de Gaarde og 
Huse, som Odense Hospital ejede i Korkendrup og 
Flødstrup. De kunde i 1660- 61 ikke betale Land= 
gilde. En af Bønderne svarede, da han krævedes for 

1
) Indberetning fra dem, som pro officio nyde gejstligt Gods 

eller Tiende, om deres Adkomst dertiL - Rigsarkivet. - l Pund 
Byg = 24 Skp., l "for oxe« J: Pligt til at .fodre en Ko op for 
Kapellanen. · 
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den, at han ikke havde været i sin Gaard; siden 
Fjenden gik i Land i Kerteminde, thi den blev snart 
ganske lagt øde og al hans Ejendom stjaalet.1) 

- Ogsaa Kirkerne led naturligvis en Del Over~ 
last under Krigen, dels derved at fjendtlige Soldater 
stjal Alterfløjl, Messehagel .o. 1., og mest ved at de 
ikke blev holdt vedlige i de fattige Aar efter Freden. 

En ny Synsforretning over Krongodset. 
Der gik lang Tid, inden Bonden vandt sin fou 

rige Velstand tilbage. Fæsterne var ganske forarmede, 
og Herremændene, som skulde hjælpe dem i Gang 
paany ved at laane dem Kvæg og Udsæd, var ikke 
stort bedre stillet. 

Der er derfor næsten heller ikke Fremgang at 
spore, naar man sammenholder Kommissionens Ind~ 
beretning fra 1660 om Kronens Gaarde og en tilsva~ 

rende Synsforretning, som blev foretaget i Febr. 1662 
under Ledelse af Claus Rasch, Skriver og Ridefoged 
paa Nyborg Slot.2) 

Kun faa Steder nævnes det, at Genopførelsen af 
de .»afbrudte« Gaarde er begyndt, Der gøres Rede 
for Bygningernes Tilstand, men ikke for U d sæd og 
Besætning eller for Bondens »Omstændigheder«. 

AVNSLEV. 
Niels Rasmussens Gaard øde og afbrudt. 
Jørgen Christensens » 
Anders garnmels » 

» )) 
)) )) 

» 
)) 

1) Rasmussen•Søkilde: Fra Karl Gustavs Indfald i Fyen (Saml. 
t. Fyens H. og T. X). 

2
) Tingbogen for 1662. 
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Anders Ladefogeds Gaard øde og afbrudt. 
J ep ]ustssens >) >) >) >) 

Christian Jørgensens Gd., er Stuehuset ruineret, og 
noget staar deraf, den norden Lade, noget af 
nogle Kammers staar der og, som tilsammen er 
fordærvet og ruineret. 

Christen Ibsens Gd. er afbrudt 8 Bindinger Hus af 
den søndre Lade og fandtes der en stor Brøst• 
fældighed paa de andre Huse, og noget haver 
han forbedret paa en Part af Husene. 

Niels Persens Gd. øde og afbrudt saa nær som et 
lille Stykke Hus. 

Knud Ibsens Gd. øde og afbrudt. 
Poul Hansens Gd. er ganske ruineret og fordærvet 

uden 8 Fag Hus, han haver forbedret noget paa 
Igen. 

Mads Hansens Gd. er afbrudt uden lidet af Stue• 
huset. 

Mads Andersens Gd. er slet øde og afbrudt. 
Christoffer Hansens Gd. er afbrudt saa nær som 

Stuehuset, og 4 Fag andet Hus, som er tilsam• 
men ruineret og fordærvet. 

Mads Christensens Gd. er Stuehuset afbrændt og 
den store Lade afbrudt og den venstre Lade slet 
ruineret. 

Peder Ibsens Hus var slet afbrudt, mens han haver 
forbygt en 9 Fag Hus op igen. 

Peder Vævers . Hus øde og afbrudt. 
Knud Hansens >) >) » » 
Christen V æv er s iligemaade. 

KORKENDRUP: 
Jørgen Ibsens Gd., er den østre og vestre Lade af• 
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brudt, den nordre hænger paa Støtter, og Stue• 
huset dur intet. 

Mads Dinesens Gd. er øde og afbrudt. 
førgin Pedersens Gd. >> >> >> 

Claus Jensens Gd. er ganske afbrudt saa nær som 2 
Fag Hus staar igen. 

Mads Hansens Gd. er ganske brøstfældig saa nær 
som 10 Fag Hu~ er nogenledes ved Magt. 

Jep Rasmussens Gd. er ganske øde og afbrudt, 
Jep justesens Gd., fattes derpaa alle Husene baade 

med Fødder, Lægter, Sten og T ag; ganske 
brøstfeldig. 

AASKOV: 

]ep H jorts Gd. befindes der 4 Fag Hus afbrudt. Nok 
fattes der Fodlænger paa det østre Hus under 
11 Fag og Lofte paa ibidem [sammesteds]. Nok 
mangler der F ød der paa begge Sider under 
Bryggerset og Spænder og Lægter paa begge 
Sider af Gaarden. 

SKALKEND R UP: 

Niels Hansens Gd. Stuehuset ganske forfaldent, og 
der fattes Fodstykker under begge Laderne. 

Christen Bertelsens Gd. øde og afbrudt. 
Knud Ibsens Gd. øde og afbrudt uqen noget lidet 

af et Stuehus og et Porthus. 
Niels Hansens Hus øde og afbrudt. 
Laurits Nielsens Hus nogenledes ved Magt. 
Anders Hansens Gd. fattes der en hel Hob baade 

paa Stuehuset og Laden. 
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Christen Clausens Gd. er 13 Fag Hus ved clen østre 
Side afbrudt, og 4 Bindinger af Stuehuset af• 
brudt, det andet er temmelig ved Magt. 

Alle 12 Gaarde i REJSTRUP er nogenledes ved 
Magt, undtagen Peder Christensens, der befindes 
ganske brøstfældig, og J ens Bertelsens, hvor der man g• 
ler Fodstykker under 4 Fag Hus. Laurits Frandsens 
H u s temmelig ved Magt. 

MOSEGAARD. Jens Humble ibid. Den vestre 
Lade staar ikkun paa Støtter, og de andre Huse fat• 
tes Fodstykker og T age. 

Hos Søren Andersen paa SKRØBESHA VE er 
begge Laderne slet borte, og de andre Huse dur intet. 

AGETVED og NORDENHUSE: Niels Hofsters 
Hus ved Stranden er øde, Laurits Marquortenters 
dur intet, Peder Bilds Hus er nogenledes ved Magt. 
- Peder Madsens Hus »paa Aggetved(( er noget 
brøstfældigt, Per Skippers er nogenledes ved Magt 
ligesom Peder Hansens, mens Hans Pedersens dur intet. 

I >)SKABBESHUSE(( er Jens Andersens, Hans 
Rasmussens og Søren Pedersens Huse nogenledes ved 
Magt, Rasmus Christensens øde. 

I BOVENSE nævnes: Hans Poulsens Gd., hvor 
Underdelen af den vestre Lade er brøstfældig, og 
den søndre Lade fattes der 2 Fag. De andre Huse 
er temmelig ved Magt. - Niels Nielsens »boelig(( 
er øde og hænger paa Støtter. - Hqns Bagers Hus 
fattes Fodstykker paa den søndre Side og Lægter og 
T ag. - Thomas Sadelmagers H u s er nogenledes ved 
Magt, mens Niels Hansens Gd. og Peder Nielsens 
Hus er øde og afbrudt. 
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Husene i STRANDTVED og HEKKENFELT 
er øde og afbrudte. 

Den »Baunegaard«, som ogsaa nævnes her, maa 
vel være den gamle Gaard, der laa ved Bavnehøjen, 
det nuværende J uelsberg. Den beboedes af Hans 
Nielsen, men var ganske afbrudt saa nær som 18 Fag 
Hus, der var forfaldent, hvilket han igen haver op• 
rejst, og 16 Fag Hus igen af nyt opsat. 

- Det er saaledes i Grunden det samme trøstes• 
løse, mørke Billede af de hærgede Egne, som Kom• 
missionsindberetningen 1660 viste. Sorte stinkende 
Brandtomter, Ruiner af Gaarde, væltede Mure, hvor 
Bygningstømmeret er stjaalet af Soldaterne og brugt 
som Brændsel, Huse uden Tag, tomme Stuer og 
tomme Lader, faa Kreaturer i Staldene og et frodigt 
Tæppe af alskens onde Urter paa Agrene. En faa• 
tallig, modløs Befolkning, der foreløbig ikke evnede 
at tage Genoprettelsens strenge Arbejde paa s1g. 

Skovene. 
Her som i det øvrige Land havde Skovene lidt 

ubeskriveligt i disse Krigsaar, thi baade Venner og 
Fjender huggede løs uden at spare; Skovene var jo 
store, der var T ømmer nok til mange Aar endnu. 
Og meget skulde der bruges. Mest til Brændsel i 
den knugende kolde Vinter, til Vagtbaalene og til 
Forsvarsværker .. 

Den store Synsforretning fra 1662, som vi oven• 
for benyttede, giver ogsaa en lille Beskrivelse af den 
sørgelige Tilstand, Egnens Skove befandt sig i nu 
saa længe efter Krigen. 
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FRA SVENSKEKRIGENES TID 77 

Vi citerer følgende :1) 

»Nyborrig Slodtz Enne=Mærcke Skouffue, 

Diurhaffuen, befindis at vere huggen 5250 Staber [d. e. 
Stubbe] aff E eg och bøyg, befandtes ligendis Intet. 

Borgerskoff2), er huggen 440 staber, befandtes lig~ 
gendis Intet. 

Laagaardtz bierg, findis huggen 20 stabber, 
Øen3), befandtes der aff, som Siuntes aff fienderne at 

være afhugget och forbrentt, - 1500 Stabber, 
Noch 500 gammel staber, som I fordom tider 
er afhuggen, her for uden befandtis liggendis 
paa Stederne 99 Les wed, 

I Schemarchen befandtis at were huggen 500 staber, 
liggendis paa stederne 16 Les wed, 

I haffue locke Wenge befantis at were huggen 300 
stabber, liggende paa stederne 20 Les wed. 

Dues Wenge, 60 stabber, liggende paa steden 10 
Les wed. 

Bønder Skouffs Parter, Reigstrup Skouff befandtes 
huggen 350 Stabber, liggendis sammesteds 16 
Les wed. 

Auffn sleff shouff 40 stabber och 5 Les wed liggende 
paa steden, 

Och udj hiulby wenge, befandtes huggen 20 stabber 
och liggendis samme stedt 6 Les wed.« 

-----
1) Vind. Herreds Tingbog 1662-63, S. 124 ff" 10. Sept. 1662. 
2

) I en anden Synsforretning fra 1661 skildres, hvorledes 
først Fjenden fældede løs i Borgerskoven og de andre Skove, 
som nu hører til Juelsberg, og siden kom det frygtelige Storm
vejr i Begyndelsen af 1661. Der nævnes i Borgerskoven 130 
nedblæste Træer = 60 Læs, og i Havelykken 34 Træer = 90 Læs. 

3) Naar der her tales om Skovene paa >>Øen«, maa Skoven 
ved Slipshavn sikkert være medregnet. Om den hedder det et 
andet Sted , at Fjenden havde fældet over 1200 Træer, og >>ikkun 
nogle gamle Stumper staar tilbage«. 
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78 ALBERT THOMSEN 

- Ogsaa de Smaaskove, som hørte til Bønder• 
gaardene, var ilde medhandlede. - I Tingbogen be• 
skrives 6/ 3 1661 den Halvgaard i Bovense, som Hans 
Ibsen iboede. Laden er aldeles nedbrændt og øde, 
thi Svenskerne stak Ild paa den, da deres Arme stod 
paa anden Dag ved Bovense, før Slaget stod for N y• 
borg. Stuehuset er ved at vælte, og ingen kan deri 
bo, inden det bliver bygget op af nyt. Gaardens til• 
liggende Skov, som før var eragtet til 2 Svins Olden, 
bestaar nu ikkun af 4-5 gamle Stubbe uden T op, 
som kun kan bruges til at bage ved. -

Krigen var endt. Freden var sluttet. Den sidste 
svenske Soldat havde forladt Danmark. Men endnu 
i mange Aar smærtede de dybe Saar, Krigen havde 
slaaet, endnu i mange Aar sukkede et fattigt, udplyn• 
dret Folk under dens Følger. Nu blev det den unge 
Enevældes vigtigste Opgave at hele Krigens S a ar; 
derpaa skulde dens Kraft kendes. 
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