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Kerteminde under Svenskekrigen. 
Af F. Woll. 

Det er en almindelig, kendt Sag, at de tre Krigsaar 1658- 60 
betegner et af de mørkeste Blade i vort Lands Historie, en Pe-· 
riode, i hvilken Daninarl's Udslettelse af de selvstændige Rigers 
Tal var saa nær som vel næppe nogensinde . Overalt i Landet var 
fØrst vore Fjenders Hærgen og senere vore Allie redes Færd af 
en saadan Art, at store Landstrækninger laa Øde, og Befolknin
gen, udplyndret og forarmet, søgte Ly i Moser, Skove og lignende 
svært tilgængelige Steder. Her skal omtales nogle enkelte af de 
Spor, som Krigen satte sig i Kerteminde, saaledes som de endnu 
kan læses ud af RetsbØger og andre Dokumenter. 

I LØbet af 1659 havde Svenskerne sat sig fast over alt paa 
Fyen. I Kerteminde havde de indrettet sig med en Hovedvagt, 
fo rmentlig i "den grundmurede Gaard" (den nuværende Told
kammerbygning) , medens Mandskabet laa indkvarteret over hele 
Byen. I Slutn ingen af Oktober var der fra vor Side planlagt en 
Landgang paa Fyen, hvoruneler den fo rened e danske og holland
ske Flaade skulde landsætte Tropper ved Nyborg, men da Vejr
forholdene her var ugunstige, blev Planen ændret saalecles, at 
Landgangen skulde foregaa ved Kerteminde, og her blev den da 
ogsaa til Virkelighed den 31. Oktober 1659. Flaaden laa opankret 
Nord paa ved Kikkenborg og beskØd herfra Byen for at støtte 
Troppernes Bestræbelser for at forelrive Svenskerne. Den Øde
læggelse, som paa denne Maacle blev fon-olclt af vore egne, fin
des paa den sørgeligste ~hade beskreYet i et Tingsvidne af 13. 
September 1660. Henved en Snes Gaardc til over 200 Rcll. Væreli 
var "slet borte", afbrændte eller ruinerede, og i alt var 131 Ejen
domme mere eller mindre Ødelagte, HaYnebolværkerne og Lange
bro brØstfældige, Skippernes Fartøjer Ødelagte eller bortførte . 
Skaden i>aa Huse og Skibe ansættes ial t ti l ca. 24400 Sletclaler, et 
Tal, som vel maa ti- eller tyvedobles for at svare til vor Tids 
Kronemønt - Haver og Gærder var raserede, Brandskat udskre
ven og Indkvartering paalagt; mange af Borgerne var "undvigte 
eller hen dØde", kort sagt, Elendigheden var grænseløs. 

Dette Billede bekræftes med sørgelig Tydelighed af andre 
Aktstykker. FØr Krigsaarene indeholder Byens Skifteprotokol 
mange Beviser paa Velstand, som f. Eks. DØdsboet efter Raad
mand Poul Christensen, der i 1657 havde en Beholdning paa næ-
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sten 4000 Sletdaler; alene de faste Ejendomme i Boet var tæt ved 
2400 Daler værd. - Da hans Kollega Otte Poulsen i 1656 skiftede 
efter sin Hustru, opgjordes Boet til over 3000 Dalers Nettoværdi. 
- - Størst Yar dog Boet efter Raadmand og Tolder Henrik Søren
sen Krog, som drev en stor KØbmand;;- og Rhederinæring fra sin 
Gaard ved Han1en, hvor nu TornØes Hotel ligger. Da Enken i 
1657 holdt Skifte efter h am, var Boets Beholdning over 11500 
Daler. 

Men heri skete en sørgelig Ændring i Tiden efter Krigen. Det 
hØrer nu til de store Sjældenheder at finde et Bo, som kan dække 
Gælden; selv de største Handlendes Boer opslugtes af Kreditorer
nes Krav, og jævnlig forekomme r i Skiflebogen saadanne Ud
tryk som ( 1661 ) : "Det Stykke Øde Jord, som Rasmus BØdkers 
Ladehus paastod. Den Gaardsplads, som hans G a ard paastod" -
disse Bygninger næYnes netop i ovennævnte Tingsvidne som Øde
lagte i Krigen. - Endnu i Grundtaksten for 1682 anfØres omtrent 
en Fjerdedel af Byens 1H5 Ejendomme som ubebyggede Grunde 
eller HaYepladser, ja, cnclog paa Hovedgaden er der 9 Øde Grunde. 
- I Strandgade anføres i samme Grundtakst en Øde Plads som 
tilhØrende Lauriis l\Ioysen i Grenaa. Denne l\Iand nævnes i Skifte
bogen den 29. December 1653 under Navnet Lauritz Hansen 
:\loiesen, da han holdt Skifte efter sin Hustru . Han var dengang 
en velstaaende Borger, der drev Handel og Landbrug. l\Ien i 
Tingsvidnet fra 1660 omtales Laurits Mogensens Gaard, af Værdi 
600 Daler, som "slet (aldeles) borte". Utvivlsomt har vi her et 
Eksempel paa en Borger, der flytted e ruineret fra Byen og fandt 
et nyt H j em i Grenaa, al tsaa en a f de "undvigte". Pladsen, der 
laa mellem Strandgade og Strand' ·.'! j en, syd for Gaden Kamper
houg, laa i hvert Fald ca . 175 Aar dbebygget hen. 

Et andet Billede paa Forarmelse frembyder Borgmester Elias 
J ensens Forhold . Denne l\Iand havde oprindelig været Ride
foged paa Lundsgaard og. senere paa RØrbæk, men nedsatte sig 
siden som Borger i Kerteminde, hvor han fra ca. 1650 nævnes 
som Borgmester og ejede flere Ejendomme, bl. a. en stor Gaard 
i Vestergade, nu Nr. 16. l\Ien - som Provst BØgh siger - "hans 
sidste Levetid blev meget bitter og bedrøvet", idet han af Krigen 
bleY "ganske lagt Øde og udtæret indtil Livet selv, saa at han 
dØde mæt af Sorg og Ulykke." I 1670 solgte Kerteminde Latin
skoles Styrelse hans til Skolen pantsatte, men "i sidste Fejdetid 
næsten ruinerede Gaard i Vestergade", og Skolens Kapital, 216 
Rigsda ler, gik i det væsentlige tabt, idet Pantet kun nelbragtes til 
82 Rigsdaler. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1933



~ 

291 

Om FeJbereder (Garver) Niels Jørgensen, som dØde Hellig. 
Tre Kongers Dag 1660, hedder det i Skifteprotokollen, at han 
efterlod sig stor Gæld og Besværing, formedelst fjendtl ig Ge
w alt, Plyndring, Branel og ; deslige Occasioner udi Fejdetiden, 
saa hans efterladte Formue ~ikkun lidet til hans Gæld kunde til
strække eller hans efterladte Hustru og BØrn kunde arve. -
Paa Skiftet efter Peder Madsen Holm i 1679- 80 hedder det, at 
.,i forrige Fejdetid Plyndringer, umaadelige Kontributioner, 
fjendtlige Gewalter og desUge Occationer Middel og Formue har 
konsumeret". - ~1an kan . vanskelig forestille sig, hvilken Sum 
af NØd og Ulykke disse Ord dækker over. 

Ejendommeligt er det i Registreringen af Boet efter Raacl
mand Hans Nielsens Hustru i 1661 at finde omtalt "et lidet 
Stykke Jord bag hans Port ved Stranden, hvor nu Voldene er, 
af Kgl. Majestæts Folk opkastede". Dette er nemlig - saavidt 
Yides - det eneste Sted, hvor en Befæstning ved Byen omtales. 
Da Raaclmandens Gaard laa ved den øs tre Side af Langegades 
nordlige Del (omtrent nuværende Nr. 50), har disse Voldes Plads 
Yæret i de nuværende Villahaver mellem Strandgade og Strand 
yejen. 

Endnu et lVIinde fra Svenskekrigen, om end af en anden Art 
end de fØr nævnte, maa det væ:re tilladt at fremdrage . Som om
talt i Afhandlingen om Kert~rninde Sognekirke (Aarbogen for 
1930) findes i Kirken ophængt et Par Støvler og en Kaarde, der 
skal have tilhØrt en dansk Offi~e r, der blev overmandet af Sven
skerne og hugget ned paa Ki.\kegaarden. - Da Kirkens Indre 
ifjor blev hvidtet, blev disse Genstande n edtagne og nærmere un
dersøgte . Paa Kaarelen fandtes da et Vaabensmedemærke, nemlig 
et Profilbillede af et kronet Mandshoved med Fuldskæg. Mærket 
Yar næppe l Centimeter stort. - En Gengivelse af det blev fore
lagt TØjhusmuseet, der oplyste, at Mærket var det, hvormed 
Vaabensmeden Johan Wunde den yngre i Solingen mærkede sine 
Vaaben. Han dØde i 1630 og var kendt som en dygtig Klingesmed, 
hvis Arbejder findes i forskellige Vaabensamlinger, og der er 
saaledes intet til Hinder for, at Kaarelen kan være brugt i 1659 , 
om end det jo ikke af det Oplyste kan sluttes, at Sagnet om den 
danske Officers Kamp paa Kirkegaarclen er historisk rigtigt. 
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