
SVENSKERNE PAA ÆRØ 1658-59 

Af E. Kroman. 

Næppe nogen Krig har i den Grad afsat sig Spor i Folketraditionen 

som de ulykkelige Svenskekrige 1657-60, der førte til Tabet af de 

gamle danske Provinser Øst for Øresund og i aarevis var en tung 

Belastning for den danske Befolkning. Kun faa Steder er det imid

lertid muligt at faa Traditionerne kontrolleret ved samtidige Beret

ninger, saaledes som det er Tilfældet med Ærø, hvor Svenskerne 

navnlig- og ikke helt med Urette- faar Skyld for at være Aarsagen 

til Øens nuværende Skovløshed. Takket være en lang Række regel

mæssige Indberetninger fra de hertugelige Amtsskrivere paa Øen til 

deres respektive Herrer er man i Stand til her i Enkeltheder at følge 

Begivenhederne.1
) 

Ærø var efter Hertug Christian af Ærøs Død 1633 blevet delt 

mellem de fire andre sønderborgske Linjer Pløn, Gli.icksborg, Nord

borg og Sønderborg. Allerede 1635 havde imidlertid Hertug Philip 

af Gli.icksborg ved Køb erhvervet den nordborgske Andel, saaledes 

at Øen ved Krigens Udbrud var delt mellem 3 Hertuger. Den vest

lige Del, Søbygaards Len med Godset Søbygaard, hørte til Hertug 

Joachim Ernst af Pløn, den midterste, Graasten Amt med Købstaden 

Ærøskøbing (Købing) og Godserne Graasten, Voderup og Købing

hof (oprettet 1638 af Hertug Philip og det følgende Aar skænket til 

Hertuginde Sofie Hedvig), til Hertug Philip af Gli.icksborg, endelig 

tilhørte den østlige Del, Gudgaves Len med Godset Gudsgave, Her

tug Ernst Gunther, Grundlæggeren af den augustenborgske Linie, 

som 1648 havde købt Lenet af Broderen Hans Christian af Sønder

borg. Som Hertugernes Repræsentanter fungerede Amtsskriverne,2
) 

som havde Administrationen af Lenene under sig og samtidig havde 

2 
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10 E. Kroman: Svenskerne på Ærø 1658-59 

Ansvaret for Driften af Godserne. Der foreligger to Rækker af Ind

beretninger, dels fra Søbygaards Len og dels fra Graasten Amt, deri

mod er der ikke bevaret Efterretninger fra Gudsgaves Len. Amts

skriveren i Graasten Amt i Krigsaarene var Hans Glaman, en Bran

denburger fra Uckermtinde, som tidligere havde været Hertugens 

Kammertjener. Han havde tiltraadt Stillingen 1653. Amtsskriveren 

paa Søbygaard Frederik Wulff var ligeledes Tysker, men hans Her

komst er ubekendt. Han tiltraadte først Stillingen i Foraaret 1658, 

efter at Svenskerne var kommet til Øen. 

Krigens første Afsnit begyndte med den danske Regerings letsin

dige Krigserklæring til Sverrig 1. Juni 1657 til Trods for Landets 

manglende militære Beredskab. Man havde regnet med, at den sven

ske Konge Karl Gustav var fuldt engageret i Polen, men saa snart 

han erfarede, at Danmark havde sluttet sig til hans Fjender, brød 

han op fra Polen og gik i Ilmarcher med sin krigsvante Hær, Euro

pas bedste, til den danske Grænse ved Elben, l:lvor han hurtigt split

tede det svage danske Forsvar og fortsatte gennem Hertugdømmerne 

Den svenske Konge Kat/ X Gzulav. 

Fynske Årbøger 1962



E. Kroman: Svenskerne på Ærø 1658-59 11 

til Nørrejyllana. Han havde foreløbig ikke store Chancer for at 

komme over til Øerne, og hans Stilling kunde blive farlig, naar Dan

skernes Forbundsfæller, Polakkerne og Brandenburgerne, rykkede 

frem, men han fik en Forbundsfælle i Vinteren. Allerede ved Midten 

af December begyndte det at fryse, og i de følgende Uger tiltog Fro

sten. 30. Januar 1658 kunde han begynde sit dristige Tog over Isen 

til Fyn og derfra over Taasinge, Langeland, Lolland og Falster til 

Sjælland, som han naaede 11. Februar. Vejen til København laa nu 

aaben for ham, og 18. Febr. maatte de danske Underhandlere slutte 

den ydmygende Fred i Taastrup, som 8 Dage senere ratificeredes i 

Roskilde. 

Toget over Bælterne har næppe berørt Ærø, men meget tidlig er 

ogsaa denne Ø blevet erobret, formodentlig fra Als. Samtidig med, at 

Svenskerne rykkede frem gennem Hertugdømmerne og Nørrejylland, 

var en Deling Soldater sendt mod Øst for at erobre Als med det vig

tige Sønderborg Slot, og 5. Dec. 1657 meddelte Hertuginde Anna, 

som efter Johan Christians Død førte Regeringen i det sønderborgske 

Hertugdømme, til Kongen, at hun havde maattet aabne Slottet for 

Svenskerne.3) Det fremgaar ikke, hvornaar den svenske Erobring af 

Ærø har fundet Sted, men i det første bevarede Brev, som omtaler 

Svenskerne, et Brev af 25. Feb. 1658 fra Amtsskriveren paa Graasten 

Hans Glaman, meddeler denne, at han foreløbig havde betalt 1500 

Rdlr. af den store Brandskat, som var paalagt Graastens Amt, til 

den svenske Kommandant paa Sønderborg. Han vidste ingen Udvej 

til at faa Resten betalt, da mange Bol allerede var øde, og han blev 

daglig truet med Eksekution. Trods Hertugens Ordre havde Borgerne 

i Ærøskøbing vægret sig ved at tage Del i Betalingen. Naar han paa

talte det over for Borgmesteren, slog han det hen og sagde, hvad han 

havde med Bønderne at gøre. Der var i det hele taget den største 

Elendighed, "det ene Parti kommer, naar det andet drager bort, og 

røver alt, hvad de kan komme til". Ham selv havde de behandlet 

saaledes, at han intet havde tilbage. I det følgende Brev af 20. Marts 

lyder Klagerne endnu stærkere. Paa de to Hovedgaarde var der stor 
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Mangel paa Foder paa Grund af den lange strenge Vinter, saa K væ

get led haardt. Han havde anmodet Bønderne om Foder, men de 

havde heller intet, meget Kvæg var død for dem, saa han vidste 

ikke, hvad han skulde stille op. Endnu var der en Rest af Brandskat

ten, som ikke var betalt. Nu var der tilmed kommet en Løjtnant med 

12 Soldater og forlangte Proviantskat, saaledes som de gav i Sunde

ved, hvorfor han havde maattet akkordere med ham og i Stedet for 

Proviant maattet betale 100 Rdlr. og 20 Lispund Flæsk. Hvis det 

ikke straks blev tilvejebragt, vilde hele Landet (Øen) blive ruineret. 

Det skulde dog blive endnu værre. Endnu havde Øen ikke haft 

Indkvartering af svenske Tropper, men 24. April kunde han meddele 

Hertugen, at der skulde indkvarteres to Rytterregimenter paa Øen, 

Grev von Solms og Oberst Trambs (Trampes?) Regimenter, hvoraf 

en Del allerede var ankommet, mens andre daglig ankom. H vad der 

endnu kunde være blevet tilbage, vilde nu blive fuldkommen fortæ

ret. Undersaatterne vilde ikke kunne udholde det længe, da de i For

vejen stod svagt. Flere var flygtet fra Gaardene, selv om de endnu 

ikke havde haft Indkvartering, og baade paa Herregaardene og hos 

Bønderne var der saaet meget lidt. Han havde redet rundt fra Hus 

til Hus for at tvinge Bønderne til Hovdage, men havde kun kunnet 

faa nogle faa derhen. Efter Officerernes Raad, fortæller han, havde 

han sendt 2 Mand til General Wrangel angaaende Indkvarteringen. 

Om der kunde opnaas noget, vilde Tiden vise. Han havde taget Sal

vaguardia (Sauvegarde) paa de to Hovedgaarde, men blev dog truet 

af de menige Soldater, som sagde, at naar de ikke kunde faa mere 

hos Bønderne, vilde de hente det paa Herregaardene. Han meddelte 

desuden, at Vildtet var blevet stærkt medtaget. 

Amtsskriverens Nødraab fik Hertugen til at henvende sig til Her

tugen af Gottorp, hvad der bevirkede en Skrivelse fra den svenske 

Oberstløjtnant Wigant paa Ærø af 13. Maj til Hertug Philip, hvori 

han sagde, at naar han var blevet beskyldt for, at han havde krævet 

dobbelt maanedlig Gage, var det ganske med Urette. Hvis en og 

anden skulde have presset Penge af Folk, var det sket uden hans 
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Vidende og Befaling. Han havde beskyttet den fyrstelige Vildtbane 

og Fiskedamme og kunde bedyre, at han aldrig havde anbefalet eller 

billiget, at der af nogen af Regimentet blev skudt Vildt til hans 

Bord. I øvrigt havde han nu af den øverstkommanderende Rigsadmi

ral Wrangel faaet Ordre til at forlade Øen og gaa til Holsten, og 

Overførslen vilde finde Sted i den allernærmeste Tid. 

Oplysningerne fra Graasten Amt suppleres af Indberetningerne fra 

Amtsskriveren paa Søbygaard Johannes Wulff til Hertugen af Pløn. 

Det første Brev er her først fra 8. Maj 1658. De svenske Tropper var 

da ankommet til Øen, men havde hidtil kun haft Kvarter i Graasten 

Amt, men slemme Rygter om deres Huseren varnaaet til Søbygaard. 

Amtsskriveren fortæller, hvorledes nogle af Hertug Philips bedste 

Undersaatter var gaaet fra Hus og Hjem og havde ladet alt staa. 

"Alt bliver ødelagt, for der er Skotter og Polakker iblandt, de plager 

Folk over al Maade og skænder Kvinderne, saa det er ikke til at 

være for dem, de stakkels Folk ved ikke, hvad de skal gøre af sig 

selv". Nu havde imidlertid Oberstløjtnant Wigant været hos ham i 

Amtshuset paa Søbygaard, og han havde maattet ride med ham til 

Søby, hvor Oberstløjtnanten havde beset Stedet og erklæret, at naar 

han fik Ordre til at marchere, vilde han indskibe sig der. Han var 

derefter redet til Ærøskøbing, men havde givet Amtsskriveren Ordre 

til næste Morgen at komme derud og tale med ham. Da han næste 

Dag kom ud til ham, forlangte Oberstløjtnanten, at han skulde lade 

slaa en Bro ved Søby. Amtsskriveren forudsaa, at hvis Tropperne 

skulde udskibes i Søby, skulde de gennem Lenet, og hvis Vinden blev 

kontrær, kunde de risikere at blive liggende i længere Tid, og alt 

vilde blive ødelagt, hærget og fortæret. De gjorde alt, hvad de vilde. 

Fast det meste af de stakkels Menneskers Sædkorn og Brødkorn var 

væk, og de bedste Heste maatte man aflevere til dem. Han gjorde 

derfor Oberstløjtnanten alle tænkelige Forestillinger og erklærede, at 

det vilde være en ren Umulighed; hvis det blæste lidt, kunde ingen 

Skibe ligge ved den brede Forstrand, hvorimod der var en Bro i 

Ærøskøbing, og ved Gudsgave i Ernst Gunthers Omraade kunde 
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man løbe lige i Land. Oberstløjtnanten havde endvidere forlangt at 

faa at vide, hvor mange Gaarde, der var i Lenet, da han vilde have 

Forplejningspenge af dem eller have 200 Rdlr. een Gang for alle. 

Det hjalp ikke, at Amtsskriveren henviste ham til Hertugen, som han 

sagde havde truffet Aftale med den svenske Konge, at han skulde 

være fri for Indkvartering og alle Paalæg. Oberstløjtnanten erklæ

rede, at han havde Kongens Ordre af 28. Feb. paa Øen, saa Amts

skriveren kunde rolig skrive til Hertugen. Til Søbyfolkene havde 

Oberstløjtnanten sagt, at hvis han ikke fik 6 Rdlr. om Ugen af hver 

Plov, 4) vilde han tage Køer og Heste og sælge dem andetsteds, Amts

skriveren fortæller videre, at der for to Dage siden var givet Ordre 

til, at alle Baade i Lenet, som blot kunde bære en Hest, skulde føres 

til Ærøskøbing. 

Amtsskriveren fik Ret i sine bange Anelser. Søbygaards Len und

gik ikke sin Skæbne. I det følgende Brev af 28. Maj fortæller han, 

at man nu endelig er blevet fri for begge de svenske Regimenter, idet 

de sidste af det grevelig Solmske Regiment sidste Søndag d. 23. Maj 

havde indskibet sig efter at have plaget de stakkels Undersaatter med 

at afpresse Penge, tage deres Sædkorn, og hvad de ellers havde, pint 

nogle og nedrevet Huse, som Beboerne af Skræk havde forladt. 

Oberstløjtnant Wigant havde ikke villet slaa af paa sine Krav. De 

havde først maattet underholde ham 14 Dage i Ærøskøbing, derefter 

havde han af Borgerne ladet sig købe til at forlade Byen og var ryk

ket ind i Søbygaards Len, hvor han fra den ene Søndag til den næste 

havde haft Kvarter i Søby, mens de andre Officerer laa i Skovby, 

Bregninge og Leby. Søby havde udredet 319 Rdlr. til Oberstløjtnan

ten foruden de Viktualier, Foder og Korn, de havde maattet levere, 

mens han var i Ærøskøbing, desuden 11 Rdlr. i Sauvegardepenge og 

20 Rdlr. til Adjudanten, som havde haft 3 Bol. 11/2 Bol, som var 

overladt Ryttere, havde de plyndret for alt. Selv havde han efter 

Hertugens Ordre udbetalt 50 Rdlr. til Oberstløjtnanten, hvad denne 

havde været meget utilfreds med og erklæret, at han vilde have 

mindst 100, og da Amtsskriveren viste ham Hertugens Skrivelse, er-
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klærede han, at hvad han ikke fik af Herren, vilde han tage hos 

Bønderne. I Leby havde Regimentskvartermesteren af 41/2 Bol hævet 

125 Rdlr. foruden 5 Rdlr. i Sauvegardepenge og 4 Rdlr. til "Ge

wurtz", de 2 Møller og de 3 Smede havde maattet betale o. 50 Rdlr., 

endelig havde Søbyfolkene maattet betale 4 Rdlr. for deres Skude. 

Hvad Skovby og Bregninge havde maattet betale Ritmesterne, var 

han ikke klar over. En Bonde i Bregninge, Jep Asmussen, havde sagt, 

at det havde kostet ham over 40 Rdlr. foruden Mad og Drikke og 

Korn, som de havde frataget ham og opfodret. Alt ialt var der for

voldt Undersaatterne saa store Skader, at det ikke let kunde over

vindes. Hvis Amtsskriveren ikke havde haft Hertugens Korn, havde 

mange ikke haft en Skæppe Byg at saa. Nogle havde reddet deres 

Korn ved at bringe det op paa Søbygaard, andre havde haft det ned

gravet, men det havde Svenskerne fundet altsammen og bortført. De 

to Ritmestre Nimietz og Klingspar havde været et Par slemme Gæ

ster, de havde ladet det bedste Hus i Skovby nedrive og de stakkels 

Mennesker pine, da de ikke vilde give dem Penge nok. Gud havde 

dog ikke ladet det være ustraffet. Da Nimietz d. 19. Maj med 50 

Heste med en Flensborger Skipper havde forladt Øen for at gaa til 

Sundeved i Hertug Philips Gebet, fordi Hertugen, som han sagde, 

havde forklaget dem, blev de overfaldet af en Storm, saa Skibet gik 

ned ud for Graasten, og kun Ritmesteren med een eller nogle faa 

reddede sig i en lille B a ad, mens alle de andre druknede. H vor Regi

roemskvartermesteren var blevet af, vidste de ikke, maaske ogsaa 

han var druknet. 

Det var ikke saa mærkeligt, at Amtsskriveren havde et godt Øje 

til Ærøskøbingboerne, som ved at udkøbe Svenskerne havde faaet 

dem til at gaa ind i Søbygaards Len. De havde tilmed lavet 3 Broer 

i Byen og ladet dem bringe til Søby. Da de efter Svenskernes Bort

rejse kom til Søby med 2 Baade fulde af Folk for at hente Broerne, 

forbød Amtsskriveren dem at føre dem bort og sagde, om de syntes, 

de havde vist en god Nabooptræden. 

Mens Livet paa Ærø i de følgende Maaneder atter efterhaanden 
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gik sin vante Gang, naaede nu og da Rygter til Øen om Begivenhe

dernes Udvikling. 10. Juli, da der var Tale om at købe en Møllesten 

til Søbygaards Mølle i Nyborg, skriver Amtsskriveren, at Svenskerne 

endnu ligger der, hvorfor ingen kan rejse sikkert, og at der siges, at 

de endnu vil blive der 4 Uger. De har tilredt Landet slemt, føjer han 

til. Fra Langeland, fortæller han videre, skal de være draget bort i 

Gaar. Karl Gustav havde tidlig næret Planer om at forny Krigen for 

at forsøge paa at erobre hele Danmark. Imod Aftalen havde han 

derfor ladet sine Tropper blive staaende paa Fyn og i Jylland og 

Hertugdømmerne, og 7. August landede han i Korsør for at marchere 

mod Hovedstaden, hvormed Krigens andet Afsnit begyndte. 3. Sept. 

meddeler Amtsskriveren paa Søbygaard, at han ingen sikre Nyheder 

har fra Sjælland, men der bliver berettet, at den svenske Konge har 

erobret Færgestedet og staar paa denne Side af Roskilde med Armeen 

og Danskerne uden for Byen med deres, hvorledes det vil gaa, vil 

Tiden vise. Det gik som bekendt ikke saa glat, som Karl Gustav 

havde ventet. København satte sig tappert til Modværge, og snart 

begyndte Danskernes Forbundsfæller, de kejserlige, polske og bran

denburgske Tropper Fremrykningen mod Danmarks Sydgrænse. 

Inden længe fik Ærø ogsaa Krigen at mærke ved en ny Indkvar

tering, der denne Gang blev betydelig længere og derfor saa meget 

haardere end den forrige. 10. Okt. 1658 kom Markgrev Carl Magnus 

af Baden-Durlachs hvervede Rytterregiment til Øen og blev ind

kvarteret paa Bøndergaardene. Baade fra Søbygaard og fra Graasten 

sendte Amtsskriverne Indberetninger om Indkvarteringen til deres 

respektive Herrer. Amtsskriveren paa Søbygaard Frederik Wulff, 

hvis Skrivelse er dateret 16. Okt. sendte Skrivelsen med en Baad, som 

han i sidste Øjeblik fik af Sted med l21/2 Læst ærøsk Maal5) godt rent 

Byg. Dette Korn, fortæller han, havde han endnu faaet af Sted "med 

Maner", da han havde haft Skuden liggende i Snorlykke, for ellers 

tillod de ikke en eneste Baad at forlade Landet. Snorlykke var en af 

Herregaardsmarkerne, som laa ud til Vandet, og hvor der var lidt 

Skov, som vel har kunnet skjule Baaden. Det var egentlig hans 
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Mening, at han selv vilde have været med Baaden, men han kunde 

nu ikke rejse fra Landet. Han oplyser, at Tropperne i Grevens Fra

værelse kommanderedes af Oberstløjtnant Hans von Tauer, som dog 

endnu ikke var kommet til Øen, men ventedes hvert Øjeblik. Det 

var en højst bedrøvelig Tilstand. Der laa 13-14 Mand paa hver 

Gaard, og Bønderne vilde ikke længe kunne udholde det. Hans Gia

man, Amtsskriveren paa Graasten, hvis Skrivelse er dateret 19. Okt. 

beretter, at der hos hver Bonde laa 4 Ryttere foruden deres Oppas

sere og 7 eller 8 Heste, hvorfor han hverken havde kunnet faa Land

gildekorn eller Pengeafgift. Rytterne tillod heller ikke, at Bønderne 

førte en eneste Skæppe Korn ud af Husene, da de havde i Sinde at 

blive der Vinteren over. Naar Bønderne ikke havde mere, vilde de 

tage fra Herregaardene, saa længe der var noget. Han havde ikke 

kunnet faa en eneste Bonde til Hovarbejde, saa han kunde faa noget 

tærsket, saa han vidste ikke, hvad han skulde stille op. Hvis de skal 

blive længe, slutter han, vil der, saa vidt man kan se, blive en saadan 

Nød og Elendighed paa dette Land, at Mennesker og Kvæg maa 

sulte ihjel. Gud forbarme sig i Naade. 

Forbindelsen mellem Amtsskriverne og deres Herskaber var van

skelig, og kun i Ny og Næ lykkedes det at faa Breve afsendt. Mens 

der ikke kendes Breve fra Søbygaard for Resten af Aaret, foreligger 

der en Indberetning fra Amtsskriveren paa Graasten dat. 3. Novem

ber. Han gør mange Undskyldninger, fordi han paa Grund af Ind

kvarteringen ikke har kunnet faa sendt nogen Meddelelse, hvori Gud 

skal vide, han er uskyldig, idet Svenskerne, fra det Øjeblik de kom 

til Landet, ikke havde villet tillade, at der blev sendt Meddelelser 

derfra, hvorfor de havde lagt alle Baade, store og smaa, ved Købing, 

hvor der blev holdt stærk Vagt, saa intet Menneske kunde komme 

fra Landet, undtagen naar der ved Lejlighed kom Bud udefra. Han 

havde først 2. November modtaget Hertugens Skrivelse af 24. Okt. 

og straks med denne i Haanden efter Hertugens Ordre forsøgt at faa 

Landgilde og aarlig Afgift af Bønderne. De havde imidlertid svaret, 

at de ikke var saa meget Herre over deres eget, at de kunde faa, 
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hvad de selv med Hustru og Børn kunde spise, fordi Rytterne luk

kede Laderne, saa de ikke kunde tærske mere, end hvad Rytterne 

behøvede og gav dem Lov til. Hvis de beholdt noget, vilde de ogsaa 

kunne give Hertugen noget. Det var kun lykkedes ham at faa 1112 

Læst, da de omkring Mikkelsdag havde faaet det sidste Korn hjem. 

Nu havde Oberstløjtnanten Hans v. Tauer givet Ordre til, at samt

lige Herregaarde paa Øen skulde skaffe Proviant, Øl, Brød, Kød og 

anden Mad, og vilde ikke tage mod nogen Undskyldning. Bønderne 

var meget uvillige til Hoveri. Det var lykkedes at faa Rugsaaningen 

nogenlunde overstaaet, men ellers havde han ikke kunnet tvinge et 

eneste Menneske til Hovdage, saa der kunde blive tærsket noget til 

Kvæget, fordi de Nat og Dag maatte holde Vagt paa Stranden rundt 

om paa Øen. 

For Rytterne har det været et Problem at skaffe Brændsel. Efter 

at Drejbyskov i Gudsgaves Len allerede før 1646, da Korttegneren 

Johannes Mejer besøgte Øen, var omhugget og gjort til Agerland, var 

den eneste større Skov en Skov Vibskov eller Vibeskov, som maa 

have ligget paa Godset Graastens Grund paa det nuværende Skov

brynke ved Vejsnæs, hvor Traditionen fortæller, at Skoven er ødelagt 

af Svenskerne. Denne Skov maatte da ogsaa holde for. Giaman for

tæller i sit lige nævnte Brev, at Rytterne daglig hugger der og henter 

20-30 Læs derfra. Hvad jeg klager, som jeg ofte gør, siger han, hjæl

per ikke. Han havde vist dem en Kopi af den svenske Konges 

Exemptionsbrev, men de svarede blot, at de havde nye Ordrer fra 

Kongen, og at nye Breve ophævede de gamle. Desuden var Brevet 

udstedt før den sidste Krig. 

Indkvarteringen maa have været den samme over hele Øen, selv 

om man ikke har Efterretninger fra Gudgaves Len, som tilhørte Her

tug Ernst Gunther, og Giaman fortæller, at dennes Kammerskriver 

Jonas havde været hos den svenske Konge for at opnaa Befrielse for 

Indkvarteringen for hans Undersaatter, men var vendt tilbage med 

uforrettet Sag. 

Fra 9. Januar 1659 har man et nyt Brev fra Hans Glaman. Elen-
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digheden var stigende fra Dag til Dag, idet den store Indkvartering 

stadig fortsatte, og der hørtes ikke noget om Opbrud. Svenskerne 

havde nu taget alt, hvad Bønderne havde af Korn. De havde intet 

mere tilbage, og en stor Del var løbet bort fra Husene, som Rytterne 

derefter havde nedbrudt. Da de ikke kunde faa mere fra Bønderne, 

havde de for mere end 14 Dage siden begyndt at tage fra Hoved

gaardene og tog 50 Tønder Korn hver Uge. Det havde ikke hjulpet 

ham, at han havde gjort Forestillinger og beraabt sig paa, at han 

ikke havde modtaget noget fra Undersaatterne. De havde svaret, at 

det var altsammen deres, hvad der fandtes, og naar han beklagede 

sig over en saadan Vold, truede de ham med Skampælen (Pfahl

schlieszen). Den svenske Flaade med Kongen selv ombord havde de 

to Gange maattet proviantere fra Herregaardene, saa hvad de havde 

af Korn og K væg paa disse var snart væk. Der var allerede saa stor 

Nød, at Undersaatterne ikke kunde værge sig mod Sulten, og det var 

under høj Straf forbudt Folk at rejse fra Landet eller sende Breve. 

Han sendte dette Brev i al Hemmelighed med en lybsk Skipper til 

Liibeck i Haab om, at det maatte komme frem, saa Hertugen kunde 

se den bedrøvelige Tilstand. Skoven Vibskov blev helt hugget bort. 

Det var, som de vilde ødelægge alt. Han havde flere Gange paabe

raabt sig det kongelige Eksemptionsbrev, men de svarede ham haan

ligt, at det manglede blot, at de skulde skaane Bønderne og Hoved

gaardene og ødelægge Regimentet, det var bedre at bevare det og 

ødelægge Landet. Maatte Gud hjælpe. 

Paa dette Tidspunkt var Modgangen i øvrigt for længst begyndt for 

Svenskerne. De allierede Hjælpetropper havde allerede i September 

1658 overskredet Grænsen til Holsten. Samtidig med at de trængte 

nordpaa, sendte de en Afdeling mod Sundeved og Als, og 5. Decem

ber gik de over Alssund og erobrede Sønderborg, hvorfra Svenskerne 

i Hast evakueredes paa den svenske Flaade. Det betød dog ikke i før

ste Omgang nogen Lettelse for Ærø. I en Efterskrift til Brevet af 

6. Januar beretter Glaman, at de slagne Svenskere fra Als var gaaet 

over til Ærø, hvor han paa Graasten havde maattet tage imod 54 
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De polske og btcmdeubmgske al/ie1ede T1•oppeu Ore1g.mg ot}e/ Alssund 4· Dec. r658. 

Svenskere, og i Hertugens Hus i Ærøskøbing, d. v. s. Købinghof, stod 

Lejligheden fuld af Heste, og der laa en Ritmester der. 

Fra Amtsskriveren paa Søbygaard Johannes Wulff foreligger nu 

ogsaa en Indberetning til Hertugen af Pløn dat. 25. Januar, ligesom 

Glamans Skrivelse sendt over Liibeck. Ogsaa han skildrer den elendige 

Tilstand. Foruden den haarde Indkvartering hos Bønderne var nu, 

den Dag han skriver Brevet, yderligere Oberst Planting og hans 

Oberstløjtnant Manteuffel med 93 Heste kommet til Øen og var ble

vet indkvarteret paa Herregaardene og hos Præsterne. Øen bliver til

redt saaledes, siger han, at Indbyggerne ikke vil glemme det deres 

Livs Dage. Da Undersaatterne nu ikke har mere, maa de fyrstelige 

Gaarde holde for. Han har allerede maattet udlevere alle Okser og 

det meste Korn. Ligesom Glaman fortæller han, at man to Gange har 

maattet proviantere den svenske Flaade, som havde været ved Søby 
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med Kongen og Rigsadmiral Wrangel ombord. Kongen havde sendt 

sin Trompeter i Land til Oberstløjtnant Hans von Tauer med en 

egenhændig Skrivelse, at saa megen Proviant skulde øjeblikkelig 

skaffes, og den var da ogsaa bragt sammen og afleveret ved Vandet. 

Desuden havde de to Gange maattet afgive, hvad de havde, og nu 

var der yderligere forlangt 200 Tønder Rug af Landet. Fra Graasten 

var det allerede leveret. Hertugen af Pløns K vota var endnu tilstede, 

men kunde naar som helst blive afkrævet. Summa, det vilde ende 

saadan, at mange vilde dø af Sult, for der blev intet tilbage, hverken 

Byg eller Havre. Med Havren var det allerede slut, nu maatte han 

aflevere Byg. Hvis det blev saadan ved, maatte baade Byggen, Sæd

havren og Brødkornet holde for. Hvis blot den Indkvartering kunde 

faa en Ende, kunde der endnu komme noget i Jorden, men hvis det 

ikke skete i Løbet af kort Tid, vilde det se farligt ud. Han turde 

ikke skrive det udførligt, men Budet vidste Besked og vilde kunne 

fortælle, hvorledes det stod til. Han havde nu faaet at vide, at Mark

greven af Baden, som Regimentet tilhørte, var død i Baden, og at den 

svenske Konge ha v de overdraget det til Pfalsgreven af Sulzback, 

Hertugens Fætter, som skulde være paa Fyn, og han bad derfor Her

tugen skrive til ham. Hvis de ikke fik Lindring, vilde Hertugen 

hverken beholde dødt eller levende. Han blev truet, saa han ikke 

vidste, hvad han skulde stille op, for Bønderne havde intet mere, alt 

skulde skaffes fra Hovedgaardene. 

Efter dette Brev findes der ikke flere Breve fra Søbygaard før det 

følgende Aar, hvad enten de er gaaet tabt, eller Amtsskriveren ikke 

har haft Lejlighe~ til at faa Breve sendt til Hertugen. Det fremgaar 

imidlertid af et senere Brev fra Hans Giaman (se ndf.), at Amtsskri

veren virkelig opnaaede Lempelser for Søbygaard. Derimod forelig

ger der fra Amtsskriveren paa Graasten en lille Række Breve, som 

sætter os i Stand til at følge Udviklingen under Krigens sidste Fase. 

Det var dog først 29. Maj, efter at Svenskerne havde forladt Øen, 

at Hans Giaman fik Lejlighed til at faa et Brev af Sted med en 

Mand fra Als, som hemmelig havde sneget sig over til Ærø. Han 
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giver i dette Brev en udførlig og malende Skildring af den elendige 

Tilstand, hvori Øen befandt sig, hvorfor Brevet gengives in extenso. 

Jeg kan ikke, skriver han, i denne højst bedrøvelige og besværlige 

Tid noksom beskrive Deres fyrstelige Naade den sørgelige Tilstand i 

dette Amt, idet, Gud forbarme sig, dette Land gennem en trekvart

aarig Indkvartering er totalt ruineret, ikke alene har de i den lang

varige Indkvartering berøvet Bønderne alt, baade Korn, K væg og 

alt, hvad de har ejet, men ogsaa Deres fyrstelige Naades Hoved

gaarde saa vel som de øvrige Hovedgaarde og Præstegaarde har 

været belagt med stor Indkvartering af Oberst Plantings Folk. Fra 

27. Januar til 16. April har jeg paa Graasten og Voderup maattet 

holde 24 Karle og 26 Heste, og desuden har de taget alt Korn, delvis 

ogsaa K væg og Smør, summa alt, hvad der var forhaanden, dels til 

den svenske Flaade, dels- med stor Hunger og Nødtørftighed- for

tæret her paa Landet. J eg har dog med stort Besvær bevaret 60 Køer 

samt 6 Tønder Smør, som jeg har haft nedgravet. Bønderne har del

vis saaet meget lidt, delvis slet intet, saa en Tiendedel af Landet er 

saa godt som ubesaaet. Paa Graasten har jeg ladet saa l Læst 4 Ørtug 

Byg, 16 Ørtug Havre, 12 Ørtug Rug, paa Voderup 10 Ørtug Byg, 8 

Ørtug Havre, 8 Ørtug Rug, dette Korn har jeg haft kummerlig 

begravet under Halmen, ellers havde jeg umulig kunnet beholde det, 

fordi Rytterne paa Grund af den store Hungersnød ikke mere vilde 

lystre Officererne, men tog alt, hvad de kunde komme over, med 

Magt. De har tilmed ikke villet nøjes med det, men nu til sidst, da 

de den 16. Maj drog bort, har de plyndret baade Landet og Byen paa 

det ynkeligste og især taget Korn, smaat og stort K væg, Smør, Salt, 

Humle, Øl, Brød, alt hvad der var forhaanden, bort med sig. Alle 

Skibe og Baade, som har været ved hele Landet, og som de ikke 

kunde føre med sig, har de siaaet i Stykket eller brændt under det 

Paaskud, at Fjenden ellers vilde finde noget efter dem. I Paasken 

logerede Rigsadmiral General Wrangel 5 eller 6 Nætter paa Graa

sten, og jeg beklagede mig dengang mundtlig i høj Grad over for 

ham, men fik ikke andet Svar, end at det var kun, hvad Krigen førte 
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med sig. Skoven Vibskov ligesom al anden Skov paa Ærø er ganske 

om hugget, der staar kun 40 eller 50 Stubbe tilbage paa . omtrent 2 

Gange en Mands Højde, hvoraf Grenene er afhugget, og der ligger 

endnu nogle knastede Træer, som de ikke har kunnet flække. Hing

sten har Oberstløjtnant Tauer ladet føre bort. Mange Bønder er løbet 

bort paa Grund af den store Nød, og deres Huse er delvis revet ned 

og ført bort som Brændsel. Paa hendes fyrstelige Naade Hertugin

dens Gaard (Købinghof) har ligget en Ritmester ved Navn Seitlich, 

der er en Del af Bygningerne nedrevet, og Hestene har staaet i 
Stuerne, Vinduer og Vægge er siaaet ud, saa Grund og Gaard ligger 

fuldkommen øde. Efter at Svenskerne er draget bort, kommer de 

daglig fra Langeland, blot for at ingen skal rejse fra Øen, derfor er 

ogsaa alle Baade taget bort. Her er stor Mangel paa Salt, hverken 

paa Fyn eller Langeland kan man faa noget, ved derfor ikke Raad. 

Mejersken kunde nu kærne noget Smør, men maa komme det usaltet 

i Tønderne. Jeg beder derfor Deres fyrstelige Naade underdanigst 
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om muligt at skaffe en Tønde Salt herover, ellers maa Smørret, hun 

kunde kærne, fordærves, for jeg kan ikke faa nogen Post fra Landet 

og tør heller ikke, da det er forbudt under Livsstraf. En svensk Løjt

nant sejler frem og tilbage og holder skarpt Opsyn dermed. Jeg beder 

ogsaa Deres fyrstelige Naade om en Tønde Rug til Brød, da man slet 

intet kan faa, fordi de har lavet det saa slemt her, og man heller ikke 

kan fa a noget andetsteds fra paa Grund af Mangel paa Baade. J eg 

havde endnu meget at skrive, men tør ikke. Jeg anbefaler Deres fyr

stelige Naade samt Deres højt elskede Gemalinde, det unge Herskab 

og Frøken i Guds naadige Beskyttelse. 

Ærøboernes Trængsler var paa ingen Maade til Ende, fordi Sven

skerne havde forladt Øen. 10. August meddeler Giaman til Hertugen, 

at der har været en Løjtnant med Ordre fra Generalløjtnant Grev 

Waldeck i Faaborg, at der fra hele Øen skulde stilles 400 Bønder i 

Faaborg for at arbejde for Svenskerne. Han havde fremført Under

saatternes Uformuenhed og store Fattigdom, og man var endelig 

gaaet med til, at der skulde sendes SO Mand, som ugentlig skulde om

skiftes. Han henstillede derfor til Hertugen, om han ikke kunde 

skrive til Greven om, at de maatte blive forskaanet derfor, "ellers 

bliver det sidste værre end det første". Desuden havde Oberstløjnant 

Tauer rejst Krav om en Skat og en "Diskretion" til ham selv. Han 

havde nu skrevet til ham og bedt ham betænke, i hvilken elendig 

Tilstand han havde efterladt Landet, da han drog derfra. 

Der var imidlertid ingen Medlidenhed. Amtsskriverens næste Brev 

dat. 21. Aug. er skrevet fra Arresten i Svendborg. Det er uden Un

derskrift og er formodentlig smuglet ud. Han fortæller heri, at han, 

Sognepræsten i Ærøskøbing Hr. Erik og Borgmesteren var blevet 

afhentet af Oberst Schønleben og 30 Soldater og sat i Arresten i 

Svendborg. Svenskerne havde forlangt, at hele Øen skulde betale 

300 Rdlr. om Ugen regnet fra den Tid, da Oberstløjtnant Tauer for

lod Øen. De havde gjort Indvendinger og fremhævet Landets elen

dige Tilstand, men havde kun faaet skarpe Trusler til Svar. Han 

vilde blive lagt i Lænker og ikke slippe ud af Arresten, før Pengene 
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kom. Han bad derfor Hertugen henvende sig til Rigsadmiralen om 

Skaansel, da det var en Umulighed at skaffe disse Penge. Hvis Her

tugen ikke vilde antage sig hans Sag, vilde Ærøboerne vel sætte ham 

i Arrest, tilføjer han med en vis Galgenhumor. 

I det følgende Brev af 12. Sept., som ligeledes er skrevet fra Ar

resten i Svendborg, meddeler Amtsskriveren, at de havde modtaget 

Hertugens Skrivelse til Rigsadmiral Wrangel, som de med Bud havde 

sendt til Kronborg til Rigsadmiralen. Han havde imidlertid blot 

givet den mundtlige Besked, at Hertugen skulde henvende sig til 

Pfalzgreven af Sulzback, som nu havde Overkommandoen, og med

dele, at denne havde givet Hertug Joachim Ernst et Salvaguardia

brev for dennes Undersaatter (i Søbygaards Len) og fritaget dem for 

alle Paalæg og for at grave i Faaborg, hvad Hertug Philips Folk 

stadig maatte. Pfalzgreven var for nogle Dage siden rejst igennem 

Svendborg, og han havde da suppliceret og fremført den store Nød 

og den slette Tilstand, hvori Oberstløjtnant Tauer havde efterladt de 

stakkels Mennesker, da han drog derfra, men havde ingen som helst 

Svar faaet. Han bad derfor Hertugen skrive til Pfalzgreven om, at 

de maatte blive fritaget for Kontributionen og Gravearbejdet i Faa

borg og bad ham heller ikke at glemme at faa de stakkels Mennesker 

fritaget for Arresten. 

Hertugens Brev til Pfalzgreven gav dog ikke store Resultater. 

Amtsskriverens næste Brev er skrevet 8. Oktober paa Graasten. Han 

beretter, at han for 3 Dage siden er kommet hjem efter langvarigt 

Fangenskab. Da han ikke havde villet gaa ind paa Kravene, havde 

de ført ham til Profossen og behandlet ham ilde. Han havde haabet, 

at Hertugens Skrivelse til Pfalzgreven af Sulzbach skulde have haft 

en nyttig Virkning, men der var dog intet kommet ud af det. Han 

havde haft en personlig Samtale med Pfalzgreven i Svendborg og 

ladet ham forstaa alle Omstændigheder, baade de daarlige Forhold 

for Hertugen og Øens elendige Tilstand, men han havde kun svaret, 

at ingen Undskyldning hjalp, og saafremt de ikke straks vilde 

beslutte sig og akkordere med Oberstløjtnant Tauer, vilde hele Lan-
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det (Øen) blive straffet med Ild. Han havde derfor, saa ugerne han 

end vilde, maattet akkordere med Oberstløjtnanten, at de maanedlig 

skulde betale 500 Rdlr. uden nogen Mangel fra den Dag, de blev sat 

i Arrest. Der var allerede gaaet 2 Maaneder, og det var saaledes en 

meget stor Sum, de maatte forpligte sig til at skaffe. Saafremt det 

ikke skete, vilde de igen blive sat i Fængsel, og hele Landet blive 

plyndret og ruineret. Han vidste dog ikke, hvordan det skulde være 

muligt for Bønderne at skaffe en saadan Sum og fremefter maanedlig 

at tilvejebringe Pengene. Rent bortset herfra blev de daglig overrendt 

af de langelandske Ryttere, som tog alt, hvad de kunde overkomme. 

Mens han havde været borte, havde de taget alt, hvad han endnu 

havde tilbage, saa han nu var helt blottet. Han havde dog, saa meget 

det var muligt, faaet Rugsaaningen besørget. Efter Hertugens Befa

ling havde Fogeden forlangt en Tønde Rug hos hver Bonde, men kun 

faaet ganske lidt. Han havde dog paa Graasten faaet saaet 1 Læst 8 

Skæpper og paa Voderup 1/2 Læst. Han havde ladet Bønderne af

kræve den aarlige Afgift og Landgilden, men de havde svaret, at de 

umuligt kunde betale noget, da de havde maattet aftærske det lidt 

Korn, de havde haft, til Skansearbejdet i Faaborg, og dem, der 

endnu havde haft lidt, havde maattet sælge det til Betaling af den 

store Kontribution. Hvis de kunde blive fri for denne, vilde de hel

lere betale til Hertugen end til Svenskerne. H vor meget han end for

manede dem, havde han ikke kunnet aftvinge dem det ringeste, hver

ken i Penge eller Korn. Hvad Kornet fra Hovedgaardene angik, tog 

Rytterne fra Langeland det, saa snart det var ude af Straaet. Det 

var ikke muligt at gemme noget for dem. 

Ikke mange Dage efter Amtsskriverens Hjemkomst maatte han 

atter vandre i Fængsel. Om de nærmere Omstændigheder fortæller 

Fogeden paa Graasten Mathias Madsen i et Brev til Hertugen dat. 

10. Oktober, kun 2 Dage efter Amtsskriverens Brev. Grev Kønigs

marck,6) som med sit Rytterkorps laa paa Langeland, var for nogle 

Dage siden af 3 af sine Tjenere blevet bestjaalet for alt sit Sølvser

vice og Sølvtøj, og det var øjensynlig lykkedes dem at slippe bort 
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med deres Bytte, men det blev meddelt, at 2 Ærøskøbingborgere 

Christen Maansen og Jens Clausen havde bragt dem til Ærø. Nu 

havde Rytterne i 3 Dage søgt efter disse Borgere, og det var ogsaa 

lykkedes dem at finde den ene. Det havde de imidlertid ikke villet 

nøjes med og havde forlangt Regres af hele Øen, selv om det var en 

stor Uret, at alle skulde bøde for een Mands Forseelse. De havde nu 

ført Amtsskriveren samt Borgmester og Raad i Ærøskøbing til Lan

geland og vilde ikke frigive dem, før de havde erstattet Grev Kønigs

marks Skade, som blev anslaaet til 3000 Rdlr. Det var dog mod Gud 

og al Ret, at de skulde lide for noget, som de ikke havde Kendskab 

til. Tyveriet var foregaaet netop den Dag, da de vendte hjem fra 

Fangenskabet i Svendborg. 

Først 6. November, da Amtsskriveren igen var vendt tilbage til 

Graasten, kunde denne selv berette om Begivenhederne til Hertugen. 

Det var lykkedes Svenskerne at fange Christen Maansen. Han havde 

først forsøgt at berøve sig Livet ved at skære sig i Struben og i Bry-

Fynske Årbøger 1962



28 E. Kroman: Svenskerne på Æro 1658-59 

~j?ie ~ie ~cintfdJe, vn~.'bofld'n~Hc~e 
t'.;(cf~r, tlrl ~er ]nfjL{J ftln C'n ctnqel~~3r 

lj..tbtTI, -

Landgangen t•ed Kerteminde 3I. Oktober r659. 

stet, men var nu kommet over det. Grev Kønigsmarck havde truet 

ham med Hængning, men havde affundet sig med ham mod at faa 

300 Rdlr., som straks var blevet betalt. Han havde imidlertid ved 

sin Handling bragt baade Amtsskriveren og hele Øen i Fare, og han 

foreslog derfor, at man skulde konfiskere 100 Daler, hvormed Chri

sten Maansen i den besværlige Tid havde forstrakt Byen. Af Nyheder 

kunde han i øvrigt fortælle Hertugen, at Svenskerne nu havde for

ladt Langeland med Undtagelse af 100 Ryttere og 50 Fodfolk, og da 

han for nogle Dage siden havde været i Faaborg for at levere Oberst 

Tauer den maanedlige Skat, havde han hørt og faaet bekræftet af 

andre, der var kommet fra Fyn, at Danskerne havde faaet Fodfæste 

ved Kerteminde og havde sat 7000 Mand i Land. 

Landgangen ved Kerteminde, som fandt Sted 31. Oktober 1659 

under Ledelse af Feltmarskal Hans Schack, blev som bekendt Kri

gens afgørende Vendepunkt. Faa Dage efter, 4.-5. November, lykke-

Fynske Årbøger 1962



E. Kroman: Svenskerne på Ærø 1658-59 29 

Feltmankai Hans Schack. 

des det den kommanderende General i Hertugdømmerne, Feltmarskal 

Eberstein, at føre sine Tropper over til Fyn, og 14. November slog 

de forenede Hære Svenskerne i Slaget ved Nyborg og tog hele den 

svenske Hær til Fange. 

Med Nederlaget ved Nyborg ophørte Truslen fra Svenskerne, 

men der fulgte endnu en trang Tid for Ærøboerne. Øen var hærget 

og udpint og Beboerne bragt til den yderste Fattigdom. Hans Gia

man fortæller (Brev af 24. Nov. 1659), at da han havde søgt at af

kræve Bønderne deres aarlige Afgift, havde de fleste svaret, at han 

ikke kunde komme dem nærmere, end at de maatte gaa fra Gaardene 

og lade Husene staa, for der blev intet tilbage til dem selv. Af Korn 

var der knap saa meget tilbage, at der var nok til Saasæd. Til Oberst

løjtnant Tauer havde han den første Maaned udredet 300 Rdlr. og 

den anden Maaned 250 Rdlr., af hvilke han dog endnu havde 180 

tilbage. Skansearbejdet i Faaborg havde kostet Undersaatterne 400 

Rdlr. Nye Besværligheder truede tilmed. Fra dansk Side var man 
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FeltmarJkal Emsl Albrecht 
v. EberJtein, 

begyndt at rejse Krav om Kontribution og i det følgende Brev (af 

17. Dec.) fortæller han, at Krigskommissæren paa Fyn havde ladet 

alle Amtsskriverne paa Øen afhente til Svendborg af en Løjtnant 

med 15 Ryttere for at akkordere om Kontributionen til det gylden

løveske Regiment paa Fyn. Han havde paa det stærkeste fremhævet 

Landets Uformuenhed, men de havde dog beholdt ham i 8 Dage og 

derefter sendt en Sekretær og en K vartermester samt en Del Ryttere 

derover for at besigtige, hvad der fandtes af Korn, K væg og andre 

Viktualier, men det var kun et ringe Forraad, de havde forefundet. 

Ikke des mindre overførtes en Del Ryttere til Øen, og samtidig be

gyndte Generalfeltmarskal Eberstein at overføre Dragoner fra Søn

derborg. I Slutningen af December (Brev af 27. Dec.) laa der 60 

Mand fra Sønderborg og 80 Mand fra Fyn, og Amtsskriveren skri

ver, at Forholdene er saa slette, at de ikke har været værre under 

hele Krigstiden. Der kommer daglig flere fra Fyn. Det ene Parti vil 

ikke vige for det andet. Fra Fyn vil man føre 200 Heste derover, og 
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fra Sønderborg vil man ligeledes lægge flere Dragoner der. Fra Fyn 

har Kommissærerne anslaaet Øen til 457 Plove/) mens det virkelige 

Tal i Velstandstid kun er 230, og deraf er nu mange øde. Det var 

under disse Forhold højst ubetydeligt, hvad der kunde sendes til 

Hertugen fra hans ærøske Godser, en enkelt Gang nogle Foler (unge 

Heste) og Faar og en anden Gang nogle Svin og i øvrigt nogle Tøn

der Smør, saltet Torsk og "Krifftzer" Æbler.8) 

I Søbygaards Len havde man ikke mindre Genvordigheder med de 

indkvarterede Tropper. I et Brev dat. 25. Feb. 1660 fortæller Frede

rik Wulff, at der i Søby er indkvarteret 35 Dragoner foruden Under

officerer. Indbyggerne staar daglig og jamrer og klager, at de maa 

gaa fra Husene, og en Del har hverken Brød eller andet. Derimod 

var Gudgaves Len tidligt blevet fritaget saavel for Indkvartering 

som for andet Krigsbesvær, hvad der utvivlsomt skyldtes Ernst Gun

thers nære Forhold til Kqngehuset. Efterhaanden lempedes dog Ind

kvarteringen ogsaa for de andre Distrikter, bl. a. ved Kongens Ind

griben, men endnu i Juni laa der Tropper paa Øen. 

Mens Hans Giaman blev betænkt med en Gave af Hertug Philip, 

synes Frederik Wulff kun at have faaet Utak og Bebrejdelser af 

Hertug Joachim Ernst. Derimod viste den sidste sig øjensynlig mere 

forstaaende over for Bønderne end Hertug Philip. De daarligst stil

lede blandt dern fik saaledes oftere udleveret Saakorn, som var holdt 

tilbage paa Søbygaard med det Formaal. Det var ogsaa Tilfældet i 

1658 efter den første Besættelse. Frederik Wulff skriver i den Anled

ning til Hertugen (Brev af 10. Juli 1658): Deres fyrstelige Naade 

bliver højlig berømmet, fordi Deres Naade rækker Deres Undersaat

ter en hjælpende Haand og viser dem Mildhed, hvorimod Hertug 

Philip ikke har hjulpet sine det ringeste, ikke med en Skæppe Saa

sæd; endskønt han dog har baade Landgildekornet og Herregaards

kornet liggende her paa Landet, har de dog maattet laane og borge 

hos andre Folk, og han eftergiver dem ikke en Heller. Efter Krigen 

blev der ligeledes af Joachim Ernst oversendt Saasæd. Det nævnte 

Forhold har maaske været medvirkende til, at Bønderne ganske sær-
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lig i Hertug Philips Omraade i Skarer flygtede bort fra Øen i Tiden 

umiddelbart efter Krigen, navnlig til Langeland, hvor der lovedes 

dem store Friheder. Der var i de Tider, da der næsten overalt var 

mange Ødegaarde, en betydelig Konkurrence om Bønderne, og Fæ

nomenet var heller ikke ukendt andre Steder. Frederik Wulff for

tæller i Brev af 18. Nov. 1661, at af Hertug Philips Undersaatter er 

henved 30 draget bort fra Øen, hvor mange der er draget bort fra 

Als, er ikke til at sige. Paa Fyn og Langeland kunde de faa store 

Gaarde næsten for intet og bliver taget i Beskyttelse. 

For Ærøs Vedkommende, hvor der ogsaa før Krigen lejlighedsvis 

er Tale om Flugt fra Øen, kan det hænge sammen med, at Afgifterne 

her var særlig høje, idet man, formodentlig paa Grund af Øens isole

rede Beliggenhed, var blevet staaende ved den gamle Regel, at Land

gilden var af samme Størrelse som Udsæden, cirka en Trediedel af 

Avlen, mens den ellers næsten overalt i Løbet af Middelalderen var 

sunket til c. 1/a af Udsæden.9) 

Amtsskriveren paa Søbygaard Frederik Wulff fortsatte i sit Em

bede til 1670, da han formodentlig er død, hvorimod Amtsskriveren 

paa Graasten Hans Giaman allerede i Slutningen af 1660 trak sig 

tilbage paa Grund af svageligt Helbred. Han fik af Hertug Philip 

Tilladelse til at bo i dennes Hus i Ærøskøbing, d. v. s. Købinghof, 

som var blevet ledig, da Borgerne i Ærøskøbing 1660 lejede den til 

Gaarden hørende Jord. Efter Lejemaalets Udløb forpagtede han selv 

Herregaarden en Aarrække. 1680 var han en Tid Amtsskriver paa 

Søbygaard og 1687-89 Borgmester i Ærøskøbing. 
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NOTER 

1) Indberetningerne er nu trykt i Danske Magazin 8. R. I 193 ff., hvortil der 
henvises ogsaa m. H. t. Oplysninger vedr. de i Teksten forekommende Navne. -
2) Om Amtsskriverne se J. Smith: Slesvigske Amtsforvaltere 89 ff. og samme: 
Amtsskrivere og Amtsforvaltere paa Ærø, Fynske Aarbøger V 348 ff. - 3) Johanne 
Skovgaard i Sønderborg Bys Historie I S. 35. - 4) En Plov var paa Ærø 30-40 
Tdr. Land.- 5) Mens en Læst i Alm. var 288 Skæpper, var den paa Ærø kun 266 
Skæpper ifølge et Brev fra Amtsforvalter Giaman paa Graasten til Hertug Philip 
20/3 1661.- 6) Conrad Christoffer v. Konigsmarck tilhørte en berømt svensk Offi
cersfamilie. Han gik senere i hollandsk Krigstjeneste og faldt ved Belejringen af 
Bonn 1673. En Datter af Grev Konigsmarck var den for sin Skønhed berømte 
Aurora von Konigsmarck, August d. 2. af Polens Elskerinde. - 7) se Note 4. -
8) Navnet Krifftzer Æble kendes endnu paa Ærø som Kriske, (lkreisge, Vestærø: 
lkrøisge) Æble, et haardført Vinteræble, ogsaa Jernæble, Vinterkaville. Oplysnin
gerne er meddelt af Jens Jensen, Voderup. - 9) C. A. Christensen: Nedgangen i 
landgilden i det 14. aarhundrede, Hist. Tidsskr. 10. R . I 466 ff. og samme: Krisen 
paa Slesvig domkapitels jordegods 1352-1437, Hist. Tidsskr. 11 R. VI 161 ff. 
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