
Kompagnicheffor Christian IV
fæstebonde i Munkebo 
Om Thomas Christensen og hans rolle som }}Gønge
høvding« i Bjerge herred 

Af Ole Nederland 

Mandag den S. november 1660 var stemningen i Bjerge herreds ting
hus mere højtidelig end normalt. 

Herredsfogeden var mødt med en lang dagsorden, og skriveren fra 
Odense fik nævnt flere end 50 af de tilstedeværende, da han lavede sit 
mødereferat; så mange havde fået tilsigelse i en af de ti sager, der den 
dag var til behandling. 

Men først og fremmest skyldtes stemningen fire mænds afsked før 
en vigtig Københavnsrejse. Rejsen gjaldt kongehyldningen ved den 
sidste af årets stænderforsamlinger, 14. november. 1 Til lejligheden 
havde Frederik III fra hvert af landets herreder ønsket sig en bonde
delegation, som kunne forhandle på bøndernes vegne. Adelens magt 
var brudt, og hvem kunne vide, hvilken gylden fremtid der gemte sig 
bag de forjættende kongeord. I Bjerge herreds tinghus var kongens 
løfter i hvert fald tydeligt taget for pålydende; den lokale delegation 
var udpeget; nu skulle den af sted; fattige fynske bønder betød noget!2 

Ved mødet var egnens landsbyer repræsenteret ved deres older
mænd. Fra hvert af de otte sogne efter tur stod de frem på bøndernes 
vegne, sølle at se, som de må have været efter to udmarvende krigs år, 
og gav den 4-tallige delegation fuldmagt til sammen med de øvrige 
stænder at forhandle med kongen, som indbydelsen havde lydt. 

De fire, der skulle ud på den store færd, var herredsfogeden selv, by
foged Niels Hansen fra Kerteminde, Erik Madsen fra Hundslev og to 
mænd fra Munkebo sogn: Poul Andersen i Dræby og Thomas Chri
stensen i Munkebo. 

Afrejsen har fundet sted kort efter, og det er umuligt andet, end at 
den er foregået fra skibsbroen i Kerteminde, hvor også købstadens 
repræsentanter afsejlede. Lang tid var herredsmændene borte fra eg
nen; fra S. til 26. november holdtes slet ikke ting i Kerteminde,3 og da 
man 19. november var nødt til at samles på herredstinget i Kølstru p, 
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Johannes Larsens pennetegningfra 1930'erne af" Toftegård« (t. v.), hvor Thomas Christensen i 1600-tal
let havde sit klosterfæste. Motivet er sydvendt. I det fjerne skoven mellem Ulriksholm og Trellernp på den 
anden side af noret. Gården eksisterer stadig. 

måtte delefogeden fra Odensegård fungere i den fraværende herreds
fogeds sted.4 

Det er forkert at sige, at bøndernes sag ikke var på dagsordenen un
der den stort planlagte stænderforsamling; forhandlingen med bøn
derne var jo lovet afkongen selv. Ikke desto mindre blev der senere ab
solut ikke talt om forhandling med de fire fra Bjerge herred eller no
gen som helst af de 1000 bønder, der var stævnet sammen fra hele 
landet. Der skal i alle stænder have hersket en udbredt misfornøjelse 
med forsamlingens forløb, og bønderne havde større grund til misfor
nøjelsen end andre. Trods alle oplevelser har det været skuffede ud
sendinge fra herredet, der sidst i november atter satte foden på fynsk 
jord. 

Hvem var de, disse fire herredsgesandter, som ved hjemkomsten 
måtte berøve deres fæller enhver illusion? 

Alle sammen modne og hårdt prøvede mænd, der havde fortjent 
bedre behandling. 

Herredsfogden havde de sidste 24 år ført forsædet på Kerteminde 
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byting.Hver mandag formiddag bestyrede han som byfoged, hvad der 
skulle afgøres her, og når han var færdig, lod han sig transportere til 
Kølstru p, hvor han fra middag havde travlt med Bjerge herreds anlig
gender. Mere overkom han ikke mandag, men tirsdag var fast tingdag 
i Hindsholm herred, og også i Dalby var det ham, der var dommer. 5 

En klog mand var han, der ikke forhastede sig og hellere udskød en 
sag, til den var fuldt belyst, end fældede raske domme. I Kerteminde 
havde han købmandsvirksomhed og var partsreder for en smakke vur
deret til 225 sletdal er, et af byens større fartøjer, der havde både skip
per og styrmand. Ved den voldsomme afslutning på svenskekrigene lå 
den i 1660 i havnen som vrag med sejl og redskab fjernet. 6 

Meget bedre var det ikke fat med hans gård, der efter den dansk
hollandske beskydning af byen sidste dag i oktober 1659 lå hen som 
ruin. 7 N o gen fordel havde han dog haft af krigene; efter Munkebo
præstens bratte død få dage senere var det hans søn, den 29-årige 
Claus Nielsen, der 4. januar var blevet efterfølger i embedet.8 

Erik Madsen var efter krigene stævnet af godsejeren på Enggård, 
fordi han havde forladt sit fæste i Kærby9 og slået sig ned i en øde 
Hundslev-gård under Vejrup gods. Men Erik var normalt ingen lov
bryder, og flytningen var sket, fordi hans gård under krigen var 
ødelagt. Hans forsvar på herredstinget blev da også accepteret, og 
Hundslev-fæstet beholdt han. 

Poul Andersen var en ung, energisk helgårdsfæster under Skt. Hans 
Kloster og gennem en årrække en af de to kirkeværger og præstemed
hjælpere i Munkebo. Kongens forordning om samme hverv var i sig 
selv et skudsmål til enhver, der beklædte det: Han skulle være udvalgt 
blandt de »gudsfrygtigste, bedste og vederhæftigste«. 10 Poul kunne 
læse og skrive og blev anvendt som synsmand, nårvigtige vurderinger 
skulle foretages. Da krigene var slut, og hærene havde forladt deres 
stilling på Munkebo kirkegård, deltog han i opgørelsen over udgifter 
til kirkens reparation. Mange år senere blev han medunderskriver af 
sognets markbog, da opmålingen til Christian V's matrikel var sket; 
udarbejdelsen har han så selv deltaget i. Som forhandler fandt man 
vanskeligt en bedre end Poul Andersen, der heller ikke for sin egen 
person tolererede hvad som helst. I 1657 havde han med held nægtet 
at køre sten til Odenses broer, 11 og ved ægtkørsel for kongen deltog 
han i den ene af bøndernes strejker. 12 N ok var han klosterets fæster og 
måtte finde sig i pligter for, hvad han nød, men han havde sat sig ind 
i sine egne og herredsfællernes rettigheder og tillod sig at have en 
mening om tingene. 

Ældst blandt de fire var formodentlig Thomas Christensen i en af 
Munkebos klostergårde. Kongehyldningen i november 1660 var ikke 
hans første; sidste gang, i foråret 1650, havde han været sendt for at 
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deltage i hyldningen af prins Christian. 13 Den respekt, Thomas nød, 
skyldtes ikke først og fremmest hans alder, men en enestående posi
tion gennem mange år. Han kunne læse og skrive -var flere gange for
kynder af konge bud, og efter krigene underskriver af toldsedler på tin
get sammen med delefogeden fra Odensegård. Under Carl Gustav
krigene havde han som egnens Gøngehøvding gjort kongen store tje
nester, og gennem 30 år forinden deltog han i det nordfynske lande
værn. 

Men den aldrende fæstebonde fra Munkebo havde desuden en for
tid som officer under 30-årskrigen. 14 

Da Christian IV i maj 1625 var draget til Tyskland som alle prote
stanters forkæmper, havde han henved 20.000 mand med sig, mest 
lejetropper, men også nationale enheder. Af de sidste var udtaget 
6.000 mand, der udgjorde Kongens Livregiment til Fods, også kaldet 
Det blå Regiment, og desuden Det røde (eller danske) Regiment, 
begge klædt i farvestrålende uniformer. Mændene i det sidstnævnte 
var ikke mindst bemærkelsesværdige ved deres overdådige røde kjoler 
og gule, blå eller røde bukser. 15 At soldater iklædt så stor farvepragt 
blev et iøjnefaldende mål for fjendens kugler, var ikke det væsentlige, 
eller det var netop en del af den udfordring, en sikker sejrherre kunne 
tillade sig; med kongen selv i spidsen har det været et opbud af skræm
mende glans, en kostbar, men effektfuld udfoldelse af psykologisk 
krigsførelse på det visuelle plan. 

Thomas Christensen var kaptajn og kompagnichef i Det røde Regi
ment under oberstløjtnant Enevold Kruse. Det afgørende slag ved 
Lutter am Barenberg stod 17. august 1626, og trods sejrssikkerheden 
hos kongen gik al glans her med dramatisk voldsomhed af de blå, de 
røde og de tusinder af mindre markerede mænd under de danske fa
ner, ryttere som infanterister. Sammen med Enevold Kruse selv blev 
en stor del af Det røde Regiment skudt eller hugget ned, og der kom 
hurtigt mere rødt på valpladsen, end kongen brød sig om. Til sidst 
måtte han tage flugten med resterne af sin hær. Blandt dem, der havde 
reddet livet og fulgte med på tilbagetoget, var kaptajn Thomas Chri
stensen. 

En urimelig kilde til magt og herskesyge var tilfaldet kronen, da kir
ker og klostre ved reformationen måtte slippe deres gods. Krige var 
kostbare, men klostergårde kunne pantsættes eller sælges. I halvandet 
hundrede år efter indførelsen af den evangeliske lære blev Luthers 
dispositioner for gejstligt gods anledning til uendelige lidelser for det 
omvendte danske folk, når en konge fik lyst til at vise sin magt. Men 
besiddelsen af klostrenes gårde blev også en mulighed for kongen til 
at belønne mænd, der havde vist ham tapperhed og dødsforagt. 
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I tiden inden reformationen havde hver og en af Munkebos 17 gårde 
været indehavet af klostrene i Odense, og endnu på Christian IV' s tid 
var kun få afstået. 16 Den bedste af gårdene under Skt. Knuds Kloster 
blev fæste for Thomas Christensen, da forrige mand på stedet, Erik 
Bertelsen, var død. Thomas giftede sig med enken og fik i den civile 
tilværelse anerkendt sin sans for strategi og overblik ved udnævnelse 
til klosterfuldmægtig i herredet for Skt. Knuds Len. Og samme sans 
rakte rigeligt til også at pusle alting på plads for familien. I 1651 drev 
stedsønnen Bertel Eriksen den betydelige helgård »Tanggård« i Ub
berud sogn; forbindelsen er angivet i Bjerge herreds tingbog, da Tho
mas samme år modtog et afkald fra Bertel, utvivlsomt i anledning af 
moderens død. Ikke uventet finder man »Tanggård« registreret som 
fæste under Skt. Knuds Kloster. 17 

U gen efter fik han lignende afkald fra sin steddatter Maren Eriks
datter, der da var gift og vel anbragt i Ullerslev. Selv var Thomas far 
til Skt. Knuds-fæsteren Poul Thomassen, hvis navn figurerer for en 
helgård i Vester Kærby siden 1660. 

Thomas Christensens hverv medførte hyppig tilstedeværelse på 
tinget i Kølstrup, hvor han opkrævede landgilderestancer eller for
langte syn af forsømte gårde, der var gods under klosteret. Ved særlig 
betydningsfulde vurderingsforretninger udmeldtes han af herredstin
get og rapporterede i tiden før Carl Gustav-krigene om markernes til
stand på Ulriksholm, Trellerup og Østergård, skitserede en løsning 
for bønderne i Kørsinge ved byens overgang til herregårdsjord, beså 
en kone fundet død på Lunds Hulvej, etablerede magelæg for Munke
bos sognepræst, afskridtede ny Dræby-vej og beregnede udgifter til re
paration af Åsum Bro. Derimod så man ham sjældent som tingsvidne 
-gennem alle årene fra 1649 til1666 kun 2 gange i alt. Tingsvidnervar 
i hovedsagen yngre folk i en stadig turnus noret rundt, som viserne på 
et ur, flest gårdmænd, men også fæstere af bol, og af og til folk frajord
løse huse. Thomas har været sparet for sin alders og anseelses skyld. 

Den ene gang, han lod sig indskrive- en novemberdag 1651- var 
det vel ikke meningen, han skulle have optrådt som tingmand, men 
han har ikke haft noget imod at komplettere den 8-tallige forsamling, 
når han alligevel var mødt. Hans tilstedeværelse skyldtes ellers et 
tingsvidne om øde Skovsbo-fæste i Munkebo og inddrivning af klo
sterrestancer. 

Derefter gik der 13 år inden næste gang. Mødet var da det første i et 
nyt år og med kun et eneste punkt på dagsordenen: oplæsning af to 
kongebreve, hvoraf det ene om den planlagte nye matrikel. Man gæt
ter næppe forkert i, at Thomas har haft et vigtigt hverv ved matriklens 
udarbejdelse og i hvert fald- som ved andre lejligheder- var oplæse
ren af kongens forkyndelse. Og havde han ikke ved den lejlighed vil-
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ligt meldt sig ved et småt besøgt møde i det nytårskolde hus, ville hans 
tilstedeværelse være blevet forgæves, tallet af tingsvidner ikke være 
nået op på det krævede minimum af syv, og mødet derfor aflyst. 

I Munkebo lå Thomas Christensens gård tæt op ad bystævnets tre
kantede plads. 18 Han havde helgårds brug, og jorden var opdelt i 162 
agre spredt over byens tre marker. N år Kildebjergmarken hvert tredje 
år var fælled og græsning, reduceredes antallet nok med 63, men til
bage var stadig de 99 i Frossenkildes og Loddenhøjs marker, hvoraf 
dog nogle lå brak i op til en halv snes år efter et par sæsoners dyrkning. 
20 steder var Thomas så heldig at have naboagre. 19 Den sindrige plan
mæssighed får folk i dag til at tage sig til hovedet; hvordan holdt bøn
derne selv rede på systemet og på årets mange gøremål, når hver en
kelt ager måtte pløjes, harves, sås og høstes af sin egen fæster, renen 
mellem agrene ikke overskrides,20 alt markarbejde ske i en rytme sam
tidig med rens brødrenes, 21 de evige bryderier med vejrliget overvin
des, godsets krav opfyldes, pligter i by og herred passes, kirkegangen 
ikke forsømmes og omsorg drages for familie og hjem? 

En nærmere beskrivelse af Thomas Christensens fæste kan kun gi
ves med gyldighed omkring 1795, som imidlertid rammer tiden 2 år 
inden byjordens udskiftning og derfor godt kan have interesse. 22 Er 
forholdene sammenfaldende hen over de mellemliggende 150 år, har 
Thomas i sin besætning haft 13 heste, og til befordring på vej og mark 
4 køretøjer, hvoraf de tre deciderede arbejdsvogne, blandt markred
skaberne 2 plove og 3 harver, alt svarende til et hartkorn på 11 tdr. 
4 skp., eller det samme som i matriklen 1688. 

Fra gammel tid havde Munkebo-mænd med fæste under Skt. Hans 
Kloster pligt til at age den lange tur til Næsbyhoved, når korn skulle 
males, 23 men samme pligt gjaldt øjensynlig ikke tjenere under Skt. 
Knuds-klosteret, og Thomas Christensen kunne nøjes med turen til 
Kerteminde, hvor han benyttede Jesper Møllers vejrmølle. En sep
temberdag 1656 foregik et heftigt skænderi i møllen, af tingbogen 
kaldt et overfald, og forårsaget af, at toldkontrolløren og Mads By
svend ville have bekræftet en mistanke om, at flere maltsække ikke var 
rigtigt angivet. I et hjørne af møllen faldt tolderens blik ganske rigtigt 
på en hel og en halv sæk, der manglede accisseseddel og tilhørte Tho
mas Christensen i Munkebo; hans mærke sad på. Bysvenden ville 
straks sætte kronemærke på sækkene, til ejermanden indfandt sig, 
men blev ihærdigt forhindret af mølleren selv, som opfordrede ham til 
at skrubbe fanden i vold ned på gaden og tage vare på tyve og skælme; 
ja, han undså sig ikke for at kalde Mads for tyvetrækker og true ham 
med klø- over for mænd i kongens ærinde en alvorlig sag, som da også 
fik ubehagelige følger for mølleren. Men hvorfor der skulle dækkes 
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Svenske ryttere under Karl Gustav-krigene, her 1658 på Langeland. Efter S. Pufendmf "De rebus a 
Carolo Gustava ges tis", 1696. Værket indeholder ingen beskrivelse af begivenhederne i Kerteminde og 
Munkebo, der ikke blev nogen succes for svmskeme, bl. a. takket være Thomas Christensen. 

over sækkene med Thomas Christensens mærke, må blive gætteri; 
måske indgår det i sammenhængen, at Thomas ikke var en hvemsom
helst.24 

Carl Gustav-krigene var slemme ved Munkebo. De svenske soldater 
stod i sognet fra ankomsten kyndelmisse 1658, til de drog mod Nyborg 
8. november 1659. Nogle dage forinden havde flere end 10.000 mand 
med mindst 7.000 heste opholdt sig i Munkebo by, og havde det stået 
til den svenske feltmarskal Philip afSultzbach, var det aldrig kommet 
til et slag ved Nyborg, men en afgørelse i Munkebo præcis en uge i for
vejen.25 

Da hr. Claus i Munkebo efter krigene rapporterede om sit kalds for
fatning, var en fjerdedel af alle sognets gårde øde og afbrudt; ikke en 
sten eller et stykke træ var at se, hvor husene havde stået. 26 

Thomas Christensens gård kom gennem krigsårene uden mange 
skrammer,27 og det til trods for hans deltagelse i egnens undergrunds
hær. Ingen af de svenske soldater har tilsyneladende fattet mistanke 
til ham. 

Den 31. oktober 1659 bekendte han kulør; han var til stede under el
ler umiddelbart efter admiralerne Ruyters og Bjelkes landsætning ved 
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Kerteminde af 3.500 heste og 6.200 mand under anførsel af feltmar
skal Hans Schack. I håb om en tilbagerobring af Fyn indledte Schack 
her sin ekspedition fra øst, mens feltmarskal von Eberstein kom over 
Lillebælt og tog fat fra vest. 

Militærhistorikere har undret sig over, så ringe Schacks orientering 
var om den egn, han her havde brug for at kende godt, men dels havde 
marinekaptajn Peder Pedersen fra Kerteminde netop skaffet ham et 
godt overblik over landgangsforholdene ved en dygtigt tegnet kort
skitse, dels var de lokale patrioters hjælp parat. 

Thomas Christensens indsats er kendt fra to kilder, begge i Hans 
Schacks privatarkiv: kopi af oplysninger fra en præst, hvis navn afskri
veren ikke har været i stand til at tyde, og et salvegardebrev udstedt til 
Thomas for hans tjenester. 28 

Af præstens brev fremgår det, at Schack havde et vigtigt problem 
ved udtænkningen af den ideelle marchrute videre mod Odense . Til 
gengæld var samme problem ikke mere presserende, end at han havde 
tid til at modtage kompetente råd; indtil der forelå efterretninger om, 
hvordan det gik Eberstein på det vestlige Fyn, var Hindsholm nemlig 
det rigtige sted at indkvartere tropperne : forsyningsforholdene in
takte , fordi sognene her ikke tidligere havde døjet store byrder, og de 
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Marinekaptajn Peder Pedersen Kiertemindes kortskitse til orienteringfor Schack inden landgangen i Kerte
minde. De to mærker ved kysten er åbenbart kaptajnens forslag tillandsætningsmuligheder. Schack valgte 
den nordlige (ved Kikken borg). 
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geografiske forhold velegnede til en venteposition, mens de videre 
planer blev lagt. 

To lokale mænd blev i præstens brev kraftigt anbefalet som vej
visere til den fortsatte march: Jens Iversen og Thomas Christensen. 

Af disse befandt J ens sig angiveligt i Kerteminde ved brevets udfær
digelse, og den omstændighed er rimeligvis årsagen til, at han er ble
vet regnet for kerteminder. Det var han ikke; der boede ingen borger 
i Kerteminde af det navn. 29 Som Thomas Christensen var han fæster 
i Munkebo, hvor han drev en helgård under Skt. Hans Kloster og er 
kendt tilbage fra 1656.30 I modsætning til naboen gik det ham i krigens 
sidste fase rent galt; hans gård blev totalt øde og afbrudt,31 og måske 
skyldtes hans tilstedeværelse i købstaden, at han havde søgt tilflugt 
der, da familien var blevet hjemløs. De nævnte oplysninger er udate
rede, men må stamme fra de første døgn efter landgangen. Da harJens 
så stadig levet; det gjorde han ikke få måneder senere, da en gældspost 
efter ham blev behandlet på Kerteminde byting; en lokal skibsreder 
krævedes for 22 sldr., som var kaution for Jens.32 

Hvilke kvalifikationer Jens Iversen har haft, står hen i det uvisse; 
bortset fra et godt stedkendskab er de ikke nævnt. Men for Thomas 
Christensens vedkommende er fremhævet hans mangeårige tjeneste 
for den afdøde konge, og i særdeleshed hans viden om egnens veje og 
pas. Hvad de sidste angik, talte man særlig om et: det bekendte Mun
kebo-pas. Det måtte nødvendigvis bruges som den »reneste« vej mod 
Odense, men uheldigvis havde svenskerne anlagt en skanse netop 
her.33 Ingen kunne være en bedre vejviser på det vanskelige sted end 
den gamle strateg Thomas Christensen. 

Den første uge havde Schacks regimenter forskanset sig i Kertemin
des vestlige udkant, men selv må Schack have haft sit kvarter i Me
singe, og her indfandt Thomas Christensen sig en af dagene omkring 
3. november som deltager i et krigsråd. 

Der eksisterer en teoretisk mulighed for, at de to har set hinanden 
før; begge var mange år tidligere deltagere i Christian IV's felttog i 
Tyskland, Schack som purung, han havde i 1926 kun været l 7 år gam
mel.34 Deres samtale i Mesinge har været en udformning af planerne 
for de nærmeste dage: Schack ønskede at afvente informationer fra 
Eberstein, derefterforhåbentlig at drage mod Odense ad veje, derikke 
førte over land af alt for åben karakter, helst med mange hegn og træer 
-gerne skov. Thomas havde vidst den rigtige rute og foreslået Schack 
selv at bese den, når han nåede Munkebo.35 

Den 6. november havde svenskerne underretning om, at Eberstein 
var på vej; de turde derefter ikke vente længere på Schack i deres 
skanse ved Munkebo-passet og på Munkebo kirkegård, som de havde 
befæstet. 36 I stedet rykkede de mod Odense, og dagen efter kunne 
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De .wenske soldater havde også ved Ke>·temindeforsøgt at lokke Schack ud til kamp. Sidsteforsog,jør de 
drog mod Nybmg, blev gjort her, sydfor Munkebo kirke, men Schack var klog nok til at blive, hvor han vm; 
bag kirkegårdsmuren. Foto 1989. 

Schack bryde op fra Kerteminde og overtage stillingen ved Munkebo 
kirke. Men da svenskerne erfarede det, kom de straks tilbage og place
rede sig overfor. Så ivrig var grev Sultzbach efter at lokke danskerne 
ud til kamp, at han på et tidspunkt samme dag lod sine svenske trop
per passere tæt forbi den danske stilling."7 Schack, hvis folk for en stor 
del var uprøvede, ønskede om muligt at undgå kamp før foreningen 
med Eberstein. Nok fik hans soldater ordre til at lægge an over kirke
gårdsmuren for det tilfælde, at svenskerne skulle angribe, men ikke et 
skud blev løsnet. 38 

Også her har Thomas Christensen troligt nok bidraget til en klog 
disposition. Han har kendt den svenske armes virkelige styrke, hvad 
til gengæld ingen gør i dag; de fleste tror på 5-6000 mand for Fyn som 
helhed, men herafvar infanteriet bundet til stillinger langs kysterne. 
Militærhistorikeren Rockstroh sætter tallet højere og har formentlig 
ret.39 Thomas Christensen har kunnet oplyse om svensk jævnbyrdig
hed, og for rytteriet en solid overlegenhed. Først ved mødet med Eber
s tein ville styrkeforholdet være ændret afgørende. 

N æ s te dag forstod Sultzbach, at hans chance var forpasset. Han for
lod egnen for at trække sig mod Nyborg, og nogle timer senere var 
Schack i egen person og med sin lokale rådgiver på rekognoscering ad 
TreHerup-vejen mod Østergård. Rådgiveren har m ed stor sikkerhed 
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været Thomas Christensen. Hans forslag om rute fandt Schack godt, 
og dagen efter, 9. november, drog da hele den danske hær sydpå langs 
noret, gennem Østergårds skove og videre til Åsum. Inden aften stod 
den i Odense, parat til at byde Eberstein velkommen.40 

Efter den danske sejr ved Nyborg ventede der Thomas Christensen 
en belønning: Schack udstedte i Odense et salvegardebrev, der skulle 
fritage ham for enhver byrde ved senere indkvarteringer. Anledningen 
er tydeligt omtalt i brevet: Modtageren havde flittigt ladet sig bruge, 
da hæren var »debarkeret« i Kerteminde. N u var han fritaget for tjene
ste, og officerer såvel som menige skulle gøre sig bekendt med hans 
gårds privilegier: Ingen kontributioner kunne afkræves i form afheste, 
kvæg eller noget som helst andet; indforstået måtte gården ikke 
plyndres, men havde tværtimod krav på beskyttelse af alle i hæren. 

Selv vendte Schack ikke tilbage til Munkebo, men efter den danske 
sejr ved Nyborg 14. november ankom generalmajor Trampe med hele 
sit regiment, oprindeligt 372 skånske og holstenske soldater med 300 
heste; desuden halvdelen af oberst Kruses nørrejyske regiment, før 
slaget 611 mand og 500 heste Y Skønt sognet i forvejen var hårdt ramt, 
opholdt de mange sultne sig 3 uger42 med ubønhørlige krav til de til
bageværende af Munkebos, Dræbys og Treilerups 43 gårde og 25 
huse.43 Bønderne fik frataget de sidste af svenskernes levninger, og 8 
ud af 17 indehavere af gårde i Munkebo by var døde eller forsvundet, 
da livet ved nytår langt om længe kunne tage de første små skridt mod 
en normalisering.44 

Man kan spørge sig, om Thomas Christensens privilegerede gård 
deroppe ved bystævnet har været redningen for de overlevende sogne
folk, mens danske soldater gnavede deres sidste spiselige rester på de 
øvrige gårde- et fristed, hvor Thomas rundhåndet har budt de nød
stedte ind til en bid mad, et krus øl og en håndfuld varme, mens vinte
ren strammede til ind under jul. 

Svaret er nej; dette er ikke en julehistorie. Det hårdt tiltrængte sal
vegardebrev ligger stadig mellem Schacks papirermed påført adresse. 
Det kom aldrig af sted! -Ikke utænkeligt forblev Thomas Christensen 
resten af sine dage uvidende om, hvad han var betænkt med. 

Forklaringen er utvivlsomt, at brevets udstedelse først fandt sted 3. 
december, eller tæt på den dag, da Munkebos udhungrede befolkning 
omsider så ryggen af den sidste bortdragende dragon. Et salvegarde
brev var blevet uaktuelt i samme øjeblik, som Munkebos klokke kunne 
ringe menigheden sammen i den molesterede kirke til takkegudstje
neste. Ikke med den gamle hr. Claus som forkynder- ham havde sven
skerne druknet-, men med den nye, som praktisk var skaffet fra Ker
teminde, og som nu forsøgte at få alle til at påskønne fredens velsig
nelser i ydmyghed.45 
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Skitse over egnen, hvor Thomas Christensen var vejviser for Hans Schack. Forlæg: Videnskabernes Selskabs 
kort 1780. 

Bænkene fra dengang står stadig i kirken. Fra en af dem har den 
gamle lutherske stridsmand Thomas Christensen en decemberdag 
1659lyttet til præstens ord om underkastelse for Guds vilje. 

I en menneskealder havde Thomas selv været et redskab for Gud og 
konge, engang i sin røde kjole, nu gammel og grå. Han vidste, hvad 
nederlag var- men var dette en sejr? 

Og hvilke tanker har han formet nogle måneder senere, da han og 
de tre andre udsendinge med deres bristede forhåbninger forlod kon
gehyldningen i København og det, der skulle have været en oprejsning 
for landets bønder? 

Tre år senere var han talsmand for de strejkende blandt herredets 
fæstere , da den saksiske kurfyrstes jagtgarn på kongens bud skulle 
være transporteret fra Odense til Nyborg.46 
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Noter 
l. Om stænderforsamlingerne i månederne efter fredsslutningen: Politikens Danmarks

historie, bd. 8, s. 19ff. Ved den sidste afforsamlingerne deltog også de, der var glemt 
ved arvehyldningen i oktober, først og fremmest bønderne. Datoen er i Bjerge hrd.s 
tingbog angivet til 14/11. 

2. Sager med forbindelse til Bjerge herredsting, som ikke er særligt kommenteret, findes 
i tingbøgerne 1649-66, L. A., Fyn, transskription i Kerteminde Museum. 

3. Kertemindes tingbog, L. A., Fyn, transskription i Kerteminde Museum. 
4. Delefoged: Bonde, der var udpeget til at rejse sager på herskabets vegne, her Skt. 

Hans Klosters ( Odensegårds J, til hvis len (fra 1660: amt) Bjerge herred hørte. 
5. Den tingbog, som er indplaceret i Kertemindes byfogedarkiv og omfatter få uger af 

1662, henhører i virkeligheden under Hindsholm hrd. og er, vel på grund affælles fo
ged og skriver, blevet regnet for købstadens. L. A., Fyn, transskription i Kerteminde 
Museum. Bogen anfører Niels Hansen som herredsfoged. 

6. Oversigt i Bispearkivet, indberetninger, L. A., Fyn: Kertemindes skibes, skuders og 
bådes ruin, 10/10 1660. 

7. Oversigt i Bispearkivet, indberetninger, L. A., Fyn: Syn af huse og ejendom i Kerte
minde, 13/9 1660. 

8. Enkeltheder om Munkebos præster: Se >>Efterretninger om Præster siden Reforma
tionen i .. Munkebo<<, pastor G. Strøm i Samlinger til Fyens Historie og Topographie 
V, 1871. 

9. Enggård =Gyldens ten; Kærby derfor antagelig K. i Asperup sg., Vends hrd. 
10. Christian IV' s forordning af27/3 1629 om præstens medhjælpere »på<< landsbyerne. 
11. Bjerge hrd.s tingbog, 30/6 1656; se note 2. 
12. Bjerge hrd.s tingbog, 16/11 1663; se note 2. 
13. Bjerge hrd.s tingbog, 6/5 1650; se note 2. 
14. Thomas Christensen findes omtalt i Blomberg: Fyns vilkår under svenskekrigene 

1657-1660, s. 367 (Odense University Press 1973) og i K. C. Rockstroh: Svenskernes 
Fordrivelse fra Fyen 1659 (»Fra Svendborg Amt<<, 1909). Førstnævnte placerer hans 
bopæl i Mesinge, sidstnævnte i Munkebo, hvilket er det rigtige,jf. salvegardebrevet til 
T. C. 3. dec. 1659; Privatarkiv, Hans Schack (d. 1676) C. 2, Slaget ved Nyborg, R.A. 

15. Askgaard: Christian IV »Rigets væ):mede Arm<<, s. 42-43; Politikens Danmarkshistorie 
7, s. 259 ff. 

16. »Kronens Skøder<<; sammenligninger ml. værkets angivelser under Munkebo og går
denes opregning i matriklen 1662, R.A. 

17. Matriklen 1664, kopi i L. A., Fyn. 
18. Opfølgning gennem Ulriksholms jordebøger og sammenligning med udskiftnings

kortetopmålt 1796 (Matrikelarkivet). Gården er ikke udflyttet. I dag: »Toftegård<<. 
19. Markbog til Christian V's matrikel, udarbejdet 1682; angivelser under daværende fæ

ster, Christen Mikkelsen. R.A. 
20. Ren/agerren: Skel mellem agrene. 
21. Rens brødre: De bønder, hvis agre stødte op til ens egne, i realiteten alle andre bønder 

i landsbyen. 
22. Ulriksholms godsarkiv: Fæstebrev og fortegnelse ved overdragelse til Hans Christen-

sen i Munkebo 1795. L. A., Fyn. 
23. Bjerge hrd.s tingbog, 26/2 1649; se note l. 
24. Kertemindes tingbog, 15/9 1656; fortsættelse 13/10 s. å. (se note 3). 
25. K. C. Rockstroh (se note 14) og Carl X Gustav Studier I, MilitarhistoriskaAvdelingen 

vid Kungl. Militarhogskolan, s. 366. 
26. Hr. Claus Nielsens indberetning i provstebog 1667, Bispearkivet, indberetninger, 

L. A., Fyn. 
27. Matrikel1662 (se note 16). 
28. Salvegarde brev: dokument indeholdende garanti mod plyndring. Se note 14. 

Fynske Årbøger 1990



82 Ole Nederland 

29. Oversigt over borgere i Kerteminde i årene omkring 1660, udarbejdet på grundlag af 
tingbogsmateriale m.v., Kerteminde Museum. Stedfæstelsen af jens Iversen i »Fyns 
Vilkår .. <<,s. 367 (se note 14) er en undskyldelig misforståelse. 

30. Bjerge hrd.s tingbog (se note 2);J. I. var første gang tingstævner 31/3 1656. 
31. Bjerge hdr.s tingbog, 16/7 1660 (se note 2) og matriklen 1662 (se note 16). 
32. Kertemindes tingbog, 16/4 1660 (se note 3). 
33. Om denne skanse ved Munkebo-passet findes ingen kendte kilder; tværtimod mener 

Lars Tersmeden i Carl X Gustav Studier (se note 25), at derikke er anlagt skanserved 
Kerteminde under de to krige. Se imidlertid Dræbys marktaxering 1794 ( Østergårds 
gods arkiv): Stjemeskanseskifte, beliggende på det angivne sted. Der har ikke været kæm
pet ved Munkebo i tiden 1660-1794; skansens eksistens ved svenskernes tilstede
værelse synes dermed sikker. Nærmere redegørelse i »Cartha«, Kerteminde Museum, 
1989: Massegrav og stjerneskanse. 

34. Schack fYldte 50 år 2 dage før landgangen ved Kerteminde. 
35. S. A. Sørensen: Kjøbenhavns Belejring og Fyens Gjenerobring, Kbh. 1896, s. 162. 
36. Samme kilde. 
37. Karl X Gustav Studier I, s. 366 (se note 25). 
38. Jf. udateret syn af Munkebo kirke i Bispearkivet, formentlig foretaget 1664 (L. A., 

Fyn). 
39. >>Fra Svendborg Amt« 1909, s. 38. 
40. Se note 35, s. 162. 
41. Opgivelse af K. C. Rockstroh i Danske Magasin; tallet for hestene er afrundet, og de 

opgivne tal for Kruses regiment skal så deles med 2; hvor mange soldater de to regi
menter var reduceret med under Nyborg-slaget, vides ikke. 

42. Herredsbøndernes tingsvidne 25/2 1661, tingbogen (se note 2). 
43. Matriklen 1662 (se note 16). 
44. Opgørelse på grundlag af diverse oplysninger i herredets tingbog (se note 2). 
45. Mere om de to præster: >>Cartha«, Kerteminde Museum, 1988: Munkebo i krigsårene 

1658-1659. 
46. Bjerge herreds tingbog (se note 2), 5/10 1660. 

Thomas Christensen kan følges gennem de bevarede tingbøgerfrem till666, men fin
des ikke i en oversigt for tiendeydere i Munkebo 1677 (Bispearkivet under indberet
ninger, L. A., Fyn). 
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