
Der findes ingen fremstillinger af Eske Bille, til trods for han endte som rigshofmester for Christian 3. Bil-
levåbenet med dets karakteristiske røde og hvide striber er imidlertid at finde i Sønderby kirke, hvorun-
der Hagenskov lå. Eske Billes tid som lensmand sluttede i 1529. Det påsatte træstykke med årstallet 1537 
er lidt senere. Eske Bille var gift med Sophie Krummedige, hvis våben tænkeligt også ses på skjoldet. I så 
fald skal motivet tolkes som en fugl, som hendes far, Henrik krummedige, bl.a. førte.
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I 1514 fik Hagenskov slot lidt syd for As-
sens ny lensmand. Han kom langvejs fra. 
Han var sjællænder og havde intet til-
hørsforhold til Fyn, men da han tilhørte 
en af landets mægtigste slægter, stod han 
ikke sidst, når lensmandsposter skulle 
uddeles. Han var ung og fremstormende 
og kom fra den centrale post som lens-
mand for Københavns slot, der dengang 
var flådens vigtigste forsyningsslot. Her 
havde han tjent kong Hans i krigen mod 
Lübeck 1509-12. Hans navn var Eske 
Bille.1 Han havde vel forventet nogle ro-
lige år i det vestfynske, hvor han kunne 
puste ud efter hektiske krigsår. Men det 
blev de ikke. Ikke på grund af konge el-
ler krig, men på grund af en lokal bonde. 
Denne var godt nok herredsfoged, men 
hvad var det at regne i forhold til en lens-
mand? Hans navn var Hans Andersen. 
Konflikterne de to imellem og den fejde, 
som det hele uventet endte med, handler 
denne artikel om.2 

Hagenskov Slot og lensmændene før 
Eske Bille
På Fyn fandtes fra gammel tid en række 
kongeborge. En sådan var Hagenskov, 

som lå tæt ud mod Lillebælt mellem Få-
borg og Hindsgavl. Det er værd at be-
mærke, at borgen lå isoleret, uden by 
omkring sig. Der var luft op til Assens, 
som voksede frem, om ikke før, i det 
økonomisk rige 1200-tal. Hagenskov 
var hovedslot for Båg Herred. Herredet 
var en uundværlig enhed i kongens ad-
ministration af landet. Her fandt den 
militære udskrivning sted, her kunne 
tvister i lokalbefolkningen ordnes på 
tinge, alt imens slottet stod som et 
symbol på kongens fredstiftende magt. 
 Hagenskov er nævnt første gang i 
1251. Det blev pantsat i 1263 til hertug 

I sommeren 2013 havde Historisk 
Samfund for Fyn udflugt til Ha-
genskov. Denne artikel følger 

besøget til dørs ved at gå i dybden 
med en lokal konflikt mellem slottets 
lensmand Eske Bille og herredsfoged 
Hans Andersen. Den havde udløbere 
helt op til Grevens Fejde i 1534.
 I denne første artikel følges begi-
venhederne op til 1521 og byder på 
bl.a. mord på en bondesøn, en hæng-
ning og en regulær fejde, der nærmer 
sig udbrud.

EN VESTFYNSK FEJDE
HANS ANDERSEN I BUKKERUP OG 
ESKE BILLE PÅ HAGENSKOV

Af Lars Bisgaard
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Albrecht af Braunschweig, og dermed 
begyndte en mere end hundredårig pe-
riode under fremmed herredømme for 
slottet. Det var først under Valdemar At-
terdag og dronning Margrete 1., at dette 
blev brudt. Således er der efterretninger 
om, at Valdemar belejrede slottet i 1370, 
uden vi dog ved, om slottet faktisk kom 
tilbage på kongens hænder. En løsning 
med panthaverne synes først at være 
kommet i stand i 1390 (fornyet 1396), 
hvor dronning Margrete lovformeligt 
købte Hagenskov tilbage. Brevet fra 1396 
er udstedt i Assens.3 
 Imidlertid er mængden af kendte 
lensmænd fra Hagenskov i det meste af 
1400-tallet forsvindende få, fordi slot-
tet reelt også her var pantsat i lange pe-
rioder.4 Det var først Kong Hans (1483-
1513), der endeligt betalte pantet ud, og 
indsatte Hans Walkendorf som lens-
mand (nævnt 1495 og 1498). Inden Eske 
Bille overtog posten i 1514, kendes ikke 
færre end fire lensmænd på slottet. De-
res stadige udskiftning må alt andet lige 
have svækket administrationen af lenet.5 

 I 1513 døde Kong Hans, og hans æld-
ste søn blev kronet som Christian 2. Bil-
leslægten hørte til blandt den nye kon-
ges støtter, og Eske Billes forflyttelse til 
Hagenskov kan ses som en belønning for 
slægtens opbakning. Afgiften, som Eske 
hvert år skulle betale til kongen af lenet, 
blev venligt sat ned fra 800 danske mark 
til 700.6 Denne imødekommelse viste sig 
kun at være kortvarig. Christian 2.s poli-
tiske mål var at genoprette unionen med 
Sverige, og da han overtog en stor gæld 
fra Kong Hans, kunne kun en forbedring 
af kronens indtægter bringe ham tættere 
på målet. I 1516 tilbød kongen Eske en 
tiårig kontrakt på Hagenskov på nye og 
strammere vilkår. Afgiften af lenet var 

ikke blot tilbage på de gamle 800 mark, 
men lensmanden skulle også hvert år 
stille med fire beredne ryttere til kon-
gens svenske togter. Endelig blev han 
forpligtet til at opføre et nyt stenhus på 
stedet. Kongen havde nemlig med sin 
unge hustru, Elisabeth af Østrig, der var 
af Europas fineste slægt, Habsburgerne, 
overnattet på slottet, og stedet havde 
øjensynligt ikke været præsentabelt nok.7 
 Skal vi gøre status, var situationen 
altså den, at kongen ville have flere res-
sourcer ud af lenet, og Eske Bille skulle 
omsætte det til praksis. Hertil skulle le-
nets embedsmænd stå ham bi.  Da Eske 
Bille i begyndelsen af maj 1514 ankom til 
Hagenskov, hed skriveren for lenet Tøn-
nes Jensen og herredsfogeden Hans An-
dersen. De kom begge snart til at mærke 
de nye tider.

Herredsting og herredsfoged
Nøglen til et godt omdømme hos lokal-
befolkningen for en lensmand lå ved 
herredstinget. Her mødte han bøn-
derne, her dømte hans embedsmænd 
i de sager, som bønderne indbragte, 
og her kundgjorde han nye tiltag, som 
skulle føres ud i livet. Sagt på en an-
den måde, ville Eske Bille have succes, 
skulle han kunne begå sig og forhand-
le med bønderne på Båg herredsting.  
 Til støtte herfor havde han herreds-
fogeden. Denne ledede herredstinget 
uden dog at være dets dommer. Herreds-
fogeden udstedte tingsvidner, det vil sige 
skriftlige breve, som kundgjorde, at dette 
var hørt eller set foregå på tinge, og som 
derved blev til aktstykker i en standende 
eller kommende retssag. Herredsfoge-
den var på den måde lensmandens sted-
fortræder og garant for et uantasteligt 
ting. Ikke alle og enhver kunne vælges 
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til herredsfoged. I 1300-tallet hed det, at 
herredsfogeden skulle have gods nok til 
at kunne udrede bøder af egen lomme, og 
selv om denne formulering senere gled 
ud, må man gå ud fra, at en herredsfoged 
typisk var en selvejerbonde med penge på 
kistebunden, og at han dertil var i stand 
til at opnå tillid blandt bønderne.8 At det 
ikke var en adelig, der stod i spidsen for 
tinget, er ofte forklaret ved, at bønderne 
fattede mere tillid til en af deres egne. 
 Vi ved forbavsende lidt om, hvordan 
en herredsfoged blev udnævnt. I Christi-
an 2.s håndfæstning hed det som noget 
nyt, at herredsfogeder var dannemænd 
tilskikket af lensmanden. Dette må have 
været en ny indrømmelse fra kongens 
side, dengang han forud for kongeval-

get forhandlede med adel og kirke om 
betingelserne for at blive konge. I den 
strid, der opstod mellem herredsfoge-
den Hans Andersen og Eske Bille, skete 
det i hvert fald flere gange, at fogeden 
direkte opsøgte kongen for at få dennes 
støtte mod lensmanden, og hvis herreds-
fogeder kun havde kendt til en arbejds-
gang med lensmanden som sin foresatte 
og ingen anden, er denne adfærd svær 
at forklare. Mens adfærden vil være lo-
gisk, hvis herredsfogeder hidtil var ble-
vet udnævnt af kongen, og herredsfoge-
der fra tid til anden mødtes med denne.  
 Hans Andersen er nævnt som her-
redsfoged for Båg herred i 1502.9 Fire 
år senere møder vi ham i Odense i Sor-
tebrødre kloster.10 Klostret lagde dette 

Der findes ingen gengivelser af Hagenskov fra begyndelsen af 1500-tallet. Det ældste kobberstik af slot-
tet stammer fra Resens Atlas fra ca. 1680. Slottet har formentlig været mindre i Eske Billes tid.
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år lokaler til nogle retssagers afvikling, 
og Hans Andersen er netop at finde som 
dommer. Blandt de andre tilstedevæ-
rende genfinder man den tidligere lens-
mand på Hagensskov, Jørgen Urne, som 
skrev sig til Hindemae på Østfyn, og en 
vis Christiern Jude, slotsfoged på Ny-
borg. Det er ikke urimeligt at identificere 
denne med den senere lensmand på Ha-
genskov, Christiern Sommer, som netop 
var af lavadelig, jysk slægt (jvf. note 5). 
Dette brev er vigtigt, for det viser, hvor 
velanskrevet Hans Andersen i Bukkerup 
må have været. Det viser ham også som 
en del af et fynsk netværk af administra-
torer. Samlet betyder dette, at Hans An-
dersen fra Bukkerup i mindst 12 år forud 
for Eske Billes ankomst havde været her-
redsfoged, og tilsyneladende gjort det 
godt. Det var med andre ord en dreven 
ræv, som den nye lensmand overtog som 
sin fremmeste embedsmand på Båg her-
redsting.

En rolig begyndelse
Når man ved, at noget går galt, kommer 
man let til at se alt, der gik forud, i det lys. 
For Hans Andersen og Eske Bille blev jo 
ærkefjender, og så må de også have været 
det fra begyndelsen, tænker man. Men 
nøgternt set var de ikke fjender per defi-
nition – de blev det, som tiden skred frem.  
 Eske Bille fik sit forleningsbrev på 
Hagenskov 1. maj 1514. To dage efter 
aflagde han regnskab for sit gamle len 
København og tolv dage senere, man-
dag den 15. maj, holdt han sit indtog på 
Båg herredsting.11 Her skulle han vise 
sig første gang for herredets bønder, 
hvor de med nysgerrighed helt sikkert 
har set ham an. Han lagde ud med no-
get så velkendt som et sandemandstog. 
Sandemandstog var syn af markskel 

foretaget af lokale bønder. Han signale-
rede derved en interesse for bøndernes 
hverdag. Det var en klog begyndelse.  
 Båg herredsting havde sin faste, 
ugentlige mødedag på mandage. Tre 
mandage senere blev lensmanden hjem-
me på slottet og sendte i sit sted lens-
skriveren Tønnes Jensen, en mand som 
senere får en vigtig birolle i konflikten. 
Tønnes forelagde en penibel sag for 
bønderne, nemlig en anklage mod en af 
deres egne. En fæster på Helnæs havde 
fældet ikke mindre end 100 bøgetræer 
henover vinteren.12 Derfor, slog Tønnes 
Jensen fast, havde bonden forsiddet sin 
gård, det vil sige, at han skulle miste den. 
Fremlæggelsen var led i en domssag, og 
næste led var at kundgøre dommen på 
fire samfulde ting i træk. Derved sikre-
des, at ingen havde indsigelse mod dom-
men, f.eks. bonden selv eller slægtninge, 
som enten ville gå i borgen for ham eller 
kunne fremlægge beviser imod påstan-
den. Da vi ikke hører mere til sagen, er 
det næppe sket.
 Anderledes var det for bonden Jep 
Clementsen i Hårby. Mandag den 21. 
august 1514 anklagede Tønnes Jensen, 
mens Hans Andersen sad i forsædet, 
bonden for ikke at kunne fremvise et 
forleningsbrev på sin gård, hvorfor 
det var lensmandens opfattelse, at 
Jep med flere personer ulovligt havde 
bemægtiget sig gården.13 Proceduren 
var som oven for, men denne gang må 
nogen have protesteret, for i januar 
1515 måtte lensmanden underbygge sin 
påstand med et vidne af 14 synsmænd, 
der erklærede, at skoven til gården var 
forhugget. 
 Derefter skulle man tro, at Jep Cle-
mentsens muligheder var udspillede, 
men nej. Nu blander ingen ringere end 
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kongen sig i sagen. I marts får Eske Bille 
ordre om at fare med lempe mod bøn-
derne. Særligt kræver kongen, at den 
udsatte bonde Jep Clementsen skal have 
et herberg på gården.14 Nogen har altså 
klaget til kongen ved at have opsøgt ham. 
Det kan næsten kun være sket under et 
møde, som kongen havde med Rigsrådet 
i Kalundborg februar 1515, for vi kender 
intet til, at kongen skulle have været på 
Fyn den vinter. Den bedst orienterede 
lokalt set, var den, som havde præcede-
ret ved begge retsmøder, nemlig Hans 
Andersen i Bukkerup. Men det er kun et 

gæt, andre kan også have været budbrin-
gere. Under alle omstændigheder endte 
sagen altså med en næse til Eske Bille. 
Noget lignende kunne gentage sig i an-
dre sager, hvis han ikke passede på. Fyn-
ske bønders vilje sad ikke per automatik 
i en sjællænders bukselomme.
 Læren for hr. Eske var dobbelt; for 
det første måtte sager forberedes godt. 
Og for det andet måtte slagmarken væl-
ges med omhu. De næste par år stod 
kronens skove øverst på dagsordenen. 
Det var der nok to grunde til. Skovene 
havde militær betydning, idet de var 

Hans Andersens navn træffes for første gang i dette tingsvidne fra 9. maj 1502. Han omtales som her-
redsfoged i Bog Herred og som boende i Bukkerup. Hans Andersen har som foged bevidnet brevets 
ægthed som den første, og det er hans bomærke der hænger længst til venstre. Foto: Marianne Weigel. 
Frederiksgave godsarkiv. Kilde: Landsarkivet for Fyn.
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en ressource for flåden. Kongen kunne 
derfor ikke forventes at tage bøndernes 
parti, når det drejede sig om skove. For 
det andet var der oldengælden. Afgiften 
betalte bønderne for at måtte føre deres 
svin i skoven. Afgiften var så vigtig, at 
halvdelen af lensmandens penge til kon-
gen for lenet skønnedes at komme fra ol-
dengæld. Det erindres, at Eske Bille i sin 
lensmandskontrakt af 1516 havde lovet 
kongen flere penge af herredet.
 Det var så her, at lensmanden - helt 
tilfældigt – kastede sit blik på skovene 
rundt om Bukkerup, hjemstedet for hans 
herredsfoged Hans Andersen. 

Ulovlig skovhugst
I Bukkerup boede der en bonde, der hed 
Finn Pedersen. Hans gård havde lod og 
del i Bukkerupholm og den nu forsvund-
ne Hesleskov. Af angivelserne i brevene 
må denne skov have ligget mellem Tu-
rup, Vedtofte og Søllested.  Kong Hans 
havde udstedt et fordelagtigt brev til Finn 
Pedersen med flere, at de kunne bruge 
Hesleskov, uden dette brev dog er beva-
ret og dets nøjagtige indhold kendes.15  
Brevet søgte Eske Bille omstødt. Mandag 
den 3. maj 1515 fik han samlet hele 26 
bønder til at stå frem for sig på herreds-
tinget. Her vidnede de, at de ikke vidste 
andet, end at skoven var et frit enemærke 
under Hagenskov og hugning af træ kun 
var tilladt med lensmandens tilsagn. Og 
drev man svin sammesteds, skulle man 
betale oldengæld til Hagenskov. Ade-
lige ridemænd fra andre len på Fyn var 
også indkaldt denne dag. De synede nu 
Hesleskov og fandt den ilde tilredt. Her-
efter blev der afsagt dom: Hesleskov var 
kronens, og det var kronen til skade, om 
bønderne skulle beholde den under sig, 
som de nogen tid havde haft den. Det 

bemærkes, at Kong Hans' brev altså ikke 
dømmes magtesløs.
 Et lille år efter, den 3. marts 1516, 
blev bonden Finn Pedersen dømt for ty-
veri i sagen. Igen er Hans Andersen i for-
sædet og Tønnes Jensen lensmandens 
vante stedfortræder. Ransnævninge svor 
nu på, at Finn Pedersen begik ran ved 
ikke at betale oldengæld af Bukkerup-
holm og Hesleskov sidste sommer til Ha-
genskov, ligesom han også havde gjort 
ulovlig skovhugst. Man forstår, at Finn 
Pedersen stædigt har henholdt sig til 
Kong Hans' brev og ikke har villet betale 
for rettigheder, som han mente, var ham 
tilstedt. Han fik faktisk også otte bønder 
fra Vedtofte og Dærup til at gå i borgen 
for sig, idet de bestred ransnævningenes 
ed og kaldte Finn Pedersens handlinger 
for lovlige.
 Sagen gik nu til landstinget for Fyn, 
som 15. november 1516 dømte Finn Pe-
dersen til at miste sin gård og tillige 
med ham tre navngivne kvinder, Marine 
Finns, Barbara Iversdatter og Birgitte 
Jensdatter. Mens den første kvinde nok 
har været hans hustru, minder de næste 
to navne om en lavadelig status, for nor-
malt oplyses det ikke her i begyndelsen 
af 1500-tallet, hvem en bondedatter er 
datter af. Det er altså rige bønder, som 
Eske Bille har lagt sig ud med. Dette ses 
også af den bod, som Finn Pedersens 
arvinger ender med at betale på Hagen-
skov en søndag i fastetiden i 1517. Otte 
okser fik kongen for Finn Pedersens hals 
og boeslod.16

 I denne stort anlagte sag trak lens-
manden sig altså sejrrig ud. Men den må 
have kastet dybe skygger ind i det ellers 
så sammentømrede vestfynske bonde-
samfund. Hans Andersen og Finn Pe-
dersen var naboer i Bukkerup og tilhørte 
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begge toppen af bondesamfundet. Den 
ene havde præsideret tinget, og set den 
anden, hans nabo, blive dømt for noget, 
som han mente at være i sin gode ret til. 
Samtidig er det svært at forestille sig, at 
det brev af Kong Hans, som bonden på-
beråbte sig, ikke skulle være forhandlet 
på plads med Hans Andersens medvir-
ken. Og hvis man havde betalt for brevet, 
og det nu intet var værd, hvem havde så 
skylden? Det var med andre ord en sag, 
som Hans Andersen dårligt kunne undgå 
at blive indblandet i, endsige sidde over-
hørig.
 Hvad værre var, så begyndte der at 
komme foruroligende oplysninger frem 
om det bondevælde, de tidligere og hur-
tigt skiftende lensmænd tilsyneladende 
havde set gennem fingre med, og som 
Hans Andersen havde været en hoved-
mand for. Et sognevidne fra Flemløse 
kirkestævne, hvor præsten havde forsæ-
de, klagede året efter i 1517 over, at skal 
man have ret på tinge, da må man give 
den ene en Messingekjedel og den anden 
to Mark Penninge.17 Sagt på en anden 
måde, skulle man have tilkendt sin ret, 
så kostede det. Navnet Hans Andersen 
er ikke nævnt, men det er underforstået. 
Utilfredsheden ulmede, og snart slog 
den ud i lys lue.

Et mellemspil om bestikkelse
I sommeren 1517 vendte den unge lens-
mand Eske Bille fuld af energi hjem 
fra sit bryllup i Norge, hvor han havde 
ægtet den hovedrige Sofie Krumme-
dige, der var enearving til store besid-
delser.18 Og der var nok at tage fat på.  
Kongen havde i sine bestræbelser på at 
erobre Sverige pålagt hele riget en eks-
tra skat. Hertil kom den almindelige 
udskrivning til flåden, som herrederne 

tog lod og del i. Og så var der selvføl-
gelig den standende konflikt inden for 
lenet om ulovlig skovhugst og bestik-
kelse for at få sin sag dømt ret på tinge.  
 Året efter, den 11. maj 1518, blev her-
redsfogeden Hans Andersen kaldt til Ha-
genskov.19 Det samme var skriveren for 
lenet, Tønnes Jensen. I salen møder de 
til deres overraskelse ikke blot lensman-
den, men også flere kendte skikkelser fra 
det fynske. Mest prominent er Laurids 
Skinkel, indehaver af både Egeskov og 
Juulskov godser. Uvæsentligt er det ikke, 
at han er svoger til Eske Bille.20

 I disse herrers påhør tager lensman-
den nu de to forvaltere i forhør. Først 
vil Eske Bille høre, om han nogensinde 
gav dem befaling på at tage Gunst eller 
Gave af nogen i lenet? Dertil svarer de 
nej og føjer til, at dersom de har gjort 
det, var det sket efter eget initiativ. Åråd 
og Hals, som de kalder det. Dernæst 
spørger Eske Bille ind til den sidste ud-
skrivning af krigstjeneste, hvor lenet har 
stillet med 12 mand til kongen. Igen sva-
rer de to, at hvad, der må være sket, er 
sket på eget ansvar og ikke efter ordre 
fra lensmanden. Herefter sætter hr. Eske 
trumf på og lader hente en af de 12 karle 
fra udskrivningen. Han kan fortælle, at 
han har lovet Hans Andersen 2 mark for 
ikke at fare ud i kongens kald med Øxe 
og Kaarde. Dermed er de begge blevet 
grebet i det, vi ville kalde for bestikkelse.
 Her er det værd at erindre om, at 
bestikkelse, eller gunst og gave som det 
kaldes i dokumenterne, ikke var no-
gen ulovlighed set med middelalderens 
øjne. Det var den løn, som indehaveren 
af et embede kunne se frem til for sine 
anstrengelser. Grænsen blev først over-
skredet, hvis betalte afgifter, som rette-
lig tilhørte kongen, også blev stukket i 
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egen lomme. Det var nemlig tyveri. Det 
er derfor, at anklagen om at betale sig 
fra militærtjeneste er så alvorlige, for 
hvis de to mark ikke blev betalt videre til 
kongen, så var det at opfatte som tyveri. 
Både Hans Andersen og Tønnes Jensen 
optrådte efter denne dag i embedsfunk-
tion.  De blev altså ikke spærret inde eller 
kastet i tårnet på Hagenskov, som man 
kunne forvente.21 Tilståelsen fik derved 
ingen alvorlige konsekvenser, selv om 
vi skal se, at lensmanden benyttede lej-
ligheden til at gennemsøge herredsfoge-
dens brevgemmer.
 Hvorfor ikke, kan man spørge? Har 
vi da ikke læst dokumentet rigtigt? Her 
er det vigtigt, at tilståelsen blev afgivet 
på slottet og ikke på herredsting.  Det er 
vigtigt, for dermed var der ikke tale om 
en retskendelse, endsige nogen dom. 
Hvad var det så? Ja, frem for at opfatte 
det som en tilståelse, kan man jo se det 
som en frifindelse af Eske Bille. Det er 
ret beset ham, der får to centrale per-
soner til at vidne om, at han intet har at 
gøre med sagerne. Set i dette lys er det 
to loyale embedsmænd, som påtager sig 
ansvaret på deres foresattes vegne. 
 Det er i hvert fald værd at bemærke, 
at sagen om militær bestikkelse ikke si-
den dukker op i kilderne. I lyset af hvor 
stærk anklagen er, er det underligt, for 
den ville til en hver tid have fældet Hans 
Andersen. Men det skete altså ikke, selv 
om det følgende år, maj 1518 til maj 1519, 
udgør højdepunktet i konflikten mellem 
Hans Andersen og Eske Bille. Det kan 
kun forklares ved, at Eske Bille ønskede 
dette aspekt dysset ned.   
 Selv om Eske Bille måske ikke er så 
uskyldig, som han gerne vil fremstå, skal 
man ikke tage fejl af vidnet af 11. maj 
1518. Det styrkede Eske Bille markant og 

svækkede Hans Andersen lige så meget. 
Måske havde den snedige herredsfoged 
regnet med, at han kunne føre de verse-
rende bestikkelsesanklager helt til tops, 
og derved binde sin egen sag til lensman-
den og få denne som sin allierede, men 
deri havde han forregnet sig. Nu stod 
Hans Andersen i stedet for selv med op-
gaven at skulle løfte bevisbyrden og kun-
ne forvente en sag rejst mod sig når som 
helst. Tiden skulle vise, at den ellers så 
velanskrevne herredsfoged virkelig var 
klemt. 

Anklagerne mod herredsfogeden
Beskyldningerne mod Hans Andersen 
stoppede ikke med mødet på Hagenskov 
maj 1518. I løbet af efteråret tårnede de 
sig op. Og denne gang kom de fra selve 
retssystemet, og det var langt alvorligere. 
 Søndag den 28. november holdt 
man efter gudstjenesten i Vedtofte 
et kirkestævne, som blev ledet af 
sognepræsten Jens Mikkelsen.22 Her 
forholdt man sig til et jordstykke, som 
lå foran porten til herredfogedens gård i 
Bukkerup. Her havde fra gammel tid stået 
én og kun én bolig, men nu vidnede 18 af 
de ældste og bedste mænd i sognet, at der 
lå hele tre gadehuse.  Grunden tilhørte 
øjensynligt kirken, men Hans Andersen 
respekterede ikke dens ejendomsret og 
behandlede grundstykket som sit eget.
 Dagen efter, på Båg herredsting, 
kom en anden artighed frem i dagens 
lys. Her stod bonden Jens Svendsen 
fra Saltofte frem og vidnede, at han i 
sin tid havde fået en ålegård i leje af 
Kong Hans mod at betale kongen to 
okser.23 Okserne skulle aflevereres hos 
herredsfogeden, som ville transportere 
dem til Nyborg, hvor kongen skulle 
have dem. Det måtte bonden betale ham 
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to køer og fire mark penge for skete. 
Frem stod også bondens broder, Niels, 
ligeledes fra Saltofte. Han havde tilbudt 
at låne sin broder de to okser, men da 
de kom til Hans Andersen, havde han 
nægtet at tage imod dem, thi han ville 
ikke andet end førnævnte køer og penge 
for det par okser, thi han sagde, han 
havde sagt god for dem. Sagen er ikke 
ganske klar, for havde Hans Andersen 
lagt to okser ud for Saltoftebonden, så 
var det en uhyrlig rente, han udnyttede 
situationen til at få, men ulovligt var 
det jo ikke. Omvendt kunne de to køer 
og fire mark også betragtes som en 
art ”bestikkelse”, og så var kursen for, 
hvad man udnyttede embedet som 
herredsfoged til, blevet urimelig høj. 

Under alle omstændigheder ønskede 
Eske Bille et stokkevidne på ordskiftet 
på tinge, dvs. at 12 mænd trådte inden 
for tingets fire planker og aflagte ed på, 
at sådan var ordene faldet. Det fik han.
 Der var lagt i kakkelovnen. Dagen 
efter var Hans Andersen atter i centrum. 
Da var borgmester Jens Bang fra Assens 
og byens foged kaldt til Hagenskov.24 
Her vidnede de om hændelser, der var 
foregået et halvt år tidligere, den 30. maj, 
hvor Eske Bille i deres og fleres påsyn 
havde brudt en æske med breve, som 
tilhørte herredsfogeden. Æskens breve 
og tingsvidner havde de gennemset, men 
Hans Andersen havde ikke fået dem 
tilbage. De var i stedet blevet lagt i æsken, 
som var blevet forseglet, og overdraget 

Videnskabernes Selskabs kort fra ca. 1780 er det ældste kort over Fyn, som der kan fæstes lid til. Her vises 
et udsnit af Vestfyn. De røde streger markerer sognegrænser. Både Hesle og Hesleholm er med på kor-
tet. Hesle ligger på grænsen mellem Turup og Vedtofte Sogne, Hesleholm er placeret i det vestligste af 
Gamtofte sogn, tæt ved sognegrænsen til Søllested. Skov var der ikke meget af tilbage.
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til flere personer i fællesskab, heriblandt 
herredsfogedens søn, Anders Hansen.25 
Æsken måtte herefter kun udleveres på 
lensskriver Tønnes Jensens forlangende. 
Det sidste er interessant, for dermed 
var der slået en breche ind mellem de 
to administratorer, herredsfoged og 
lensskriver. Den sidste var taget til ære 
og værdighed igen og var nu med til at 
bekrige sin gamle ven. 
 Man kan spørge sig selv, hvorfor 
nogen umager sig med at udstede et 
brev om noget, der er sket et halvt år 
tidligere? I middelalderlig sammenhæng 
er der ikke noget usædvanligt heri, for 
det kunne man ofte have brug for. I 
dette tilfælde fortæller det, at sagen har 
udviklet sig markant. Da man fratog Hans 
Andersen arkivet, var det formentlig 
for at sikre sig et bevismateriale mod 
ham, men det man fandt, må enten 
have set pænt ud, eller hvad der er mere 
sandsynligt, så har man brugt det halve 
år til yderligere efterforskning, dvs. 
fremskaffelse af mulige vidner. Alt imens 
har herredsfogeden fortsat sit virke. 
Men nu bar indsatsen frugt, vidner var 
begyndt at melde sig, og derfor ville man 
have bevidnet på skrift, at hans breve var 
lovligt blevet konfiskeret. Udstedelsen er 
altså udtryk for, at det er det endelige fald 
af herredsfogeden, Eske Bille forbereder.
 Næste stød faldt snart. Og det blev 
vigtigt. Denne gang udgør Assens byting 
rammen. Den 8. december 151826 beretter 
Peder Andersen, der var indehaver af 
gården Brydegård uden for Assens, at 
Kong Hans i sin tid havde undt ham 
gården på afgift i resten af hans levetid. 
Herfor skulle han betale otte okser. 
Herredsfogeden havde optrådt som 
mellemmand. De okserne blev afleveret 
på hans gård, havde Hans Andersen 

sendt de tre tilbage med besked om, at 
de var for små, og han burde i stedet 
købe nogle okser af Laurids Pedersen i 
Skovgårde – han var en hyppig dommer 
på Båg herredsting – hans okser ville 
han gerne tage imod. Det nægtede Peder 
Andersen. Herredsfogeden beholdt 
som nævnt de fem, og blandt disse var 
to let genkendelige, en sortbroget og 
en rødbroget okse.  Herefter skete der 
det, at Peder Andersens drenge en dag 
kom løbende hjem fra marken og råbte: 
Fader, de to brogede okser, som I fik af 
jeres broder, så vi blive drevet til Assens. 
Og de fandt dem i Assens, og det var de 
samme okser. Borgmesteren Jens Bang 
vidner, at han var blevet bedt om at gå ned 
til stranden i Assens for at se de to okser, 
som var blevet lovet til kongen, men da 
han kom derned, havde de lagt fra bro. 
Her skal en passant nævnes at der var en 
stor eksport af stude fra Fyn i disse år, og 
den gik mod syd mod Hamborg. I Assens 
blev de færget over.
 Denne sidste sag faldt pga. bevisets 
stilling, men de to køer fra Saltofte kom 
til at gå igen og igen i retssagen mod 
Hans Andersen. Det gjorde de af en 
enkelt grund, nemlig at det var køer givet 
til kongen. Anklagen var med andre ord, 
at Hans Andersen havde gjort sig skyldig 
i tyveri mod sin husbond, kongen. En 
anden sag, som kom til at gå igen, drejede 
sig om Hårby kirke og dens tiende.27 Her 
lød beskyldningerne, at Hans Andersen 
havde beholdt et pund rug af tienden 
og aldrig ladet den komme frem til sin 
rette modtager, kirken. Altså igen en 
tyverianklage. Og ikke nok med det: den 
gamle sag tilbage fra 1515-16 om ulovlige 
skovhugst i Bukkerupskovene verserede 
stadig. Hans Andersen havde kun et håb 
tilbage: at vinde kongen for sin sag.
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I kapløb med tiden
Seks dage efter tyverianklagen på bytin-
get i Assens skrev Eske Bille et bekymret 
brev til Christian 2.28 Lensmanden hav-
de fået nys om, at flere af Hans Ander-
sens mænd var draget af sted for at op-
søge kongen, som på dette tidspunkt må 
have opholdt sig i København. Ganske 
som bønderne havde gjort det med held 
i vinteren 1514-15, hvor de med kongens 
indblanding fik standset Eske Billes 
fremfærd for en tid. Eske Bille skriver di-
rekte til majestæten, at mændene kom-
mer for at kære på hans person. Begge 
parter kæmper altså om kongens gunst.
 Kære nådige herre, skriver Eske Bil-
le, Sagen er den, at de vil kære på mig, 
fordi jeg … tog nogle dannemænd med 
mig og fór ud i Eders Nådes enemærker, 

som ligger her til slottet, som er Bukke-
rupholm; hvilke skove og enemærker, 
Hans Andersen have i befaling af mig på 
Eders Nådes vegne. Udi Bukkerupholm 
fandtes 100 grønne ege nys afhuggede 
og flere, og i haverne fandtes 60 ege nys 
afhuggede og flere … . Deslige have de 
også skiftet og delt Eders Nådes ene-
mærker Hesleskov og Bukkerupholm, 
for dem selv og Hans Andersen af Buk-
kerup med dem, og dertil med fordølges 
[skjules] Eders Nådes oldengæld.  Nu er 
de bange for at miste deres gårde som 
straf, lyder lensmandens konklusion, og 
derfor er de på vej med åbenbar løgn. 
Beder jeg Eders Nåde ydmygelig, fort-
sætter den ikke desto mindre ængstelige 
lensmand, idet han beder kongen om at 
udskyde sagen og ikke fælde dom, før jeg 

Vest for Bukkerup ligger Søllested kirke. Vedtofte og Søllested kirke havde i 1518 samme præst. Han hed 
Jens Mikkelsen. Det var denne, der med sit sognevidne fra sognestævnet ved Vedtofte i 1518 fik sagen til 
at rulle mod Hans Andersen. Foto Lars Bisgaard.
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kan komme… med de beviser, jeg har på 
de samme mænd. Eske Bille slutter bre-
vet sådan: Kære nådige herre, fornem-
mer disse samme mænd og vel flere af 
Hans Andersens slægtninge og venner, 
at jeg forstår, hvorledes det er ganget 
og faret med Eders Nådes enemærker 
her i herredet, og med Eder Nådes går-
de, som her er ødelagte, og med Eders 
Nådes landgilde, som er fordulgt og for-
mindsket, og at mange falske domme er 
ganget her til tinge, som jeg har bevis 
på.
 Det er stærke anklager. Man kun-
ne mene, at omfanget af den ulovlige 
skovhugst er overdrevet, men dagen 
før brevet blev skrevet, fik Eske Bille et 
tingsvidne, hvor 24 uvildige synsmænd 
opgiver samme høje tal som anført i 
brevet.29 Et sådant tingsvidne ville til 
en hver tid tælle som bevis i en rets-
sag.  Egentlig er der heller ikke noget 
i Eske Billes fremstilling, der strider 
mod, hvad de hidtidige dokumenter 
har oplyst. Det er nok sammenkædnin-
gen til et hele, som virker så afslørende. 
 Desværre er ingen af modpartens 
dokumenter bevaret, så vi kender ikke 
deres version af striden. Det vil næppe 
være forkert, at de har henvist til sædva-
nen og gode gamle kongebreve som det, 
Kong Hans havde givet Finn Pedersen, 
der som tidligere nævnt mistede sin gård 
alligevel. Under alle omstændigheder 
måtte Hans Andersens mænd have haft 
en vis troværdig sag, siden Eske Bille så 
skyndsomt sender eget bud til Køben-
havn for at nå kongen først. Det erin-
dres, at tingsvidnet om skovene tilbage 
fra 1515 ikke erklærede Kong Hans brev 
til bønderne på skovene for magtesløs, 
kun slog det fast, at skovene principielt 
var kongens.

 Men Eske Billes brev til Christian 
2. kan også læses i et andet lys. Den af-
slører netop den konflikt, der stod om 
herredsfogedembedet, og hvem en her-
redsfogeds foresatte var, som det stod at 
læse i kongens håndfæstning. Eske Bille 
refererer f.eks. i sit brev til kongen til do-
kumenter, som Hans Andersen har fået 
direkte fra kongen, og som herredsfoge-
den siden videregav til Eske Bille. Der-
med var der altså en direkte komman-
dolinje fra kongen til herredsfogeden 
uden om lensmanden.  Adskillige breve 
er også tidligere blevet omtalt, hvor kon-
gen har givet en særlig ret til en bonde 
direkte, og hvor herredsfogeden var mel-
lemmand for forleningsbrevet og ikke 
lensmanden. Systemet med reference di-
rekte til kongen var altså det traditionel-
le. Et sådant system svækkede naturlig-
vis lensmandens magt som mellemled. 
 Omvendt skal man ikke være blind 
for lensmandens egne interesser i stri-
den med Hans Andersen. Jo mere ef-
fektivt kongens indtægter blev inddre-
vet, jo mere ville beløbet overstige de 
800 mark danske, som lensmanden 
årligt skulle yde af lenet, og dette over-
skud ville tilfalde Eske Bille. Og ikke 
nok med det. Halvdelen af afgiften på 
lenet var indtægter fra sagefald. Det vil 
sige bøder, inddrevet som følge af af-
sløring af ulovlige forhold. Blev Hans 
Andersen knaldet, for at udtrykke det 
på nutidsdansk, ville det udløse store 
bøder, og disse bøder vil ikke bare gå til 
kongen, de ville også gå til lensmanden.  
 Endelig fortæller Eske Billes brev til 
kongen, at Hans Andersen var så velstå-
ende, at han var en adelsmand in spe. 
Eske Bille kalder ham i brevet direkte af 
Bukkerup, og det er sådan, man sædvan-
ligvis kan udskille en væbner, altså en 
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lavadelig, i tidens brevmateriale. Vi ved 
også, at Hans Andersen var i færd med 
at samle sig flere gårde. Således havde 
han fået livsbrev på Mygindgård vest for 
Assens af Christian 2., en gård han hav-
de overdraget til sønnen.30 Så netværk 
havde han minsandten også. Eske Bille 
kalder det nedsættende for hans stald-
brødre. De trådte nu i aktion.

Ude af kontrol  
Det er sigende for det videre forløb, at de 
helt centrale dokumenter mangler. Der 
er intet anklageskrift mod Hans Ander-
sen, der er ingen tingsvidner af betyd-
ning, og de centrale aktører holder op 
med at skrive breve. Mens optakten har 
kunnet følges på nogenlunde tæt hold, er 

der stille, da stormen sætter ind. Ingen 
har tænkt på, hvordan andre skulle se på 
sagen, de har alle været så involveret i 
begivenhederne, at de kun har handlet. 
Tavshed bliver et indicium i sig selv.
 Det første dokument er foruroligen-
de. Det er udstedt 12. januar 1519 af As-
sens byting.31 Tønnes Jensen, lensskrive-
ren som Eske Bille fik vristet fri af Hans 
Andersen, spurgte bybefolkningen, om 
nogen havde hørt, at lensmanden skulle 
have lånt fjedre, bolte og andet jern eller 
stokke i Assens for at sætte folk fast på 
Hagenskov. 24 borgere sværger da på, at 
det har de aldrig hørt. Symptomatisk er 
det, at de i deres vidneudsagn er så præ-
cise, at de akkurat når at få nævnt Hans 
Andersen i Bukkerup og hans mænd. Og 

Dette kobberstik af Jan Goes-
sart af Christian 2. stammer 
fra hans første år i landflyg-
tighed i Nederlandene, sand-
synligvis 1523. Det var denne 
konges gunst som både Eske 
Bille og Hans Andersen kap-
pedes om ved årsskiftet 1518 
til 1519.
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helt oplysende bliver det, når de vidner, 
at lensmanden allerede engang tidligere 
har været på tinget for at begære jern af 
borgmestre og råd til to af Hans Ander-
sens fredløse mænd, som gik åbenbart 
om i byen.
 Nogle af Hans Andersens mænd er 
altså blevet dømt fredsløse. Og ikke for 
ingenting! De har slået sønnen til An-
ders Thomsen ihjel i Flemløse. En af 
udådsmændene har vi navn på. Det er 
Nis Lunde i Mosebo i Flemløse sogn. 
Tilnavnet antyder familieskab med de 
andre Lunder, som hørte til i kredsen 
om Hans Andersen.  Måske er det at gå 
for langt, men det er nærliggende, at 
tolke drabet i lyset af, at nogen lidt for 
beredvilligt har stillet op på herredstin-
get, og vidnet til fordel for lensmanden. 
Er det rigtigt, har nogen på Hans Ander-
sens side i konflikten mistet besindel-
sen. Men det har lensmanden øjensynlig 
også. For hvem er det, der er blevet sat 
fast i jern og befinder sig på Hagenskov? 
Skulle det mon være herredsfogeden?
 Eske Billes brev til kongen tilbage fra 
december måned havde oplyst, at han 
havde stævnet og tilsagt Hans Ander-
sen og disse hans staldbrødre, som nu 
er hos Eders Nåde, og flere hans slægt-
ninge og venner, som i lang tid have re-
geret her i Båg herred ... nogen tid efter 
jul om nogle sager og beskyldninger, 
jeg haver dem til at tale om på Eders 
Nådes vegne. Retssagen, som vi har set 
være undervejs, nævnes nu direkte. Men 
forud for retssager var tilståelser kær-
komne, og kom de ikke af sig selv, måtte 
de jo hjælpes på vej, og dertil var fjedre, 
bolte og andet jern et virksomt middel. 
Hvis dette er meningen, er sagen kom-
met helt ud af kontrol med selvtægt på 
den ene side og tortur på den anden.  

 Dette indtryk modsiges ikke af 
et tingsvidne udstedt den 21. februar 
1519.32 Da vidner otte mænd, at to mænd 
havde været hos Hans Andersen i Buk-
kerup for at kræve ret landgilde af ham, 
men kunne ikke finde ham. Forbløffen-
de! For det første burde man slet ikke 
lede efter en herredsfoged – han burde 
til hver en tid på mandage kunne findes 
på herredstinget – og skulle han være 
forhindret, burde han være at træffe på 
sin bopæl. Ingen af delene gælder. Enten 
var Hans Andersen på flugt, eller så sad 
han, som sandsynligt er, fængslet på Ha-
genskov.33

 Konfliktens sidste flygtige dokument 
tyder på, at roen har indfundet sig. Det 
er udstedt den 23. maj 1519, hvor Eske 
Bille personligt er til stede på Båg her-
redsting.34 Han stiller sig da inden for 
tingets fire stokke, hvor alt sker under 
ed, og beder bønder som almue svare 
på, hvordan han har skikket sig, siden 
han først annammede lenet og til denne 
dag. Han siger da: Kan nogen mand, det 
være sig hvem som helst, med rette be-
skylde mig for, at jeg har begunstiget 
eller forurettet ham så meget som en 
hvid [en slags femogtyveøre], da vil jeg 
give ham en skilling tilbage. Da udskil-
tes et stokkenævn af 24 mænd, som vid-
nede, at han i sine ærinder havde været 
som en dannemand, og han havde væ-
ret deres herredshøvding indtil denne 
dag som en dannemand, og det vidnede 
den menige herreds almue tillige. Der-
med var der sat punktum for begivenhe-
derne. Men da var Hans Andersen også 
dømt som en tyv til døden og dinglede 
endnu i galgen uden for samme ting. 

Herredshøvdingen Eske Bille
Vi ved ikke, hvornår Hans Andersen blev 
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hængt, men det må være sket engang 
mellem 21. februar 1519, hvor han ikke 
var på sin bolig, og 23. maj da Eske Bille 
vaskede hænderne lige som Pilatus. Stod 
det til Eske Bille, var sagen nu afsluttet 
med hans offentlige frikendelse på tin-
get.

Hans Andersen var død, men sagen om 
hans endeligt ville ikke dø. Den blev ved 
med at dukke op. Allerede 14 dage sene-
re, den 6. juni 1519, måtte Tønnes Jen-
sen fra slottet anmode om et tingsvid-
ne.35 Han ville vide, hvordan ordene var 
faldet inden tinge, den dag, da Hans An-

Der findes ikke middelalderlige billeder af galger I Danmark. Dette stammer fra Verona, hvor maleren 
Pisanello i 1430erne fik til opgave at lave en større freskomaleri af Skt. Jørgen og dragen. Uden for by-
ens mure, hvor dragens huserede, lod han en galge indflette med to døde mænd. Fra Pellegrini kapellet 
ved Sant’Anastasia kirke i Verona. Ca. 1436-1438. Kilde: Wikipedia.
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dersen i Bukkerup blev rettet. 24 mænd 
svor, at Hans Andersen blev spurgt, om 
han havde nogen hjemmel på det pund 
rug og kirkekorn af Hårby kirke og det 
par okser af Saltofte. Stående bundet 
havde han svaret, at hjemmel på kornet 
havde han ikke, men han havde købt det, 
hvorpå 12 mænd havde vidnet og afsvo-
ret ham i samme sag.36 Om de to køer og 
fire mark tilstod han og erkendte ingen 
kvittering eller bevis at have derfor, og 
derefter blev han rettet.
 Denne gengivelse af rettergangen 
stemmer med, at sagen om Hårby kirkes 
korn gik videre i retssystemet og nåede 
helt frem til kongen. Uden vi kan følge 
alle enkeltheder, så skiftede sagen fra 
at have handlet om tyveri til at dreje sig 
om mened, som kongebrevet37 hæfter 
sig ved. Dette var, hvad Hans Andersens 
mænd havde gjort sig skyldige i.
 Hvem disse slægtninge var, fremgår 
af to breve udstedt på Båg herredsting 
den 13. august 1520, altså ca. halvandet 
år efter hængningen. Igen ridses retter-
gangen mod Hans Andersen op, og for 
første gang hører vi også om et stykke 
klæde, som Søllested kirke ser ud til at 
have mistet. Anklager har ikke manglet. 
Blandt slægtningene optræder Hans An-
dersens søn, Anders Hansen, en broder 
ved navn Laurids Andersen og to nevøer, 
som var hans storesøsters sønner – de 
hed henholdsvis Hans Andersen og Oluf 
Adsersen. Dertil omtales to fra Dærup, 
nemlig en vis Hans Pedersen og Per 
Lunde samt to andre unavngivne som 
herredsfogedens frænder.  Af kongebre-
vet fra året tidligere kan man se, at bro-
deren Laurids og storesøsterens ene søn 
hver især havde en gård i Vedtofte. Disse 
stednavne ligger nordvest for og tæt på 
det nuværende Glamsbjerg.

 Familie og frænder var for længst 
blevet inddraget i boden efter herredsfo-
geden, og det der skete i august 1520 var 
mere en status end en begyndelse. Al-
lerede den 26. juli 151938 havde der væ-
ret møde i præstegården i Søllested hos 
præsten Jens Mikkelsen – det var ham, 
som havde formuleret klagen over gade-
husene uden for Hans Andersens port. 
Han fik denne dag satisfaktion for de 
tabte indtægter af husene. Han modtog 
to gamle klædekjortler og et par hoser, til 
sammen vurderet til otte mark. Det var 
ca. det samme som prisen på en fuldvok-
sen okse, så herredsfogeden har kunnet 
repræsentere sig selv med værdighed. 
Dertil fik han tre duge, to håndklæder 
og to gamle blegede lagener vurderet til 
1 mark og fire skilling, dertil fem lagener 
af vævet hørgarn – disse var mere værd 
end de andre småstykker til sammen, 
nemlig 2½ mark. Præsten fik også tre 
gamle sengetæpper og et stykke senge-
klæde tilsammen vurderet til 2½ mark. 
Efter klæder og klæde fulgte værktøj og 
inventar. Tre økser, en sav og en kedel-
lænde er under et vurderet til 28 skilling. 
Et gammelt fad, fem skåle og fire taller-
kener, stod i fire skilling, mens fem gam-
le gryder og en håndpande39 løb op i fire 
mark. Lidt mere værd var to nye gryder 
– de stod i fire mark fem skilling og et al-
bum – mens fire gamle kobberkedler og 
en gammel halvtøndekedel var vurderet 
til henholdsvis fire mark og to mark. Alt 
i alt blev der gjort udlæg i boet for godt 
28 mark penge svarende til værdien af 
fire fuldvoksne okser.
 Der er ingen grund til at tro, at de 
nævnte genstande er identisk med alt 
klæde og inventar på Hans Andersens 
gård. Når det her er loyalt gengivet, skyl-
des det, at vi kun sjældent får et indblik 
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i bønders bohave. Det her er måske det 
eneste, der gives fra hele Fyn i hele mid-
delalderen. De dyre kedler til ølbrygning 
er værd at bemærke. De vævede hørlag-
ner er også interessante, især hvis de er 
lokalt producerede. 
 Udlæggene fortsatte. Den 14. novem-
ber 1519 fik kongen sagefald for Hans 
Andersen, uden det fortælles, hvilken 
lovovertrædelse det er en opfølgning 
på.40 Det blev betalt i levende dyr. Man 
tog en fole, et gråt øg, to gamle øg, et ungt 
øg, to gamle geder, seks kid, fem gamle 
får, to beder, fire lam og seks spædkalve. 
Værdien af dem blev vurderet til 21 mark 
og tre skilling. Sammenlignet med okser 
var handelsværdien af disse dyr langt 
mindre. Det erindres, at lensmanden 
formentlig har stået til en lignende godt-
gørelse.

 Men dette var kun begyndelsen. 
Fordi herredfogeden var dømt til døden 
havde han mistet sit hovedlod, sådan 
sagde loven.41 Da han var selvejer under 
kongen, mistede han sin gård eller ret-
tere bestemt sine gårde, for han var som 
nævnt i 1513 blevet forlenet med My-
gindgård ved Assens. For dem måtte ar-
vingerne af med to gange 34 okser, lige 
mange til lensmand og konge. 
 Endnu ventede afgørelsen i sagen 
om de fredløse og den ulovlige skovhugst 
og Hårby kirkes rette korn.  Uden vi kan 
gøre rede for, hvilken sag det drejer sig 
om, så fortæller et uskyldigt tingsvidne 
af 30. juli 1520, rystende ting. Indkaldt 
til herredstinget var de bønder, som ud 
over familien havde stået som forlovere 
for Hans Andersen i Bukkerup. For før-
ste gang nævnes en Mads Hansen i Ved-

2 gamle klædekjortler 
1 par hoser I alt: 8 Mark
3 duge
2 håndklæder
2 gamle blegede lagner I alt: 1 Mark 4 skilling
5 lagener af vævet hørgarn I alt: 2½ Mark
3 gamle sengetæpper
1 sengeklæde I alt: 2½ Mark
3 økser
1 sav
1 kedellænde I alt: 28 skilling
1 gammelt fad
5 skåle 4 tallerkner I alt: 4 skilling
5 gamle gryder
1 håndpande I alt: 4 Mark
2 nye gryder 4 Mark 5 skilling 1 album
4 gamle kobberkedler 4 Mark
1 gammel halvtøndekedel 2 Mark

I alt ca. 28 Mark

Skema over inddraget bo efter Hans Andersen. Tidlige boopgørelser er sjældne, og udlægget i Hans An-
dersens bohave til præsten Jens Mikkelsen på kirkens vegne i Søllested er derfor særligt interessant. Det 
inddrevne har kun udgjort en del af Hans Andersens bohave. Opsætning: Marianne Weigel. 
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tofte, Jep Olsen, Peer Mal og Anders 
Jensen alle fra Hårby og Hans Lunde i 
Dærup med deres staldbrødre og med-
følgere. De blev alle mindet om sagens 
barske kendsgerninger: de hæftede for 
150 fuldvoksne okser!
 Eske Bille var den nye herredshøv-
ding, ingen tvivl om det. Han var blevet 
hyldet som sådan og han optrådte som 
sådan. Sjællænderen havde statueret et 
eksempel, der rystede Båg herred i sin 
grundvold.

Sagen vender
Den 6. august 1520 var der regnskabs-
aflæggelse på Hagenskov.42 Denne dag 
var Hans Andersens støtter indkaldt for 
at aflevere de sidste af de 150 okser. Det 
gjorde de, og da hver en okse var vurde-
ret, stod det klart, at bønderne var kom-
met med så godt kvæg, at det lå over 
taksten, og derfor fik de seks mark og 12 
skilling igen. Eske Bille var i sit gavmilde 
hjørne. Endnu i januar 1521 blev forliget 
markeret med udstedelse af et brev, der 
sagde, at parterne var hinanden kvit og 
frit.
 Hans Andersens mænd var med an-
dre ord de store tabere. Men ansigt havde 
de ikke tabt. De havde formået at betale, 
og selvom Hans Andersens broder og 
den ene søstersøn havde fået udsættelse, 
overholdt de også de fastsatte terminer. 
For en eftertid, der er vant til at opfatte 
bønderne som forkuede og fattige, ryk-
ker affæren ved de vante forestillinger. 
Bønderne kunne, da det kom til stykket, 
i løbet af ca. 15 måneder udrede 150 ok-
ser. Dermed var de vestfynske bønder 
under kongen øjensynligt lige så rige, 
som de såkaldte rige bønder i Nordsjæl-
land, om hvilke bevarede skattelister 
fortæller, at de havde både sølv og penge 

på kistebunden.43 Af 1600-tallets skatte-
lister kan vi se, at hen mod halvdelen af 
selvejere på Fyn, var at finde i Båg her-
red. Det kan måske undre nogen, at selv-
ejerne overhovedet har en herre, men 
fra Valdemar Atterdags tid og frem var 
de i stigende grad blevet betragtet som 
kronens bønder.44 Det var en gruppe af 
disse, som Eske Bille havde knækket. I 
hvert fald ind til videre.
         For det andet har det vist sig, at 
sådanne bønder ved at kontrollere her-
redsfogedposten kunne opnå begunsti-
gelser ved at udstede tingsvidner på tin-
ge, ved at være medhjælpere, når større 
aftaler og handler skulle føres ud i livet 
og ved i det hele taget at have med rets-
væsenet at gøre. Og det i en sådan grad, 
at de potentielt var kandidater til at stige 
op i lavadelen, hvis kongen skulle begun-
stige dem med et adelsbrev. De var med 
andre ord medbejlere til en social opstig-
ning, som for alvor kunne gøre dem til 
betroede mænd for konge eller højadel. 
Påfaldende mange i den kreds af bønder, 
som vi har mødt, har kaldt sig selv af Dæ-
rup, af Bukkerup eller af Egerup. Det er 
sikre tegn på væbnerstatus. På herreds-
tinget sad de sammen med mænd, som 
allerede havde opnået denne status. Her 
kan nævnes væbner Laurids Pedersen til 
Skovgårde som mange gang har optrådt 
som dommer på herredstinget, og væb-
ner Morten Andersen af Barløsegård, 
der har været lovformelig brevudsteder. 
 Det er her, man begynder at se et 
overordnet strukturelt problem i sagen. 
Hans Andersens kreds var så åbenlyst 
kongens mænd på egnen. En fremmed 
højadelig lensmand fra Sjælland kunne, 
selv om han kom fra en af landets mest 
succesfyldte slægter, ikke bare tumle 
dem. Yderligere kan man om Eske Bille 
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sige, at han tilhørte en ny tids genera-
tion, som havde indset, at det var ved 
at tjene kongen loyalt, at en adelsmand 
i længden kunne opnå de bedste resul-
tater. Denne holdning hvilede på erfa-
ring, for det havde vist sig, at stod høj-
adelen sammen, kunne de, når en ny 
konge skulle udpeges, presse denne til 
indrømmelser. Sådan var det senest 
sket ved Christian 2.s tiltrædelse, og en 
af de vundne indrømmelser bestod i, at 
de som lensmænd blev skudt ind som et 
uomgængeligt administrativt led mellem 

konge og herredsfoged. En herredsfoged 
skulle fremover i princippet gå gennem 
dem for at nå kongen. Som vi har set det, 
havde Hans Andersen og hans mænd in-
gen intentioner om at respektere dette, 
men ved stædigt at holde sig til loven 
havde lensmanden formået at knække 
modstanden.  
 Det er tydeligt at se, at kredsen om 
Hans Andersen ikke opfattede lensman-
den som kongens forlængede arm, men 
som én, der agerede efter egne interes-
ser. Og næppe med urette. De så kongen 

Tingsvidne fra Frederiksgave 1512. I forstørrelser af Hans Andersens bomærke ligner figuren i midter-
feltet mest af alt et Andreaskors. Hvis dette er korrekt, er der en middelalderlig navneskik at spore i bo-
mærket, fordi hans fader derved indirekte nævnes, samt religiøs symbolik. Danske bomærker er kun i 
ringe grad undersøgt. Kilde: Landsarkivet for Fyn.
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som deres allierede, både for at opnå 
egne adelsaspirationer men også fordi 
kongen kunne være en modvægt mod 
højadelen for dem. De søgte i hvert fald 
mod kongen, da det viste sig, at den nye 
lensmand ikke ville tolerere deres nedar-
vede frihed men krævede lydighed, som 
var de almindelige fæstere på kongens 
jorde. Denne taktik lykkedes, for som det 
erindres, fik Eske Bille allerede i sit før-
ste år en påtale fra kongen for at fare for 
hårdt frem mod bønderne. Men da det 
for alvor brændte på for Hans Andersen 
i efteråret 1518, mislykkedes det, måske 
fordi Eske Billes brev til kongen lige ak-
kurat nåede frem, før de gjorde, og dæm-
pede kongens lydhørhed for deres sag. 
Eller også havde Eske Bille med årene 
bare lært at spille det retlige spil på her-
redstinget lige så godt som storbønder-
ne, og så blev de engang så frie selvejere 
udmanøvreret af hans større ressourcer 
og snilde.
 I forholdet mellem lensmand og frie 
bønder var Christian 2. på mange må-
der i et dilemma. På den ene side havde 
han selv pålagt lensmændene at skaffe så 
mange midler som muligt til krigen mod 
Sverige, på den anden side havde han 
ikke råd til at miste toppen af bondestan-
den som sine politiske allierede. De tra-
ditionelle kanaler mellem ham og denne 
kreds af bønder gav kronen en stabilitet i 
sig selv, men også en modvægt mod ade-
len i rigsrådet. For slet ikke at nævne, at 
det var fra dette lag, at kongen kunne re-
kruttere nye mænd. Søren Norby, Chri-
stian 2.s eminent dygtige admiral, hentet 
ind fra den fynske lavadelige slægt ved 
samme navn, er det allerbedste eksem-
pel herpå.
 Endnu i efteråret 1519, da dødsdom-
men mod Hans Andersen blev forelagt 

Christian 2., støttede han sin lensmand. 
Men efter opgøret i Stockholm novem-
ber 1520, hvor han var blevet præsente-
ret for svensk højadeligt dobbeltspil, og 
havde slået det ned med godt 80 afhug-
gede hoveder, spottede de forurettede 
vestfynske bondeætter straks, at der var 
muligheder i den nye politiske situation.
 Uden vi ved hvordan, og uden vi ved 
præcist hvornår, fik de Christian 2. til 
at genåbne sagen engang i foråret 1521. 
Anledningen kan have været, at endnu 
så sent som i december 1520 havde Eske 
Bille begyndt en ny sag mod en af Hans 
Andersens tro mænd, den unge Hans 
Lunde fra Dærup.45 Ifølge lensmandens 
anklage skulle denne have været med 
Hans Andersen, da denne skulle aflevere 
nogle okser til kongen på Nyborg slot, 
men nu hed det sig, at inden de kom til 
Bellinge ved Odense, var Hans Lunde 
vendt om med fire af okserne, hvis videre 
skæbne ingen kendte til.
 Under alle omstændigheder har 
bønderne opsøgt kongen mod den øjen-
synlig umættelige Eske Bille. Og denne 
gang havde de heldet med sig. I april 
1521 dømte Christian 2. mod Eske Bille 
og til fordel for Hans Andersen. Der var 
dermed byttet om på magtforholdet, da 
parterne blev indkaldt til forligsmøde 
i Odense den 15. juni 1521. Nu var det 
bønderne, der stod fordelagtigt, og Eske 
Bille der måtte forklare sig.

Bøndernes krav
Lørdag den 15. juni 1521 var det fynske 
landsting samlet i Odense i Sortebrødre 
kloster.46 Blandt de indkaldte var flere 
fynske adelige.  Der var Niels Bild til 
Ravnholt, Henning Walkendorf til Glo-
rup, Jakob Norby til Uggerslev mens 
Jes Stigsen (Ulfeldt) var landsdommer. 
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Dertil var begge borgmestre fra Odense 
til stede, samt fire rådmænd fra byen.47  
Selv om vi savner fyldige studier i sen-
middelalderens domsafsigelser, er det 
ikke svært at få øje på den forbavsende 
overvægt af lavadelige og borgerlige op-
mænd blandt de indkaldte. Før behand-
lingen på landstinget blev der afholdt et 
forligsmøde mellem Eske Bille og Hans 
Andersens slægt og samfrænder i Buk-
kerup. 
 Brevet skitserer først kort baggrun-
den for retsmødet. Efter vor kjæreste 
nådigste Herre Kong Christierns Dom 
– denne er desværre ikke bevaret – er 
Hans Andersens lig blevet nedtaget og 
begravet i kristen jord – han har altså 
hængt og dinglet og rådnet op i galgen i 
samfulde to år. Nu er opgaven at få par-
terne til at indgå et forlig.
 Herefter klargøres bøndernes krav 
om bodserstatning, som de retter mod 
Eske Bille. Først og fremmest vil de have 
2.000 mark, fire stykker leidisk klæde 
fra Nederlandene og deres fradømte 
gårde tilbage med alle de breve og be-
visninger, som Hans Andersen havde 
derpå.48 Dermed får vi vished for, at 
Hans Andersens forlovere ud over det 
eksorbitante beløb til boden efter Hans 
Andersen, også havde mistet deres gårde 
som følge af dom for ulovlig skovhugst i 
Bukkerupskovene. 
 Disse er de dyreste poster, men de er 
ikke de eneste. Vigtig er også skaden, der 
er sket på Hans Andersens sjæl. Denne er 
så meget værd som 100 mark penge, som 
skal gå til den standsmæssige jordefærd, 
han aldrig fik. I denne skal yderligere 
indgå seks pund voks til seks begængel-
ser, dvs. messer til afholdelse i løbet af 
de første 30 dage efter begravelsen med 
dusinvis af brændende kærter, samt seks 

kirkekøer og seks årsmesser. Alt det skal 
Eske Bille betale for oveni. Hans Ander-
sens begravelse skulle ikke stå tilbage for 
nogen adelig.
 Endelig var der kompensationen for 
den pådømte staf over Hans Andersen 
selv.  Her forlangte bønderne, at Eske 
Bille skulle tilbagegive herredsfogedens 
jordejendom til slægtningene, dertil de 
okser han var idømt (68,) samt det sage-
fald, som Eske dem afbeskattede. Altså 
de 150 okser!
 Det var vidtgående krav. Og det helt 
surrealistiske ved situationen er, at det 
er bønder, som stiller dem overfor en 
højadelig lensmand. Men bøndernes 
krav afspejler smukt de sidste to år med 
Christian 2. ved magten. Da vi ikke har 
Christian 2.s dom, er det svært at vur-
dere bøndernes krav. Men vi kan i hvert 
fald sige så meget, at hvis de sammenlig-
nes med de store bodspålæg, som bøn-
derne selv havde lagt ryg til, er der en vis 
overensstemmelse mellem det faktisk 
hændte og de nye krav.
 Eske Bille afviste naturligvis pure at 
gå ind på de rejste fordringer. Men han 
kom dog med et tilbud til dem, som vi-
ste, at han påtog sig nogen skyld i sagen. 
Til første punkt (2.000 mark og gårdene 
tilbage) tilbød han 100 mark og 20 ok-
ser. Det var så godt som ingenting. For 
jordefærden tilbød han 20 mark penge, 
et stykke leydisk klæde, to pund voks, 
fire kirkekøer, to begængelser og en års-
messe. Her var han mere villig til at bøje 
sig, for så vidt at erstatningen kun lå en 
tredjedel under det krævede og ikke tyve 
gange under som ved første krav. Til 
sidste punkt kunne arvingerne få Hans 
Andersens jorde tilbage efter rette be-
visninger. Den sidste tilføjelse rummer 
uden tvivl et forbehold, og det vil ikke 
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være urimeligt at gætte på, at det drejer 
sig om gårdens skovlod, som var blevet 
misrøgtet. Men bortset herfra altså også 
en accept af skyld.
 Som det ses, er der langt mellem par-
terne. Især vedrørende det første punkt. 
Her mente bønderne øjensynligt, at de 
ganske var blevet frifundet ved den dom, 
som Christian 2. havde fældet. Eske Bille 
delte ikke denne vurdering. Der var dele 
af deres adfærd, som de stadig hæftede 
for, ellers havde han ikke kunnet nægte 
dem deres gårde tilbage. Denne retlige 
uenighed bliver endnu tydeligere se-
nere på dagen. For efter formødet, hvor 
parterne altså ikke blev talt til enighed, 
kom sagen for landstinget. Her vedstod 
hr. Eske sin skyld i henhold til Kong 
Christians dom, men han fastholdt, at 
sagen måtte gå rettens fortsatte gang. 
Enden blev da også, at parterne skulle 
mødes tre uger senere igen samme sted, 
tillige med de otte mænd, der havde 
dømt Hans Andersen i foråret 1519, og 
de sandemænd, der havde fremlagt mål 
for gårdene og deres skovlod tidligere i 
sagens forløb. Det skete med Eske Billes 
løfte om, at skulle dette frembringe nyt i 
sagen, kunne hans erstatning blive desto 
større. Dette skete imidlertid aldrig. For 
fremfor at fortsætte ad rettens vej, valgte 
bønderne en anden. Nemlig fejdens.

Fortsættelse følger i 
Fynske Årbøger 2015.
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