
 

 
 
 
 
 
ÅRSTAL:ÅRSTAL:ÅRSTAL:ÅRSTAL:    1994 

 

FORFATTER:FORFATTER:FORFATTER:FORFATTER:    Laura Meyer Hansen 

TITEL:TITEL:TITEL:TITEL:    De overlevende: Brusk Herred anno 1660. 
 

KORT RESUME:KORT RESUME:KORT RESUME:KORT RESUME:    Ødelæggelser under den 3. Svenskekrig i Brusk 
Herred 1658-1659 og eftervirkningerne 1660-
1662. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De overlevende - Brusk Herred anno 1660
Af Laura Meyer Hansen

Brusk Herred omfatter Kolding By samt landsog
nene mod nord - afgrænset i vest af Ejstrup og 
Vester Nebel, i nord af Øster Starup og Tiufkær, 
mod øst af Tolstrup og Højrup, og endelig mod 
syd af Kolding Fjord og A.

Et landskabeligt smukt område med frodige 
agre, velholdte huse og gårde, motorveje og et 
utal af skønne lande- og biveje. Et veltrimmet 
herred i et rigt og højt udviklet samfund, hvor 
Grundtvigs ord er blevet til sandhed, at »få har 
for meget og færre for lidt«.

At dette område for godt og vel 300 år siden, i 
midten af 1600-tallet, oplevede en tragedie, hvor 
over halvdelen af befolkningen mistede livet, og 
hvor samtlige landsogne var næsten øde, gårde 
og huse var nedbrændt eller nedbrudt, og deres 
beboere enten døde eller flygtet ud i moser og 
krat eller ind til købstaden Kolding, er vanskeligt 
at fatte i dag.

Tænker man sig nutidens mennesker, der for
venter »det offentliges« bistand i næsten enhver 
henseende, såvel økonomisk som menneskeligt, 
plantet midt i det ragnarok, som herskede anno 
1660, her og mere eller mindre i hele den øvrige 
del af landet, så ville vi - disse fjerne forfædres 
efterkommere - næppe eksistere i dag. Vi ville 
ganske enkelt ikke have klaret de helt ufattelige 
tildragelser, de oplevede.

I dette rædselsårhundrede oplevede landet 
flere krige, hvoraf tre foregik på dansk jord, og 
indenfor samme generation. Ikke mindst den

sydlige del afjylland: Koldinghus Len, Haderslev 
Len og Riberhus Len blev hårdt ramt. Den over
vældende del af den nationale historieskrivning 
omhandler Gud, konge og fædreland -  og ade
len. Der er ikke i rigshistorien megen omtale af 
almuen, som både økonomisk og menneskeligt 
bar de største byrder. Vore forfadre - almuen betal
te gildet i det århundrede, hvor Danmark let 
kunne være blevet udslettet. De måtte kæmpe 
for deres liv og eksistens.

De, der oplevede og overlevede tragedierne, 
fortalte om dem til de efterfølgende slægter, 
men det varede flere århundreder, før professio
nelle historikere lod sig overbevise om dramaets 
omfang på den jydske halvø - den mest omfat
tende afhandling er skrevet af en journalist, 
Aksel Lassen i 1958. Man anså de gamles beret
ninger for skrøner og fabler uden hold i virkelig
heden, men det var sket, det, de gamle fortalte.

I løbet af 30 år blev Jylland tre gange raseret af 
tropper, der krævede forsyninger såvel til mand
skabet som til et stort antal heste. Første gang var 
Kejserkrigen 1626-1629, anden gang den første 
svenske krig 1643-1645, og tredie gang den 
anden svenske krig 1657-1660 - hvor det gik helt 
galt. Alle tre gange udsattes civilbefolkningen for 
så grusomme hændelser, og led så bitter nød, at 
det må være forklaringen på, at ingen troede de 
gamles overleveringer. Landbruget var endnu 
primitivt, avlen var lav, man havde nok i at klare 
dagen og vejen for sig selv og sine - krigen betød
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sult, kulde og sygdom og brutale overgreb fra 
tropperne - såvel venner som fjender.

Den anden svenske krig
Den 1. juni 1657, mens Karl X Gustav var i Polen 
på krigstogt, begik Frederik III den dumhed at 
erklære Sverige krig. Karl Gustav satte hurtigt 
kursen mod Holsten og var kort efter i Hader
slev, og den svenske hær spredtes over hele Jyl
land. 24. oktober faldt Frederiksodde (Frederi
cia), hvor 1500 danske soldater mistede livet, og 
et lignende antal blev taget til fange. I den eks
trem hårde vinter 1657/58 frøs bælterne til. 30. 
januar 1658 gik Karl Gustav med en stor del af 
sin styrke over Lillebælt ved Hejis. Frederik III 
måtte slutte en bitter fred med Karl Gustav den 
26. februar 1658 i Roskilde. Trods fredsslutnin
gen forblev svenske tropper i Jylland - deres spi
sekammer - hele sommeren.

Karl Gustav brød fredsaftalen i august 1658, 
hvor han gik i land i Korsør, for derefter at belej
re København. Danmark fik nu hjælp af polske, 
østrigske og brandenburgske tropper, der skulle 
jage svenskerne ud af Jylland og Fyn. Man kom
mer til at tænke på FN’s internationale styrker i 
dag, men sammenligningen er nærmest grotesk. 
Disse tropper var lejesoldater, der skulle vise sig 
at være utrolig brutale og samvittighedsløse, de 
militære ledere formåede overhovedet ikke at 
opretholde bare en vis diciplin.

Polakkerne - og pesten
Hjælpetropperne overskred den danske syd

grænse 20. september 1658. 30.000 mand og 
24.000 heste marcherede ind i landet sydfra, 
medbringende et antal kvinder og børn, hvilket 
var almindeligt i de tider. Ingen havde organise
ret forsyningerne til denne hær - man havde 
åbenbart end ikke tænkt på det. Hele den jydske 
halvø måtte tages i brug for at klare behovet for 
mad og foder, men tyngden kom til at ligge her i 
Syd- og Sønderjylland.

I begyndelsen af december indtog polakkerne 
Koldinghus. En polsk løjtnant, Jan Pasek, der 
deltog i stormen, har beskrevet denne begiven
hed meget dramatisk, men næppe helt pålide
ligt. Han fortæller om en sprængning af Kæmpe
tårnet, at svenskerne røg i »havet«, samt at den 
svenske og danske konge var vidne til dramaet. 
Absolut spændende læsning - men helt åbenbart 
praleri.

Polakkerne nærmede sig slottet iført 
halmknipper for at undgå de svenske kugler. Det 
lykkedes dem at komme indenfor murerne gen
nem kældervinduer. Svenskerne blev hugget 
ned. En eksplosion i en krudtkælder dræbte ca. 
30 mand. Polakkerne forfulgte de sidste svenske
re helt op i tårnet, hvor de styrtedes ned - i Slots
søen!

For en befolkning, der i forvejen var i en elen
dig forfatning, blev det en kamp for livet. Vore 
»venner« var de stærkeste - hvor de kom frem, 
skete plyndringer, vold og terror, så folk flygtede 
til øde områder eller ind til købstæderne. Man 
placerede disse fremmede hære i forskellige 
egne - polakkerne fik bl.a. området omkring Kol
ding. De havde en stor lejr ved Skudstrup nær 
Kongeåen, og en overgang havde de en lejr ved 
Eltang/Lilballe, som lå godt på marchruten mod 
Frederiksodde.
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Fra Samuel Pufendorfs værk om den svenske kong Carl X  Gustavs gerninger udgivet på latin 1696 og på tysk 1697, tegnet a f  
generalkvartermeslerløjnant Erik Dahlberg. Geografisk tavle visende den svenske lejer i Nørrejylland (E) samt byerne Kolding, 
Middelfart, Frederiksodde (Fredericia) ogSoJieodde (Strib).
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De polske officerer så frygtindgydende ud i leopardskind og 
ørnevinger. Foto fra  udstilling på Koldinghus, 1981.

Denne polske hær må have været et fantastisk 
skue, forsynede, som de var, med leopardskind 
og ørnevinger. Det var folk fra den polske lava
del. Polakkerne var kendt som modige soldater, 
men egenrådige og grusomme overfor civilbe
folkningen.

Deres tilstedeværelse her på egnen udartede 
til voldsomme plyndringer og hensynsløs vold og

tortur overfor befolkningen. Det værste var dog, 
at der i de polske lejre udbrød en dødelig epide
mi. Man antager, det var plettyfus, som spredes 
fra person til person med lus som mellemvært. 
Denne epidemi fik katastrofale følger for den 
danske befolkning. P.g.a. dårlig hygiejne, fordre
vet fra hus og hjem, udsultede og udplyndrede, 
som folk var, bredte pesten sig med rivende hast 
og kostede tusinder livet. Alle kom ikke i indviet 
jord, der ligger adskillige af vore forfædre begra
vet i deres kålhaver. Nogle blev sågar ædt af hun
de, eller lå så længe, at de måtte i kisten ved 
hjælp af greb. Da pesten var på sit højeste kunne 
præsterne i Kolding ganske enkelt ikke følge 
med.

Et helt år kom jyderne til at forsyne disse frem
mede allierede tropper - der blev intet levnet til 
landets egne borgere. Først den 14. november 
1659 fandt det afgørende slag ved Nyborg sted. 
Svenskerne blev slået - Jylland og Fyn befriet for 
svenskerne - vore »venner« kunne vende næsten 
hjemad - efterladende landet i en armod og elen
dighed, som det tog årtier at genoprette. Øde 
landsbyer overalt og overfyldte købstæder, hvor 
folk levede sammenstuvede under elendige vil
kår.

Situationen efter krigen
Hvordan var tilstanden i Brusk herred, da dette 
mareridt var slut i 1660?

Matriklen 1662 indeholder en fortegnelse 
over alle gårde og huse i landsognene angiven
de: landgilde, beregnet avlsmulighed, hartkorns- 
beregning og ejendommens tilstand efter kri
gen. Sogn for sogn er der berettet om hver 
enkelt ejendom. En sammentælling af disse lister
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giver følgende resultat 2 år efter krigens ophør:

A f ialt 237 gårde i herredet (både fæstere, selvejere og 
præstegårde) bliver resultatet, at 60 gårde var øde, og 
173 var helt eller delvis nedbrændte og/eller ruinerede. 
A f de 105 boel og huse, der fandtes, var 31 øde og 50 
helt eller delvis nedbrændte og/eller ruinerede.
Der var 8 møller i området, som alle var øde eller ned
brændte.

Det lille Bramdrup sogn med 13 gårde illustrerer 
med al tydelighed krigens gru. Tilstanden her 
var anno 1662 - med skriverens formulering:

Hans Hansen Thordsen: Står 2 stk. ruineret 
huse, forarmet
Peder Jørgensen: Øde, ingen på stedet 
Anders Søfrensen: Øde siden den forrige feidetid 
Pafuel Jensen: Står 1 stk. hus og ingen ved stedet 
Jes Hansen: Øde, Står 2 ruinerede huse 
Jens Jørgensen: Står 3 huse ruineret
Hans Markussen: Øde undtagen 4 ruinerede 
huse, ingen på stedet
Jørgen Mikelsen: Var øde, nylig et hus opført 
Jens Christensen: Øde og står 2 huse ruineret 
Oluf Jensen: Øde, står et lidet stk. ruineret hus 
Søfren Nielsen: 2 huse er ruineret 
Jep Hansen Boesen: 3 ruinerede huse 
Jens Pedersen Maug: Står 1 hus, som er ruineret 
- og endelig præstens annexgård, som åbenbart 
var uskadt.

Bramdrup var således helt udslettet. Ovennævn
te bønder er formentlig de fæstere, der boede 
der før katastrofen, en sammenligning af jorde- 
bøgerne i 1650erne og 1660erne viser mange 
udskiftninger i fæste rækken.

Samtlige landsogne i herredet var i tilsvarende 
sørgelige tilstand. I Viuf med 10 gårde var 4 øde 
og 6 afbrændt eller ruineret. I Alminde var 13 
gårde, heraf var 7 øde og 2 ruineret. Og så frem
deles - der var ingen lyspunkter at indberette til 
den enevældige konge.

Matriklen 1662 blev udarbejdet med henblik 
på et bedre skattegrundlag - krigene havde 
kostet enorme summer, statskassen var tom, og 
man havde store lån i udlandet.

I Koldinghus Len hørte hovedparten af al bøn
dergodset under kronen. Nu skal man ikke tro, at 
de arme bønder, der var tilbage, fik eftergivet land
gilde og skatter. Trods bøndernes klage til kongen, 
fik lensmanden Sten Bilde en lodret ordre fra Fre
derik III om, at bønderne skulle betale deres »Con- 
tributioner«, ovenikøbet på de betingelser, at de, 
som var bedre stillet, skulle betale for dem, der 
havde det værre eller havde mistet alt. En så tåbelig 
ordre resulterede da også i, at mange forlod hus og 
hjem - opgav deres fæste og gik på landevejen.

Fra Pufendorf: En brændende landsby i Polen, 1655.

45



De gårde, der fortsat var ubesatte, blev tilbudt 
interesserede fra andre egne, især folk fra de fat
tige egne vestpå og fra Thy og Vendsyssel flyttede 
hertil. Disse folk blev lokket hertil med løfte om 
frihed for landgilde i 2 år.

Frederik Ill’s lederevner og sociale forståelse 
må have ligget på et meget lavt niveau - det var 
livsnødvendigt for kongen og landet at få land
bruget igang igen, men metoden virkede mod
sat. Nye skatter fulgte efter. I amtsregnskaberne 
ses, at opfindsomheden var veludviklet i statsap
paratet og hos enevoldskongen. Man udskrev 
kobberskat, krigsstyr, kop (Kopf)- og kvægskat, 
ovnskat, prinsessestyr m.fl. At finde skatteobjek
ter er ikke et nyt fænomen! Prinsessestyren var 
medgift til Frederik Ill’s fire meget lidt kønne 
døtre, som blev afsat til forskellige fyrster - for
medelst 100.000 rigsdaler stykket. Det danske 
folk betalte medgiften - kom der for mange pen
ge ind, gik resten til militæret - man rustede 
igen.

Den ældste tingbog for herredet er fra 1661 og 
giver samme billede af situationen som matrik
len. Den indeholder stribevis af boopgørelser - i 
mange tilfælde er alt mistet i den forrige »feide- 
tid« eller røvet af »polakkerne«, ægtefæller 
dræbt, forældre dræbt, hele familier udryddet - 
hvem er arving til resterne? - og hvem skal dyrke 
jorden og genopbygge stederne? Gammel gæld, 
gamle lån osv.osv. kommer op til overfladen - og 
selvfølgelig også diverse gensidige beskyldninger 
om opbevaring af forskellige ting, som ønskes 
returneret - men som i de fleste tilfælde er for
svundet i kampen for at overleve.

På tingdagen den 22. maj 1661 forelægger 8 dan- 
nemænd (bønder fra landsbysamfundene) for

»Kongelige Majestæts Forvalter på Coldinghus, 
ærlig og velforstandige Tamiss Karstenssen« en 
fortegnelse over husdyrbestanden i herredet.

Som eksempel kan nævnes Bramdrup:
Jens Jørgensen: 2 bæster (heste), 3 køer, 1 svin 
Søffrin Nielsen: 4 bæster, 3 køer
Kiersten Jenskone: 1 bæst, 1 svin
Marin Jeppis: 2 bæster, 2 køer
Jens Rasmussen: 1 ko

Kun én bonde og to enker er genkendelige fra 
matriklen. Af de 13 gårde i Bramdrup har alt 
været ribbet fra de 8 steder. Menneskenes 
skæbne kan derimod ikke rigtig klarlægges. 
Mange har mistet livet, og nogle har måttet gå 
tiggervejen.

I tingbogen under samme dato som ovenfor 
får bønderne besked om at hugge et større antal 
træer fra de i forvejen forhuggede skove. Træet 
skal leveres til udskibning ved først givne lejlig
hed og sendes til Kongelige Majestæt - under 
strafansvar, fristelsen til at stjæle var myndighe
derne bevidste om! I nutidsører lyder det helt 
utroligt, at bønderne lystrede, når man tænker 
på, at der næppe fandtes et helt hus i sognene. 
Deres egne huse blev i første omgang en ynkelig 
affære bygget op af resterne af de gamle huse 
suppleret med græstørv, ris og løv, klinet sam
men med 1er og sten.

Det var den totale nød i enhver henseende, 
ingen bolig, ingen mad, ingen avl på markerne, 
de havde end ikke så stor en avl, at der var nok til 
udsæd. Der gik mange år før herredet kom 
nogenlunde på fode. Man har flere steder regnet 
ud, at der gik et hundrede år før befolkningstal
let var det samme som før 1626. Tre krige på 30
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Scene fra svenskernes ply ndringer i Polen, 165 7. Fra Pufendorf

år synes grufuldt, men ikke desto mindre skulle 
Frederik Ill’s søn Christian V også spille krigs
helt. Den Skånske Krig 1675-79 var et stort blod
bad, hvor den danske landbefolkning igen miste
de en forfærdende masse mænd.

Flere end halvdelen døde
Som tidligere nævnt er det vanskeligt at få hold 
på menneskeskæbnerne. Folketællinger findes 
ikke, matriklen og jordebøgerne oplyser kun 
bondens navn - som end ikke er sikker. Kirke
bøger fra før 1660 findes ikke for landsognene i 
Brusk herred.

Udfra kirkebøgerne, som i andre egne af Syd-

og Sønderjylland findes i et større omfang tilba
ge i tiden, har Aksel Lassen beregnet, at mellem 
2/3 og 3 /4  af befolkningen i Brusk herred må 
have mistet livet under svenskekrigene. Kirkebo
gen for Kolding Købstad går tilbage til 1635. 
Udfra denne har Aksel Lassen beregnet, at der 
omkring 1650 var ca. 2400 indbyggere i byen. En 
epidemi, som ellers kun ramte Sjælland, ramte 
Kolding i 1654, hvor 300 mennesker mistede 
livet. Det værste pestår under krigen var 1659, 
hvor ca. 350 mennesker er registreret døde - 
men ikke alle blev registreret, ikke alle fik en kri
stelig begravelse.

De mange flygtninge i byen fra landsognene 
var ofte sammen med deres egen sognepræst og 
blev kirkelig betjent af ham - var det muligt, søg
te de at begrave deres døde på den hjemlige kir
kegård.

I 1661 var antallet af beboede boliger i Kol
ding by ca. 200 mod normalt på den tid ca. 350. 
Der findes en liste over købstædernes indbygger
tal i 1672. Den viser, at Kolding da har haft 257 
familier og ca. 1094 indbyggere.

Kirkebogen for Harte-Bramdrup begynder 
1660 - for alle øvrige landsogne i herredet først 
senere i århundredet. Selvom denne kirkebog 
altså ikke kan fortælle, hvem der døde i »feideti- 
den«, så fortæller den med al tydelighed, at man
ge må have mistet livet. Kun de stærkeste har 
overlevet.

Kirkebogen er ført kronologisk, som tingene 
er sket i sognet, døbte, gifte og døde, og den 
viser følgende kirkelige handlinger for årene 
lige efter krigen:

1660: 13 par gifte, 5 par trolovede, 2 døbte, 2 
døde
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1661: 11 par gifte, 1 par trolovede, 11 døbte, 3 
døde
1662: 5 par gifte, 3 par trolovede, 9 døbte, 6 døde
1663: 5 par gifte, 13 døbte, 4 døde
1664: 3 par gifte, 16 døbte, 5 døde
1665: 2 par gifte, 1 par trolovede, 16 døbte, 4
døde
1666: 1 par gifte, 18 døbte, 6 døde

40 par blev altså gifte i løbet af disse 6-7 år, 10 par 
blev trolovede, men åbenbart ikke viede her. 
Enker og enkemænd har giftet sig med hinan
den eller med en tilflytter. Unge tilflyttere er 
kommet hertil og har giftet sig. Man skulle vide
re, og på gårdene var det nødvendigt med både 
mand og kone. Fornuft og nødvendighed har 
været drivkraften - kærligheden har man ofte 
måttet se stort på. Fødselstallet - 85 - tyder på, at 
såvel overlevende som tilflyttere har været yngre 
mennesker. Af de 30, der døde i disse 7 år, var de 
15 børn under 10 år, og de 6 var barselskvinder, 
hvilket jo også tyder på, at kun de stærkeste har 
overlevet krigen.

Skattefund
Mange sølv- og møntfund, der kan dateres til 
midten af 1600-tallet, er gjort over hele landet, 
men flest i Jylland, og heraf flest i Vejle Amt. Dis
se fund taler deres tydelige sprog. Folk har søgt 
at skjule tingene til bedre tider, men er blevet 
indhentet af skæbnen.

En overlevering fortæller, at en mand i Viuf på 
sit dødsleje sagde »tre skridt fra den store Pile- 
busk«, han døde inden han fik talt helt ud, fami
lien fandt intet. I 1868 blev et jordstykke i Viuf, 
der indtil 1819 havde været et pile- og ellekrat,

taget under plov. Her dukkede et lænkebælte af 
sølv, 16 sølvknapper og 32 sølvmønter frem af 
mulden! - mønterne var fra midten af 1600-tal
let! Viufbondens skjulte skat var blevet danefæ.

Et møntfund i Lilballe i 1875 afslørede mønter 
fra Christian IV og Frederik III’ s tid samt møn
ter fra Østrig, Tyskland, Frankrig, Holland, 
Schweiz og Italien. Den ældste mønt var fra 
1542, og den yngste fra 1653. De stammer måske 

Svenskerne går over Lillebælt, januar 1658. Fra Pufendorf.
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var det en dristig handling, men er det sædvane 
at rejse mindestene over sine fjender? Når man 
absolut ville hædre denne svenske konge, hvor
for står stenen så i Binderup - han gik over isen 
fra Hejis! Nej, rejs en sten over almuen i 1600-tal- 
let - dem skylder vi, at vi lever i dette lille forkæ
lede og dejlige land.
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fra en polsk lejesoldat, der havde været vidt 
omkring. Hvorfor han har gemt dem? Sikkert på 
grund af fare for tyveri, men enten glemte han 
dem eller døde.

Frederik III, som må lægges krigen 1657-60 
tungt til last, udtalte under Københavns belej
ring i 1658: »Jeg vil dø i min rede«. Han døde 
ikke, men en uhyggelig stor del af befolkningen 
betalte med deres liv for denne konges fatale 
mangel på realitetssans.

Ved Binderup rejstes i 1929 en mindesten over 
Karl X Gustavs imponerende tur over isen - vel

Svenske soldater på march. Fra Pufendorf.
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