
Reformationstiden og Jordløse

Jordløse Kirke før reformationen
Jordløse kirke var i 1500-tallet en rig kirke. Den var helgenviet til Sct. Jost og den 
havde status som valfartskirke. Folkelige overleveringer fortæller, at mange halte, 
blinde, døve og skrøbelige valfartede til kirken for at blive helbredt.

           Udsnit af altertavlen i Jordløse kirke, anskaffet ca. 1515

Adel og bønder i Jordløse begyndelsen af 1500-tallet
1500-tallet var en historisk tid, der lå før fænomener som stavnsbånd og hoveri-
arbejde. De fleste bønder havde fæstegårde, som de forpagtede af enten kongen, 
kirken eller Adelen. De havde ret til at opsige et fæstemål og forpagte en anden 
gård. Den sorte død havde høstet kraftigt i den danske befolkning i årene 1350–
1450, med manglende arbejdskraft og ødegårde til følge.

Vignet fra Jacob Ulfeldts jordebog 1584 

Søbo Gods
angives at være oprettet af Joachim Revent-
low i 1442. I 1520-23 var hans oldesøn Anders 
Jacobsen Reventlow til Søbo forlenet med Sal-
linge herred. 

Det var i Anders Jacobsen Reventlows tid, at 
Christian II 1522 befalede bønderne i Sallinge 
og Båg herreder at indføre til Assens på rette 
torvedag, hvad de havde at sælge, og at de skulle sælge det åbenbarligen 
der på marked for den menige mand.
Byens handel ville lide skade, hvis handel på landet var tilladt.
Søbo var ejet af slægten Reventlow indtil 1613.

Søbo Sø og Gods. Maleri af godset. Den nuværende hovedbygning, der også ses på maleriet 
er bygget 1720’erne.

Østrupgård
Østrupgård havde i 1501 en gård i Jordløse. Østrupgård ejedes i 1501 af enkefrue 
Anne Lagesdatter Brock gift Munk og den gik i 1505 i arv til Rigsråd Johan Bjørnsen 
Bjørn. 

Dalum Kloster
Dalum Kloster er noteret for at have en gård i Jordløse i 1533.

Hesselagergård
Slægten Friis fra Hesselagergård har gennem hele perioden, så vidt vi ved, haft gårde 
i Jordløse.

Jens Andersen Beldenak 
bliver biskop i Odense 1501 og får dermed ansvar for 
Jordløse Kirke. Han er den eneste ikke adelige biskop 
i Danmark i reformationsårene. 
Kirkerne i 1500-tallet hørte under Biskoppens regi-
mente. Det betød at udnævnelse af præster og kir-
kens indtægter tilfaldt biskoppens kontor. Præste-
gård og præstejord tilhørte ligeledes kirken.

Kong Hans og dronning Christine
Kong Hans dør i 1513. Det er hans dronning Christine 
der har fået billedskæreren Claus Berg til Odense 
hvor han bl.a. udfører altertavlen der nu hænger i Sct. 
Knuds kirke. 
Det er også hans værksted der udfører altertavlen i 
Jordløse kirke.

Herover Kong Hans og Dronning Christine - udsnit af altertavlen i Sct. Knuds kirke

Martin Luther 
opslår sine teser i Wittenberg i 1517. 
I 1921 bliver han dømt som ketter af den 
tyske rigsdag i Worms under overværelse 
af bl.a. hertug Christian (senere Chri-
stian III) og Kejser Carl 5. (Christian II’s 
svigerfader). 
Han er hermed fredløs, og søger tilflugt 
på borgen Wartburg, men reformationen 
ruller stille og roligt videre. 
Luther vender senere tilbage til Witten-
berg og fortsætter sit arbejde der.

Christian II 1513–1523 
Christian II bliver konge i 1513 efter sin far Kong Hans.

Jens Andersen Beldenak fængsles af Christian II på grund af egenrådighed i for-
handlinger med Lübeck.  Han løslades igen i 1520 og fungerer som Christian II’s 
hovedanklager i rettergangen i Stokholm, der resulterer i Det stokholmske blodbad, 
hvor 82 modstandere henrettes.  
Efterfølgende fængsles han igen fra 1521–23. 
Han generhverver sit bispesæde fra 1523-1529 efter Christian II’s fængsling.

Christian II var ”folkets” konge overfor adelen. Årsagen til, at adelen i alliance med 
biskopperne og Fredrik den I fik ham fordrevet i 1523 var kun i mindre grad blod-
badet i Stockholm.  Den udløsende årsag til kuppet var den ”By- og Landlov” Chri-
stian II indførte i 1522, som gav udstrakte beføjelser til borgere og bønder. 

Christian II lever i landflygtighed indtil han i 1531 forsøger at generobre Norge. 
Han bliver taget til fange og lever herefter i fangenskab indtil sin død i 1559.

Fredrik I 1523–1533
Christian II’s farbror Fredrik I bliver ny 
konge i Danmark.
Som nyvalgt konge havde han garante-
ret rigsrådet, at han ville bekæmpe Lu-
theriet i Danmark. Men i praksis gjorde 
han intet for at bekæmpe ”Det lutheran-
ske Uvæsen”. 

1524 Rigsrådet – bestående af landets 
biskopper og førende adelsmænd – be-
segler et forbund mod lutheranismen.

I 1527 indførte Fredrik I de facto reli-
gionsfrihed i Danmark, men han rørte 
ikke ved biskoppernes privilegier – her-
under deres position i rigsrådet.

Fredrik I

Carl Blochs berømte maleri fra 1871 af Christian II som fange på Sønderborg slot. ©Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv
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Grevens fejde
Søhelten Peder Skram deltog i Grevens 
fejde på Christian IIIs side. Han var ad-
miral og øverstbefalende af flåden.
Hans mor døde tidligt og han tilbragte 
nogle år hos mormoderen på Søbo.

Hans 2 fætre Mikkel Brockenhuus til 
Damsbo og Nakkebølle og Anders Ja-
cobsen Reventlow til Søbo deltog også i 
krigen.
Mikkel var ligesom Peder Skram admi-
ral og deltog til søs.
Anders Jacobsen Reventlow faldt i sla-
get ved Assens. 

Peder Skram

Damsbo gods
Rigsråd Peder Brockenhus til Lerbæk og Vollerslev var gift med Gese Reventlow fra 
Søbo. Det antages at hun har medbragt Damsbo til ægteskabet. 
I 1489 gør han lagshævd på nogle jorder på Jordløse, Strandby og Haarby marker, 
men Damsbo nævnes dog ikke i den forbindelse.

Ejendommen går i arv til Sønnen Mikkel Brockenhus som afstår den til sin søn Ja-
kob. Jakob gør i 1552 lagshævd på Store Damsbo, Lille Damsbo, Fuglsang samt 17 
gårde og landbo i Jordløse samt en gård i Strandby.

“Gamle Damsbo”
Det gamle voldsted på Damsbo er da-
teret til 1067–1535. Det er uvist om der 
har været bygninger her. Voldstedet er 
omgivet af en 12 m bred nu tørlagt grav. 
På matrikelkortet fra 1849 er der endnu 
vand i graven.

Jakob Brockenhuus blev gift med Su-
sanne Ejlersdatte Bølle der bla. med-
bragte Nakkebølle gods til ægteskabet. 
Her påbegyndte de en ombygning af 
hovedbygningen i 1559. 

Jakob Brockenhuus 
var ligesom faderen admiral og blev involveret i den nordiske 7-års krig idet han 
kom i kamp med en overlegen svensk flåde allerede inden krigen var erklæret i 
1563. Han blev taget til fange og ført til Stockholm. Han faldt i unåde hos Frederik 
II og var i svensk fangenskab til krigens slutning i 1670.

Da han kom hjem var hans kone Susanne Bølle død kort forinden, men hun havde 
da færdiggjort Hovedbygningen på Nakkebølle. Han overlod Nakkebølle til sønnen 
Eiler i 1574 og tilbragte sine sidste år på Damsbo. 

I 1910 fandt man ved 
oprensning af voldgraven 
på Damsbo denne vejrfløj 
med Brockenhuus’ vaaben, 
initialerne IBH og 
årstallet 1577.

Eilar Brockenhuus
opholdt sig mest på Nakkebølle gods, 
men boede af og til på Damsbo. Han var 
først gift med Berte Friis fra Hesse lager 
og sammen fik de datteren Susanne. 

Efter Bertes død i 1582 giftede han sig 
med Anne Bille. Det angives at de sam-
men fik 15 børn som alle var dødfødte 
eller døde lige efter fødslen. 
Efterhånden antog man at børnenes 
død skyldtes trolddom. 
Udover Berte Friis’ kammerpige 
Kristence Krukow blev 2 kvinder 
anklaget for hekseri. 
Kristence blev frikendt, måske fordi 
hun var adelig, men de 2 andre blev 
dømt og brændt på bålet. 
Omkring 1615 anklages Kristence imid-
lertid igen for hekseri og denne gang 
blev hun dømt og henrettes i 1621.

Jordløse kirke efter reformationen
Den første præst i Jordløse efter reformationen var Knud Nielsen, som vi kun  
kender navnet på. Han blev efterfulgt af Thomas Ibsen og Jens Lauritsen Foul.
Jens Lauritsen Foul var søn af en tysk abbed og gift med Biskoppens datter 
Cathrine Jørgensdatter Sadolin. Sammen fik de 12 børn. Om ham skrev biskop 
Jakob Madsen: “Ikke saa lærd, som han er god Familiefader.”

Efterfølgeren Christen Lauritsen blev gift med Jens Fouls datter Maren. Bryllup-
pet foregik på Nakkebølle gods 1594 under overværelse af den senere kong 

Christian IV. At kongen var til stede 
skyldtes nok at Eilar Brockenhuus’ 
datter Susanne samme dag og sted blev 
viet til Marqvard Bille til Hvidkilde.

Biskop Jakob Madsen nævner i 1589 
2 steder i sin visitatssbog Sct. Jost’ 
sidealter i Jordløse kirke. Han forlanger 
det nedbrudt nu over 50 år efter refor-
mationens indførelse i danmark. 
Man må antage det sker, for alteret 
nævnes ikke senere i visitatsbogen.

Svanninge-præsten Hans Madsen møder feltherre Johann von Rantzau, efter slaget ved 
Øksnebjerg 1535. Hans Madsen spillede en fremtrædende rolle ifølge den historiske tra-
dition. Han fik nemlig kendskab til greven af Hoyas fynske angrebsplaner mod feltherre, 
Johann von Rantzau, som han orienterede under dramatiske forhold. Efterfølgende 
vandt Rantzau Slaget ved Øksnebjerg. 
(Håndkoloreret kobberstik (1779). Erik Pauelsen, Johan Georg Preisler)

Grevens fejde 1534-1535
Fredrik I døde i 1533 og rigsrådet skulle vælge en ny konge. For de katolske  
biskopper var både Christian II og Christian III uspiselige.
Derfor undlod rigsrådet at udnævne en ny konge. Formelt set betød det, at magten 
i riget tilfaldt ærkebiskoppen. Men reelt set udløste beslutningen et magttomrum, 
som folkene omkring Christian den II forsøgte at udnytte til at generobre tronen.

Krigen brød ud i 1534. På den ene side Christian II’s støtter – hans svigerfar, Kejser 
Carl den 5., de lybske købmænd samt de danske bønder. Han fik også støtte af den 
katolske del af det skånske, københavnske og sjællandske borgerskab. Hærfører for 
landsoldaterne var grev Christoffer fra Oldenborg, efter hvem fejden er opkaldt. 
På den anden side stod adelen og Christian III som hyrede Johann Rantzau som 
hærfører.

I 1536 stod Adelen sammen med Christian III som konfliktens ubestridte  
vindere. Taberne var den katolske kirkeordning og de danske bønder, der fra nu af 
kun kunne se frem til mere hoveriarbejde og stavnsbinding. 

Danmark bliver reformeret
I 1536 er Christian III konge over hele 
Danmarks. 
Ved et stort politisk møde 1536 be-
kendtgør han, at Danmark straks skal 
bryde med pavekirken. 
Katolsk tro og ceremonier bliver om-
gående forbudt. 
Luthersk kristendom, bisper, præster og 
gudstjenester skulle indføres i hele riget. 

De katolske biskopper sad fængslet, 
deres godser var beslaglagt, og for 
fremtiden skulle Danmark styres rent 
verdsligt. 
Reformationen var dermed både en 
kirkelig begivenhed og et politisk vende-
punkt, som konge og adel gik sejrende 
ud af. 

Christian III

Fyns biskopper efter reformationen
Jørgen Jensen Sadolin 1537–1559
Niels Jespersen 1560–1587
Jacob Madsen 1587–1606

I ”Cornelius Hamsforts Bispekrønike” 
findes dennen tegning af de to første 

fynske biskopper efter reformationen 
Jørgen Jensen Sadolin og Niels Jespersen.

Den nordiske syvårskrig 1563-1570
Frederik II efterfølger sin far som 
konge i 1558.  
I Sverige kom Erik den 14. til magten i 
1560. Både han og Danmarks kong Fre-
derik havde et ønske om at blive domi-
nerende i Norden. Deres kamp om mag-
ten udløste den nordiske syvårskrig.

Krigen begyndte i maj 1563, da en 
dansk flåde kom i kamp med en større 
svensk og led nederlag. Danmark alli-
erede sig med Sveriges fjender, Lübeck 
og Polen, og erklærede Sverige krig. 
Krigen endte med en begrænset sejr til
Danmark.Frederik II

Forliset ved Gulland 1566
Efter flåden har kæmpet ved Øland 26. juli, ankrer denne ud op for Visby. 
Efterfølgende driver 12 danske og 3 lybske skibe på land under en storm og bliver 
slået til vrag. 4.300 mand druker, heriblandt Knud Reventlow fra Søbo. 
Han var chef på flådefartøjet 
”Papegøjen” og den sidste 
mandlige arving til Søbo Gods.

Også den lybske admiral og borg-
mester Bartohlomeus Tinnapfel, 

der kæmpede på dansk side 
omkom under stormen.

Hans epitafium kan stadig 
ses i Domkirken i Visby. 

Maleriet viser skibsvrag og 
mennesker i det oprørte hav.

Christian IV
Da Frederik II dør i 1588 er hans søn Christian ikke myndig så landet ledes af et for-
mynderstyre bestående af fire rigsråder.
1596 erklæres Christian myndig og bliver kronet til konge.

Christian 4.’s ridt fra vor Frue Kirke i København til Københavns Slot 1596. 
Maleri på Frederiksborg Slot, malet af Otto Bache 1887.
På maleriet ses møntscenen med de to herolder, som kaster penge i grams til folket. 

Reformationstiden og Jordløse

Jordløse kirke tegnet af Jakob Madsen ca. 
1589.

Tegning af gravsten over Ejler Brocken-
huus, og hans 2 hustruer Anne Bille og 
Berte Friis.
Gravstenen befinder sig i Aastrup Kirke.

©Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv
Kilder herudover: Jakob Madsens Visitatsbog
Landsbyregistreringen i Fyns Amt (1983).
Martin Schwartz Lausten, Danmarks Kirkehistorie, Gyldendal 1987.
Biografiske opslag på Wikipedia og andre online medier.

1534

1536

1563

1566

1570

1588

1596


