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Af Lars Boe Thomsen 

I midten af 1530`erne udspillede en borgerkrig sig med 
centrum på Vestfyn.

Grevens Fejde er overskriften for striden mellem 
Christian den 2. – med støtte fra Lybækkerne under ledelse af 

Grev Christoffer af Oldenburg – overfor Christian den 3. 
En hær går i land på Helnæs under ledelse af Johan Ranzau 

– Senere følger slaget ved Øksnebjerg og ved Faurskov Bjerge, 
hvor 2-3000 bønder bliver nedslagtet. 

Den kirkelige uro med reformationen på samme tid påvirkede også de 
politiske stridigheder.
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Boernes stamfader træder ind i historien.

Tager vi ad Langøre mod Helnæs og dvæler ved Boeslægtens mindesten, kan 

årstallet 1546 få os til at fornemme ”Historiens Vingesus”. Vi befinder os i de 

barske år omkring Grevens Fejde og Reformationen 1536, hvor vi første gang 

hører om Boernes fjerne stamfader, Slotsfoged Peder Hansen / Peder Bomand 

på det vestfynske lensslot Hagenskov. 

Under Grevens Fejde var Hagenskov i 1534 blevet overrumplet ved forræderi 

af bonden Hans Lunde, og grev Kristoffer af Oldenborg.

Chr. den II sad som fange på Slottet i Sønderborg fra 1532, og Chr.  III blev 

konge fra 1534.

Ud fra alle disse skæbneberetninger har Lars Boe Thomsen ønsket at kortlæg-

ge Boeslægtens historie med slotsfoged Peder Hansen / Peder Bomand som 

hovedperson i denne roman, som både indeholder historiske facts og opdigte-

de personskildringer.

Teksten er delvis gengivet i gammelt sprog. 
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Romanens hovedperson, slotsfogeden, er 
en historisk skikkelse, og romanen bygger 
på virkelige hændelser. Vi følger hoved-
personen i hans virke på Hagenskov og 
hans rolle i konflikterne. I Romanen spin-
des også en kærlighedshistorie med et 
persongalleri fra Helnæs og omegn.
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