
Kommissionssagen ang. Toldsvig 
ved 1-Iindsholm 1726. 

Odense By havde som bekendt tidligere nogle højst ufuld
komne Havneforhold. Aaen var ikke farbar for nogen

!lllde store Skibe, og i den store Handelsperiode i det 16. Aarh. 
< H Byen henvist til at benytte dels Kerteminde Havn, dels Hav
~en ved Klintebjerg, og fra begge Steder var der en besværlig 
-:=-ransport til Byen. Oluf Bager var bleven forlenet med Vigelsø, 
:~r at han skulde holde Pramme til at føre Varerne fra Klinte
. ·erg til Byen; men denne Indretning faldt bort med ham. -

Men iøvrigt var hele Fjorden paa en Maade at betragte som 
'{)ense Havn, idet Borgerne havde Ret til at lade og losse paa 

!":hvert Sted indenfor Midskov Gab, og dette fandt nok ret ofte 
S:ed, ogsaa efter at Løbet var opdaget ind til Stige, hvor Byen 

ca. 1680 fik sin Sommerhavn, thi det bugtede Løb - et 
::1mmelt Flodleje, som det er - var længe daarlig afmærket 
.'1 blev regnet for vanskeligt for større Skibe. 

Disse Forhold gjorde ogsaa Toldkontrollen vanskelig, og det 
maaske Grunden til, at Smuglerier var hyppige og kunde 

tage en ret storstilet Karakter. I det følgende er beskrevet 
-- Toldsvigssag fra 1726, som var af et saadant Omfang, at Re-
- ~ringen for at faa den dømt nedsatte en særlig Domstol, be-
·-aende af Amtmanden over Nyborg Amt, Chr. Rosenkrants til 

ovsbo, og Amtmanden fra Assens, Iver Andersen til Holluf
-~rd og Ørritslev. 24. Oktober 1726 blev ~etten sat i Apo· 

'· er von W e stens Gaard i Odense, og i Følge Sagens Akter, 
::n ligger paa Rigsarkivet, oplystes der følgende: 

Lørdag den 24. August kom Galioten »Fortuna << paa 22 Læ
er fra Hamborg med en Ladning Spirituosa til den franske 
:nhandler Bonnevie i Odense, og om Natten Kl. 12 kom Skip
:>7en, Hans Andersen fra Stige, ind hos Knud Hansen i Skib-

· et og bad om at laane hans Baade, da hans Skib var grund
t og skulde lettes for en Del af Lasten. 

. 7 
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Og da Knud Hansen skulde holde Løbet forsvarlig afmærket, 
mente han, at han var nødt til at hjælpe ham, og loci ham faa 
sine to store Baade med en Mand i hver. De kom først igen 
Mandag Aften, og han havde ikke spurgt dem om, hvad de 
havde bestilt - hvilket var meget forsigtigt af ham. De to Karle 
forklarede nemlig, at de i Stige fik to af Bonnevies Karle med 
og desuden Lars Hansen i Hauge med sin egen Baad. Alle tre 
Baade sejlede til Midskov Gab, hvor Skibet laa, og Lars Hansen, 
som var stedkendt, lagde det op ud for Kongens Bro. Saa førte 
de en Del Tønder i Land - som det tilsidst blev oplyst ialt 
63 Oksehoveder fransk Vin, 1/2 Pibe spansk Vin, 2 Oksehoveder 
fransk Brændevin og 40 Td. Luneborger Salt. Der var paa disse 
Varer meget høj Told, henved 50% af Værdien. 

Alle Varerne blev modtaget af Bønderne i Midskov, som 
kørte dem op til Rasmus Povelsens og Hans Christensens Gaarde, 
og de hørte, at Fogeden paa Schelenborg havde befalet Bøn
derne at hjælpe til. - Dette bekræftede Bønderne, som herved 
var dækkede. En af dem var ganske vist Hverringe Tjener og 
altsaa ikke strengt forpligtet til at adlyde Fogden paa Schelen
borg ; men han maatte ogsaa indrømme, at der var lovet dem 
en raisonabel Betaling. - Om Mandagen kom imidlertid Strand
rider Hans Bertelsen fra Lumby til Stige og saa da en Baad 
med nogle Tønder Salt og nogle smaa Træer i, og han spurgte 
da Hans Andersen, som stod ved den, om her var noget Told
sted, og hvor de Varer kom fra, hvortil der blev svaret, at det 
var ikke stort at tale om. Han befalede i Kongens Navn at 
lade Varerne ligge, men da Q.er kom nogl e andre Baade, som 
han gik hen til, blev Tønderne borte imens. Saa tog han sin 
Baad og sejlede ud ad Fjorden til Munkebo, hvor han gik i 
Land ·og gik til Kerteminde; imens blev hans Baad siaaet i 
Stykker og sat Ild paa og næsten opbrænd t og Resten bortstjaa
let . I Kerteminde fik han Kontrollør Chr. Westesen med sig· 
de tog sammen til Midskov, hvor de hos Bønderne fandt en 
Del Salt og Vin; Saltet tog de med sig, og Vinen blev for
seglet. 

Lørdag den 31. August kom saa en af Bonnevies Karle til 
Skibhuset og fik atter Baadene; Knud Hansen spurgte ikke om. 
hvad de skulde bruges til, og saa saa intet til Karlene, før de 
Lørdag Aften kom igen og fortalte, at Tolderne havde ført Baa-
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-~e til Kerteminde. Han havde ingen Erstatning faaet for dem, 
Bonnevie nægtede at kende noget til det hele og oven i Kø

: gav ham Grovheder. 
~arlene vidnede, at de ligesom sidst sammen med Lars Han

- ::l var sejlet til Midskov, hvor de i Hs. Christensens Gaard 
a t vide, at Toldbetjentene havde konfiskeret Varerne. I Dag

..::lgen kom Bonnevies Karl sammen med Ladefogden fra Sehe
::borg kørende til Stranden, hvor en Del Oksehoveder laa 
- lte i Tangen; Bønderne kørte dem til Kongens Bro, hvor 

tore Baade tog hver 16 ind og Lars Hansens 7; 6 Okse-
""eder maatte de lade ligge af Mangel paa Plads. Men da 

mmen var imod, maatte de lægge op under Enebærodde, 
r de ventede til henimod Aften. 
Imidlertid havde de to førnævnte Toldere faaet Inspektør 

. ::Is Tomsen med samt to Mænd fra Kerteminde, Henrik Grote 
- E rik Bødker, og var komne til Midskov, hvor de fik Øje 

de tre Baade. Inspektøren holdt sig tilbage, men Kontrol-
n fik de andre med sig i en Baad, hvori de roede derover, 
nt Baaden var halvt sunken og den ene Aare knækkede. 
ndene ved Baadene løb i Land, skønt de mindst var en 
' Snes og to af dem var bevæbnede med Geværer; kun Lars 

en stak til Søs og sejlede til Biskorup, hvor 5 B!!mder tog 
d Vinen, som de var bestilt til af Bonnevies Karl, og kørte 

-~ til Odense, hvor den blev lagt ind i Kælderen under Raad
set. - Da Tolderne kom tilbage til Midskov, blev Erik Bød

-=- og Henrik Grote sammen med nogle Bønderkarle sat til at 
~-~e Vagt ved Varerne. I nogle Buske fandt de 6 Sække med 

:... og ved dem laa nogle Mænd, deriblandt Kornskriveren fra 
elenborg, Jakob Christensen. Han greb til sin Hirsehfiinger; 

Erik Bødker satte ham sin Pistol for Brystet og bød ham 
-J;.e den ind igen, og saa nøjedes han med at skælde dem ud 

~ for Skælmer og Spioner og love, at de skulde faa en Ulykke. 
___ ere huggede han en Karl over Armen uden dog at hugge 
:!::lnem Klæderne, og saa holdt to af de andre ham om Hal

.:1 og hindrede ham i at gøre Ulykker. Der var ogsaa en 
~on i en blaa Kappe, som de andre kaldte Christian Karl, og 

viste sig at være en Søn af Borgmester Merehel i Kerte
~ct e. Samme Christian Karl Merehel havde bestilt to Fiskere 

Kerteminde til at sejle til Stavrehoved og vente paa nær-
7* 
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mere Ordre; da han ikke kom, sejlede de tilbage igen. Ha 
forklarede i Retten, at de kun skulde sejle ham til Romsø, hvo
han havde Ærinde, og at han kun af Kuriositet havde set paz 
Varerne; men Mændene forklarede rigtignok, at han vilde hal': 
Saltet med og sagde til Erik Bødker, som forhindrede det, a: 
han skulde være Bremerholm vis. - Da dette var vidnet, fan d. 
Dommerne Anledning til at stævne Ridefogden paa Schelen· 
borg, Mnsr. Lorens Hansen, om hvem det var oplyst, at ha:. 
gennem Ladefogden havde givet Bønderne Ordre til at still 
Vogne. 

Han mødte i Retten med et skriftligt Indlæg, hvis væsen -
ligste Indhold er følgende : Da han for nogen Tid siden var 
Odense, ~havde Mad. Bonnevie, hvis Mand da var i Hambore 
med adskillige bevægelige Motiver spurgt«, om det ikke v -
gørligt, naar deres Skib kom fra Hamborg, at faa nogle Oks~ 

hoveder Vin landsat ved Midskov. Han havde hverken sagt : 
eller nej, men en Dag kom saa Bonnevies Karl og fortalte , 
nu var Vinen kommen. ~ Da jeg nu fornam, at saadant sigte 
til Hs. Majestæts Defraudation og det bestod udi saa stor 
Mængde, blev jeg derover meget consierneret og fandt hos 
selv, det som en Undersaats Skyld og Pligt var at aabenbru: 
deslige Ting, og derfor jeg tilkendegav Chr. Wes.tesen og H 
Bertelsen, at deslige var foregaaet Da Varerne var kanfisk 
blev jeg mod min Vilj e, formedelst Bonnevies og Hustrus 
· r .1tation og Urolighed, persraderet, da jeg fuldkommen 

nekræfte at ville søge det, der ej endnu var funden, conse 
for dem. « Han lod saa Ladefogden give Bønderne Ordre 
om, »ikke i den Invention, at det skulde komme Bonnevie 
Del eller Nytte, men dog præsentere noget for at vise, jeg 
gjorte Forsikring vilde præstere. Imidlertid blev Toldbetj 
ligesom før paa anden og tredje Haand dette bekendtgjort, 
det samme tillige blev Hans Majestæt til Confiskation ertappe· 
Han haabede derfor, at han ikke for sin gode Invention 
lide nogen Skade. - Hans Brøde var altsaa kun, at han ha 
et blødt Hjerte og ringe Modstandskraft mod Overtalelser, 
han var af ren og skær Lovlydighed blevet Forræder mod 
egne gode Venner. - Egen Fordel havde han ikke søgt, 
han gav med Højhed Afkald paa den Belønning, han k 
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me som Angiver, til Fordel for Hans Bertelsen, som havde 
-· ade ved at miste sin Baad. Som Bevis fremlagde han i 

to Breve fra de to nævnte Toldbetjente, adresseret >A 
ieur Monsr. L. Hansen, presentement i Schelenborgc, hvori 

~~rne takkede ham for hans Meddelelse; mærkeligt nok var 
..:;.egge ligefra Udskriften stilede i et pragtfuldt »Else Skole

Er Sprog«, som ikke ret meget lignede Hans Bertelsens 
~e Fynsk. - Forøvrigt tilbød han at aflægge Ed, »som man 
t":er ikke denne Gang formedelst visse Aarsager at kunne 
c~age, men dermed tilvidere faar at udsættes.« Man vilde 
• børe, hvad Hans Bertelsen sagde til det, og da Erklærin

blev forelagt ham, fik man noget ganske andet at vide ; 
tilde aflægge Ed paa, at han aldrig havde talt med Lorens 

-sen eller faaet Brev fra ham eller hørt hans Navn nævne 
.::en Dag, da de konfiskerede den første Vin i Midskov. Da 

- der om Aftenen kommet Bud fra Prokurator Schønning, 
an vilde komme og tale med ham i Jens Ottesens Hns. 
er havde de spurgt ham, om ban vilde underskrive et Brev 

:..orens Hansen og modtage et fra ham ; de bød ham 10 Rdl. 
- ,~et, men han turde ikke gøre det. - Saa om Søndagen, da 

avde taget Baadene og han havde faaet Vinen i Kælderen, 
Jens Ottesens Karl med Lys og Lygte og skulde hente 

~ over til Inspektøren, og da jeg kom, saa spurgte han, om 
- ti lde modtage bemeldte Breve fra Lorens Hansen. c Han 
~ede det igen; :.men Inspektøren sagde, at det ikke k unne 

e mig, og saa længe gik om Borde med mig, at de fore 
mig begge Breve, baade hans og det, der skulde være mit, 

t paa et Stykke Papir, hvis Indhold jeg ikke egentlig for
-: men Inspektøren sagde, at det hverken kunde hindre Hs. 
~5tæt eller mig, at jeg samme Brev underskrev; dertil jeg 
~ da og bekvemmede; men nu forstaar jeg, hvorfor denne 
-~ns Hansen vilde saa endelig have mit Brev, for at han 
.:e være Angiver og saaledes gøre min sandfærdige Angivelse 
!.::l tet. c - Hans Bertelsens ærlige Harme er ikke til at tage 

• af, ban havde unægtelig baaret sig dumt ad; men det var 
selve hans øverste Foresatte, som havde faaet barn til det. 

·~ man maa mærke sig, at Hans Bertelsen kun kunde haft 
~el af at tie, man havde jo · budt ham Penge før, og ban 
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havde Brev paa, at Lorens Hansen ikke vilde have Part i An
giverlønnen. 

Men Dommerne brød sig nu ikke om flere Forklaringer an
gaaende dette Punkt; nu blev Hovedmændene, Skipperen og 
Vinhandleren, stævnede til at møde. Hans Andersen var imid
lertid allerede sejlet, efter Sigende til Bergen. Han havde faaet 
Toldseddel paa 200 Tdr. Rug, 100 Tdr. Malt, 60 Tdr. Ærter, 
40 Tdr. Boghvedegryn og 240 Sider Flæsk, hvilket Vejeren havde 
givet Attest for uden at se noget af det »i Forhaabning, at sam
me skulde være rigtig <<. I hvad Hensigt Hans Andersen havde 
skaffet sig den falske Attest, er ikke let at sige; thi det blev 
oplyst ved Vidneførsel, at han i Virkeligheden kun havde Bal
last fra Klintebjerg i Lasten. At han blev borte, er derimod 
let forstaaeligt, thi for det første havde han forbrudt 1/ 4 af Ski
bets Værdi og desuden Udsigt til store Bøder. 

Men saa var der ·Bonnevie, hvis Forhold egentlig skulde sy
nes fuldt oplyst, da hans Karle havde ordnet det hele, da Vinen 
var blevet lagt ind i hans Kælder i. Raadhuset og han selY 
havde betalt de Korup Bønder, som kom med den, 5 Rdl. for 
deres Arbejde. Da han mødte, erklærede han til en Begyndelse, 
at han ikke var det danske Sprog mægtig, hvorfor han fik en 
Uges Dilation og Lov at svare skriftligt paa Spørgsmaalene 
som ogsaa blev ham skriftlig formulerede. Da han atter mødte 
havde han »med stor Møje og efter ofte igennem Læsning<< ud
fundet Meningen af de Spørgsmaal, som var udsat paa Dansk, 
men bad om først at faa at vide, om man betragtede ham som 
Vidne eller som Hovedmand i Sagen. I første Tilfælde for
langte han at faa Lov at aflægge Ed; i sidste forlangte han »som 
en enfoldig Mand og den, der det danske Sprog ikke er mæg
tig«, at faa en skriftlig Redegørelse for, hvad der var vidnet 
imod ham. Men »som Monsr. Bonnevie ikke i sit Svar har 
villet erklære noget positive enten til eller fra, da han dog her 
for Commissionen baade nu og i seneste Samling har kunnet 
give Gensvar udi det danske Sprog paa alt, hvis med hannem 
er talt,( saa kunde man ikke føje ham heri, og Spørgsmaalene 
blev nu stillet ham mundtlig. Men han svarede kun, at ham 
tilhørte Varerne ikke, »og videre vægrede han sig at svare med 
mindre ham Ed maatte paalægges, da han om saa ske kan vil 
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Sandhed.« Paa dette Standpunkt blev han staaende, 
merne vilde selvfølgelig ikke tillade ham at aflægge Ed, 

alle hans Benægtelser til Trods ansaa ham for Hoved
: Sagen. Saa indsendte de Rapport til Kongen og blev 

til at optage Sagen til Doms. Men i den følgende Tid 
der en Række Skrivelser til Kongen: fra Chr. Karl 

.. fra Bonnevie og fra Lorens Hansen. Alle tre er de 
Uskyldigheder, og alle gør de sig Umage for at faa 

aadømt snart sagt alle andre Steder end i den Kommis
~~m har undersøgt den . 

lig L. Hansen er meget højt oppe: »Nogle mine Mis
-· A vindsmænd og Efterstræbere har udi Kommissionen 

:-:. om mig det de aldrig med nogen Skin af Sandhed kan 
:.er e, ja langt mindre noget .deraf afbevise. « Senere d ri

det endda til at gøre Fordring paa den Halvpart af 
_es Værdi, som tilkom Angiverne, og trøster sig til at af

·- puten ved Lands Lov og Ret, og han indsender gennem 
-ter Johan Adam Merehel en bekræftet Afskrift af de 

:::1 omtalte Skrivelser tra Tolderne. Imidlertid kom der 
:::ender baade fra Kontrolløren og Strandrideren, som laa 
.:.:: Fejde om Belønningen, ja, selv Inspektøren, hvis Op

dog havde været mildest talt tvivlsom, melder sig med 
aa sin Part. Det var nemlig en fed Bid : da Varerne 

--Igt ved Auktion, indbragte de, skønt de næppe blev højt 
934 Rdl. Bonnevie købte selv noget, Jens Ottesen, Lange

det meste, Chr. Karl Merehel en Del. - Desuden havde 
!::!'ne ogsaa Ret t il Halvdelen af Bøderne, saa det var nok 

t hænge i. Men Regeringen tog det fornuftige Parti at 
-ommissionen afgøre dette Spørgsmaal sammen med selve 

Hen paa Sommeren 1727 kommer der saa et An dragende 
-~k urator Anders Hansen i Odense, som er beskikket t il 

-. og som klager over, at Byfoged Niels Langgreen i Odense 
Sagens Gang bl. a. ved at nægte at lægge Beslag paa 

n es Gods, for at man kan have Sikkerhed for de Bøder, 
~ulig bliver idømt. Dette faar Byfogden en hvas Ordre 

"'Ore. - Desuden klager Anders Hansen over, at han og 
Vidnerne baade i Retten og anden Steds har været Gen

for mange Indvendinger og Trusler, og at man tilsigter 
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at styrte ham, Vidnerne og Toldbetjentene i en Mængde vidtlø!'
tige og utaalelige Processer for andre Retter. Det bliver de_
aarsag bevilget, at alle Søgsmaal, som rejser sig af denne Sar 
skal paadømmes af Kommissionen, og Vidnerne faar bevilg 
fri Proces. Under disse Forhold opløser alle de SagsanlW
hvormed Bonnevie og andre har truet, sig i ingenting, og 2 
Maj 1728 falqer der saa endelig Dom i Sagen. - Af Domsa 
terne fremgaar, at der imens er kommet en ny Mand ind i S 
gen, nemlig Provst Vedel i Munkebo, »Aaleprovsten«, som ha: 
kaldtes, fordi han drev stort Fiskeri og lod sine Folk køre run 
med Fisk. Han havde noget at gøre med 48 Fjerdinger Sæ t 

som skulde være sat i Land i hans Sluppe; hvis han ikke vil 
aflægge Benægtelsesed, skulde han bøde 200 Rdl. og have . · 
Halvdel i Sluppen forbrudt. Og da han havde benægtet, at b 
havde nogen Husholderske, og derved forhindret, at bemel · 
Husholderske Birthe mødte som Vidne, saa skulde han herf 
bøde 8 Rdl. til St. Hans Kirke og 12 Rdl. i Omkostninger, 
Birthe blev idømt Faldsmaalsbøde 20 Lod Sølv og Omkostni:: 
ger 6 Rdl. - Skipperen kunde man ikke faa fat i, og de 
hæftede Bonnevie ogsaa for hans Ansvar. Og da der 
betales Told af de konfiskerede Varer, Tolden og Værdien 
de Varer, han havde faaet smuglet ind, samt Bøder, Omk 
ninger m. m., blev han ialt dømt til at betale 2651 Rdl. 40 
Man maa huske, at l Rdl. i Sølvvrerdi svarer til 3,20 Kr. o 
Købeevne til en hel Del mere; i alt Fald omkring Aar I l 
regner man l Rdl. paa det nærmeste lig l Td. Korn. -
foged Lorens Hansen havde ikke faaet megen Fornøjelse 
sine Breve; 200 Rdl. i Toldsvigsbøde, 20 Rdl. for anden 
brugte Omgang og 80 Rdl. i Omkostninger. Kornskriver J 
Christensen slap med ialt 210 Rdl. Jens Ottesen ......... fi,'-U' """" 

blev frikendt for Toldsvig, men for Fornærmelser mod Vidn 
maatte han og hans Sagfører bøde hver 6 Rdl. samt til 
kalde Beskyldningerne. Byfoged N. Langgreen var allerede 
kgl. Ordre fritaget for hans fortjente Straf, fordi han havde 
sømt at gøre Arrest i Bonnevies Ejendele, men fik for br 
Beskyldninger og Expressioner mod Aktor en Bøde paa 4 
til St. Hans Kirke. Chr. Karl Merehel blev frikendt, 
Hansen ligesaa, som den der unødt havde vidnet, og Inspe 
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- Tomsen med, hvilket var ret mærkeligt; han havde dog 
-et indrømme, at han havde overtalt Hans Bertelsen til at 

:::age Lorens Hansens Brev. Derimod var Kommissionen 
elt tilfreds med de to menige Toldbetjentes Opførsel; rent 

~et fra de mislige Breve, saa havde de jo ogsaa overset 45 
a oveder, da de første Gang var i Midskov, og kun opdaget 
~ene ved et rent Tilfælde. Men da de iøvrigt ved Kanfiska-

havde vist Iver og Nidkærhed, saa slap de for videre 
e og fik Angiverens Part af Varerne til Deling, dog at de 

::::: Erindring skulde bøde hver 30 Rdl. Dermed kunde de 
være tjent, thi selv om Omkostningerne - 308 Rdl. 

fradraget det ved Auktionen indkomne Beløb, saa maa de 
ave faaet en meget betydelig Sum til Deling. 

3onnevie slap en hel Del billigere, end det saa ud til; thi 
franske Gesandt gik i Forbøn for ham, og der blev saa 

t en kgl. Resolution, gaaende ud paa, at »hvad Straftold 
3øder angaar, som var ham idømt, da, efterdi Skipperen 

- absenterede sig og siden skal være omkommen, og des
er bekendt, at Bonnevie skal leve i Fattigdom, bevilge vi 

::1aadigst ud af besynderlig Naade og uden Konsekvens for 
""<'. at han derfor maa være befriet og ham efterladt. « Hvad 
-:onfiskerede Varer angik, da skulde det derved have sit 
:ivende. Karlene og Bønderne, som havde været med i 

;=::t, blev aldeles ikke anklaget, som man maa lade Dom
:::e, at de i alt Fald ikke hængte de smaa Tyve, om de end 

ikke tog særlig haardt paa de store. Men naar man 
er over Sagen, saa forstaar man, at Regeringen ikke kunde 

_...,de den til de lokale Dommere; baade Byfoged Langgren 
3orgmester Merehel var de Anklagedes Bekendte og gode 
~er, og Befolkningen stod vist gennemgaaende paa deres 

- at dømme efter de Ubehageligheder, for hvilke Vidnerne 
- -:-olderne var udsat, og den ærlige Harme, hvormed Korn-

.;;-eren skældte dem for Skælmer og Spioner. Naar man 
7tænker den storstilede og ugenerte Maade, hvorpaa det hele 

- ordnet: Midskov Bønder, der blev tilsagt gennem Ladefog
om til andet Hoveri, Korup Bønder, som var bestilt en 

- e i Forvejen, Varerne, som bliver lagt ind i selve Raad
Kælder - saa faar man en stærk Anelse om, at det ikke 
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er første Gang, noget saadant er prøvet. Og naar socialt 
højtstaaende Mænd som Fogden paa Schelenborg og Provst 
~ Munkebo kunde være Medhjælpere ved Toldsvig, saa f1tt 
man en Forestilling om, hvor liden Skam der var derved. 

Toldtariffer har nu alle Dage haft en sær Evne til at dem 
ralisere Mennesker; det er, som om Folket har haft en instink 
mæssig Følelse af, at Tolden var et uberettiget Overgreb fra S• 
tens Side - en Følelse, som man jo forøvrigt ikke kan 
kende en vis Berettigelse. 

Karl Rasmussen, 
tidligere Højskolelærer i Kertemin 
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