
Indberetning 
Tilstand 

. 
l 

om den økonomiske 
Vestfyen i 1735 . 

Meddelt af Kai C. Uldall. 

De nedenfor meddelte Relationer indsendtes ifølge Reskript 
af 25. J u ni 1735, h vis Ordlyd var følgende: 

, Befaling til Stiftamtmændene i Danmark 1) : 

Vor synderlig Gunst tilforn! Vi gi ve dig hermed tilldende, 
at det er vores allernaadigste Villie og Befaling, at du fra alle 
i det dig allernaadigst anfortroede Stift værende Amtmænd, By
ernes Magistrater og andre Vedkommende indhenter deres ud
førlige Relation, Erklæring og Betænkende ofver efterfølgende 
Poster: 

l. 
Angaaende et hvert Amts Tilstand, Beskaffenhed og Pro

ducter. 
2. 

Hvorudi en hver Byes og Districts Handel, Negoce, Handle
ring og Næring bestaar. 

3. 
Om samme har aftaget eller tiltaget, og hvad dertil kan være 

Aarsage. 
4. 

Angaaende Vores ved Søen beliggende og til Vands negotie
rende Provinder og Byer maa i Særdelished indhentes Efterret
ning om de ind- og udgaaende Vahre ved egne eller fremmede 
Skiibe blifve førte. Hvorledes et hvert Steds Skibsfart er be
skaffen. Hvor mange og h vor store Skibe ved hvert Sted befin-

1
) Expeditionsprotokol Nr. 17; p . 414. J fr. om Relationernes Historie: E . 

Holm: Danm. Norges Hist. 1720-1814. II. p. 374 ff. 
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des. Hvor deres ·Fart egentlig gaar hen, og hvorudi deres Be
fragtning frem og tilbage bestaar. Ligeledes skal og indberettes, 
hvad egentlig føres til og fra Landstæderne. 

5. 
Om nogle .og hvad Slags Fabriquer og Manufacturer, det 

være sig under hvad Nafn det vil, udi en hver By, Amt og Pro
vince befindes. 

6. 
Om, hvorledes og til hvem Frieilegia i saa Maade ere ud

gifne. Af hvilken Beskaffenhed, om de ere monopoliske eller 
.exclusive. Hvilke der ere paa en vis Tid og hvilke, der ere 
bestandige. 

7. 
Hvilke og hvor mange Slags Societeter og Laug en hver By 

-og Provincie haver, saavel som og Tallet paa Kiøbmænd, 
Kræmmere, Hand!vercksfolk og alle dem, der drifve Handel, 
samt omtrent deres Tilstand, saavidt vides kan. Om Handt
vercksfolk fattes dem og hvad Slags. 

8. 
Om der ere Indbyggere nock til a,t dyrcke Landet Om Land

væsenet og Aggerdyrckelsen ikke kunde være at forbedre. Hvad 
begge Deele maatte fattes. 

Og saa snart slige Efterretninger ere indhentede, haver du 
samme tillige med dit allerunderdanigste hosfrajede Betænkende, 
over hvis· du derved maalte finde at erindre, til os self imme
.diate at indberette, at dette Vores allernaadigste Rescript er dig 
tilhænde kommen. - - - -.c 

Af de indkomne Besvarelser er største Delen opbevaret i 
Rigsarkivet, men desværre er store Partier af de fyenske Rela
tioner g a aet tabt. H vor dette er Tilfældet, kan dog en Del af 
Stoffet findes i bearbejdet Form, nemlig i Protokoller, udarbej
qede i deri til Gennemgang af Relationerne nedsatte Kommis
sion. Til Grund for nærværende Udgivelse er lagt Ny Kgl. 
S m l. 4to Nr. 6 4 6, en Bearbejdelse, der giver os ret fyldige 
Oplysninger. Dog er Originalindberetningerne som Regel be
nyttede, hvor de endnu er bevarede, og er her kendelige paa Em
bedsmandens Underskrift. Et Par Indberetninger uden Inter-
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esse er udeladt, saaledes Regimentsskriver Hans Langsteds Med
delelser om Ryttergodset, der i det væsentlige bestaar i en Op
remsning af Godset. 

Bogstaveringen er her for at lette Læsningen meddelt med 
nogen Ændring, ligesom enkelte Forkortelser af Teksten er fore 
taget. Person- og Stednavne er dog gengivet bogstavret. 

Om Assens og Hindsgauls Amt. 
§ l. 

Assens og Hindsgauls Amters Producter bestaar for
nemmelig i Korn og Fedevarer, saasom Rug, Byg, Haure, Bland
korn og Erter . . 

I W e n d s H e r r i t falder særdeles god Byg og gode Erter. 
I B ren de ru p Sogn sammestæds falder og megen god Humle. 
Græsning findes og paa adskellige Stæder til Hollændede ved 
Hovedgaardene, saa at en Del Fedevarer selges til Kiøbstæder
ne eller forsendes til K i ø b e n h a u n. 

Paa nogle faa Gaarde bliver Stude om Vinteren staldede 
mens ikke nogen stor Qvantitet. 

Der findes adskellige Tørveskiærspladser udi Amterne men 
kuns ringe Skov. 

§ 2. 
I bemeldte tvende Amter ligger Assens og Middelfart 

K i øbstæder, hvortil vel findes temmelig Auling men liden 
Kiøbmandshandel, det Landmanden maa beklage, som desaar
sag, for hvis han kan og maa afhænde, ikkun liden Værdie faar . 

§ 3. 
Proprietairegodset har hverken sær forringet eller forbedret 

sig, thi enhver Proprietaire maa se derhen, at hans Gods og 
Bønder kan være conserverede, at Gaardene ikke skal blive øde, 
hvorfore, naar ens Tilstand er slet, assisteres han, som han alt 
efterhaanden igien kan betale. 

Mange Proprietairer lider derover stor Skade, da der findes 
de Bønder, som i nogle Aar ikke har svaret ringeste Landgilde 
til Herskabet, saasom hvor der er skarp Grund, og den desaar
sag giver lidet Korn af sig, der er det eniste, hvoraf Bonden 
skal tage sine Skatter. 

§ 4. 
Her i Amtet findes ingen Fabriquer eller Manujacturer, har 
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ikke heller været. Allene fabriqu_eres Vadmel og Lærret, som 
Bønderne selv til deres egen Brug forarbeide. 

§ 5. 
Der kan ikke klages over Mangel paa Indbyggere til at dyr

ke Jorden men vel over Indbyggernes debauche i Tobak og 
Brendevin, af hvilket sidste ofte Ulempe flyder. 

Det var at ønske, der kunde udfindes Middel til Lættelse 
for Bonden, hvor megen sterk Hoverie falder, hvorover Bonden 
mange Gange forsømmer sin Giærning, af hvilken han skal tage 
sin Udgift og sit Ophold. 

Om Assens Kiøbstad. 
§ l. 

Assens Byes Handel, Negotie, Handlering og Næring er 
kuns liden, saasom de faa Kiøbmænd her er beklager dem over 
stor Landprang1

), som her paa Landet, og især ved St[r]andsi
derne, Øerne og Udhafnene ligge til Overførsel ere dygtige2

), 

og Byens øvrige Handtering og Næring bestaar udi Handverker, 
Verthusmænd, Vognmænd og Aflsmænd. 

§ 2. 
Siden sidste Krigstid haver A s s e n s B y e merkelig aftaget. 

Aarsagen er, at en Del Handverkere ere reist herfra Byen, hvilke 
nedsetter sig paa Landet og føregiver, sligt sker for at være be
friet for den store Consumption at svare. 

Slige Handverker opkiøber og forarbeider det, som Hand
verkerne her i Byen og andre Stæder skulde leve af, saa at den 
ene Landprang rekker den anden Haanden til Kiøbstædernes 
Undergang. Og ligesom Handverker stiger paa Landet, saa er 
derimod A s s e n s B y e udi Krigens Tid med en Del Bønder
karle tiltagen; samme bruger liden Auling, siden de ikke ved 
paa anden Maade sig at ernære. 

Endelig beklager Borgerskabet sig og, at Byen haver haft og 
har stor Skade af tvende Støkker J ord er, N e s s e t og B r o d d e n 

') Ulovlig Omsætning af Købstadvarer paa Landet. 
2
) Det er ikke muligt at faa M"ening i den knudrede Sætning. 
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kaldet, som for en 17 Aarstid er kommen fra Byen til Com
merceraad S t e e n J ii r g e n s e n 1 ), som da værende Eiere af en 
Gaard her ved Byen beliggende, kaldet P r o v s t i e g a r d e n. Om 
samme Jorder er førtProcessmed Commerceraad Jiirgensen; 
men som han, formedelst Forseelse i Formaliteten, vandt Sagen 
til Landstinget, saa blev Documenterne [en] Høiesterets Advokat til
sendt, men som Landstingsdommen var over 10 Aar gammel, 

Assens l 7 48. 
(Efter Kopi af Egebergs Maleri i Nationalmuseet.) 

haver han ikke tordet understaa sig at søge Opreisning paa 
samme Landstingsdom. 

§ 3. 
Her ved Byen er trende Fartøier, hvoraf det største er 121/2 

Læster dr, det andet 9 og det tredie 6 Læster dr. Det paa 12 
Læster gaar til Norge med Kornvarer og bringer tilbage Tøm
mer, Kalk, Jern, Stenkulv og Tiere. Det andet paa 9 Læster, 

1
) Steen Jørgensen til Avnsbjerg . og Marsvinslund i Viborg 

, Amt, f. 1677, t 1754, g. l) 1705 m .. Agnete Cathrine Mortensdatter 
Ct 1722), g. 2) 1723 m. Marie Ca-thrine Balslev (f. 1703, t 1744). J . var 
en Tid Forvalter paa F r e d e r i k s g a v e. Blev Kommerceraud 21. Aug. 1722. 
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som kan bruges til Farten paa N o r g e, bliver fragtet af Ind
byggerne til at hente Brendeved, har og nogle Gange været i 
F l e n s b o r g. Det tredie og mindste er for lidet til Fragten paa 
N o r g e, bliver derfor mest brugt til at gaa til F l e n s b o r g og 
L ii b e c k, h vor det henfører lidet Korn varer og derfra lager til 
Retourlidet af Specerier samt Hør og Hamp, Hampeblaar, To
baksblade, Traae ('J: 'rraad), salt . Fisk, Mursten, Tagsten og 
andre grove Varer. 

Hvad Kornvarer, som herfra Byen ellers bliver bortført, der
til er paa nogle A ar bleven fragtet et Skibbero m fra S y n d e r
b org. 

Ellers er Havnen her ved Byen ikkuns slet, fordi Skibbroen 
ikke er saa langt udbygget, at derved uden med Høivande kan 
anlegge Fartøier, og skulde den hielpes, maatte den udbygges 
36 Allen, hvortil ikke haves noget, saasom Byens Indkomster 
neppe kan tilstrekke til dens Reparation. 

§ 4. 
Her er ingen Fabriquer eller Manufacturer. 

§ 5. 
Her i Byen ere 5 priviligerede : l Apotheker1

), 2 Chirurgi2), 

l Farver8) og 2 at bage Hvede- og andet fint Brød4)- alle paa 
Livstid; men klager meget, at dem sker Indpas. 

')-T o b i a s F r a n k, Søn af Borgmes tet· i Assens L a m b e r· t F ., erholdt 
29 .. Jan. 1734 Privilegium som Apoteker i Assens. 4. Nov. s. A. ægtede han 
Catharina Helvig Bang, t l. Feb. 1776,71 Aar· gl. Frank blev begravet 
i Assens 15. April 1760. 

2
) Der synes kun at have været een p r i vi l i g e re t Kirurg i Assens, nem 

lig Thomas Heering, dbt. i Bargum 24. Aug. 1693, t i Assens 9. April 
1743. Han var Søn af Præsten i Bargum i Bredsted Amt J o s u a H. og D o
r o t h e a L y d e r s, blev konfit·mereret 1707 og tog der·paa kirurgisk Examen i 
København og ansattes som Kompagnikirur·g. Senere tog kan Tjeneste i As
sens hos Enken efter Kirurg Johan Fr. Jæger, hvis Datter, Agathe (født 
1699, dbt. 22. Juli), han ægtede ca. 1720. 30. Okt. 1719 fik han Bevilling paa 
>alene• at være Bartskær og Kirurg i Assens. Han omtales som Brandinspek
tør og blev 16. April 1729 Raadmand. Enken fik 7. Juni 1743 Bevilling paa 
at forts ætte Kirurgembedet med en Svend og døde 1761. 

8
) Christian Urban Schurtz, der 7. Aug. 1716 fik Bev. at være Far

ver i A. Han var g. l) m. Bergithe Kierstine Wederkinch, t 1719, 
og 2) m. Margrethe Hvalsø, t 1741, begr. 7. Dec. Schurtz døde 1742 og 
begr·. 25. Jan. 

4
) De 2 Bagere var: 
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§ 6. 
Her er i Byen 4 Laug, nemlig Skrædder-, Skomager-, Har.C.

skemager- og Feldberederlaug. De øvrige Haandverker, saasom 
Snedkere, Murmæstere og Bødkere, have til Dato ikke haft no
get Laug, thi Snedkerne beklager dem, at de ikke kan lære 
nogen Drenge, uden de skal give dem . i Snedkerlaugel i Ot
te n s e, saasom Snedkerlaugel der allene skal have den saakal
dede Behøfling1) her i Landet(:>: i Fyen). M urmæstrene har heri Byen 
ikke været saa mange førend nu, at de et Laug kunde oprette; 
og Bødkerne foregiver, at de[r] paa Landsbyerne i alle Skoveg
oene ere Bødkere. 

§ 7. 
Her i Byen ere trende Kiøbmænd og tvende Enker, som 

handler. De tvende Enker ere i god Stand men de trende 
Kiøbmænd kuns i maadelig Stand. 

Handverksfolk her i Byen ere følgende: 10 Skreddere, 17 
Skomagere, 6 Fel'dberedere, 4 Snedkere, 3 Murmæstere, 3 Bød
kere, 3 Grovsmedde. Og iblandt alle foranførte er her allene 2 
Feldberedere, som ere i god Stand ; de andre ere fattige, og den 
ene Handverksmand hielper den anden til Arbeide. Og mange 
af dem bruger ikke deres Handverk, saasom de ikke kunne be
komme noget at forrette og har ikke heller Evner at for[t]sette 
deres Handverk med, men lever hen i noget slet Tilstand. 

Af Handverksfolk har Byen ellers ingen Mangel uden en 
Kleinsmed, saasom den sidste her var reiste ud paa Landet at 
bo, foregivende at ernære sig af Grovsmedhandverk, og boer 

Hans Steffensen Kloster, der fik Bev. 16. April1723. Han var 
g. m. Enken efter Bageren Peter El(æsen Hofmann, Karen Lauritz
d a t t e r, og begr. i A. 18. Sep. 1742. 

P e d e r A n d e r s e n M n n c k, der var g. m. Bageren A n d e r s M a d -
sens Enke. Bev. 5. Ang. 1726, kasseret 20. Sep. 1754. 

1
) B. kaldtes den Cermoni, som en Snedkerdreng maatte gennemgaa, naar 

han blev Svend, og som bestod i, at Drengen lagdes paa en Bænk og blev strø
get over hele Kroppen med en Høvl. B. afskaffedes ved S n e d k e r n e s La v s
artikler af 4. Nov. 1682 (§ 11); men Odense By erholdt ved aabent 
Brev af 31. Marts 1705 >Frihed selv deres Svende paa sømmelig Maade at be
høvle.« Om de mindre fyenske Købstæders Lavskamp mod O d e n s e se: C. 
Nyrop: For og imod Odense i Tidskr.for Industri, 1902 p. 37-50. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1916



555 

endnu udi Kiøng, 2 Mile her fra Assens. Siden d.en Tid har 
her ingen Kleinsmed været at bekomme. 

§ 8. 
Aarsagen til denne Byes Aftagelse er fornemmelig den store 

Landprang, som ved Strandsiderne begaas, saa og at Handverkerne 
forlader Kiøbstæden og fortsetter deres Handverk paa Landet, 

Om Medetfart Kiøbstæd. 
§ l. 

Middelfarts(!) Kiøbstæds Handel er kuns ringe. Bestaar af 
grove Varer saasom Fyr- og Grantømmer, Deller (o: Bræder), 
Lægter, Jern, Kakkelovne, Grydemalm, Tiære, Kalk og sielden 
med (!) lidet Bergens Fiskevarer item, som hentes i K i ø b e n
havn, Flensborg og Liibeck, noget lidet Hør, Hamp, Blaar, 
Liinneborg og Spansk Salt, Humle, Specerier, Sæbe, Lærret, 
Cartun, Ry, Baand, Bindler og andre smaa Sager, samt engandske 
liden Vin- og Brendevinshandel, der bliver solgt her i Byen og 
noget lidet deraf til Landmanden. Derimod indkiøbes fra Land
manden alle Slay s Kornvarer, Fedevarer og andet, som Bonden 
har at sælge. 

Byen bestaa ungefehr i 160 lndvaanere med Enker og af
takkede Folk inclusiDe, hvoraf %, Part ere fattige, og iblandt 
mange forarmede, der nærer sig af lidet Aggerdyrkning, Vogn
mændskiørsel, Handverkere, Fiskere og Daglønnere. 

§ 2. 
Denne Byes Fattigdom er saa stor, at den ikke kan lønne 

de tvende Rettens Betientere, Byefogeden og Byeskriveren. De 
har ikke det daglige kiære Brød at leve af. W e n d s H e r r e t s 
Fogderie og Skrivere er gaaen faa deres Formænd, Løn har de 
ikke, undtagen lidet af Stadepenge ved Markederne og lidet af 
uvisse Indkomster, der aarlig kan beløbe sig til 30 Rdr. Bye
skriveren, som for egne Penge maa bekoste Protocollerne, ny
der aarlig Løn af Byen 6 Rdl. 4 Mk. Hellers er af anden Her-

. lighed ingen. Fællet er her ikke uden et Hæstemarkedstorv, 
der og bruges til Campereplads vor · (!) Cavaleriet ved Tmns
portering. 
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Aarsage n' til Byens store F~ttigdom er følgende: 
(a). Har i forige Tider, ungefehr til Landmaalingen skede, 

ligget her til Byen en stor Herlighed af Skov og Græsgang, saa
som en stor Del Jord paa næste Bondebye, Skrillinge, Mark 
1/4 Mil herfra, nu Bondeby Stauerby tilhørende, en Del Jorder 
paa Roerslef Mark 8/4 Mile herfra, som Roerslef Bye nu til
hører, Rubecks Vandmølle med Agger og Eng samt Aale· 
gaard og Sildgarnsstade, som nu tilhører Hindsgavles Eiere, 

·. 

Middelfart t 7 55. 
(Efter Fr. d. 5tes Atlas.) 

en stor Del Jord af Agger, Eng og Skov fra Skovgierdet ved 
Middelfaribs syndreMark og indtil den saakaldede hellige 
Kilde, der nu ligger til Hindgavel, [og] som efter gamle 
Folkes Sigelse paa en sær besynderlig Maade er kommen fra 
Byen. Thi før Souverainitetet var Tygge Biilow (!) 1

) Amtmand 
paa H i n d s g a u l, og som han var gandske ha ard mod M i d
delfarth med Kiørsel og frie Ægter, maatte de efter hans Be
giær lade ham faa dette Jord med Engbond og Skov for at be
fries for de mange frie Ægter, som han selv skal have tilbudet 

1
) Tyge Below til Frøstru'p var 1650-56 Lensmand paa Hindsgavl 

og fra 1671 til c. 1676 Amtmand over Hindsgavl Amt. 
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dem og holdt en kort Tid, da Bønderne i den Stæd maatte 
kiØI·e. Men siden maatte Middelfart igien som før giøre frie 
Reiser og fik dermed ei andet for deres· Jord og Skove. 

Anno 1696 tilkiøbte H i n d s g a v l s Eiere sig af afgangne 
Borgernæster Svensen 1

) en Lykke tet udenfor Byen af3Tdr. 
l Skp. 1/2 Alb. Hartkorn, hvilket og saavelsom forige er hen
lagt under H i n d s g a u l s Enemærker, saa at denne By es J ord er 
nu ikkun er med Sognepræstens, Kirkens, Lafineskolens og de 
fattiges Jorder samt Lykker og Hauger efter nye Matricul 97 Td. 
4 Skp. 21/2 Alb. Hartkorn, hYoraf gøres alle paakommende frie 
Ægter, som undertiden ere mange og altsaa trøkker Byen me
get. Stribs Færgestæds Anleggelse 1/2 Mil fra Byen hielper 
og til dens Ruin. Derpaa er 2 Færgemænd, som begge har en 
stor Del J ord og Aufling, H i n d s g a v l ti !hørende, der ligesaa 
tilforn har lagt til Middelfart; derfra kiøres alle de Vogn
mandsægter fra J y l l a n d, som gi ves Penge for, men hvad Fri
ægter der falder, rnaa Middelfarts Vognmænd kiØl·e, efter Pas
ses Udvisning hente dem paa Strib og køre til Odense. 

(b). I denne Sag kunde Byen og Betienterne lettelig hielpes, 
om Wends Herret allernaadigst maatte tages fra Bog Her
r e t og legges hertil igien, da Herretsfogeden og Byefogeden i 
Assens, som er Herretsskrivere, nok kunde leve af det ene 
Herret ligesaavel som andetslæd s - - - - -. « 

(c). Amts- og Regimentsstyerne samt Strømmetolden er og gaaen 
herfra, og ved F r i e d e r i:ci a Stabbelstads Indrettelse, der ligger 
en liden Mil herfra, er fornevnte Strømmetold der henlagt, h vil
ket meget har sveket Byens Næring. 

(d). Efterat Friedericia var indrettet, og de havde faaet 
Færgestredet lige overfor dem, har de og derefter faaet det saa
vidt, at maatte overføre alt, hvad her i Landet kunde indkøbes 
af alle Slags Korn, Fedevarer, og andet, som tilforn her ved 
Landmanden ei: ført igiennem Byen og herfra til Friedericia 
Stabbelstad, hvorfore og Tolderen her maa hold~ en Karl. paa 
Strieb for der at tage mod Hans Maiest.• Told. Herunder er 
dette beklageligt, at i hver Bye findes 2 a 3 af Gaardmænd og 

') H a n s S v e n d s e n 7 Aug. 1694 til 1697 samt fra 7. Jan. 1702 Raad 
mand og 30. Juni s. A. Borgmester i Middelfart. Var 1685-96 Forpagter 
af Hindsgavl. Begr. 2. Jan. 1709 •henved 60 Aar gl.• 
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Husmænd, som ere Landprangere, der streifer Byer og Sogner 
igiennem og der opkiøber alt, hvad Bonden har at selge, som 
disse Prangere igien afsetter, særdeles i F r i e d e ri c i a, der er 
consumptionsfrie og derfore kan give noget mere for Varerne
- - -. Foruden dette begaaes her et langt større Landprang 
med Salt, Jern, Tobak, Sarger, Ry og fint Lærret med andet 
mere, som Landmanden vandler og handler med 'mellem hver
andre, hvilket indsniges fra Holsteens ['J: Slesvigs] Kiøbstæ
der, saasom A p enraade, Flensborg og flere Stæder. Derimod 
udpracticeres her af Landet til H o l s t e e n andre Varer, fordi 
omkring Strandbredden ikke er sterk Tilsyn nok. Strandridde
ren kan det ikke udrette, som boer i F a a b o r g og Strandside
veien i hans District er henved 10 Mile - -

§ 3. 
Her ved Byen ere 7 Fartøier, hvoriblandt et Skib paa 42 

Læster. De farer fra adskellige Stæder, hvor de bedst kan blive 
befragted. 

§ 4. 
Her er ingen Fabriquer eller Manufacturer. Det var at øn

ske, at tvende Klædemagere, eller idet mindste Overskiærere, 
var her i Landet - - -. 

Ellers giøres her nu adskellige Slags stribet og andet smukt 
Tøi saavel til Mands- som Fruentømmerklæder, hvorved mange 
Penge,· cicr ellers vilde gaa udenlands, indeholdes. 

§ 5. 
Her· findes ingen Kiøbmændslaug, men her er dog 11 Mænd, 

som handler lidet, de fleste i maadelig og nogle i slet Tilstand. 
Skomagerlanget bestaar af 11 Mænd; de 4 deraf synes at være 
i maadelig Stand men de øvrige forarmede . 

l Kaabersmed, l Farver, 2 Bagere, 2 Grovsmedde, 2 Klein
smedde, 2 S~edkere, l Murmæster, 3 Skrædere, alle i slet 
Stand; 3 Faryere, 2 Handskemagere, l Hattemager, l Rebslager, 
l Tobaksbinder, l Dreier, l Saddelmager, 2 Bødkere, 2 Tømmer
mænd, 3 Vævere. Desforuden er her et Vognmandslaug, som 
er næsten paa Knæerne for de mange fri Reiser. Endnu et 
Marsvihdslaug, bestaaende af 30 Fiskere, som tillige giør Hans 
Maist.s Transport og ere i slet Tilstand. Dem er mellem sig 
forundt et Liglaug foruden Borgerliglauget, her findes i Byen. 
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noget af samme undertiden ei i ringeste bær til, samt og disver 
iblandt er faldet Mixvext paa Sædelandet. 

3die Post. 
Kan ieg eiheller andet melde end sandfærdel~g maae tilstaae, 

Bønderne merkelig har aftaget formedelst anførte Aarsager i 
lste og 2den Post, samt og fordie, at naar Grøden er noget vel 
tilvoxen, har den endel Aaringer ikkuns været i ringe Pris, at 
de for samme har kuns faaet liden Betalling fremfor i forrige 
Tider. Og det meste af Grevskabets eget Bønderhartkorn har 
og tilforn været Hans Kong!. Maiestæts Ryttergods, som i den 
Tid har nødt stoer. Moderation paa Harikonet i Rytterhol d, mens 
nu, siden de er lagt under Grevskabet, maae contribuere af det 
fulde Hartkor n, hvoraf alle høikongelige Contributioners Udre~ 

deJse har lige fuldt continueret, hvoraf det høigrevelige Her
skab fordeles (!) har maatte giort Forskud, henseende vedkom
mendes slette Tilstand. 

Hvad 4de, 5te, 6te og 7de Post 
betretfer formener ieg underdanigst at vedkommer Kiøbste

derne og altsaa ei noget derom kan melde. 

8de Post. 
Anlangende om der er Indbyggere nok til at dyrke Land

væsenet og Agerdyrkelsen og om samme ei kunde være at for 
bedre etc., da findes her i forbemeldte Grevskabet, saavel saa vidt 
Grevskabet er tilhørende som andre Proprietaries, saa mange 
Beboere af Bønder til den Grund, de ere i Brug tildelte, at de 
samme saa yderlig driver og dyrker, som ske kan, saa ieg ei 
skiønner, at samme i den Fald eller Bonden paa anden Maade 
er at forbedre og hielpe, uden det allene nest Guds Forsiun 
maatte enten komme fra Hans Kgl. Maiestæts høie Naade ved 
Contributioners Lindring eller Prisernis merkelige Forandring 
paa det, Bønderne kunde have at selge. Hvilket er min under
danigste og sandferdigste Beretning - - -

M. Holst.l) 
Oregaard d. 30. Julii 1735. 

1) Martin u s Holst blev 8. Marts 1726 adjung. og 28. Juni 1737 Byfoged 
i Bogense samt konf. 23. Aug. s. A. tillige som Birkedommer i Gyldensteen B. 
t 30. April 1773 paa Maderupgaard i Særslev Sogn. 

• 
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Einsidelsburg Birk. 

lste Post. 
Friherskabet E i n s i d e l s b u r g s Birkes Destricht bestaar mest 

udi eet Sogn, Agern-is Sogn, og der udi tvende Byer, Ager
n e s og T o r r e s e. 

Udi Agernis By hele og halve Gaarder er tilsammen: 21. 
Udi Tørrese med et Bolig, hele og halve: 20. Saa og 7 

halve Gaarde udi Baarese i Krogsbølle Sogn, som og der
under hen hører og sorterer. 

Ellers har de til bemeldte Byer, Agernis og Tørrese, ik
kun tvende Marker, som aarlig er i Brug og am·lig Jord, og til 
hver By en liden Fellidt, som altid er Fellidt. Som alt, Iige
saavel som Hovedgaarden Einsidelburgs Ennemerker, ligger 
yderst af den norden Kant her i Landet paa Slette n, grend
sende langs med den store Nordenstrand, der og aarlig Tid ef
ter anden og i 'den Tid mod et halvhundrede Aar, ieg samme 
Egn har verit bekiendt, · merkelig paa den norden Side af Stran
den er udskylt og borttaget mange Fauner ind af Grunden. 

Samme tvende Marker, som aarlig dyrkes, giver ikkun maa
delig Korn, særdelis udi tørre og hede Sommerveirlig, og for
medelst Almuen ikke kan holde saa meget Creatur, at saa 
meget Giødning kan sambles, som til Jordens Dyrkelse kunde 
behøvis. Og har samme Byer slet ingen Ildebrand, uden hvis 
ringe ·Flatter, som skiæris af Felleden, og ellers hvis Herska
skabet af andet ·nermiste tilligende Gaard og Godsis Grund 
endelig aarligen maa forhielpe for at holde Godsit i den Tilstand, 
at -kongelige Contributioner deraf nødvendig kan udbringes. 

Til begge bemeldte Byer er ikkun gandske liden Høauling, 
og det lidet, der er, er salt og syltig af Stranden, som i høi 
Floed og Vande overskylles. Samme Byer bruger ingen Hand
ling. 

Friherskabet Kiørup Gods. 
Beligende nogle arnligende Sogner, dog det meste dertil 

hørende er udi N æ r a a e S o g n og B y, hvorudi er 15 hele og 
halve Gaarder og en øde Gaard. Er efter deris Tilstand høit
skyldende og Almuen derudi fattig. Samme By har gandske 
lidet Høeauling, at ingen Mand kan aule over 3 a 4 smaa Les. 

36* 
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Haver og ingen Tørveskiær, uden hvis Herskabet dennem af 
Gaardens Grund til høi Nødvendighed maa forunde. 

Nok udi samme Sogn er udi Ringe By 3 Bønder og l i 
Bredstru p, der have lidet Høeauling og lidet Tørveskiær. Nok 
i samme Sogn i Roesløf 3 Bønder, hvortil gandske liden Høe
auling og ingen Tørveskiær. Udi Krogsbølle Sogn og By l 
Gaard; dertil er noget Høebiering og Tørveskiær. Udi Gønstru p1) 

2 Gaarde, dertil ligesaa noget Høeauling og Tørveskiær. Udi 
Gyngstrup 8 hele og halve Gaarder; er og noget Høeauling og 
Tørveskiær. U ger s l ø f Sogn og By: l Halvgaard; har og lidet 
Høeauling og lidet Tørveskiær. Nok udi Høyrup Sogn og By 2 . 
halve Gaarder; har lidet Høeauling, men inge1;1 Tørveskiær. 

Udi Grind løs se Sogn og By 3 Gaarder; har og noget Høeau
ling og Tørveskiær. l Halvgaard i M e l b y Sogn og By og 2 
G a arder i S k o v b y Sogn; har og nogen Engbond og Tørveskiær. 
Nok l Gaard i S k a m by Sogn og 2 Boliger; har hve.rken Hø
biering eller Tørveskiær. Nok l Gaard i Skeby Sogn i Gier
schouf; har og lidet Høebiering, mens ingen Tørveskiær. Nok 
l Gaard i Bedsløf Sogn og By og l Gaard i Hvellinge i 
samme Sogn; har og Høebiering og Tørveskiær. Nok l Gaard 
i Naarup Sogn i Has[mark]; har noget Høbiering og gandske 
lidet Tørveskiær. 

Saavidt mig er bevidst, er ingen Steder i begge Friherska
bers Destrict, at Aniingen kan forbedris. 

Ellers er endnu at erindre, at udi N æ r a a Sogn ligger 3d e smaa 
Vandmøller: 

Holme Mølle kaldet ligger under Kiørup Hovedgaardstaxt. 
Renge Mølle kaldet, ligger under Einsidelsburgs Hoved

gaardstaxt. 
Nok en anden lille Mølle, kaldet Bredstrup Mølle, er ei un

der Hovedgaardstaxt. Mens alle 3 [ere] slette Møller, at naar tørre 
Somre indfalder, kan [de) ikke male og har da ingen Næring. 

Nok .er en Veirmølle i Agernis Sogn, kaldes Agernis 
Veirmølle; ligger under Friherskabet Einsidel.sborgs Ho
vedgaardstaxt. 

Dette er alt, hvis ieg ved om Friherskabernis Gods og om
ligende Sogners Tilstand at erindre. Ellers, om det maatte være uden 

1
) o: Gundstrup. 
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Fortrydelse, kunde og herved erindris, at endskiønt, Gud være 
lovit! at Landet er overflødig folkerigt af Mand- og Qvindkiøn, 
saa er dog Almuen her paa E ignerne undertiden hel forlegen 
for Tienistefo lk, bestaaende derudi, at en Del af Mandkiønnet 
ikke kan nøies med den Løn, Bonden kan komme af Sted, 
men vil have Sæd, hvortil noget af Bondens bedste Jord med
gaar; og nuomstundPr en Dreng vil have ligesaameget Løn, som 
en Karl i forige Tider har bekommit L). · Og allermest manglis 
for Qvindkiøn, der nu disse Aaringer, Gud være lovit! er goed 
Tid paa; fordi heller en Del vil sidde for dem selv end tiPnne 
og dog ei giver mere i Skat end dem, der tienner stadig og troe
lig, saa Landmanden undertiden lider Mangel for Hielp til de
ris Arbeid og Næring at for[t]sette. 

Her gaar og endel her paa al Slettens Eign udi Svang, 
som er Almuen selv til stoPr Skade, med de mange unyttige 
Indheigninger, der af Fellederne indtagis, der ei allene skader 
udi Aulingen, thi hvor Leidemarker er, bliver i nogle Aar igien 
derpfter ikke saa godt Korn som ellers, hvor det ligger i Fellidt, 
og Creaturet igien lidPr MangPl for Græsning paa Felleden. 
Ja Underskoven, som ellers paa al Slettens Eign ikkun 
er lidet at finde (nermere end udi Hans Kong!. Maiestæts De
strict), derved lader temmelig Afgang. Om dette maatte tagis i 
Consideration, siunis kunde være Landet og hele Sletten s Eign 
gau[n]lig baade paa Gresning og Creatur, og kunde sparis me~ 
get Arbeid, som ellers paa slig unyttige Indheigninger vorder 
anvendt, om Felleden, som i forige Tider, kunde forblive, at 
ingen lndheigninger deraf imod Loven, sær Stufjord~) undtagen, 
maatte tilladis at indtage. 

Bolmeroed d. 18. Juli 1735. L. Jacobs.en. 3) 

Om Odensee Kiøbstæd. 
§ l. 

I Odensee Kiøbstad findes 7 til 800 lndvaanere. Dens Næ
ring og Handlering bestaar baade udi Kiøbmandskab og Han -

') Karlenes Aarsløn paa dette Tidspunkt var ca. 10 a 14 Rdlr. Pigernes 
5 a 6 ·Rdlr. ') Jord, der er frasolgt Fællesskabet. 8) L a u r i t z J a c o b s e n . 
12. Juni 1705 konf. Birkefoged i E. og K. Birker. 23. Okt. s. A. g. i Kørup K. 
m. Anna VeseL Han t 10. Feb. 1742. 
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del af adskellige Slags Varer, som Kiøbmændene med deres egne 
smaa Fartøier mest fra Liibeck og Flensborg hiemfører, 
saavelsom Korn og Fedevarer, som Kiøbmændene til Norge 
henskikker og derfra Jern, TømmPr og andre Molerialia samt 
Fiskevarer igien hidbringer. Særdeles leve og ernærer de fleste 
af Borgerskabet sig med adskelligt H and \'erksarbeide--; men 
Auling og Kornsæd bruges her ikkuns gandske lidet - -

Odense t 756 
(Efter Fr. d . 5tes Atlas.) 

§ 2. 
Herforuden bruges i Odense en temmelig Handel med Han

gem-ter, saa at ei allene Byen, men endog til Dels Landet og an
dre Kiøbstæder, dermed bliver forsynet. Der findes og Kiædel
førere og Glaskremmere, som gaar fra een By til anden. 

§ 3. 
Byen har, saavidt Huse og Bygninger angaar, en Del taget, 

at der Tid efter anden adskellige, men mest smaa, Huse og Byg
ninger her og der ere bleven opbygt, hvoraf en Del bruges som 
Braqver til lndqvartering, men de fleste med reducerede Folk 
og andre, der ved den Anledning her til Byen fra Landet ind
flytter, ere op fyldte og mere ere Byen til Byrde end til Gavn, 
da de intet formaar at svare enten til Byen eller Kongen. Men 
hvad Byens egent lige Væsen og Velstand anbelanger, saa ~ndes 
der ikkun faa velhavende Indvaanere, en Del ikkuns maadelige 
og en Del i slet Tilstand. 
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§ 4. 
Den fornemmeste, rette og sande Aarsag til Byens Aftagelse 

er denne, at Indbyggerne ikke nu som tilforn søger fremmede 
Stæder og som andre Nationer vide at giøre sig til stor Fordel 
for at hente dt>res Varer fra første Haand1 saasom til Spanien 
Franchrig, Engeland, Holland, Riga, Kønigsberg, men 
i den Stred lader Lubeck og Flensborg hente saadanne 
Varer. for igen at høkre dem ud til dette Riges Kiøbstæder og 
saaledes lader fremmede den Profil, de selv kunde have - - . 

Følgende s.ynes rllers fornemmelig at være Aarsage i Han
delens slette Tilstand: 

(a). Handelen er bleven svekket baade med saa megen util
ladelig Landprang, Omkøbbe1'e, Bissekræmmere og andre - - . 

(b). Kiøbmændenes endel egen Efterladenhed, at de ikke fra 
første Haand henter og indbqnger ·deres . Varer, som og deres 
Uformuenhed; at en Del af dem ikke selv formaar at giøre 
det--. 

(c). Den utidig og lastværdig Overdaadighed, der findes 
iblandt de fleste af den gemene Mand, da de baade i Klæde
dragt og andet mere langt over deres Stand og Evne søger at 
overgaa hinanden og baade ved denne og anden Daarlighed i 
deres bedste Aar ilde anvender og tilsetter alt, hvis de efter
haanden kan fortiene og siden i Alderdommen maa leve i Ar
mod og slet Stand. 

(d). De unyttige og fordervelige Processer, som her ideligen 
forefalder, hvorved Enighed og Kiærlighed, der skulde fremme 
Velstand og Velsignelse, gandske undertrøkkes, og derimod Had 
og Uenigherl, der forvolder ald Fordærvelse, daglig tiltager, og 
~rrved saa mange, særdeles den gemene og enfoldige Almue, 
tilsætter deres Velfærd og Formue. 

(e). De mange lade og løse, unyttige Folk, der Tid efter an
den sig her jndsniger og bliver Byen til daglig Last og Byrde, 
saasom den tiltagne Mengde af reducerle Folk, der her ved Slæ
det nedsætter sig, Borgerskabet i Almindelighed til største Af
gang i deres Næring og Brug. 

§ 5. 
De her ved Stædet ind- og udgaaede Varer føres i Alminde

lighed ved Byens egne og undertiden ved andre Hans Kgl. Maie-
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stæts Undersaatters Skibe og Fartøier. Men Skibsfarten her til 
Byen er hel besværlig, da der fra Indløbet af M i d s a n d til den 
nuværende Lade- og Lodseplads er 2 Mile og derfra til Skib
broen 1/ 2 Mil, hvorimellem de Negolierende med Baader maa 
føre deres Gods i Land til Skibbroen og siden derfra 11/2 Fier
dingvei vogne det op til Byen, som alt forvolder stor Besvær
lighed og en Del Bekostning - - . 

De ved nærværende Tid her for Byen befindende og IndYaa 
nerne tilhørende Fartøier og Skibe ere ikkun udi alt sytten Stykker 
fra 21 til 3 Læster: et Skib dr. :l1 Læster, en Galioth d r. 13 
Læster, en ditto dr. 13 Læster, en ditto dr. 12 Læster, en Jagd 
dr. 11 Læster, en Galioth dr. 11 Læster, en ditto dr. 11 Læster, 
en Jagt dr. 11 Læster, en Skude dr. 10 Læster, en Galioth dr. 
9 Læster, en ditto dr. 9 Læster, en Jagt dr. 7 Læster, en ditto 
dr. 7 Læster, en · ditto dr. 7 Læster, en ditto dr. 61/2 Læst, en 
ditto dr. 41

/2 Læst og en ditto af 3 Læsters Drægtighed, hvis 
Fart mestendels gaar til Norge, Liibeck, Flensborg samt 
andre Stæder udi Hans Maiestæts Riger og Fyrstendøm m er. 

Til Norge udfører de Korn og Fedevarer med mere, som 
her udi Landet fa lder, og derfra igien hiemfører Jern, Tønder(!), 
Bredder samt alle Slags Fiskevarer, som forhen er meldet, og 
til L ii b e c k og F l e n s b u r g iligemaade Korn og andre Landets 
Varer ; og derfra henter [de] alle Slags Kramvarer. Fra Land
stæderne heromkring indføres alle Slags Korn varer, Qvæg og · 
Fedevarer med mere af Landets adskellige Producter, som til 
Forhandling udi Byen indkommer. 

§ 6. 
Fabriqver eller Manufacturer er her ikke og er eiheller be

vidst her at have været; men det var baade ønskeligt og høit
fornøden, at det paa et eller andet beqvem Stæd til Landets 
Nytte kunde indrettes, og de mange ørkesløse Folk og Ledig
giengere, der heller søger at føre et mageligt og uordentlig Lev
net end med Umage og Skikkelighed at tiene for deres Brød, 
derved nogenlunde kunde afskaffes, og Landet i Almindelighed 
gavnes. 

§ 7. 
De som allernaadigst ere priviligerede og have Monopolium 
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ere allemiste Appothecer von Westen1), Tobaksbinder Pas 
sa u2), 3 Chinzrgi 3) og 4 Farvere, som paa deres Livstid der
med ere benaadede. 

§ 8. 
De her udi Byen befindende Laug og Societeter og deres 

Antal ere efterfølgende, nemlig: 
Kræmmerlanget bestaar af 34 
Chiiurgi. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Skoemagerlauget. . . . . . . . . . 65 
Handskmagerlauget . . . . . . . 38 
Skrædderlanget . . . . . . . . . . . 25 
Snedkerlanget .. ·. . . . . . . . .. . 14 
Smeddelauget .. ........... 8 
Uhrmagerlauget. . . . . . . . . . . .3 
Kaabersmedde . . . . . . . . . . . . 3 
Sverdfegere . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bagerlanget . . . . . . . . . . . . . . 11 
Murmesterlanget. . . . . . . . . . 11 

1) Johan Christop h er v. Westen, f. 20. Okt. 1701, t 4. Dec. 1774. 
J fr. E. Dam: Odense Løveapoteks Hist. p. 51 - 69. 

2
) J a c o b P a s s a u, der i 27 Aar havde været Tobaksspinder i Flensborg. 

nedsatte sig 1731 i Odense og overtog det derværende Tobaksspinde1·i, hvis 

Indehaver, Raadmand Samue l Joachim Grubbe (g. m . Margrethe He
l e n e, Enke efter Tobaksspinder V o l r a t h D a m) ikke var i Stand til at fort
sætte Bedriften paa Grund af Sygdom og Gæld. Passans Hustru hed M a r i a 
Ca t h ri n e. 

3) 7. Juli 1727 indrømmes det • de tvende nuværende Chirurgii i Odense <, 
Hans [Andersen) Richart og Johan Daniel Wandeler, atder »hver
ken nu eller i Fremtiden maa være mere end tvende Chirurgii i Odense • . Ikke 
desto mindre tillades det 25. Aug. 1727 W a l t h er K a u t (g. )n. S u s a n n e 
Dorothea Panch og t 20. Okt. 1757) at nedsætte sig i B)·en, da Richart paa 
Grund af Alderdom og Svaghed ej var Byen til nogen Nytte. Dog maatte der 
efter Richarts Død kun være de ·2 Kirurger i O. Ej heller blev dette overholdt, 
thi efter Richarts Død 1729 fik Johan Henrik Rehse 8. Aug. s. · A. Til
ladelse til at nedsætte sig i O. - R e h s e var db t. i Bergedorf i Holsten 12. 
Marts 1700 (Søn af J o a c h i m R. og A n n a S o p h i a) og konditionerede, efter 
endt Læretid hjemme, i Liibeck, Kønigsberg, Memel, Stochholm, Riga og sidst i 
Odense hos ovennævnte Richart i 21

/• Aar. Eksamineret i Kbhvn. 26 . .Juni 1730. 
G. 1) m. Elisabeth Richart, D. a. H. R. 2

) Sept.1732 m . Maren Bare
hansen. Han døde 6. Juni 1769. -J. D. Wande!er afstod 31. Aug. 1754 og 
flyttede til Fredericia som Regimentsfeltskær, men begravedes ikke de1·. G. m. 
Marie Rebeldut Limford t, f. c. 1690, beg1·. i F. 8. Juni 1757. 1758 solgte 
han sin Gaard i Odense. 
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Trædreierlauget. . . . . . . . . . . 6 
Bødkerlauget . . . . . . . . . . . . . 11 
Sadelmagerlauget . . . . . . . . . 6 
GuldsmedlaugeL . . . . . . . . . . 5 
Malerlauget . . . . . . . . . . . . .. . 4 
Feldberederlauget . . . . . . . . . 11 
Hattemagerlauget . . . . . . . . . 5 
Veverlauget . . . . . . . . . . . . . . 8 
Slagterlauget . . . . . . . . . . . . . 10 
Vognmandslauget . ..... . .. 16 
Bogbinderlauget. . . . . . . . . . 4 

Desom ingen Laug haver: 
Farvere . . .... .. .. . .. . . . ·.. 4 
Peryqvemagere . . . . . . . . . . . 6 
Tømmermænd.. .... . . . ... 7 
Kandestøbere. . . . . . . . . . . . . 3 
Pottemagere . . . . . . . . . . . . . . 6 
Glarmæstere. . . . . . . . . . . . . . 4. 

Herforuden 2 Ligsocieteter og l Skiøttelaug. 

Om Bogense Kiøbstæd. 
§ l. 

Bogense Byes Handel, 1\'egotie og Næring er ringe. En 
liden Del nærer sig ved den liden Kiøbmandshandling, og en Del 
nærer sig af den Auling, her er til Byen. De øvrige gaar i Dag
leie, saa Næringen i enhver Stand er liden og ringe. 

§ 2. 
Paa nogle Aar har denne By taget til i Bygning men der

imod af i Næring. Aarsagen synes at være, at en Del haver 
sat deres Penge paa Bygninger, dels lidt stor Skade ved de 
svenske F~nger, som her i Krigens Tid vare indqvarterede1). 

1
) Efter S t e n b o c k s Overgivelse af T ø n n i n g e n 1713 indkvarteredes 

svenske Fanger Landet over. 1716 indgaves Regning over de svenske Fangers 
Gæld til B o g e n s e By, stor 1305 Rdl. 4 Mk. 13 Sk. (Vedet Simonsen : Elved
gaard II p. 92). Endnu i 1743 nævnes i Bogense >Samuel Ørn, en af de 
svenske Fanger, en gammel Mand, som gaar i Dagleje•. (Beregning over Extra
skatterne 1743.) .Jfr. i øvrigt : Tnxen: St. nordiske Krig, og Indb. 1714 om de 
sv. Fanger (Stiftsarkivet). 
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Men fornemmelig er Aarsagen den store skadelige Landprang, 
som heromkring begaaes - . - - . 

Der befindes og nu en Del Handverksmæstere paa Landet af 
alle Slags, endogsaa gandske nær herved, og af hvilke ere mange, 
som ere fløtted ud af Kiøbstæderne, og de, som holder baade 
Svende og Drenge - - - . 

Con s u m ptionsforpagtn ingen er og hel skadelig. Den d ri ves 
I ved] hver Forpagtning høier!l og høiere, og den rige beholder 
den derved, som undertrykker den fattige. 

Det er hel skadelig i en By, hvor den rige søger at under
trykke den fattige', som vel ofte kan ske, naar Consumptions
forpagteren faar ringeste Had til en fattig, ligesom og, hvor Con
sumptionsforpagteren og Toldbetienten bruger Kiøbmandshandel 
og borger lig Næring, der er Hans Maiestæts Kiøbstads Porte og 
Nøgler betroed, og derover regiærer Nat og Dag, hvilket bedes 
Hans Maiestæt vilde under stor Straf forbyde dem 1). 

Byen tager og stor Skade ved Postmæsteren, som tilligemed 
en anden Mand vil være fri for borgerlig Tynge at svare, uag
tet de dog bruge stor Handel. Allene for de faa Breve, som til 
O d e n s e bortsend es, hvortil tilforn aldrig har været brugt Post
mæster, men allene et Postbud, hvilket nu som før kunde være 
nok, hvorved Byen af sligen Postmæster og Medhiælper blev 
befried for Indpas i deres Næring 2

). Stempelpapirforvalte-

1) Daværende Konsumtionsforpagter var den nedenfor nævnte J ø r g e n 
W e d e r k i n c k. Tolder var P e d e r B ø g v a d. 

') Denne saa lidet afholdte Postmester var J ø r g e n H e n r i k s e n W e d e r 
k i n c k, der oprindelig var 'Købmand i Bogense og hurtigt at·bejdede sig op til 
e n af Byens rigeste Mænd. 1708 nævnes han som. Ejer af 2 Gaarde, 5 Vaa
ninger, 2 Gaardsejer samt Parter i. en tredie, l Damhauge, l Løkke samt l He
stemøl!e i Bogense. Han omtales som Kirkeværge og Konsumtionsforpagter . 
Omkring Aar 1700 -- vistnok 1699 - blev han Postmester i B., fra hvilken 
Stilling han afskedigedes 1707, fordi han >undslog sig for borgerlig Tynge, end
da han drev den største Næring• . Samtidig fik Indehaveren af det danske 
Postam t, D o r o t h e a K r a g, Besked paa, at hvis der endelig skulde indsættes 
en Postmester der i Byen, maatte det være en, der ikke unddrog s ig fra >bor
gerlig Tynge < ; e llers skulde Byen nøjes med et Postbud som før i Tiden. (Sjæl!. 
Tegn. 1707 Nr. 328 og 1708 Nr. 90.) 

Imid lertid maa W. have haft indflydelsesrige Beskyttere, thi han s y n e s 
at være forbleven i en Stilling' som >Bipostmest er«, hvis eneste Hverv det var 
at holde en Postrytter, der 4 Gange om Ugen besørgede Postgangen mellem 
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ren 1) bruger og borgerlig Næring uden at vil svare noget derfor til 
Byen, endskiønt han hele Aaret negolierer med Penge . 

§ 3. 
De her ind- og udgaaede Varer føres mest ved fremmede 

Skibe. Skibsfart er her god nok men en besværlig Havn, be
synderlig om Vinteren for Fartøierne meget ondt at komme 
til og fra Skibene, siden her er lang Vei med flad Vand fra 
Havnen til Landet, siden de mest maa gaa i Vandet, siden her 
ingen Skibbro er2). Her er ingen Skibberomme3) til Byen uden 
allene tvende smaa J agter, hver omtrent paa 150 til 200 Tdr. 
Korn. Deres meste Fart er paa Kiøbenhavn med Kongens 
Korn og andet mere, saa og med Fedevarer. Undertiden giør 
de og en Reise paa Holsteen ('J: Slesvig), naar de kan faa 
Fragt herfra Byen. Føres mest Tømmer fra N o r g e og Korn 
derhen med fremmede Fartøier. 

§ 4. 
Her er ingen Slags Fabriquer eller Manufactrzrer. Postmæ

steren har paa 2 Aar holdet en Reformeret, som planter Tobak. 
Her menes at have været et Klædemanufactrzr, da Stampemøl
len var i Stand; men ingen er nu, som derom kan give nogen 
Forklaring. Her var ellers god Leilighed til at indrette en 

Odense og Bogense. 1720 blev han tillige Birkeskriver i Gyldensteen Birk og 
18. Mai 1731 opnaaede han Bestalling som Postmester. W. var to Gange gift : 
l) 27. Marts 1695 m. Marie ( eller Maren? ) Hansdatter, D. af en Raad
mand i Bogense. Hun døde omkring Januar 1715, og aller·ede 12. April s. A·. 
ægtede W. 2) Annielle Cecilia Gerlach, t Jan. 1734. Han var Fa
der til 31 Børn (21 født i første Ægteskab), hvoraf dog de 15 døde som smaa. 
Wederldnck døde 1744. 

') Muligvis den U l r i k S i d s k e r (Z i d s k e r), der nævnes 1711 som Stem· 
pelpapirforvalter i Bogense og kaldes • Broder • til ovenn ævnte J ø r g e n W e 
d e r k i n c k. (W ed el Simonsen : E lvedgaard II pag. 68 - 69.) 

2
) 1767 hedder det om B o g e n s e : >Sejladsen er i slet Stand; her er in

gen Havn, ingen Skibsbro - - - . Strandbredden er saa flak, at man i Van
det maa !døre Varerne til eller fra Baadene, som bringer dem til Skibene. De 
3 Fartøjer, som her have hiemme, maa søge deres Vinterleie i Stra ndvig, der 
indløber mellem de tvende Øer Lindholm og Stegøe, 'i• Miil fra Byen<. 

(Dannemarks Speil 1767.) 
8
) S k i b e r u m, egentlig et Skibs Rum meligl1ed, Drægtighed. Her i Betyd

ningen: S k i b (Handelsskib). 
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Stampemølle, men ingen er her, som det Verk kunde fortsette 
af Mangel paa Penge. 

§ 5. 
Christ. Werderkinck, Postmæster (sic.)l), har Privilegium 

allene at maa· sælge Vin og fransk Brendevin, hvilket er Byen 
meget skadeligt, fordi Prisen opsettes, og Varerne ere slette. For
uden denne er her tvende Farvere, som paa Livstid ere privili
gerede2). 

§ 6. 
Her er ingen Laug, fordi her" er ikke saamange af hvert 

Handtering, at de kan holde Laug. Her er ingen Kiøbmænd, 
der som i forrige Tider holder nogen Kram 3); de har mesten 
Tømmer, Fiælle, Jern, Salt, Tiære og nogle undertiden lidet 
Gewiirtz. De kiøber Korn at skibe samt lidet Fedevarer, hvor
udi al deres Handling bestaar - - -. 

Med Flensborg har i nogle Aaringer herfra været en god 
Korn handling men nu lidet eller intet. De siger, at de faa 
bedre Kiøb paa Siælland og hos dem selv end her. Den 
onde Ladeplads her hindrer dem og. 

H and verksfolk ()r her følgende: 

2 Bagere 
2 Kleinsmede 

2 Tobaksspindere 
l Grovsmed 

1
) Christoffer Wederkinck, en Søn af ovennævnte Postmester og 

Birkeskriver J ø r g e n W., var f. c. 1705. Han erholdt 29. Marts 1727 Privi
legium paa at sælge Vin og fransk Brændevin i Bogense. 15. Dec. 1732 ægt~
de han Anna Maria Peders datter. 26. Marts 1735 fik han Konf. som suc
cederende Birkeskriver i Gyldensteen Birk, hvilket dog ikke kom ham til gode, 
idet han døde 1739, 5 Aar før Faderen. 

' ) Nemlig Jørgen Madsen Raffenberg, der 15. Juni 1731 erholdt Privile
gium som Far·ver i B., efter 11. Aug. 1720 at have ægtet Anna M argret h e N i els
datter Melhoph, E nke efter den forrige Farver Niels Rasmussen Bro c h. 
1737 fik Raffenberg udvir·ket, at h an alene maatte drive Farverhaandværket i 
Bogense, naar Indehaveren af det andet Privilegium, J o h a n n e M a r g r e t h e 
S p e n d, Enke efter Q v i r i n R a s m u s s e n, var afgaaet ved Døden. 

8
) Efter Ansøgning af de 3 Købmænd i Bogense, N i e l s [ N i e l s e n] 

Melhoph, Niels Holst og Jens Brandt, forbødesdet 1738 Haandværkere 
og andre uberettigede at drive Negotie i Byen. (Reskr. til Stiftsbeflm. af 12. 
Sept.1738). 1743 nævnes Melhoph i Beregningen over Ekstr·askatterne med Til
føjelsen: •ingen Nær·ing men lever i Fattigdom< . 
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3 Skræddere l Rokkeinager 
l Hattemager 2 Tømmermænd 
5 Skoernagere l Hiulmand 
5 Handskemagere l Saddelmager 
4 Snedkere l Murmester 

2 Malere 

men ingen Slagtere. Her har vel været en; men han maatte 
bortfløtte formedelst de mange her paa Landet i Nærværelsen 
sig opholdende Slagtere. 

Handverkerne ere her overalt kuns i temmelig Stand og ikke 
saa, at de kan holde en Svend; ingen behøves [h ]eller, siden de 
neppe kan faa saa meget Arbeide, de med deres egne Hender 
kan giøre. 

§ 7. 
Her findes vel de, som mangler Karle og Drenge, der kan 

oppasse deres liden Handtering, naar de reiser bort paa Hand
lingen, ligesom og de Handverksmæstere, som mangler Drenge 
af Aarsag, at de ikke maa flytte bort af Godserne, de er'e paa, 
og til Kiøbstæderne, og naar nogen fattig af Kiøbstaden nødes til 
at tage Tienni'ste paa Landet, tilegner sig Proprietairen den 
s a m m e R e t paa en saadan, som den paa hans Gods er 
fød(!) .. 

De mapge Procuratorer giør Landet stor Skade med deres 
ubillige Salarium. 

§ 8. 
Her til Byen er nogle omfløtte Øer, som dog mest kan kiø

res til undtagen ved Høivande. Derpaa er god Sædeland, men 
er besværligt at komme dertil og fra, fordi ingen Demninger er 
for Vandet, som dog lettelig kunde giøres, hvis Indbyggerne 
formaaede at bekoste det. 

Bie re og Aasum Herreder. 

§ l. 
Er disse Herreder under Odense Amt, som Landet roestendel 

overalt, bestaaende af temmelig godt Pløieland - -
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§ 2. 
Bestaar den ei udi andet, mig afvidende, her i Herrederne end 

af bare Agerdyrkning - -

§ 3 . 
Derom er mine allerunderdanigste ringe Tanker, at Landet 

uden Tvivl ei allene her, men endog overalt, merkelig maa være 
aftaget, siden der . fornemmis hos de fleste stor Trang (or daglig 
fornødene Udgifter saavel af høie som lave. Aarsagen dertil er 
vel denne, at Landmanden nu paa en Tid lang, som nok er 
bekiendt, fornemmelig en 8 a 10 Aar, ikke nær saa høit haver 
kunnet udbragt sit Korn eller Fredevarer som tilforn. Ja, ikke 
engang undertiden uden stor Besværlighed og Forlis kan for
maae Kiøbmænd til det at kiøbe. 

Af hvad Raison de Negolierende ikke vil kiøbe, kan bedre 
forklares fra Kiøbstæderne. Dogmener jeg, det maa bestaa 
derudi, at de af Stæderne herfra ikke har anden Handel med 
deslige Varer end paa Norge og Kiøbenhafn. Og naar, som da 
vel og undertiden sker, de ikke kan faa deres skadesløs Beta
ling og Bekostning, vil de heller sidde ledig end handle og tabe. 

§ 4. 
Vedkommer allene Kiøbstæderne. 

§§ 5 og 6. 
Om Fabriqver eller Manufaciurer etc., da findes der ingen 

§ 7. 
V e dk om m er Kiøbstæderne. 

§ 8. 
Da, foruden hvis herom er meldet, er iligemaade mine aller

underdanigste ringe Tanker, at Agerdyrkningen og Landvæsenet 
lider for endel under, at ingen dygtige Bønderkarle, og af den 
Formue, de kan antage Gaarde eller Gaardspart, paa mange 
Stæder er at bekomme, fordi, at om der end maatte findes nogle 
saadanne Personer paa visse af de store Gods, er de hæfted sam
mesteds efter den sidst ergangne Kongl. allernaadigste Forord
ning om den nye Landmilities Oprettelse, saa de, som tilforn 
ikke har haft saadanne Folk, fornemmelig en og anden Smaa-

Årbog for Odense og Assens Amter 1916



574 

proprietarier, der kan eie l, 2, 4 eller flere Bøndergaarde, ikke 
paa nogen Slags Maade kan faa døgtige Mandskab enten til Gaar
des Besiddelse eller Hans Maiestæts Tienneste. Et andet [er], 
at det i Almindelighed lader sig anse, ligesom de Mandskabe, 
der end maatte være, haYer tabt endel af den Flid og Spar
sommelighed, de før havde, baade at gøre sig duelig og døgtig 
i Landvæsenet og at samle sig de Kræfter, de kunde sette en 
Gaard i Stand med ved disses Tiltrædelse, formedelst de ikke 
som tilforn kan opsige deres Tienneste og adspørge deres Brød 
i Landet, hvor de vilde, og hvor de vented bedst at blive med
handlet. For det tredie er og endel baade før og endnu, der i 
deres unge Aar gifter sig, førend de er tienlig til at antage Gaards
part og holder det for bedre (helst i denne Tid, at alle Ting til 
Underholdning kan faaes paa Landet for ringe Pris) end at an

. tage enten Ga'ard eller H u s i Fæste, og n a ar saa sker, fa ar Ko-
nen Husværelse hos en Bonde, og ved det de da Tid efter an
den bliver saa hensiddende og samler Børn, bliver de jo mere 
og mere fattige, saa slige Folk er Landet til Byrde og ikke til 
Nøtte. Hvilket foraarsager og ende!, for det fjerde, at alle og 
enhver paa Landet beklager sig, at de ikke kan faa Tieuneste
piger til deres Arbeide, hvorunder mange maa lide, helst der
med og, ende! ugifte setter sig for sig selv og af Magelighed 
ikke vil tienne, fordi de kan have Føden for ringe [Pris], som 
meldt er. 

Keyrop den 18de Juli 1735. S. Lindegaard 1) . 

1
) S a l o m o n L i n d e g a a r d, en Købmandssøn fra Odense, f. 24. Jan. 1689, 

t 12. Jan. 1759, studerede Jura og var en Tid Fuldmægtig i Søkommisariatet. 
20. Jan. 1716 blev han Herredsfoged i Bjerge, Aasum og Vinding H. 
Han var Ejer af Keirup i Kjølstrup Sogn og den nu nedlagte Paarup
gaard. Gennem sin Hustru, Frederikke Christiane Scarvin, kom 
han i Besiddelse af en betydelig Arv, der tillod ham at købe H e Il e r u p i 
1739, hvorpaa han tog sin Afsked som Herredsfoged 1741. Aaret efter blev 
han Kancelliraad og 1751 Justitsraad. Enken døde 1768, og Boet opgjordes til 
omtrent 137,000 Rdl., hvilken Formue lagde Grunden til Efterkommernes 
mangeaarige Besiddelse af Herregaarden L y k k e s h o l m i E Il e s t e d Sogn. 

(Jfr. P. Lindegaard: Hist. Medd. o. Lykkesholm. Kbhvn. 1910. Bendz: 
Rønninge og Rolfsted Sogne, pag. 131 ff.). 
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· Uldrichsholms Birk 

bestaar af god og frugtbar Aggerland, dog med Forskiæl paa 
sine Stæder. Næringen er allene med Aggerdyrkning. · Land
væsenet har paa nogen Tid kiendelig aftaged, siden Bon~en ikke 
nu som tilforn kan udredde sine Skatter og Onera, hvortil ikke 
vides anden Aarsag end den ringe Pris, Landmandens Varer i 
nogle Aar haver været udi, da her ingen synderlig Aftrek af 
andre Lande og Stæder har været, siden der findes alleveigne 
Overflødighed af J ordens Grøde. 

§ 3. 
Her er ingen Fabriquer eller Manufacturer; har ikke heller 

været her. 
§ 4. 

Landet er vel nok forsynet paa Indbyggere, men de klage 
alle over Mangel paa fornøden Tienistefolk i disse Aaringer, 
da Jorden saa rige ligen haver givet sin Velsignelse, da de hel
ler vil ligge paa deres egen Haand end tiene for Kost og Løn. 
De leier da Huse og setter sig ned uden at have noget og bli
ver saaledes strax forarmede, saa Bønderne og Byen siden maa 
føde dem, om de ikke skal lide Mangel paa Livets Ophold. 

Qvindekiønnet vil ligesaa heller ligge paa deres egen Haand 
end tiene, hvorved det Arbeide, som hos dem skulde forrettes, 
forsømmes hos Bonden. Det var derfor høit nød ven digt, sligt 
ble;v afskaffet og hemmet. 

Om Kierteminde Kiøbstæd. 
"§ l. 

Her til Byeri er :.s Fartøier, det største paa '161/2 Læst og det 
mindste 4 Læster dr., 'udgiørende tilsammen 79 Læster, hvis 

. I:a~·t ordina.ire er paa Norge med Kornvarer, enten ved Befragt
ning eller og Credit hiembringer Fur- og Granlast saavelsom 
lipet Jern, Tiæ·re og Sten,kulv, der kan ventes at va:)re afsettelig. 

Der~s Tal, : som saaledes. handler, ere 7. a 8 og desforuden 
2 a 3, som holder med lidet Specerie, Baand, og deslige Kram 

37 
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for Landmanden, hvilke neppe kan anses for Kræmmere, da 
enhver deres Boutiqve neppe kan bedrage sig til 100 Rdl. i 
Værdie. 

De øvriges Næring er med Maltgiørerie for andre, hvilket 

Kjerteminde. 
(Efter Akvarel af Christopher Faber.) 

endog drives af Handverksfolk, naar de dertil kan finde Lei
lighed. 

§ 2. 
Lauge ere her · følgende: 

l Skoemagerlaug . . . . . . . . . . 12 Mæstere. 
l Sl}rædderlaug . ... .. . .... : 4 
Bødkerlauget . . . . . . . . . . . . . . 5 
Handskemagerlauget . . . . . . . 7 

og et samlet Laug af Snedkere 6, Smedde 3, Murmæstere 3',. 
tilsammen 12 Mæstere. Uden Laugs ere 2 Feldberedere, 2 Tim
mermænd, 2 Hattemagere, 3 Møllere, 1 Farver, l Bager, l Glar~ 
mæster, l Maler, l Hiulmand, l Dreier, l Barberer, l Sadel
mager. Resten er søefarende Folk og Fiskere. 
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§ 3. 
Fabriquer eller Manufaclurer ere her ikke, men et Tobaks

spinderie har her været, som er nedlagt af Mangel paa Aftrek. 
Privilegium har en paa at holde Vinkiælder, men ved de i 
sidste Orlog indqvarterede svenske Officerer kom i saadan De
cadance, at han Handelen maatte nedlegge 1

). 

§ 4. 
Byen har tilforn været i langt bedre Stand, da ikke allene 

Odensee Borgere, men endog fremmede af de Hollandske og 
andre Skibe, som i de Tider havde deres Fart her paa Landet, 
contimzerlig havde deres Lodseplads her, hvilket Tid efter anden, 
ligesom Odense Fiord mere og mere blev beseigled, har for
andret til denne liden Byes store Skade. Dette kunde ikke 
endog skade Byen saameget som den skadelige Landprang, her
om begaaes, da baade geistlig og verslig betiener sig af ald Lei
lighed til at afsette deres Varer til de søefarende, saavel frem
mede som Landets egne, og derimod at forsyne sig med ald, 
hvis de behøver, hvorved da Kiøbstæderne gandske betages de
res Næring og det, h vorved de skal contribuere og svare Skat
ter og Udgifter, hvilken Landprang endog strækker sig saavidt, 
at Bønderkarlene for deres Løn tager Korn og det saaledes for
handler. Af dette kan ·vel sluttes, at lndvaanernes Tilstand er 
slet, og de ere fast trængende: 

1
) Købm. J ø r g e n T h e s t r u p erholdt 21. Jan. 1710 Privilegium paa at holde 

Vinkældet· i K. efter Svigerfaderen, Raadmand 0 t to J e n s e n L a n g e m a c h, 
hvis Datter, P e r n i Il e, Tilestrup havde ægtet 9. Juni 1705. 
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