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Sognepræstens Indberetning om 
Kjerteminde 17 46. 

Meddelt ved Kai C. Uldall. 

I Aaret 1743 indkrævede Danske Kancelli fra alle Amt- og Stift
amtmænd og disse igen fra Præster, Herredsfogeder og Magi

trater m. fl. Besvarelse af en Række "Poster << eller Spørgsmaal 
Yedrørende Amternes geografiske Forhold, hvortil kom Oplysninger 
om Landbrug, Vejrforhold, Befolkningens Egenskaber og Dia
lekter, om Oldsager, Herregaarde og Bygninger m. m. Det ind-
amlede Materiale skulde benyttes til Udarbejdelsen af en detail

leret dansk-norsk Landsbeskrivelse, og Planen dertil var udkastet 
af daværende Sekretær i Danske Kancelli, senere Generalkirke
inspektør Erik Johan Jessen (-Schardeboll}, som efter Ober
sekretær Holsteins Tilskyndelse havde paataget sig Værkets Ud
arbejdelse. 

Imidlertid gik Arbejdet istaa efter nogle Aars Forløb. Jessen 
fandt en Del af de indsendte Besvarelser ufuldstændige, og andre 
siges at være udeblevne. Men Hovedgrunden til Standsningen var, 
at Jessen, der kun med Frygt havde givet sig i Lag med det be
tydelige Arbejde, ikke magtede Stoffet. Saa sent som 1763 fik 
han, ved en norsk Medarbejders Hjælp, trykt første Bind af: Det 
Kongerige Norge fremsti llet efter dets naturlige og borgerlige 
Tilstand. Men det blev derved. Arbejdet paa Danmarksbeskri
velsen var da opgivet, eller rettere: Andre havde taget samme Sag 
op. Første Bind af Pontoppidans velkendte Danske Atlas udkom 
netop 1763. 

Af Indberetningerne til J essens Atlas er en stor Del bevarede 
og indeholder mangt og meget af Interesse. Det kgl. Bibliotek 
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ejer Størsteparten, bl. a. under Kall. Fo l. 30 Sognepræsten, OlU: 
Bagge's Indberetning om Kjerteminde, som nedenfor gengives 
Sammenholdt med Indberetningen af 1735 om Byens økonomiske 
Forhold (i Aarbog 1916, p. 575 ff.) giver den et ret godt Billed· 
af Købstadens Tilstand i hin sørgelige Tid. 

Ved Udgivelsen er Interpunktion og Bogstavering - Sted- o~ 

Personnavne samt >> Talemaader« (Post 39) undtagne - af Hens;)J:: 
til Læseligheden noget ændret. Enkelte Forkortelser er angive· 
ved Tankestreger. Under hver Post er kortelig anført, hvad Kan
celliet krævede Oplysning om. 

Post l til 4. 
(Areal og Grænser. Overfladeforhold. Jordens Udnyttelse m. m.) 

Inderst i Bugten 1 ) bliver en Red, paa de fleste Stæder 7 (?) Favne 
dyb, hvor Fartøyerne kan ligge for Anker. Fra Bugten eller Reder:; 
gaar en F [jord] ind ved Kierteminde mellem Byen paa den nordre 
og den saa kaldede Plats Fieden paa den søndre Si[de], hvor der 
først er en liden Hafn, som er fra Øster, hvor Fjorden gaar ind. 
og til Broen i Vesten 200 Skridt eller Alen lang. Og derefter 
gaar samme Fjord forbi Byens søndre Kant samt den Plats udec 
Byen, som kaldes Lungen - - . Bemeldte liden Hafn er en mege: 
liden, god Hafn, saa at Fartøyer baade Vinter og Sommer ligger 
der sikker, naar de først ere kommen ind over Grunden fra Reden. 
alleniste at Hafnen ikke er ret dyb og vel noget opfyldt af Grus. 
saa at de Fartøyer, som stikker over 6 Fod, maa lade og losse 
den største Del uden for paa Reden, hvilket var vel ønskelig kunde 
ved Hafnens Røddelse forbedres; men kan ikke ske uden stor Be
kostning, hvilket Byens Indvaanere ej kan afstædkomme. - Over 
Fjorden er der, som (0: hvor) Hafnen endes, en temmelig lan 
Bro imellem Byen og Fieden, som er 167 Alen lang, tii hvilken 
Bro at vedligeholde gives aarlig l Skp .. Korn af hver Bunde i l 
Sogner der omkring - - . 

Rierteminde By bestaar mest af een Gade, som kaldes Lange
Gade. hvilken begynder i Sønder fra fornefnte Lange-Bro og 
strækker sig til Byens Port i Nord, som kaldes Mølle Port eller 
Hintsholm Port - -; der er en Bugt derpaa, ellers er det en 
maadelig Kiøbstædgade, hvor 3 eller 4 Vogne kunne ldøre sammen. 
thi dens Bredde er fast overalt 18 Skridt eller Alen, og dens Lengde 
er ungefehr 650 Alen. - Foruden denne Lange-Gade bestaar 
Rierteminde By af efterskrevne smaa Gader og Stræder. Lige for 
Hafnen ligger 2 de Gaarder, som har deres Fortog ud mod Hafnen. 

1) Kjerteminde Bugt. En forudgaaende Beskrivelse af Kystlinien m. m. er 
udeladt. 
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:t>rnæst ligger en liden snefr Gade, som kaldes Strand- Gaden, 
=-c gaar op fra Havnen i Sønder og gaar i P a r e l l e l med Lange

Jaden hen til Byens Indhægning ved den nordre Port; samme 
den Gade har foran 15 Skridt fra Hafnen Kirkegaarden paa den 
,:.;;tre Side og nogle ringe Huse paa den østre Side, men siden 

a s hen i Nord er det kuns et skidet Stræde, hvor Baghusene 
-~ Lange-Gaden møder paa den vestre Side, og er nogle Haver 
; nogle smaa Huse paa den østre Side, som Stranden gaar forbi. 

..::_ges ellers, at det Stræde har i fordum Tid været en velbebygget 
de, som har haft Baghuse og Søboder ud mod Stranden. Unge-

_::hr midt i samme Stræde gaar et kort Stræde op fra Stranden, 
=m kaldes Kamper-Høy, og gaar over Strand-Gaden til Lang

';aden, i hvilket Stræde er ikkun 2de ringe Huse. Herforuden er 
::>r i Rierteminde 3de smaa Gader, som gaar i Øster og Vester. 

en l ste fra Synder af kaldes Sønder- Gaden, begynder fra Østen 
:>:rax inden for Lange Bro og gaar hen i Vester langs med Fjorden 
:;:1 den endes mod et lidet V enge, der gaar ud til den Byens Ejendom, 
.::::m kaldes Lungen. Samme liden Gade er 260 Skridt eller Alen 
..:ng . Er derpaa en liden Kiøbmandsgaard, men beboes ellers 
=:es t af Baadsmænd og Fiskere. Den 2 den Gade - - kaldes 
-ester-Gade, begynder i Østen fra Lang-Gaden og strekker sig 
:J Byens Vestre-Port, som ellers kaldes Muncheboe-Port, er i 
::::.engde 420 Skridt og paa de fleste Stæder 18 Alen bred. I den 
:Jade er ikkun een Gaard af 2de Loft høy, som er noget i Stand, 
-"]ers er knap den halve Del bebygget med smaa Huse, hvori boer 
=og le Haandverksmænd, Kroemænd og Daglønnere ; og desuden 
::>r bemeldte Muncheboe-Port, imellem Porten og den Byens Ejen
iom, som kaldes Lungen, 3de smaa Huse. I den øvrige Del ·af 
-:~ester-Gade, som ej er bebygt, er nogle Haver og smaa Vænge. 
:Jen 3 die liden Gade, som gaar i Øster og Vester, kaldes Præste
S aden; har vel Nafnet deraf, at der i fordum Tid har staaet 
Præste-Gaarden, som forlengst er forfalden og solgt fra Kirken, 
~a Præsterne self maa forskaffe sig Boelig, dog med en liden 
Rjelp til Huseleje af Kirken. - Samme saa kaldede Præste-Gade 
"begynder i Øster fra Lang- Gaden og strekker sig i Vester hen 
:il et V enge, som gaar om fra M uncheboe-Port. Den Gade er 

ndel Stæder saa snefr, at der knap kan lciøre en Vogn der 
:giennem; er ellers meget slet bebygget med smaa Huse, og er 
store, øde Platser derpaa. Er ellers lige lang med Vester-Gade. -
Endnu er i Rierteminde 2 de smaa Tverstræder. Det l s te gaar op 
::ra Sønder-Gaden, gaar over Vester-Gaden og Præste-Gaden hen 
:il Byens Indhegning ved den Port i N ord, som kaldes Hinsholms
Port. - I det Stræde er der imellem Sønder-Gade og Vester-Gaden 
:paa den vestre Side af Strædet nogle smaa Huse, men siden langs 
hen i Nord er det et Bagstræde, saa snefrt at en Vogn somme
stæder ej kan komme frem, hvor der paa den østre Side er Bag
h use og Haver fra Husene paa Land-Gaden (o: Langgade) og 

26 

Årbog for Odense og Assens Amter 1919



422 

paa den vestre Side nogle Haver og smaa Vænge, der mø 
(0 : støder til) Gierdet for Kierbye Lungsmark, hvilken Mark lig 
rundt om Kiertemindes vestre Side - - . Det 2c1et lidet T-;·~ 
stræde gaar op fra Sønder-Gaden paa den Stæd, som (0: hY 
samme Gade endes i Vester, løber over Vester-Gade og endes 
Præste-Gaden. Og i det Tverstræde er ingen Huse. 

Følger nu Forklaringen om Byens tilhørende Marker og Ej 
domme: 

N orden for Byen begynder strax uden for Byens nordre P c 
som ellers kaldes Mølle-Port eller Hintsholms-Port, en sanda 
Platz, kaldes Dreiet; strekker sig langs med Stranden fra Bye 
Port til Giedehofs Led i Nord, ungefehr 1000 Skridt. Og ty · 
over fra Gierdet for 2 de af Kierbye Marker, som der møder 
Vester - - til Stranden i Øster er Dreiet paa de :fleste Stæd 
lidet over 70 Skridt. - Paa Dreiet, ungefehr 350 Trin fra Hin 
holms-Port, staar 2c1e Vejrmøller og den 3clie strax inden for Kie 
byes Møllemark, hvilke 3c1e Vejrmøller forsiuner Byens Malin_ 
Uden for Dreiet i Nord ligger Byens Mark, som kaldes Gi 
schow - - . I bemeldte Giedschov Mark saaes endel i den J o 
som ligger noget høyt, men nedre imod Stranden avles int 
Vesten for Giedschov ligger en anden liden Mark, Kiertemin · 
tilhørende, som kaldes Veyle- Vangen - - . Begge disse Mark 
- - er inddelte hver i 16 Lodder og hver Lod ·igien i 4 F je_ 
dinger, hvilke er proportionaliter uddelte imellem Kiertemin 
By es Beboere, som alt e r n a t i m (0: skiftevis) i nogle Aar brug 
den ene Mark til Sædelan d, hvor J orden tienner dertil, og 
noget Hø e, da (0: medens) de bruger den anden Mark til Græ: 
ning for deres Køer, hvor der da kan græsses paa hver Lod 
Giedschovs Mark 4 Nød (0: Stk. Hornkvæg) og i Vejle- Vange 
3 Nød. For Enden af bemeldte Vejle -Vang ligger et lidet Væng 
kaldes Giedschovs Hovet, som tilhører M a g i s t r a t e n i Kiert 
minde p [ro ] officio - - , hvor kan saaes nogle Tønder Kor: 
og avles endel Høe. 

Vejle- Vangen og Giedskovs Hovet omarmes og indhegn 
paa vestre og nordre Side af en Vejle (0: Vadested, her lavvand 
Vig), som kommer ind fra Odense Fjord - - , og gaar saa en Ren · 
eller Bek, kaldet Boes-Beck 1 ), hvilken skiller Rierteminde Ejer:· 
domme og Hindtzholm fra hveranden, og gaar i Øster paa nog> 
Skridt nær til Stranden, hvor der er en Vej over til Hindsholn: 
hvor der paa de fleste Tider er tør Land, saa man kiører og gaa: 
derover, men ved Høyvande og østlige Vinde saaledes overskylles 
at Folk maa lade sig sette derover ved Baade, ja, der er og blevn
nogle Mennisker druknede. 

1) Den i 1812 inddæmmede Taarup Strand, der ved Boesbæk stod i Fo:
bindelse med Storebælt. Nærmere derom i Saml. til Fyens Hist. og Top. J:S: 
p. 350 og Svendb. Amts hist. A arsskrift 1916 p. 11. 
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Imellem Rierteminde Marker og Hindsholm fineles en Platz i 
- ~jlen, som for en lang Tid siden har været indgravet (0: incl
~~runet), saa der var et Aar saaet Hørfrø og et anclet Aar Havre; 
en derefter er Platzen bleven igien overskyllet af Vand, og 
r:nes at vilde koste mere at faa til Brug end deraf kunde haves 

: Fordel - - . 
ønclen for Rierteminde uden for Lange-Bro ligger en Platz, 

.:.:·en tilhørende, som kaldes Fiedden, som er fra Lange-Bro i Nord 
..=. Ledelet for Lundsgaards Skov i Sønder ungefehr 600 Skridt 
- - , hvilken Platz ikke tienner til at saa noget paa, thi den er 
.:.el Sand og Grus og enclel deraf ofte overskylles af Fjorden. 
~en derpaa g a ar om Sommeren nogle Heste og andre C r e a t u r . 

Vesten for Byen, uden for .Muncheboe -Port, er og en Platz, 
:.:;-en tilhørende, kaldes Lungen - -; paa denne Platz er i disse 
.:: .. aTinger paa de Stæder, hvor den ej overskylles af Fjorden, saaet 
~avre og noget Rug. Fra Lungen ligger rundt om Byens vestre 
' :de inatil Hindsho lms-Port i Nord nogle smaa Vænge og Haver 
- - , hvilke tilhører p a r t i c u l a i r Personer i Byen. 

Endnu tilhører Rierteminde By nogle Agre her og der i J(ier
;ye Marker, som enclel hører til Kierteminde Kirke, endel er fra 
:ammel Tid lagt til Tyr at holde 1 ), som kaldes Tyre -J orden, 
.::;ilke J ord er bortfæstes af Rierteminde M a g i s t r a t, naar de 
:i ve fæsteleclige. Og gives af Kirkens J ord Fæste og Afgift til 

::i.irken, og af Tyre -J orden gives Fæste til Byen. Og en del af 
melte Agre, som kaldes Bye-Støckes (0: Bystykkerne), s elges og 

-iøbes som Kiøbstæcljorder. Og af samme i Kierbye Marker be
_ggencle J ord er og Agre gives Tiende til Kirken og Præsten 
_ Kierteminde, ligesom der gives af forhen beskrevne Byens 
~I arker 

Pos t 5. 
(Kornsorter m. m.) 

Paa Rierteminde Marker voxer ikke sønderlig Byg, men noget 
Rug og Havre og Vikker, og det ikke nær saa meget, som Stedens 
.Fornødenhed behøves, men Kornvarer kjøbes af Landmanden her 
:. Egnen, hvoraf Bygget mest gjøres i Malt og føres til Norge. 

Post 6 til 10. 
(Træfrugter. Saltbrænderier. Dyrehaver. Stutterier. Bihaver.) 

Ikke heller falder her Træfrugter, som kan regnes for noget, 
men de kjøbes af Bønderne. - Ikke heller gjøres her Salt. -
Dyrehaver, Stutterier eller Bihaver er her ikke. -

l) o: F ælles Bytyr. 
26''' 
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Post 11. 
(Mineralier. Naturalier.) 

Ikke heller vides at her er .M i n e r a l i a og deslige, men 
Refierne i Stranden Østen for Byen findes hvidt Sand i d 
Mængde, at deraf ej alene udføres en del her i Landet (o: 
Egnen, i Fyen), men tages og Ballast deraf undertiden og fø 
til Norge. 

Post 12. 
(Vildt. Insekter.) 

Vildt af firføddet er her ikke, men af Fuglevildt ses her o_ 
kring i Fjorden og paa Stranden en temmelig Del Vildender ( _ 
andre Vandfugle. I n s e c t e r vides ikke andre end de, h:: 
findes overalt. 

Po st 13. 
(Kreaturhold .) 

Af tamme C r e a t u r har her været ungefehr 60 Køer her 
Byen, hvoraf endel af den g r a s s e r e n d e Qvægsiuge ere død
Gud spare de øfrige ! - 7 eller 8 Mænd holder her i Byen h> 
et Par Heste til deres liden Avling og egen Brug, thi Vognmand;. 
heste holdes her ikke, siden her er fast ingen Gjennemfart. 

Post 14. 
(Fiskeri.) 

Af Havets P r o d u c t e r falder i Fjorden - - en Art sæ: 
deles gode Torsk, kaldes her Fjord torsk, saa og en Art go · 
Flyndre 1 ). Saa falder her og paa sine Aarets Tider Hornfi · 
Hvillinger, Makreller og undertiden en Ørret, hvilke Slags Th 
dog ikke falder i større Mængde end at de mestendel fortær~ 
her i Byen, undtagen der iblandt føres nogle til Odense og and! 
Stæder i Egnen. Men den bedste Fangst bestaar i Sild, som h
i Foraaret somme Aaringer saavelsom i Efterhøst falder saa ,. 
af, at der undertiden føres en god Del herfra paa Baade og Vogn
Her og nedsaltes endel til Indvaanernes Fornødenhed, der ere 
gode som Aalborgsild. Her er for 6 Aar siden fanget en Makre. 
større, ungefehr 3 Alen lang. 

Post 15. 
(Milepæle.) 

Milepæle er her ikke, hverken paa Vejen til Nyborg eller Oden 
som ere de Veje, herfra gaar. 

1) At disse allerede da havde Navn af Kjerteminde Raadmænd har d 
gode Kj ertemindepræst ikke rundet passende at bemærke. Men Amtmand Adel 
nævner det i sin Indberetning 1744 (Svendb. Amts hist. Aarsskrift 1916 p. 1 
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Post 16 og 17. 
(Vejrlig. Sygdomme. Lægemidler.) 

Vejrliget falder her jevnligt vaadt og noget strengt, fordi Byen 
-~ mest omringet med Fjord og Strand, hvilket er iblandt noget 
-:.adeligt for Frugterne, men fornemmes ikke saa skadeligt for 
.Jenniskene, som ere vante dertil og opfødde paa Stæden; men 
.:.e som kommer her fra andre Stæder maa i Begyndelsen jevnlig 
:dstaa Siugdom. Dog har her i lang Tid ingen mærkelig Siugdom 
-æret, undtagen i Aaret 1740, da her døde 64 Mennisker, og bleve 
- Par Ægtefolk paa engang begravede. - Urter eller andet, som 
;:an være tjenlig for Siugdomme, vides ikke Landet (o: Egnen) 
.::.er især giver af sig. 

Post 18. 
(Befolkningen. Dens Inklination og Egenskaber.) 

Indvaanernes Inclination er her mest til Fiskeri og Søfart, 
~om det her mest forefalder, særdeles ere de, som ere her op
~øde, i n c l i n e r e d e dertil, saa at her ved denne liden Stæd ere til 
Hans Kongl. M a j e s t e t s Tjeniste i n r ollered e [af] Baadsmænd 

Søvandte 50 Personer. - Tallet af dem, der i nærværende· 
Tid findes her i Byen ere af gamle og unge 550 Personer, 
· YOriblandt ere 105 Par Egtefolk. - Saa er her og derforuden 
~t Compagnie Ryttere og deres Officerere sampt dertil hø
:-ende Koner og Børn. - Tallet af fødde og døde her i Byen har 
-æret: A!!_ 

1740 
1741 
1742 
1743 
1744 

Fød de 
26 
32 
27 
29 
15 

Døde 
64 
29 
18 
25 
12 

Post 1 9 og 20. 
(Skove. Øer og Holme.) 

Skove er her ikke paa denne Byes District. Øer og Holme 
:?j heller. 

Post 21. 
(Fjorde. Oversvømmelser.) 

Om Fjorden - - er gjort Forklaring under Nr. 2, 3. Og 
-oxer Vandet i samme Fjord undertiden temmelig højt, saa det 
gaar ind i Kielderne af de næst beliggende Huse og oversvømmer 
endel af de ved Byen beliggende Platzer, Fiedden og Lungen, 
!J.vilket ikke siunes at kunne hindres. 

Post 22 og 23. 
(Aaer og Søer.) 

- - Findes her ikke paa Byens Di s t ri et uden den YeHe. 
som kommer ind fra Odense Fjord -
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Post 24. 
(Mærkværdige Kilder.) 

En Kilde er der paa Drejet strax ved Vejrmøllerne norden 1 

Byen, hvorfra hentes Vand fra Byens Indvaanere til Øl og and
thi Vandet, som haves i Brøndene udi Byen, skal ikke være tje 
dertil. 

Post 25 og 26. 
(Bække og Moser. Bakker og Dale.) 

Bekke findes ikke - - uden den Bek, som kaldes Boes-Eec 
(j fr. p. 422) - - - . Ikke heller findes der M o r a t z e r, Bje "' 
eller Dale, som kan være at opføre. 

Post 27. 
(Kuriositeter.) 

Vides heller ikke nogen - - . 

Post 28 og 29. 
(Havne. Told-, Losse- og Ladesteder.) 

Om Havnen er forhen (p. 420) gjort Forklaring. Her er 
Toldstæd, hvorved er af Kongl. Majes te t con stituerede Tolc. 
betjente. Saa er her og et magelig Lade- og Lossestæd i Havne:. 
thi Fartøyerne kan legge tet ind til Søbroen; dog maa de Fæ 
tøyer, som stikker noget dybt, lade en god Del af deres Ladnil::.. 
baade ind og ud paa Reelen. 

Er her ikke. 

Post 30. 
(Kongelige Slotte.) 

Post 31 til 35. 
(Administration. Jurisdiktion. Rytterdistrikter. Privilegerede Gaarde.) 

I Rierteminde er et Byeting, som holeles paa Raadstuen; m 
ingen Herrets- eller Birketing er dertil a n n e c t e r e t, hvoroY 
Rettens Betienteres Inkomst er her saa ringe, at de ikke kan le\· 
deraf. Byen ligger i Bjerre Herret i Nyborg Amt. - Rytte: 
d i s t r i et er her ikke, men i værende Tid er her et C o m p a o-. 

nie Ryttere indqvarteret - - . Den civile Juriselieti a 
forrettes af en Borgemester, som i værende Tid og er _Byefoge · 
af en Raadmand, som og er Postmester, og en Byskriver, so_ 
har et meget ringe Brød (o: Embede, Indtægt) - - . Grevskab 
eller Proprietairegaarcle (o: Herregaarcle) er her ikke. 

Post 36. 
(Kirker og offentlige Bygninger. Købstadens Vaaben.) 

Her er en Kirke i Byen - - . Kirkegaarclen er mestendt 
en Q v a cl r a t (!) 94 Alen fra Øster til Vester og 63 Alen m. 
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nder til Nord. Kirken er ikke zirlig, men tæt paa Hvelning 
: Hvælving), Tag og l\'Iur. Dog kunde den vel have fornøden 
ad e uden og inden til at udspekkes og r e n o v e r e s paa l\'I uren 

~· inden til at hvittes paa Vegene og Gulvet at omlegges, om der 
Raad dertil. - Kirkens Navn vides ikke, ejheller Tiden, naar 

.::~ n er bygget. Der har været [fladt] Loft over al Kirken, Ohoret 
:.udtagen, indtil Aar 1697, da der af en Borgemester i Kiet·te
=llnde, sal. Johan Glysing, var legeret til Kirken den Summa 
: :?00 Rixdaler, hvorved blev gjort Hvelning over Kirken og be
-ostet et lidet O r g e l v er k 1 ). 

Ellers er Kirken fattig, thi der er slet ingen Jordskyld, Rente
:;>enge eller deslige lagt dertil, undtagen den ene Vejrmølle af de 
_gode, der, som forhen meldet er, staar paa Drejet norden for Byen, 
.::;.,'ilken Vejrmølle er af bemeldte sal. Johan Glysing givet til 
Sir·ken for hans Begravelse at holde vedlige, hvoraf Kirken har 

arlig Afgift 13 Rdlr. - Anden Indkomst har Kirken ikke uden 
..:Hgift af dens Jorder, som er ·21 Rdlr. 3 lVIark om Aaret, Tienden 
af den liden Avling, her hører til Byen, Stolestadepenge og for 
Begravelse, hvilke Indkomster somme Aaringer er ikke tilstrek
i:;elig til de o r d i n a i r e U d gifter og Kirkens høynød vendige V ed
:igeholdelse, helst (0: især) siden den ofte af Storm og U vejr 
- - bliver beskadiget, og mange Tagstene afblæser; derover og, 
Kirken endnu forrenter 100 Rdl. 

Østen paa Kirken er et lidet Spir, med Bly bedækket, men 
pitzen af samme Spir tilligemed Vejrhannen blæste ned forleden 

A.ar i en sterk Storm, hvilket ikke vides Raad til at faa "Opsat 
jgien, førend den gode Gud selv vil opvekke Raad dertil. 

Andre p u b l i q v e Bygninger e re i Rierteminde som følger: 
Paa Kirkegaarden i det Hjørne mod Nordøst er et Skolehus, 

h vor der tilforne har været Latinske-Skole, men er nu indrettet 
iil en dansk Christendoms Skole, hvilket Hus er af 9 Fag, et 
Loft høyt med en Qvist over af 3 Fag. Var ferdig at falde ned 
af Ælde, saa det i Aaret 1743 maatte nedbrydes til Grunden og 
opbygges af nye, hvilken Bygning blev efter de høye Herrers D i
Te cteurers Ordre ved Anetionen entrepreneret og kostede 
f oruden de gamle l\'Ia trialier over 160 Rixdaler, hvortil blev 
anvendt en Capital af 100 Rixdaler, som forhen nevnte sal. 
Bm·gem. Joh an Glysing havde legeret til den L a tin e-Skoles Ved
ligeholdelse af Renten; og de øvrige Penge blev taget af Kirkens 
:l\1idler - - . 

En Raadstue, beliggende paa den vestre Side af Lang-Gaden, 
lige for Kirkegaarden, bestaaende af 7 store Fag, 2 Loft højt, 
Jwilket Hus er nu det zirligste Hus i Byen, siden det Aar 1738 
}la a Byens Omkostning under lVI a g i s t r a t e n s Tilsiuh af Grunden 

ra 1) Jfr. p. 428, Note 2. 
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blev opbygget, ligesom Grundmur uden til (!), da den forrige Raa 
stue af Ælde var færdig at falde ned. I samme Bygning er -
alene Raadstue med Forsamlingsstue udenfor til BorgerskabE 
men og en Stue, hvor Byeting holdes, en Værelse, hvor Bye
Sprøjte og Brandspande med Redskaber er i Forvaring, Aresth 
og Fengselsted. 

Et Provianthus, beliggende i Lang-Gaden og et af de æ:.
seeligste Huse her i Byen, hvor Amtsforvalteren i Odense lad 
endel af Amtsskattekorn oplegge. Og ligger samme Hus nær Y 

Havnen. 
Et Magasinhus, hvori den Fourage, som her leveres til 

i n d q v a r t e r e d e M i li t a i r e oplegges, og der holdes c o r p s d 
garde, hvilket Hus Aar 1744 er kiøbt til Byen til den fornøclr. 
Brug. Er et vidtløftigt gammelt og brøstfeldigt Hus. 

En liden Vejerbod lige for Havnen. 
Byens Vaaben eller Signet findes efter O r d r e trøgt i rødt Llh. 

ved Enden af denne Forklaring. Deri er et Skib - -; men or:: 
dets Ælde haves ingen vis Videnskab 

Post37. 
(Købstadens Arkivalia.) 

Gamle Kongebreve og Privilegier angaaende er mig fn. 
Raadstuen meddelt efterskrevne rigtige C o p i e r, hvoraf Indholde::. 
er extraheret som følger :1 ) 

1. Kong Erici Pomerani Brev, d a t e r e t Nyborg 1413 d. 6~ (!) 
Decembr. - -

2. K[ongJ Christopher af Beiem hans Brev, d a t e r e t Nyborg An n 
1441 d. 29 Junij - - . 

3. Kong Christian den t stes Brev, d a t er e t i Moorsbye paa Falste::
A_(l_1460 d. 29 Augusti - - . 

4. K[ong] Christian den tstes Brev, da te ret samme Stæd og Dag ---
5. K[ong] Christian den 2dens Confirrnationsbrev, -- d a:.. 

Tisdagen efter S t. K n u d Konges Dag A_(l_ 1516 - - . 
6. K[ong] Hanses Brev, d a t. A_(l_ 1497 (!) 1) N i c o l a j Dag - - . 
7. K[ongJ Hanses Brev, da ter et A_(l_ l509 [Søndag] in voca vit (!) 1) - --

8. Kong Christian den Jdies Brev, dat. A_(l_1558 [d. 30 Junij]- -. 

Desforuden haves og paa Raadstuen i Magistratens Gjernme 
allernaadigst Confirrnationsbreve fra vore allernaadigste Konger. 
som efter den Tid har regieret - - - : - Endnu - - et Brev, son: 
er ikke et Kongebrev - - ; samme Brev er forhen nevnte sl. Johar.. 
G lysings Testamente, dateret den 30~ November 1696- - 2) . 

1) Uddragene af de enkelte Breve er her udeladt. Nr. 1 er af 7. Decbr. 1413. 
trykt i Ny danske Mag. V p. 235. - Nr. 2 se Repert. Dip l. Nr. 7181. -- Nr. 3 
4, 5, 6 (af 1496), 7 (af 1503) og 8 er aftrykt i Aktstykker til Opl., iscer a' 
Danmarks indre Forhold I p. 144 ff. 

2) Hofmans Fund. V p. 278 ff. - Enkens, Anna Nlølkens, Fund. er af nævnte 
Dato, Borgmesterens Testamente af 12. Mai 1695. 
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Post 38. 
(Antikviteter.) 

A n t i q v i t e t e r vides ikke nogen her ved Rierteminde som kan 
,-ære værd at anføre, men den bedste Antiqvitet her ved Stæden 
.:r denne, at Gaarderne og Husene her i Byen ere fast alle gamle 

a n ti q v e s, thi Gud har bevaret denne liden By fra Ildebrand 
: saa lang Tid, saa at ingen, som nu lever, kan erindre, her har 
,·æret nogen skadelig Ildebrand i Kierteminde. Derfor Husene 
ast overalt ere gamle, saa der findes over Dørrene paa mange af 

dem Aarstal af 1600 og noget derover, ja, paa et Hus i Vester
Gaden findes det Aarstal 1584. 

Dog er det derhos at beklage, at i den Sted Byen har i for
rige Tider, da Odense Borgere her mest havde deres Oplag af 
Kiøbmandsvarer, som de lod føre til Voges herfra til Odense, 
havde en god Næring og Kiøbmandshandel, da er (nu Odense 
Fjord er blevet mere n a vi g a b e l og der er en Landsby, 
mides Stige i Lumbye Sogn Vesten for Odense Fjord bleven be
bygget med et stor Antal Huse, hvori boer mange Søefarende, 
der og endel selv ejer Skibberom) Næringen og Handelen i disse 
Tider bleven meget ringe her i Kierteminde, derover de store 
Gaarde her i Byen, som forhen har været beboede af velhavende 
Handelsmænd, ere nu gandske forfaldne, ja endel af dem aldeles 
nedfaldne, saa at der er mange øde Platzer i Byen, hvor der 
fordum har været Huse og Gaarde. - - - .1 ) 

Post 39. 
(Talemaader. Dialekter.) 

Rare (o : sjældne) Ord og Talerna a der vides ikke her i Egnen 
som jo (o: som ikke) ere brugelige fast overalt her i Landet 
(o: paa Fyen). Det Ord »at tøve« bruges her meget i Stæden for 
"at bie«, saasom »tøv lidt« i Stæden for »bie lidt«. »N u r ætten • 
siges i Stæden for »strax << eller >>nylig«, saasom »det skal ske 
nu retten" (o: »strax«); »j eg kom her nu rætten « (o : »nylig«). 
Den jydske Maade at der bruges »a« i Stæden for »e« eller »æ«, 
særdeles i det Ord » Hierte «, høres her undertiden, særdeles af 
Ungdommen paa Landet, naar de oplæser Skriftebønnen, da (o : saa) 
deres Udsigende mest falder : •Det giør mig ondt af midt (!) 
gandske Hjarte, for Jesu Christi hans eniste Søns og min hjarte 
Broders Skyld ,< etc. 

Post 40. 
(Personnavne.) 

Efterskrevne Nornina Propria, som ej ere almindelige, vides 
af Mænds Navne: Tage, Melchior, Ib. - Og i Annexet Dristrup 

1) Videre refereres Erik Pontoppidans Omtale af Kj erteminde i Theatrum 
Daniæ, p. 168 ff. 
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Sogn findes en gammel Mand af det Navn Marqvor, som siges at 
være opnevnt efter Hr. Marqvor Rodsteen 1 ), saa og en anden 
Mand : Hindtze, der maaske er en D e s c e n d e n t af den i fordum 
tid berømmelige Mand, som Hindtzholm har N av n af. 2 ) - Af 
Qvindes p e r s o n e r s Navne: Wilhe lmine, Øllegaard, Gy e, Gunile. 
Relie, Malfred og Kaabe, som mulig skal være Jacobe. 

D a t u m Kierteminde 
d. 16 Martij 1746. 

Oluf Bagge. 

1) Oberstløjtnant Markor Rodsteen til Lundsgaard, f. 2. December 1619. 
t 10. D ecember 1670, begr. i Kjerteminde. 

2) Man mente i ældre Tid, at Hindsholm havde Navn efter •en fornemme 
Mand « ved Navn H indse, som skulde have ejet hele Holmen og beboet Vold
stedet Kastelhøj ved 1Tiby (Svendb. Amts hist. Aar sskrift 1916, p. 59 f.) Navne· 
udledes nu af Hegn. 
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