
En Indberetning om Kerteminde 

i l 7 2 2. 
Ved Politimester V. Woll, Kerteminde. 

Blandt de fra Kerteminde Byfogedembede til Landsarkivet i Oden 
afleverede Sager findes i Pakken »Magistratens indkomne Bre1 

1720- 1737 << en Beretning om Byens Tilstand i 1722 i Form a: 
en Række Spørgsmaal fra Stiftamtmand Chr. Sehestedt med ved
føjede Besvarelser af Magistraten, ,nemlig Borgmester Merehel o 
de to Raadmænd. - Af dens Overskrift maa man antage, at Sehe
stedt selv har været tilstede i Kerteminde og forelagt Spørgsmaa
lene, og det vides ogsaa andetsteds fra, at han i sin Amtmandstic 
(1722-28) med Iver og Dygtighed styrede sit Embede og foreto 
Rejser omkring til Købstæderne i Stiftet for at se Forholdene m · 
egne Øjne, overensstemmende med § 6 i den » Instrux for Stifts 
befalingsmændene i Danmark << , som var udstedt den 5. Jan. 172_. 

Af Dokumentets Indhold er nedenfor kun gengivet et kort Re
ferat af Spørgsmaalene, hvorimod Besvarelserne er anførte i fuld. 
Udstrækning, dog med nyere Retskrivning, idet den oprindelige 
Bogstavering er meget uregelret, og forøvrigt er Originalens Sæ -
ningsbygning saa knudret, at det paa sine Steder er vanskeligt 
nok at faa Meningen frem (se f. Eks. navnlig Post 6); enkelte Ord 
er ulæselige eller ganske uforstaaelige. 

Det vil ses, at Formaalet med Stiftamtmandens »Visitation« : 
det væsentlige har været at faa oplyst, hvorvidt Magistraten over
holdt de gældende Love, og paa flere Punkter - navnlig Post 11 
om Fattig- og Skolevæsen - maa Magistraten melde Pas. Beteg
nende er det ogsaa, at der overhovedet intet nævnes om den dansk 
Skoles Tilstand; sandsynligvis har der slet ikke været nogen saa
dan. (En Latinskole fandtes indtil 17 41, men den sorterede under 
de kirkelige Myndigheder.) 

I Noten under Teksten er dels anført nogle oplysende Bemærk
ninger, dels er enkelte forældede eller vanskelig forstaaelige Ord 
søgt forklarede . 
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Beretningens Indhold er følgende: 

Visitation, holden paa Kerteminde Raadstue 
d. 27. August 1722. 

1. (Om Byens Indkomster.) 
Kerteminde Købstad har fornemmelig til visse og uvisse Ind
komster: l mo: Anpart af Accisen . 2d0 : Græsgangspenge 1), 
som oppebæres for hvis Kvæg, der aarlig gaar paa Byens 
Græsbed. 3 die : af Sagefald 2), Lejermaalsbøder 3 ) og Stade
penge 4) ved holdende Markeder 2 Gange om Aaret. 

2. (Byens Hartkorn og Magistratens Part deraf.) 
Jorderne her ved Byen efter Landmaalings-Matrikul beregnes 
udi alt Hartkorn 23 Td. 7 Skp. l Fdk., hvorunder befattet et 
Stykke, kaldet Gedskovhoved, andrager Hartk. 4 Tdr . .. ... , 
hvilket er tillagt Magistraten imod ~ Td. Smørs aarlig Afgift, 
som isteden svares ved Amtstuen efter Renteritaxten med 7 Rdl. 
3 Mk. 5 ) . 

3. (Om nogle Jorder er frakomne Byen eller Magistraten.) 
Forberørte J ord er findes ingen at være frakomne, men bruges 
....... . af Kerteminde Bys Indvaanere . 

4. (Byens Kapitaler.) 
Kerteminde Købstad, saavidt egentlig og blot Byen i sig selv 
considereres l>), er ikke beneficeret med nogle Kapitaler. Dens 
Indkomster sees oplyste udi erklærede første Post. 

5. (Om Huse til Gaden ere nedbrudte.) 
• Findes ingen Bygning til Gaden afbrudt i vores Tid, som jo 

igen er vorden opbygt. 

1) I samtidige Kæmnerregnskaber opføres r egelmæssig • Græspenge• af Ko
haven ved Gedskov samt af F eden og Lungen . - Paa det førstnævnte Sted (i 
Egnen nordvest' for Byen bag den nuværende Højskole) g ræssede regelmæssig 
lidt over 100 Køer om Sommeren. Herfor betalte Borgerne 2 Mk. pr. Ko, en
kelte dog 4 Mk. - Paa Feden (Strandengene syd for Fjorden) og Lungen, en 
Strandeng Vest for Byen ved Fjordens Nordside, græssede ialt 30 Faar å 4 Skill. 

2) Bøder for forskellige Lovovertrædelser. 
3) Bøder for ulovlige Kønsforbindelser. 
4) Stadepengene, der faldt ved St. Hansdags og St. Sørens Marked (d. 23. 

Oktbr.), deltes ligesom Bøderne i to lige Dele mellem Magistraten og Byens 
Kasse. 

5) •Afgift af Gedskovshoved• (o: Jorderne N. for Højskolen) svaredes til 
Statskassen med 15 Kr. aarlig, lige til den afløstes i Hen hold til Loven af 29. 
April 1913 med 337 Kr. 50 Øre. 

6) Hermed sigtes formentlig til, at Fattigvæsenet som særlig Institution alt 
dengang havde enkelte Legatkapitaler, se Post 11. 
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6. (Om der findes øde, forhen bebyggede Pladser etc.) 
Saavel øde Pladser, som Bygninger øde, der ikke beboes, 
her desværre alt for mange af. Et Tingsvidne her for Re-
ten, udstedt Aar 1660 d. 17. Septbr., illustrerer, hvilken 
Tilstand Kerteminde By har været udi, førend Fjendetider, -
ikke mindre opregnes end 132 Huse og Vaaninger, alde ;. 
beskadiget eller plat udi Grunden ødelagte af Fjenden, hvilk -
Ruin og Skadelidelse alene paa Bygninger agtes for 19050 Rd:. 
foruden Raadhuset, som den Tid bleven ruineret mere end f : 
de 250 Sletdaler . . ... . Fjenden Skade Kerteminde By, de-
Tid er tilføjet, opskrives til 2200 · sletdaler og derover, og 
Byens Mandtal i de Tider været 216 Skilling Redsel 1 ), so= 
nuomstunder opnaar næppe t Del heraf, kan eragtes Byer:.;; 
nuværende slette Tilstand, som fast er utroligt, at siden de
Tid, nu er 60 til 70 Aar, sig saadan Forandring og Afgan= 
her ved Staden skullet have kunnet tildrage. 

7-8. (Broer, Veje, Skibsbroen.) 
Af de Oppebørsler, Langebros 2 ) og Skibsbroens Reparatio_ 
er tillagt, vedligeholdes begge Steder forsvarligen. 

Dybet her for Byen udi Renden, som Skiberummene 3 ) ma:. 
ledes ind og ud igennem, kan ikke regnes højere end 7 a 'i ~ 
til 8 Fod Vand, ved ordinarie voxende Vand; ellers temmeli~ 
god Havn ved Skibsbroen, hvor der ind for er langt dybere 
end udenfor gennem Indløbet. 

9. (Om Accisen til Skibsbroens Vedligeholdelse.) 
Søfarende tilligemed de Fattige nyder efter gammel Skik -
Del Part af Accisen, som efter Tidernes Beskaffenhed tildra
ger et Aar mere, et andet mindre. 

10. (Om Kramboder, Haandværkere og Handel m. Bygningsmate
riale.) 
Kramboder af fine Varer er her ingen; her [er) ellers nogle 
Bosiddende, som falholder og er sorteret med adskilligt groft 
og ringe Gods. Haandværkere er her og ved· Byen en Del. 
nemlig 1 Guldsmed, Skræder, Skomager, Snedker, Grov- og 
Kleinsmed, Handske- og Hattemagere, Feldbereder, Farver. 
Sadelmager, Maler, Hjulmand, Bødker, Tømmermand og Mur
mester. Saa falholdes og for Landmanden saa vel som andre 
alle Slags Bygnings-Materialier, ønskendes at derpaa maatte 
fornemmes god Aftræk. 

1) SkillingsredseJ synes nærmest at kunne betegnes som en Art Ligning 
paa Formue og Lejlighed. 

2) Til Vedligeholdelse af »Langebro• , der fører syd fra over Fjorden ind 
til Byen, var fra gammel Tid henlagt Brokorn af de omliggende Sogne. 

3) o: Fartøjerne. 
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(Fattigvæsenets og den danske Skoles Tilstand.) 
Den Anordning, Hans Kgl. Majestæts allern. udgivne Forord
ning af 22. Febr. 1703 paabyder om de Fattiges Underhold
ning, har man her ved Byen umuligen kunnet bringe i Stand, 
endskøndt til samme V ær k s Befordring med al Omhyggelighed 
[erj overvejet de Midler, hvorved saaclant bedst og [nærmest?] 
kunde foranstaltes . Thi Inclvaanernes slette Vilkaar har ikke 
kunnet taale saa tilstrækket Midler at tilvejebringe, som til 
de herværende Fattige deres nødtørftige Ophold behøves, efterdi 
desværre deres Tal er altfor stort; ikke desmindre har Byens 
egne Fattige 1 ) paa den Maade Plejning, at de nyder deres 
Almisse for Dørene, og de syge og sengeliggende bæres det 
til i Husene. Herforuden nyeler de, som for rette Almisse
lemmer ansees, aarlig Renten af den Kapital, de Fattige er 
tillagt, som uddeles til enhver efter befindende Nøcltørftighed. 

(Om upriviligeret Krohold findes i 2 Miles Omkreds.) 
Heromkring er os ikke noget upriviligeret Krohold bevidst. 

13-14. (Om Kæmneren.) 
Byens Kæmner aflægger aarlig Regnskab for de anfortroede 
Oppebørsler og beskikkes aarlig efter Loven. 2 ) 

re 15. (Om Besværing er skeet over Taxerborgerne.) 
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Over inden 3 ) Aars Taxerborgere sig hidindtil ikke nogen be
sværet.4) 

16. (Regnskabernes Aflæggelse.) 
Udi det Kgl. Rentekammer allerunderdanigst aflagte til Aarets 
Udgang 1721. 

1) _ I samme Arkivpakke findes et Forslag fra Raadmændene Schøtz og 
Højer, dat. 25. Febr. 1722, om at ansætte en Stodderfoged for at hindre Overløb 
af fremmede Betlere, •hvorved Byens egne Fattige, hvis Nødtørft man bedre 
er bekendt, desværre derunder maa lide.• Forslaget, der tiltrædes af Borgme
ster Merchel, gaar bl. a. ud paa at tilvejebringe Løn til en saadan Mand ved et 
Bidrag fra Byens Jordbrugere af 12 Skill. for hver t Lod af Byjorden, ialt 
19 Rdl. 8 Skill. 

2) Ifølge Chr. V. Danske Lov (3. Bogs 5. Kap.) skulde Kæmneren hvert 
Aars 2. Januar udnævnes af Borgmester og Raad, og den afgaaende aflægge 
sit Regnskab inden 14 Dage derefter. Kæmneren skulde være •en af de for
nemste Borgere•. 

3) formentlig = indeværende. 
4) Taxerborgere udnævntes ifølge Danske Lovs 3. Bogs 6. Kap. hvert Aars 

3. Januar af Borgerskabet. Sammen med den afgaaede Kæmner udgjorde de 
• Ligningskommissionen • i hin Tid. 
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17. (Arvs Udførsel, Danske Lovs 5- 2- 75, 76 og 77.)1) 
Hørsomst og vedbørligst beobagtet 2 ). 

18. (Om Kopibøger over Byens ind- og udgaaede Breve.) 
Byen vedkommende Breve og Ordrer bliver paaskrevne og 
protokollerede. 3 ) -~ 

19. (Maal og Vægt.) 
Saavidt her ved Staden behøves Maal og Vægt, holdes samme 
upaaklagelig; saa beregnes og den aarlig indkommende Accise 
udi en dertil num., igennemdragen og forseglet Bog, for dets 
Oppebørsel Vejer, Maaler aarlig tilføjer Rigtighed. 

20. (Overformyndernes Vederhæftighed og Regnskabsførelse.) 
Nuværende Overformyndere 4 ) vides ej rettere, end jo er ve
derhæftig til hvis i saa Maader betroet, saavel og at de til de 
umyndiges Forsikring efter Loven indestaar, hvad Rigtighed 
Værger kan fremlægge for Myndlingenes Midler og hvorudi 
bestaar, saavidt og deres Bestilling vedkommer og vigoterer5) 

i de Poster Loven anbefaler. 

21 . (Om Sikkerhed og Pant for Fattiges, Kirkens og Skolens Ka
pitaler.) 
For saadanne Kapitaler er god og nøjagtig Forsikring. 

22. (Om Taxt paa Kød, Brød, Vin etc.) 
Slagtervæsenet kan her ved Staden ej sættes i saa ordentlig 
Stand, som ved burde formedelst Indvaanerne Mesteparten 
selv forsyner dem i deres Husholdning i saa Maader ; Øl og 
Brød holdes ellers saavel for Byens Borger som for Kroholder 
forsvarlig. 6 ) 

1) For at føre Arv ud af den Skiftejurisdiktion, i hvilken den var fa lden. 
betaltes iflg. disse Lovbud en Afgift af 2 Lod Sølv under Navn af Førlovspenge. 
Den bortfaldt ved Loven af 19. F ebr. 1861. - Førtes Arven ud af Riget, be· 
taltes Sjetteparten til Kongen, og af Resten svaredes Tiendedelen til Øvrigheden. 
Ogsaa disse Afgifter (•Sjette- og Tiendepenge•) er bortfaldne i den nyere Tid. 

2) o : iagttaget. ' 
s) Saaledes foreskrevet i Danske Lovs 3. Bog, 4. Kap., 7. Art. 
4) I hver Købstad skulde der være 2 Overformyndere • fornemme Borgere, 

temmelig til Alders og vel formuende •, som dels skulde bestyre Umyndiges 
Arvemidler, dels føre Tilsyn med Ungdommens Opdragelse. 

51 Formentlig Fejlskrift for • vigilerer•, o: viser Aarvaagenhed. 
6) Ifølge Danske Lovs 3-4-8 skulde Øvrigheden sørge for, at de alminde

lige Nødvendighedsartikler falholdtes i Købstæderne for rimelig Betaling, og 
endog flere Gange aarlig fastsætte Takst paa Kød, Fisk, Øl, Brød og Vin saa
velsom paa Haandværksarbejde. - Maximalpriser er saaledes ikke nogen · ny 
Opfindelse ! 
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23. (Brandvæsenets Tilstand.) 
Dette Brandredskab, her forefindes, bestaar af nogle faa gl. 
Læderspande 1 ), Brandstiger og Hager; videre til dette Værk 
i Nødsfald, som Gud naadeligen afvender, er ingen Anstalt. 

24. (Byens Inventar, Raadstue og andre offentlige Bygninger.) 
Raadhus-Bygningen inden og uden er jammerlig forfalden; 
var at ønske noget særdeles Middel kunde optænkes og til
vejebragt. hvorved saas Hjælp 2 ). Til Inventarium, det ny for
ordnede Vægt og Maal, som holdes i Forvaring paa Raad
stuen, samt Brandlæter3 ), Spande, en Brandstige og 2 Brand
hager, foruden 2 Skabe 4 ), 1 Bord, nogle Stole og 1 Bord, 
hvor Retten de Ordinarie Tingdage administreres. 

25. (Registratur over Byens Breve.) 
Er af Beskaffenhed her mod forberørte 18. Post. 

26. (Byfogdens Regnskab.) 
Vides ej rettere end jo aarlig gør Regnskab til Kammeret 
(\l: Rentekammeret). 

27. (Om Byfogden overholder Politiordningen, og hvad Assistance 
han har.) 
Hvis fornøden Assistance Byfogden kunde behøve til Politiens 
Administration, skal paa Anfordring ham til ingen Tid vorde 
nægtet og kunde nok fornødiges, at en Del Poster, som for
nemmelig komme overens med Forordning og dette Stæd, blev 
iagttaget og retabelret 5 ). 

1) I Kæmnerregnskabet 1692 hedder det: • Udi indeværende Aar paa Raad
huset er vorden ophængt 3 Læderspande, som til Byens Fornødenhed at bruge, 
som Gud naadelig afvende, Ildsvaade paakom.• 

2) Raadhuset var en 2-Etages Bindingsværksbygning. l 1738 fik man ende
lig bygget et nyt, dog ogsaa af Bindingsværk, men med en halv Stens Grund
mur udvendig paa Fal,)aden. Udgiften ved Opførelsen var (ifølge Regnskabet 
i Landsarkivet) ialt ca. 745 Rdl.; heraf laantes 200 Rdl. af •Sø bryggens • {(>: 
Havnens) Kapitaler, 120 Rdl. indkom ved Ligning paa Borgerne, 160 Rdl. til
vejebragtes fra forskellige andre Kilder, medens daværende Borgmester Schøtz 
stod i Forskud for godt 261 Rdl. fra 1742 til 1746, da han endelig i forskellige 
Afdrag var bleven dækket. - Til Opførelsen medgik 13000 Mursten, der leve
redes af Admiral Hagedorn, som ejede Hindemae med tilhørende Teglværk. Af 
Lokalerne i den nye Bygning nævnes Arrestkælder (eller • Arresthu l•), Byting. 
•Corps de Garde • (o : Vagtstue l og Brandstue. 

B) • Brandlæter• skal maaske læses •Brandlægter • eller •Brandleitn• - det 
tyske Ord • Leiter• betyder Stige. • 

4) I Kæmnerregnskabet 1692 anføres : • Paa Raadstuen er vorden opsat et 
Egeskab med 13 Skuffer og 2 Laager for, som Byens Breve er indlagt udi , • 
altsaa et Arkivalie-Skab. 

5) formentlig F ejlskrift for: retableret. 
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28. (Om Sabbatens Helligholdelse.) 
Paa Hellige-, Fest- og Bede-Dage holdes Portene her for Byen 
lukket under Prædiken, saa at ej paa den Tid noget til Købs 
kan indføres; ellers i Almindelighed helligholdes Søndagen 
med Guds Æres-Tjeneste. 

29. (Om forsk . Retsprotokoller.) 
De her optegnede Protokoller holdes af By- og Raadstueskri
veren. 

30. (Om Forholdet mellem Magistraten og Borgerskabet m. m.) 
Herved haves for Tiden intet at erindre, men al Ting paa 
alle Sider saa vidt vides rolig. 1 ) 

31. (Om Forslag kan gøres til Byens Opkomst og Bedste.) 
Videre til Byens Bedste end allerede ommeldt er, vides nu ikke ; 
skulde ved Lejlighed noget forefalde, takker man ydmygst for 
Deres Excellences gunstige Tilbud, og da betjener os den givne 
Frihed, tillige med Byen, os derudi til Deres Excellence nær
mere at rekommandere. 

Johan Adam Merche l. P. C. Schøthz. Høyer. 

1) Ved dette Svar har Magistraten sikkert haft i Erindring alle de Stridig· 
heder, som den i 1721 afdøde proceslystne og i flere Henseender uheldige Raad
mand Knud Pedersen Hind havde haft baade med sine Kolleger i Magistraten 
og med Borgerne. 
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