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Om Marsvinsjæger-Lauget 
i Middelfart. 

Af Branddirektør Chr. Behrendt, Middelfart. 

Klicheerne til Illustrationerne i denn e Artikel er bekostede af Forfatteren. 

Blandt mine tidligste Barndomserindringer har Marsvinsjagten 
en fremtrædende Plads. 

Min Fader var nemlig Forpagter af F angsten, hvorved man jo 
::vilkaarligt blev interesseret for den. Paa Fangstdagene hed det 
i Mørkning-en: »Gaa over til · Chr. Nissen og hør, hvor mange Svin 
de har faaet i Dag.« Den omtalte var Marsvinsjæg,er, var vor 
Genbo cg· var ret en Type paa en Middelfart Fisker, kraftig byg
get, djærv og bestemt, med en egen Evne til at sige sin Mening 
uden Persons Anseelse, dertil af gammel Middelfart Slægt, idet 
hans Forfædre i ca. 5 Generationer havde boet i Brogade, og mulig 
endnu længere; endelig en stor Børneven; jeg mindes den lille 
grønmalede Stue til Gaarden, hvor Familien indtog sin Mtensmad, 
og hvor man altid havde en »Rytter«, d. v. s. et Stykke Rugbrød 
med Flæsk paa, til Drengen fra det betydelig bedre Madsted fra den 
anden Side Gaden, og hvor det smagte Drengen! Og naar min 
Fader om Morgenen havde været i Trankogeriet og Tran-Lageret, 
da kan det jo ikke nægtes, at han og vor Hund bragte noget af 
Lugten med til min Moders Rædsel, min Fader derimod holdt af 
den; hans Fader havde ligeledes forestaaet Driften af Trankogeriet, 
og Tranlugten var for ham en kær Barndomserindring. Og: naar 
endelig efter en Opflæskning Marsvinsjægerne mødte hos Fader, 
der var Ejer af det gamle ' Hotel i Brogade, og blev raabt frem 
Part for Part, modtog Pengene og som en Art Kvittering fik en 
Dram i Tilgift: da staar alt dette for mig som: kære Minder fra 
Barndomsaarene. 

Nu er det snart en Menneskealder, siden L'auget blev ophævet, 
og de, der nu er tilbage af de den Gang saa kraftige Marsvins
jægere, er gamle Mænd; om ikke mange Aar vil disse de sidste af 
Lauget være gaaet til Hvile paa Kirkegaarden ved Kongebrovejen, 
-og saa er der ingen mere, der kan fortælle om den Tid, da Mar-

40 
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svinsjagten cireves ved Middelfart. For at bevare, hvad der end: 
lmn erindres af disse sidste Øjenvidner, har jeg samlet følgen 

Marsvinsjagten har sikkert været drevet ved Middelfart : 
Byens første Tid, da denne kun var et lidet Fiskerleje, hvis 
boere fandt deres Næring dels ved at drive Fiskeri, dels ved 
færge Folk til og fra Jylland. Disse Fiskere, der stadig færdeå. 
paa Kysten, maa snart have bemærket, at Egnens særlige Forh 
kunde benyttes til Marsvinsjagt, og de har da efterhaanden Vli: 

det Erfaring i, hvorledes Jagten skulde foretages. - J 

Marsvinet 1 ) er en lille Tandhval, der bliver 1,5- 2 m lang 
kendes paa den jævnt skraanende Pande, den ikke paafalde 
høje Rygfinne og det store Antal Tænder i hver Kæbe. Den g : 
sende Hud er paa Ryggen sort, paa Siderne hvidgraa og paa Bug~ 
hvidlig. I begge Kæber findes paa hver Side 23- 25 Tænder. 
dets egentlige Hjem maa man betragte hele den nordlige Del 
det . atlantiske Hav. Det er selskabeligt og samles undertiden 
meget store Flokke, som bliver længe sammen. Paa Vandring
til og fra Østersøen kommer det flokkevis til vore Kyster og 
ver da Genstand for Jagt. 

Det varer dog længe, inden Historien melder noget om Ma 
svinsjagten, først efter Aar 1500 nævnes den. 

I Dronning Christines Regnskabsbog 2 ) findes i Aarene 150 
1511 en Del Udgifter til Marsvin og Marsvins1læsk. Dronning
har i det Tidsrum ikke mindre end 12 Gange købt enten h 
Marsvin eller Marsvinsflæsk Byens Borgermester, Erik Han e 

"' faar saaledes den 25. Februar 1508 6 Mk. og 2 Sk. for 4 Si · 
Marsvinsflæsk, samme Aar den 3. December 3 rhinske Gylden f 
2 Marsvin. 1509 den 29. September betales der ham i Vognleje f 
ferske Marsvin 10 Sk. Regnskabsbogen giver desværre ikke nag
Oplysning om, hvorledes Dronningen har anvendt Marsvinene, m 
da hun af og til faar hele Marsvin sendt, er der en Mulighed fo: 
at hun kan have anvendt Kødet i Husholdningen. I forrige Tid-:: 
var Kødet af Hval og Marsvin en yndet Spise 3) i Skandinavi · 
og Marsvin regnedes for noget særligt lækkert, der blev tilber 
enten som ristet eller kogt, ja endog som indbagt i Postej; en 
omkring Aar 1600 brugtes Marsvinskød ved Hoffet i Engla 
Senere har Smagen forandret sig! Forøvrigt synes det, som Sin! 
gen for Marsvinskød har tabt sig tidligere her i Danmark end 
England. Havde man spist det her ved Hove, vilde Kancelliet: 
Brevbøger, der kendes fra 1526, nok have givet Meddelelser heror:. 
d~ der i disse jævnlig findes Breve til den Middelfart Tolder, hvo::
Kongen bestiller Torsk og andet Slags· Fisk. 

1523 4) svarer Lensmanden paa Hindsgaul i aarlig Mgift, blan 
andet, 20 Marsvin. 1526 5) den 2. Juni svares samme Afgift. Sener' 
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1dr::.. paa Aaret faar Hindsgaul en ny Lensmand i Kongens Yndling, 
nde Wulff van Uttenhoff, der faar Livsbrev paa Hindsgaul Slot med 

al »Tilliggelse«, Aalefisket og Marsvinsfangsten, samt paa Middel
:art By med al kgl. Rettighed frit og kvit uden al Afgif t. 

fr:: 1540 6) gjorde de Garnborg Mænd Indgreb i Middelfart Byes 
Be- Rettigheder til Marsvinsfangst, og Kongen afgør Sagen i et Brev 

:l. a: udstedt 13. Januar 1541 paa Bønneborg saaledes, at Garnborg By
ed~ mænd maa have Eneret til Jagten om Lørdagen. I Brevet hedder 
hol~ det: at vore Undersaatter, Raadmænd og menige Borgere udi vor 
ron- Købstad Middelfart have tit og ofte beklaget sig for os, hvorledes 

at menige Bymænd udi Garnborg skulle imod deres Privilegier og 
; o-;r tillige imod gammel Sædvane gøre dem Hinder og »Forfang« paa 
mci~ >marsvin fiskende« her udi Garnborg Fjord, og at samme Garn
din- borg Bymænd skulde have erhvervet dem et Brev af højbaarne 
tger. Fyrste Kong Hans, vor kjære Farbroder at maatte fiske og jage 
Soæ :.\farsvin paa nogle »helge natte«, og der med betage samme vore, 
l af Undersaatter udi Medeliard deres Næring og »biering«. 
m i Det er første Gang, at Spørgsmaalet rejses om Middelfart Bys 
gen Ret til Marsvinsjagten. M Kongens Brev fremgaar det, at begge 
bl i- Parter holder sig til deres Privilegier og Kongebreve, som man 

imidlertid nu ikke kender; om de har været til Stede den Gang, 
t.far- fremgaar ikke ganske tydeligt. Den egentlige Ret, Middelfart By 

har, er vel nærmest den hævdvundne »gammel sedvan«. Som det 
18- vi! sees i det efterfølgende, bliver der senere Strid om Jagtretten. 
gen 1564 7) den 7. September udsteder Kong Frederik II et aabent 
hele Brev, hvori det tillades Byen Middelfart, der herefter skal ligge 
sen, under Kongens eget Fadebur, at bruge de Jorder i Marken med 
ider Huse og Haver, som den hidtil har brugt, mod at svare sædvanlig 
for Landgilde deraf og sædvanlig Mgift af Færgerne for Byen; Byen 
for maa endvidere bruge den sædvanlige Marsvinsjagt og Aaledræt i 

gen Sundet mod at svare Tolderen sammesteds Kronens Rettighed 
nen deraf, Byfogden skal oppebære Kronens Rettighed af Sagefald, 
for, Førlov og andet der i Byen . 
. der Med dette Kongebrev indtræder sikkert en sto;.· Forandring· 
ien, for Marsvinsjægerne. Indtil da har de staaet i Afhængighedsfor
·edt hold til Lensmanden, der foruden at svare Mgift til Kronen nok 
:l.nu har beregnet sig selv en god Andel af Fangsten og vel ofte af et 
.nd. g-odt Hjerte beskaaret deres Udbytte ret rigeligt. Fra nu af har 
:na- de kun med Byens egen Tolder - en af Byens Borgere - at 
d i skaffe, og jeg formoder, at man fra nu af kan regne, at Jægernes 
iets Kreds har antaget faste Laugsformer, og at Lysten til Jagten er 
Jill, vokset. Rigtignok bestemmer Kongen den 29. December 1590,8) at 
'Ori Middelfart herefter skal høre under Hindsgaul Slot »saaledes som 

det fra Arilds Tid har været Tilfældet«, men Marsvinsfangsten 
ndt omtales ikke, og 3 Aar efter affattes Marsvinslaugets Skraa, hvori 
ere Lensmanden aldeles ikke nævnes. 

40* 
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~ ' 
· Laugets Arkiv indeholder næsten ing·en originale Dokumenter =e; 

hvad der findes er mest M skrifter. Det er vel nok en Følge . a: =-ec 
Bt Marsvinsjægerne neppe har haft særlig Interesse for den Sia~ -:xl 
Ting, og derfor har man nok flere Gange brændt ældre Sager =os 
naar de fyldte for meget i Laden, hvori de blev opbevaret. En a: _a; 

de gamle Jægere har fortalt mig, at det en Gang i hans Tid ble~ _-_j
2 

besluttet at brænde en Del; »da det gamle Skidt ingen Nyth _:l 

var til!« _;:n 
Den i Arkivet værende Skraa er en Afskrift udført 1836, = --· 

.Afskriftens Rigtighed er bekræftet af Byfogden. Da Skraaen :r 
Tidens Løb flere Gange er bleven omskreven, har der efterhaande::: !a 

indsneget sig Fejlskrifter vel nærmest ved, at forældede og uty
deligt skrevne Ord er bleven uforstaaelige for Afskriveren; ha.c 
har da skrevet, hvad han mente, at det maatte være, uden at for
høre sig nærmere, og derved er der flere Steder fremkommen Uri
tryk, der er ret uklare, ja endog uforstaaelige. 

I Grevskabet Wedellsborgs Arkiv opbevares en i 1693 udfør: 
Afskrift af den i 1593 vedtagne Skraa, og da denne er den ældst;: -

_::J 
Mskrift, som vistnok findes, anføres den her.9 ) 

Imellem denne Mskrift og den i 1836 udf9Jrte er der forske~
lige Uligheder, saaledes er bl. a. alle Bøder, der i 1593 er ansatte . 
Øl, i den nyere Skraa ansat i Penge efter Taksten l Td. Øl = 2 Rd:. 

Af Navnene, der anføres 1593, er det første Borgermester Hall! ::.a 
Nielsen Bang, der tillige var Kongens Tolder, derefter Karen Hen- - " 
rik Bangs, uvist af hvilken Grund; hun var Enke efter den for- -; 
rige Borgermester og Tolder, der døde 1591. Derefter følger Na>
nene paa de 4 Raadmænd og til Slut de 30 Marsvinsjægeres. 

Laugs-Skraaen af 1693 lyder saaledes: 

M edelfart Fiskers Vedtægt og Skraa 
Marsvinsfangsten angaaende. 

R eenskrefven og forbedret Anno 1693 den 2. November. 

I Guds Nafn Amen 1593: 
Udj det Aar, Hafver Vj Efterskrefne Saa mange som udj Mar

sviin friheeden Nu ere. 
Som er først; Hans Nielsen Bang, Borgemester, Karen Hendric

Bangs, Niels Biering, Jørgen Deyn, Jacob Jynde, Olluf HelleseL 
Anders Pedersen, Hans Tomesen, Pofvell Bierig, Morten Bunde 
Peder Bunde, Peder Kieldsen, Rasmus Strøy, Ifver Hansen, Søffre:::. 
Michelsen, Pofvel Espensen, Peder Rasmussen, J ens J enssen, Har:.: 
Hanssen, Pofvel Jørgens, Anders B.endtsen, Christen Krafft 
Thomas Jensen, Hans Gassi, Han.LRiber, Niels Jørgensen, Pede: 
Jørgensen, Laurids Mouridssen, Anders Gassij, Mads Riiber, Pede::
Kroy, Rasmus Hanssen, Sørren Hanssen, Povel TOP.JØ~gen Riibe~ 

..----. 
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·:>g Stefen Nielsen Borger udj Medeliart med Borgemester og Raad-er- . 

at . ::nend, de_shg~s~e med Sogne Præstens og Cappelanens hersamme-
, · steds dens V1ll1e og Samtycke. Paa det at Guds Ære og Fryeht og 
,ags god Enighed sampt og Christelige Brødreskab des ydermeere maatte 
:;e r~ Yoxe, formeris og ved magt holdes, og samme fiiskende disbedre \a: maatte til gaae, Gud allermegtigste till lof og Ære, os og Andre till 
Jt~' Hjælp og Trøst, Hafver wj forskrefne Marsuiin f iiskere for os som 
r e nu ere, eller hereffter kommendes worder, for got Anseet, og udj 

end Hellige Trefoldigbeds Nafn Sambtyckt og begyndt denne 
~ effterskrefne Sehraa og Loug og os her effter holde, og skicke, 

~ 1 efftersom dend Indeholder, og Uduiser, og dend udj alle maade Ved 

t
en magt holde, Under dend Peen og Straf, som effterfølger. 
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l. 
Item 14 Dage for Santy Morttens Dag, Hvilken Enskend Dag 

Oldermanden lader til sige skall Meenige Mand som Marsviin J aet 
-følger, hafve deris Garn hver sin Anpart til Reede, og da samme 
Daug at hafve deris steyller Satt, og derpaa hengge deris Garn, 
Under en fierding Øls Viidc hoes hver Som Udj Saa maade deris 
brøst findis. 

2. 
For det Andet: er Sambtyckt at skall være paa hver baad = 3 

Karle, som forstand hafver paa Marsuiin . Jaet, og hvilken som 
faar nogen lovlig forfald samme Daug er, da skal band holde en 
goed Karl, udj hans sted som forberørdt er, Under en fierding Øls 
Viide 1: Undtagen Soet eller Siugdom eller Kongens lovlig forfald 
tager hannem det af, dog ligevel dend Daug, om hannem mueligt 
er, skal vere frit for at holde en Anden goed Karl udj hans Sted, 
om band den bekomme kand og· tag·e sin Lod. 

3. 
Hvileken som kommer paa stranden, og icke holder med sin 

baad og Karle, som hannem effter lodden tilfalder, at holde og 
vaare paa udj Søen, band og hancis Staldbroder, som er paa baaden 
med hannem, Miste deris lod dend Daug, og der ofver bøde til 
Lauget l Otings Øls wiid: Sammeledes skall holdes med dennem 
som er inden for fiorden. 

4. 

For det Fierde; skall ingen have nogen Rettighed, at tage Sin 
Iod med mindre at band er tilstede hos hafnen førend den bliver 
tillugt . 

5. 
For det fembte, skall alle de ledig· baade som tilstede er hoes 

Hafnen, Naar de haver fanget noget Marsviin, Indtill saa længe 
de haver ført fiskene i Land, og Tolden deraf er tagen, till Hafnen 
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og tøfver tilstede, og fører fiskene ud med dennem Under et::::~ . 
Ottings Øls Wiid af hver baad som Udj Saa maade findis forsøm- :e 
melig. =..au 

6. 
For det Siette, naar Oldermanden lader byde til stefne, og de 

som faar mundtlig Ad Warsel, og icke møder, bøder derfor E 
Oting Øl till Lauget, Undertagen han hafver lovlig forfald, som 

- forberørt er. 

7. 
Item tager nogen U-lovlig Verger med Sig till Skifftehuus. 

Enten Øxer, Knifve, Deigner eller anden Werge, bøde derfor l 
±ierding Øl, dog ingen der mod at Vere for bødet, at tage en W all 
eller Kiep udj sin Haand at stytte sig wed. 

8. 
Item, hvilcken Dag Oldermanden lader tilsige nogen den Dag 

at opligge hans Øl, som hand schyldig er, og hand som tilsiges, 
findis forsømmelig, bøde derfor l Fg: Øll. 

9. 
Item naar Oldermanden lader klappe till liiid, og den første 

Tønde Øll er forlofuen, schall Meenige Gildisbrødre vere Pligtig 
som og tilbørligt er, attache Gud for Sine Gafver, og hvilcken som 
da giør nogen U-liud, enten med U-qvemsord eller Gierninger, bøde 
derfor l Otting-s Øll . . 

10. 
Item er Samtøgt, at hvilcken som spilder Øll paa Jorden, eller 

hans N aboe med Villi e, eller og S v er eller bander imod Guds hel
lige Nafn, Bøde derfor effter Gildbrødris sambtøcke, og give en 
skilling lybsk udj fattig folekis bøsse hver Gang det skeer, som 
Oldermanden skal opberge, giør hand nogen fortred, Saar eller 
skade, og icke vil sette Borgen; da vere Udaf lauget, og icke komme 
derudj igien, Uden Oldermanden med roeenige Gildbrødres Will 
Hannem det bevilge. 

11. 
Item dersom Oldermanden med Meenige Gildbrødre som tilstede 

ere, bliver til sinds at hafve meere Øll dend Dag, end som optaget 
er, da skall meenige Gildbrødre vere plichtig at Udligge hver sin 
Anpart, at betalle samme Øll med, hvad heller hand wil dricke af 
samme Øl eller icke. 

12. 
Item Hvileken som hereffter med Oldermandens og Gildbrødre

nes Vilge og Sambtycke wil begifve Sig udj wort laug, skall gifve 

::. 'I 

,...( 

:o 
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En tønde 011 til Lauget, dog Ing·en at komme udj Vort laug, uden 
e haver tilforne taget Borgerskab, og Ingen heller som er udj 
auget gifve sig deraf, Uden hand det lovlig opsiger, og gifver 
Tønde Øll till Lauget. 

13. 
Item hvilcken som bliver sat til Stoelsbroder den skål være 

pligtig til at wahre paa Tønden, fra det bliver oplagt og til det 
bliver Udtappet, saa intet spildes, og alting kand gaa skickelig og 
beqvemmelig til uden Guds Fortørnelse. 

14. 
Item naar Oldermanden tilbyder nogen af Gildbrødrene, om 

hvis der fattis till deris Redskab og· dem som brøstfalden er icke 
strax Udligger hvis hannem dertil bør att udgifve med Rette, skal 
Oldermanden hafve Fuldmagt strax at forwisse fire af hans Na
boer som er udj Lauget at pandte hannem for l Otting Øll. 

15. 
Item er Sambtøgt at Kirkeværgerrie till Medelfart Kirche som 

nu er, eller herefter kommendes worder, skulle aarlig Oppeberge 
~t. Nicolaj Lodt af Marsuiin, og derfor holde det store windwe udj 
Corit ferdig og ved magt, og hvis ofver er, skal holdis store lyss 
for paa hoye Alter, till første Prædieken hvilcket skall glores 
Regenskab for aarligen, naar Kirchens Reg·enskab holdes. 

16. 
Item hvilcken som tal ilde paa nogen sine Laussbrødre, og 

er kalder hannem enten tiuf, skalch eller Scheilmer eller tale hannem 
~l- noget andet U-tilbørligen till, der hans Ære eller gode Rychte kand 
m staa for nær, Bøde derfor til Lauget l Tønde Øl for hver gang det 
m skeer, ofver Anden rette bøde, Imod dem hand paa tall. 
er 
1e 
ill 

le 
~t 

n 
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e 

17. 
Item Slaar nogen af Laugsbrødrene hver Andre, enten nefue 

Hug eller Staushug, og er beuiseligt enten udj deris Laugshuusse 
eller Andensteds udj Laugbrødris forsambling, bøde derfor till 
Lauget l fjering Øl, giør hand Videre Saar eller skade Bøde der
for effter Oldermandens og 4 Udwillige af Laugsbrødrene, deris 
Sigelse. 

18. 
Item er sambtøcht af Menige Gildbrødre, at hvilche af dennem 

som er Stoelsbroder, dend skall udj Rette tider fremføre deris 
W aad og Garn og for waer det Vel, Saa dett bliver intet adskade, 
Men hvis hand derudj findis forsømmelig og icke hiemfører samme 
waad og Garn, og holder det tørt, og vid macht, da skall hand der-
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for staa Gildbrødrene som derpaa klage till Rette, for hvis skadE 
og brøst, som derpaa findis effter fire af de ældste Gildbrødre!' 
Raad og SamtØcke. · 

19. 
Item er sambtøcht af Borgemester og Raadmend med Meenigf 

Gildbrødris Sambtycke, udj Marsuin J achten, at naar de holde 
deris Gilde og dricker deris Øll udj Laugshuusset, at Ingen ManC. 
skal tage Sin Hustrue eller Børn med Sig, Under l Tønde Øl < 
bøøde, Men dog skall være U-forbødet at de maa bede en Danne
mand eller god Karl till Giest og dend hannem indbiuder, Betalle 
for Hannem. 

20. 
Anno Domini 1616 Anden Juelle Daug til stefne, da blef Samb

tøgt af Meenige Gildbrødre, at ingen Mand skulle vere i Fiorden. 
Undertagen Gienbaadene, wed en Otting Øls wiide, og miste deris 
lod dermed. 

2i. 
Naar nogen skall ud at pante Nogen af woris laugsbrødre, og 

de enten lucker Dører, eller gifver dennem nogle U-qvems Ord 
enten af Mand eller Qvinde, og det blifver dennem ofverbeuist, da 
at bøde en half Tønde Øl, uden anden Rette bøder. 

22. 
Nock de Baade som skall were Ude, og de icke kommer til stran

den, da at bøde hver = l fierding Øll . 
• 
23. 

Naar de kommer till stranden om Morgenen, og nogen af Baa
dene farer i land enten wed Fænøe eller Andensteds i Land, førend 
Søe baadene kommer i deris Hold, da, at bøde hver Een Otting ØL 

24. 
Anno Domini 1620. Elef Sambtøgt udj Laugs Huus Anden Juele 

Dag af Meenige Laugsbrødre, at Ingen maa skille deris Garn ad. 
Men lade dem Sidde til Hobs, og Siden Sætte ny Garn i effter som 
der gaar feil paa, wed En Tønde Ølss wiide. 

25. 
De Baade som skall were i Søen, skal waare paa om Morgenen 

tilig, Under l Oting Øls wiide. 

26. 
Og skall alle de Baade som udj Marsuin Jagt er, were. forpligt 

till at Jage den ene baad med den Anden fra Stj Mortens Daug. 
og till H. Tre Konger Daug, Under den peen og straff, Sckraaen 
formelder om. 

at 
E 
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27. 
Anno 1645 dj = 23 November Blef sambtøgt udj wort laug-, 

at hvilcken som kalder wor Oldermand en Konge Rand skall bøde 
En Tønde Øll, Enten det er i Jagten eller ej. 

Herefter med en anden Skrift og indført i Mellemrummet mel
lem § 27 og Jægernes Navne: 

Ao 1693 alle Hegens Daug skede effter gi: Seed Vane forsamling· 
af Oldermanden og laugsbrødre, og da blef af dennem Vedtaget, 
Icke at maa skill deres garn ad førind Kaindelmisse er forbi men 
at holdes i Magt som forsvarligt kand eragtes, ej heller Person
lig at afgaa Fralauget. 

A o 1693 den 11 9br [November J blef udj forsamling af Older
manden og Laugsbrødrene vedtagen ingen at maa sætte sit 
garn sammen før det er fremvist i Laug·shuuset og· der af Older
manden tillige med tre af Lausbrødrene besigtiget om det for gyl
dig kanel icke agtes eller ej, giører nogen her imod skall bøde 
l Tønde Øl. Ilige Maade blef vedtagen udj Oldermandens og Laugs-
1:-rødrenes Forsamling ingen maa skille sit Garn fra hver andre 
føer Kyndelsmise er forbi mens det saa lang· Tid holde dygtig og 
forsvarlig i magt, langt mindre personlig afgaae fra Lauget, men 
i alle Maader rette sig efter denne voris Skraa og Vedtægt, hvis 
nogen her imod handler skall føren han self afgaar eller og· sit 
Garn fratages bøde till Laug·et 10 rdler. 

Offuerskrefne poster lofver vi samptlige Laugs Brødre som 
udj indværende Aar i Marsvin Jagten er inrulleret, i alle Maader 
at effterlefve. 

Denne Skraas Bestemmelser gjaldt for de fleste Punkters Ved
kommende indtil Laugets Ophævelse; der findes dog enkelte §§, 
som i Tidens Løb er bleven forandrede saaledes: 

§ l, der ca. 1840 blev rettet dertil, at Garn til Fangsten be
lwstedes af Laugets Kasse. 

§ 12. Den anfØrte Td. Øl = 2 Rdl. blev forandret til 6 Rdl.; 
desuden blev det ca. 1840 Skik, at naar en Mand ønskede at ud
træde af Lauget og betalte 6 Rdl. i Udgang, havde han Ret til, 
saafremt han atter ønskede at komme ind i Lauget, at faa den 
første ledige Plads. 

§ 16. Naar et Par Jægere under Jagtens Udførelse kom i Strid, 
kunde den, der formente sig forurettet, indanke Sagen til Behand-
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ling i Laugshuset mod forud at betale 2 Rdl. , der i Reglen gik til 
en Bolle Punch, naar Parterne var bleven forligte. 

§ 18 blev sat ud af Kraft, da Lauget bekostede Garnene og 
ved Teglgaard fik sit eget Hus, hvori Redskaberne opbevaredes. 

§ 19. Ingen fremmede kom til Stede undtagen Byfogden eller 
hans Fuldmægtig. 

§ 27. Bøde herfor er endnu betalt i Mands Minde. Værre var 
det, om nogen uden for Lauget brugte Skældsordet »Svinedriver«, 
der blev da ved Retten idømt en Bøde. 

Grundtonen i Laug·ets Vedtægter er, at Disciplinen skal over
holdes, hver Baad udføre sit Hverv og dens Mandskab kun arbejde 
med Jagten for Øje. M senere Tilføjelser ses, at det til Tider 
har haft sine Vanskeligheder at gennemføre Mandstugten, uden 
hvilken J agten ikke kunde trives. Efter hvad gamle Marsvins
jægere fortæller, var der i deres Tid stadig· god Orden; hver 
Mand udførte sin bestemte Gerning, og de enkelte, der undlod det, 
hlev ufravigelig idømt de i Skraaen fastsatte Bøder. Kun i de 
sidste Par Fangstaar glippede Sammenholdet. 

I Laugets Arkiv findes en »Vedtægt og Love af 9. Juni 1819«; 
den er imidlertid saa fuld af Udstregninger og Rettelser, at den 
kun kan betragtes som et Udkast. 

Nogle Tillægsbestemmelser fik kgl. Konfirmation den 15. Januar 
1836, hvoraf anføres: 

»Det aarlige Udbytte deles i 31 Lodder, hvoraf l Part tilfal
der Set. Nicolai Kirke i Middelfart.« 

»Ethvert hjemmeværende Medlem af Lauget, der har Alde t 
og Førlighed til at følge Jagten, bør den hele Tid persanligen be
klæde en Plads i samme.« 

Endvidere en Bestemmelse om, at de, der fraflytter Byen, er
holder Borgerskab eller en »Betjening« andetsteds, udgaar af 
Lauget, samt at der til Optagelse i dette fordres, at paagældende 
er nærværende i Middelfart Købstad, arbejdsfør og i Stand til 
[tt anskaffe de nødvendige Redskaber. Det formenes ikke Jægerne 
at tage Hyre i Koffardiskibe, naar de returnerer inden den 15 . Sep
tember i det 3. Aar. - Nogle Bøder forhøjes til l Rdl. Sølv. 

Striden om jagtretten 1718. 
Da Marsvinsjagten udøvedes ved og paa udenbys Grund, idet 

Marsvinene dreves op i Garnborg Fjord, hvor de fangedes og 
dræbtes, var der her en Anledning til Uenighed med Beboerne 
der. Disse havde alt 1564 klaget til Kongen derover; af Kongens 
Afgørelse af Sagen ser man, at der nok allerede før den Tid havde 
været Tvistigheder mellem Garnborg Bymænd og Marsvinsjægerne 
i Middelfart. 
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Omkring ved 1718 havde Kongen sluttet et Mageskifte med 
Grevskabet Wedellsborg, hvorved dette i Stedet for Rugaard Gods 
fik en Del Bøndergaarde ved Garnborg Fjord samt Øen Fænø. 
Besidderinden af Grevskabet, Fru Anna Banner salig v. Wedells, 
mente, at hun derved fik Retten til Marsvinsjagten, hvorfor hun 
den 5 j 2 1718 IO) ansøgte Kongen om at faa Tienden af Jagten -
hvert 6te Marsvin - og senere paa Aaret hævdede hun i et Brev 
t il Middelfart By, at Marsvinsjægerne ikke havde Ret til at jage 
ved og paa Grevskabets Grund. 

Dette var et haardt Budskab for Middelfart By og dens Mar
svinsjægere, der herved saa sig truet i deres ældgamle Rettig
heder. 

By:fogden, Niels Olsen, indsendte paa Middelfart Bys Vegne 
til Stiftsbefalingsmanden, C. v . Lente, en Skrivelse,11 ) hvori han 
gjorde sit bedste for at værge sin By og dens Borgere. Brevet 
meddeles her in extenso, da det viser, hvad Byen vilde tabe ved, 
at Retten til Marsvinsjagten blev frataget den. At den gode By
foged vel nok har udmalet Forholdene ret grelt er efter Tidens 
Skik; naar man den Gang ansøgte om noget, blev Ansøgerens 
Forhold fremstillet saa ynkværdigt som . muligt. 

Stormægtigste Monarch 
Allernaadigste Arvekonge! 

Paa Byens Vegne efter sandfærdig angivende andrages aller
underdanigst hvorledes Højbaarne Grevinde Anna Cathrina Banner 
sl. von Wedells til Wedellsborg vil bemægtige sig det Regale anti
qvum med Marsvinsjagten her ved Meddelfarth, hvilken Jagt haver 
af alders tiid i nogle Hundrede Aar lagt til Fiskerne eller Byens 
Indvaanere her udj Meddelfarth, som gamle Skraaer og Vedtæg·
ter klarligen udviser, hvoraf er altid svaret Hans Kongl. Majsts . 
Told, nemlig hver 6te Svin tilforn til Toldboen, og nu udj nogle 
Aar til Mathias Mansen Færgemand her ved Stedet efter Hans 
Kongl. Majsts. allernaadigste Benaadning sin Livstid, hvilke Fi
skere var som de alle Tider haver været færdige til Hans Majst. 
Transport at forette og de og deres Børn tiener Hans Majst. til 
Orlog naar allernaadigst befales. Dersom denne Marsvine-Jagt 
:: som ej kan befordres paa andre Steder, end udj Garnborg Fjord, 
hvorfor Garnborg Mænd haver deres frie Dag· at jage paa, som 
er Løverdagen efter gammel Maneer :! Skulle gaae fra disse fat
tige Fiskere og deres forarmede Bye, da er di alle Ruinerede, og· 
Fiskerne af mangel paa Livets Midler maatte nødes til at flytte 
herfra. Tilmed tager Hans Kongl. Majst. Consuroption skade der
ved og den fattige Kirke, som altid har nydet een Lod, mister 
dend og Præsten sin Rettighed: ja den almindelige Næring og 
Brug, som Borgerskabet haver .haft paa de tiider om Aaret, naar 
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Marsviin J agten forefalder, gaar bort fra alle denne Byes Ind
vaanere, som derover maatte Crepere. Dend store Naade H. K. M. 
alletider haver beviist denne ringe og fattige Bye, vil jeg aller
underdanigst paa samtlige Indvaaneres Vegne tilbede maa frem
deles Continuere til denne Byes Opkomst, hvorved jeg opofrer 
min Allerunderdanigste Taksigelse jeg som er Hans Kongl. Majst. 
Min ::tllerunderdanigste [menes allernaadigste J Arve Konges aller
underdanigste arve Undersaat. 

Niels Olsen 
Byefoget i Meddelfarth. 

Meddelfarth, d. 9de Novbr. Ao 1718. 

Stiftsbefalingsmanden gav Skrivelsen en Paategning, der varmt 
anbefalede den: 12) 

Det er ei at paatvifle, at det jo forholder sig saaledes an
gaaende denne Marsviine J agt sampt de gamle Skraaer og Ved
tægter som Byfogden udj Middelfart her udinden allerunderda
nigst forestiller og· som Eders Kongl. Majst. Toldrettighed, som 
Færgemanden allernaadigst er tilladt, item Consumptionen af 
Byen, Kirken, saavel som Præsternes Rettighed her under verse
r er. Saa instilles i dybeste underdanighed til Eders Kongl. Majst.s 
Egen allernaadigst og behag·elig Villie, om Middelfart Bye og andre 
Vedkommende herefter maa nyde den Naade, som de i nogle 
Hundrede Aar efter Byfogdens allerunderdanigste andrageise ha
ver nydt, og saa fremt dette skulle blive de fattig·e Indvaanere 
betagne, som des foruden er i slet Tilstand, ville det visseligen 
blive til deres og Byens yderlige Ruin. 

Ottense Slot dend 10de Novbr. 1718. 
C. v. Lente. 

Imidlertid vilde man dog i Odense gerne nærmere undersøge 
»de gamle Skraaer og Vedtægter«, og Byfogden fik Ordre til at 
indsende dem, enten in originali eller i bekræftet Genpart. Et 
besynderligt Tilfælde forekom nu: Skraaen, som man støttede sin 
Ret til, kunde Marsvinsjægerlauget ikke finde, Byfogden havde 
den heller ikke, og man tilskrev derfor den 30 l u 1718 13 ) Tolderen 
Henrik Brandt, at man havde hørt, han skulde have den. Skønt 
Tolderen eftersaa alle sine Dokumenter, kunde han ikke frem
skaffe nogen Skraa, men han var dog saa heldig snart efter at 
finde den hos Færgemanden Matth. Mantzen, der af kongelig Naade 
var skænket Kongens Told.l4 ) 

Sagen blev ret hurtigt sluttet, idet et kgl. Rescript af 9 l 12 1718 
afgør Striden til Fordel for Middelfart By saaledes: 15) 
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»Kongens Intention med det sluttede Mageskifte har ingen
~unde været at overdrage til Vederlag imod Rugaard og dets Gods, 

et Bøndergods samt den Øe Fænøe, som hans Maiestæt før har 
havt, med anden Herlighed eller Rettig·hed, end Allerhøjstsamme 

et selv har besiddet, og ei i nogle Aar den fattige Bye Medeliar t 
og dens~ Indbyggere har været betagen, men i rolig Possession, 
som for er meldt, efter g·amle Vedtægter og Rettigheder har nyt, 
om hvilket Grevinden kan have desmindre Tvivl, saasom hun ei 
ei eneste Sted i Mageskiftet og Skjødet kan fremvise, som Ind
byggerne i Medeliart Marsviins-Jagten betages. Og skal derfor 

tiftsbefaling·smanden samme By og dens Indvaanere med over
skrevne gamle Frihed og Rettighed vedbødigen maintenere.« 

Og hermed maatte Grevinden lade sig· nøje. Sagen g·av Anled
ning til, at en Mængde Skrivelser blev udvekslet, og et lidet Bi
drag til Byens Forhold giver et Brev af 25 l 11 1718 til Stiftsbefa
lingsmanden fra Byfogden, der skrev: 16) 

»denne By er sandelig ringe nok nu, men skulde det [Marsvins
jagten J g·aa fra, da blev den snart til intet, thi alt det, Fi
skerne Aaret igennem skal have til Levneds Middel, tager de 
paa Credit, indtil denne Marsvinsjagt, og naar den falder J: som 
er ved disse Tider om Aaret :J er her hver Lørdag et lidet Mar
ked, saa baade Tolden og Consumpbonen og anden Næring ha
ver sin Fremgang derved. « 

' 

Herefter havde Marsvinsjægerne Fred med Grevskabet i Resten 
af det 18. Aarhundrede; derimod var der i Aaret 1775 nogen Uenig
hed med Bønderne i Gamborg.17 ) 

Den daværende Besidder, Grev L. Fr. Wedell, synes at have væ
ret meget medgørlig og at have gjort sit bedste for at stifte Fred . 
mellem de st ridende Parter. Et Vidnesbyrd derom er et Brev, som 
Grevskabets Godsforvalter skrev til Byfoged Lund i Middelfart: 18) 

Velædle Hr. Byefoged. 

I Anledning af Deres Velædelbeds Begiering har ieg· advaret 
Beboerne i Gamborg, at de ved den dem forundte Marsvine-Jagt 
ei foretager sig noget utilladelig, og paa lige Maade vil ieg bede 
Hr. Byfogden tilholde Marsvins-Jægerne i Middelfart, da naar 
enhver bliver paa sit eget og ei foretager sig noget ulovligt, kand 
ingen Dispute existere. 

Forblivende iøvrigt med megen Højagtelse 

Deres Velædelheds hengivne Tiener 

Wedellsborg, den 22. December 1775. 
E. W11lemoes. 
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Paa Grund af Kvægsyge forbød Myndighederne i 1780 Mar
svinsjægerne at gaa i Land ved Gamborg, hvorover Jægerne i en 
Skrivelse af 21 l 1 1780 beklagede sig. I deres Besværing anfører de 
det betydelige Tab, som herved paaføres dem, idet de endog »kan 
bevisliggøre at have faaet i en af disse Dage 46 Stk. a 3 Rdl. vær-
dig pr~ Stk.«.l9) • 

jagtens Standsning ved Aar 1800. 
Henimod Slutningen af det 18. Aarhundrede gik Jagten tilbage. 
Allerede 1777 nævner Byfogden i en Indberetning,20) at Fang

sten, der før var 5 a 700 Stkr. aarlig, nu er gaaet ned til 100 a 125 
Stkr., Prisen var dog steget til det dobbelte. Om hvad der for
anledigede denne Nedgang, foreligger der intet, men der synes at 
være opstaaet en Utilfredshed blandt Jægerne, som gav .sig Ud
slag i Forsøg paa at blive fri for eller at faa nedsat »Kongens 
Told« samt i ligefrem at nægte andre Ydelser, som i Tidens Løb 
var bleven paalagt dem. Maaske har de den Gang gode Tider 
for den danske Søfart foranlediget, at Jægerne det meste af Aaret 
tog Hyre, og at de derved tjente saa rigeligt, at de vilde »lægge 
op« om Vinteren, maaske er Disciplinen i Lauget bleven svækket 
og Udbyttet af Jagten derved blevet mindre. Kirke·ns sædvan
lige Indtægt for Marsvinsflæsk er endnu indgaaet i Regnskabet 
1798- 1799, det følgende Aar er bemærket: »Marsvinsjagten er 
cphørt ifølge Skrivelse af 14. Maj 1800.« 

Jagten var gaaet i Staa. 

jagtens Stilstand 1800-1819. 
Fra Aar 1800 til 1819 cireves ingen regelmæssig J agt, hvilket 

Kirkens Regnskabsbog udviser, da der i dette Tidsrum intet sva
redes til Kirken. 

Den danske Handels og Søfarts gyldne Tid holdt brat op, da 
Landet i 1807 efter det engelske Overfald blev draget ind i Krigen, 
der varede til 1814. Vore Søfolk fik andet at tænke paa end Mar
svinsj agt, og Landets fortvivlede Pengeforhold efter Krigens Slut
ning lammede alt. 

Et Forsøg paa at drive Jagten blev gjort i 1809,21) idet Grev
skabet Wedellsborg for egen Regning lod de paa dets Kyster boende 
Husmænd drive Jagten, der dog ikke gav videre Udbytte, da 
Bønder ikke egner sig til den Slags Jagt. 

Fra Byens Side blev der samme Aar gjort Anstalter til at 
genoplive Jagten, og man maa have henvendt sig til Kongen derom, 
thi 26 l 2 1809 22 ) udstedes et kgl. Reskript: 

»Da det er vor allernaadigste Villie at bringe Marsvinsjagten 
i det lille Bælt paa ny i Gang, saa ville vi, som Opmuntring til 
dette nyttige Øjemed, allernaadigst have Tiendeafgiften af Fang
sten eftergivet og ophævet.« 
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For Marsvinsjæger-Lauget var denne Begunstigelse en stor · 
Lettelse, thi Kongens Told eller Tiende - hvert 6te Svin - var 
et betydeligt Skaar i deres Fangst-Udbytte, men den fik dog ikke 
Jagten i regelmæssig Gang. 

Det synes, som om man af og til har jaget og derved haft 
Rivninger med Grevskabets Folk. Den gamle Strid begyndte igen; 
Grevskabet forsøgte atter at tilegne sig Jagtretten; det tilskrev 
Kancelliet derom, og dette paalagde Byfogeden i Middelfart at 
tilholde Marsvinsjægerne, »at da deres Privilegium ikke var kon
firmeret«, og da de i lang Tid ikke havde drevet J agten, saa maatte 
de enes med Marsvinsjægerne fra Landet om Tiden og Maaden, 
hvorpaa J agten af dem begge kunde iværksættes. Denne Enig
hed kunde imidlertid ikke opnaas, og Jagten ophørte paa Grund 
heraf til Dels igen indtil 1817, da Marsvinsjæger-Lauget ansøgte 
det kgl. Landhusholdningsselskab om Understøttelse til Hjælp til 
Baade og Redskaber, hvilket dog afsloges .23) 

En i Middelfart boende gammel Student, C. E . Bastrup,24) til
kommer Æren af at have givet den første Anledning til, at Jagten 
igen kom til Middelfart. Han vidste, at den forhen rettelig havde 
været dreven der fra Byen, og han saa, at mange unge Søfolk 
gik hjemme om Vinteren uden Beskæftigelse, dette bevægede 
ham til i Aaret 1817 at gøre Fyens Guvernør, Prins Christian Fre
derik (senere Kong Christian VIII) opmærksom paa, at denne 
Næringsvej atter burde optages med Iver og Kraft .25) 

Prins Christian Frederik tog sig med megen Velvillie af Stu
dent Bastrups Andragende, som senere synes at være bleven støt
tet af en Del Borgere i Middelfart By. Da Jagten imidlertid havde 
ligget stille nogle Aar, og Grevskabet havde begyndt at drive den, 
blev det nødvendigt at faa et Forlig i Stand med dette. Kancelliet 
skrev i den Anledning 17/ 11 1818 til Byfoged Sommer i Middelfart: 

»l et hertil indkommet Andragende have en Del Beboere af 
Middelfart By ansøgt om Genoprettelsen af et Marsvins-Jæger
laug med de Rettigheder samme forhen har haft , samt at det 
»kuns« om Lørdagen maatte være Beboerne af Grevskabet We
dellsborg tilladt at drive denne Jagt, og at Tiendeafgiften af Fang
sten fremdeles maatte eftergives, saaledes som Rescriptet af 
3l j 1 1809 tilholder. 

I denne Anledning skulle man tjenstligt tilkjendegive Dem til 
behagelige Efterretning og videre Bekjendtgjørelse for vedkom-. 
mende, at hvis der ikke ved Forligelses Commissionen kan træf
fes mindelig Forening mellem Middelfart By og Grevskabet We
dellsborg om denne Jagts Udøvelse kan Byen vente B e n e f i c i u m 
p r o c e s s u s g r a t u i t i til ved Dom at kendes berettiget til 
Fangstens udelukkende Udøvelse i Overensstemmelse med Rescript 
af 9/ 12 1718, og at ved Eftergivelse af Tiende M giften alene maa 
være at forstaa den Mgift, som tilkommer Hans Majestæts Kasse, 
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men ikke den som efter Vedtægternes 15de Post skal svares til 
Kirken, hvilket herved communi"ceres til Deres V elædelheå til 
videre Bekjendtgjørelse for Vedkommende.« 26 ) 

Denne Forligelseskommission blev bestemt til Afholdelse paa 
Wedellsborg den 27 / 2 1819; men da Marsvinsjægernes Udsendinge, 
Skipperne Anders Baaring og Christian Sabroe, ikke havde deres 
Fuldmagt i Orden, blev Mødet udsat til den 8. Marts samme Aar , 
hvor da de to Skippere mødte med behørig Legitimation. Ved 
Mæglingen - paa Stiftsmyndighedernes Vegne mødte Sognepræst 
Muller i Sønder-Aaby og Toldinspektør Sessing i Assens - enedes 
man om, at Middelfart Jægerne var eneberettigede til Jagten de 
5 første Søgnedage i Ugen fra Efteraaret 1819 at regne. Den 
6te- Dag eller Lørdagen skulde derimod tilhøre Garnborg By under 
Grevskabet Wedellsborg »saaledes som forhen har været Tilfæl
det«. I Mgift for de 5 Dages Fangst forpligtede Middelfart Køb
stads, d. v. s . Marsvinslauget, sig til at betale Grevskabets Besid
der 35 Rdl. til hvert Aars l. Februar. 

Mgiften skulde betales af Byfogden i Middelfart, men saa
f remt der paa Grund af Vinterens Strenghed eller andre Aar
sager ingen Jagt kunde fii1de Sted, da bortfaldt Mgiften. 27 ) 

J agten tog· samme Efteraar sin Begyndelse og fortsattes Aar 
efter Aar indtil Foraaret 1892, da den ophørte . 

Kirken nød atter sin Part af J agten; i dens Regnskab for 
1819- 20 er indført »den til Kirken af den nu igen drivende Mar
svinsjagt erlæggende Afgift bestemt til 12 Rdl. Sølv, indkommen 
med 16 Rdl. Sedler. <<. 

Marsvinsjagten 
f oretoges saaledes: 28) 

Laugets 30 Medlemmer fordeles i 10 Ro-Baade med 3 Mand i 
hver, Jægerne (ikke Svinedriverne, thi for et saadant Øgenavn 
mulcteres enhver, endog udenfor Lauget, med 2 Rbd.) møde saa 
tidligt om Morgenen, at Baadene kunne være paa deres Plads, 
naar det er fuldkommen Dag_ Af Baadene holde de 5 sig veksel
vis i Bæltet for at drive Marsvinene ind i Garnborg Bugten. Dette 
sker ved at slaa i Vandet med 5 a 6 Alen lange Stænger (Vojre 
med Bark paa) kaldet Smækker, naar Marsvinene vise sig, hvor
ved disse frygtsomme Dyr lade sig drive mod Fyens Land, hvor 
de da løbe ind i fornævnte Bugt, her er de øvrige Baade statione
rede, og drive paa samme Maade Svinene højere og· højere op i 
Bugten. Ved visse Signaler (f. Eks. ved med Øsekoppen at kaste 
Vand enten højt op i Luften eller vandret til Siden) meddele 
Baadene hverandre, hvormange Marsvin der er i Farvandet, hvil
ken Retning de tage o. s. v . Dette skeer ved den Retning Baaden 
gives, ved at slaa visse Gange i Vandet med Smækkerne, eller 

:1.aa· 
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:o r 
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.1aar Svinene er 

.:or nær til, at man 
:or gøre nogen 
~arm, da ved at 
_.;aste visse Øse
_.;;oppe Vand i Luf
:en o. s. v. En af 
Baadene nærmest 
~vineøen fører et 

arn, som er 142 
Alen langt og· 18 
Alen dybt, med 4 
a 5 Tommer Ma
sker i Kvadrat. 
Denne Baads Be
stilling er det at 
sætte dette Garn 
paa Land ved Fan
gestedet paa S vi
neøens nordre Del, 
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i en lige Linie ud i Marsvin paa Opftæskepladsen ved Teglgaard . 

Søen, og derefter 
at danne en Halvcirkel med 1 1,1 af Garnets Længde øster efter. 

En anden Baad fører det saakaldte Vaadgarn, som har en 
Læng·de af ca. 75 Alen med noget mindre Dybde end hint; dette 

Stejlepladsen og Marsvinshuset ved Teglgaard. 

bruges til at drage 
Svinene til Land 
med, naar de er 
hlevne indeslutte
de i det Rum, det 
store Garns Halv
cirkel danner. 

Fangestedet he
staar af en 1/ 4 Mil 
l)red Bugt imellem 
en lille Ø midt i 
Fjorden og Fast
landet, denne en
der i en smal Vig 
paa omtrent 200 
Favnes Bredde, og 
maaske tre Gan
ge saa lang; naar 
Svinene er drev
ne hertil, danner 
de 5 Baade i 
Fjorden en lige 

41 
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NORD 

o 
FænO}føJr" 

Plan over Farvandet, hvori Marsvinsfangsten foregik. 

Baadene var delt i 2 Hold: Søbaadene og Fjordbaadene, anført paa K orte: 
med henholdsvis S og F . 

Baadenes Plads havde følgende Betegnelser, til D els efter de af Søfoll: 
brugte Benævnelser for det paagældende Sted: 

S 1 Visten. F 1 Rumpen. 
S 2 Midthold. F 2 Piler. 
S 3 Tyver. F 3 Hyller. 
S 4 Bækken. F 4 Vaadbaaden. 
S 5 Odden. F 5 Gaul en eller Stikgarnsbaaden. 
S 6 Sønder Køje. F 6 Garnbaaden. 

D et oprindelige Antal Baade var 10, hver med en Besætning af 3 ManGo. 
l den sidste Snes Aar blev der yderligere medtaget 2 Baade, nemlig S 5 og F 5.. 
Baadenes B esætninger, der før var 3 Mand paa hver Baad, blev forandret der
hen, at S 3 fik 2 Mand og S 5 1 Mand. J ægernes Antal forøgedes derved -
33 Mand, hvoraf de 3 s!dste kun fik hver 1/2 Part og kaldtes jagende paa Laug ei.:' 
Regning. De to sidste Baade indsattes, da man derved forventede et større Ud
bytte af J agten. 
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Linie for samme og driver Marsvinene foran sig under en stærk :ien 
Roning og· Smælden i Vandet med deres Stænger. Naar de er -;re 
komne op i den snevre Bugt, trækkes Garnet for dem, og de drageE -a1 

:et 
-ill: 

..:J 

3 

Trankogerie t. 

paa Land, hvor de stikkes ihjel med lange Knive, ind under den 
venstre Forfinne. 

Den Dag·, der fanges 20 Marsvin eller derover, kaldes det god 
Fangst; undertiden · hænder det vel, at der falder 40, 50, 60 ,. 80 
ja i 1833 fang·edes paa een Dag 112 Stkr. 

Ofte hænder det imidlertid, ved ugunstig·e Omstændigheder, a 
man, uagtet al anvendt Umage, dog· intet fanger i 8 a 14 Dage; 
jævn vestlig, sydvest og nordvest Kuling giver den bedste Fangst 
men med stadig østen, nordøst og sydøst Vind kommer der ofte 
ingen Svin i Farvandet, da man tror, at disse Vinde give dem er. 
bedre Lejlig·hed til deres Fart igennem Øresund og store Bælt. 

Ved noget lavt V and e, Æer naar Landet er dækket med Sne. 
vil Svinene ej lade sig drive til Fangestedet, og ved Vindstille 
vil de enten ingen regelmæssig F art tage under Jagten, eller 
ogsaa splitter Flokkene sig ad til alle Sider. 

T r a n k o g e r i e t 28a ) bestaar af en Kedel paa 5 Tønder. 
·hvori Spækket afkoges; ved Siden af denne staar 3 Klaringskar 

.: 

l 
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af forskellig Højde; disse fyldes omtrent 3 j 4 med Vand, hvorefter 
·rr: den kogte Tran kommes i det højeste Kar, og · naar de tungere 
e:- :1 rene Dele har bundfældet sig i dette, indtappes Trannen paa 
res Vandfladen af det andet og tilsidst paa det tredie Kar, hvorfra 

det tappes aldeles klart, og er da skikket til Salg. De i Kedlen 
ilbageblevne Græber (Grever) presses af i en stærk Skruepresse 

klares med den øvrige Tran. 
Før Spækket kommer i Kedlen , bliver det hugget i smaa Styk

ker paa ca. l Kvadrat-Tomme. 

Laugshuset. 
Hermed menes ikke en Lauget tilhørende Ejendom, men der· 

imod Marsvinsjægernes Møder, enten de 2 aarlig fastsatte, eller 
andre, som Forholdene krævede afholdt, og hvori Regnskabet fore.·· 
lagdes, nye Laugsbrødre optoges, eller Sager i Laugets Interesse 
drøftedes. 

Man ejede intet Hus til dette Brug, men Mødet blev afholdt 
i en Beværtning, i de senere Aar sædvanlig paa »Løven«, paa 
Hjørnet af Algade og Smedegade. 

Laugshuset blev ledet af Oldermanden, der blev valgt for l Aar 
ad Gangen. Som Hjælpere havde han 4 Bisiddere, der gik ham 
t il Haande, samt en Stolsbroder, der efter hans Ordre tilsagde 
Jægerne til Møde. Man lagde for med en Dram og et Krus Øl, 
derpaa blev Laden aabnet, og indtil den blev lukket i, var man, 
»for aaben Lade«, hvad der var ensbetydende med, at Forsam
lingen var under Laugets Disciplin og dermed underkastet de 
Bøder, som nævnes i Skraaen. · 

I Vedtægten staar »naar Oldermanden lader klappe til Lyd«, 
en gammel Form for at tilkendegive Laugshusets Begyndelse; 
denne Skik erindres dog· ikke af nogen nulevende Marsvinsjæger, 
rlen tilhører vistnok længst forsvundne Tider. De fastsatte aarlige 
Laugshuse var 2den Juledag »naar Aftenprædiken var endt« samt 
Kyndelmisse. 2den Juledags Laugshuset var dog Aarets største 
Begivenhed. 

Hertil mødte Byfogden eller hans Fuldmægtig, der ført; Pro
tokollen og ved Valg af nye Medlemmer udpegede en af de 3, som 
Lauget foreslog, sædvanlig den der stod øverst paa Listen. Naar 
Laden var lukket, og den alvorlige Del var tilendebragt, gik som 
Regel Retsbetjenten, og nu begyndte det frie Samvær. I gammel 
Tid drak man l Tønde Øl eller flere, - visse Ting tyder paa, at 
Kongen gav l Td. Øl som Tak for Tolden, - i sidste Aarhundrede 
fulgte man den nye Skik og samlede sig om Punschebollen. 

Stolsbroderen havde efter Skraaen det Hverv »at vare paa 
Tønden fra den blev oplagt og til den blev udtappet, saa at intet 
spildes og al Ting kan gaa skikkelig og bekvemmelig til uden 
Guds Fortørnelse«. Det kan ofte have været brydsomt nok. Da 
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man senere i Stedet for Øl drak Punsch, maatte han øse op af ::'la 
Punschebollen . ..Iu 
· I Laugets sidste Aar fik en af Jægerne, der var Byraads- 1a 

medlem, udvirket, at Laugshuset blev afholdt paa Raadhuset; man -~n , 
undgik derved Drikkeriet. Dette var dog ikke blevet værre med 
Aarene. :a~ 

Der blev ofte drukket rigeligt »efter gammel Sædvane«. r< 
og Skraaens Forbud mod at medtage »ulovlig Værge, Økser, e; 
Knive og Kaarder« har sikkert været paa sin Plads i g·amle Dage, !-:o. 
naar Laugsbrødrene hen paa Aftenen blev trættekære af de ind-
tagne Drikkevarer og fandt det nødvendigt at afgøre indbyrde ~n 
Uenigheder. Endnu i Mands Minde var det almindeligt, at der 

)l 

ved denne Lejlighed blev Slagsmaal ud paa Aftenen; det hørte :o: 
paa en Maade med til Laugshuset. Naar Jægerne gik hjem, var 13 

de ikke altid rolige, men forstyrrede ofte Naboerne med deres 
Raaben; og· de Hustruer, der var gift med fugtige Marsvinsjægere, :)J 

tænkte med Rædsel paa 2den Juledags-Laugshuset, naar Manden 
hen paa Aftenen kom hjem »drivende fuld«. 

Af Laugets Forhandlingsprotokol og Regnskabsbog, 
begyndt 1821. 

Lauget bestod ved dets Reorganisation i 1819 af følgende Med
lemmer: 

l Andreas Baaring som 
2 J espe r Christensen 
3 Ole Petersen 
4 Niels Nielsen 
5 Christen Sabroe 
6 Ole Madsen 
7 Jens Broch 
8 Goritz J en sen 
9 Peder Jørgensen 

10. Hans Thygesen 
11 Rasmus Clausen 
12 Peder Wiis 
13 Jens Sørensen 
14 Hans Mortensen 
15 Hans Nissen 
16 Thomas Sabroe 

daværende Oldermand 
17 Anders Olsen 
18 Jens Olsen 
19 Rasmus Olsen 
20 J ens Mogensen 
21 Chr. Thidemann 
22 Hans J en sen 
23 Peder Thidemann 
24 Erich Trueisen 
25 Rasmus Trueisen 
26 Anders Rasmussen 
27 J o han Jørgen 
28 Bendix Rasmussen 
29 Enevold Christophersen 
30 Jørg·en Juul 

Ved Indtrædelsen i Lauget blev der betalt et meget forskel
ligt Indskud efter Størrelsen af Laugets kontante Beholdning. 

For at Jagten kunde foregaa med den tilbørlige Kraft, var 
det nødvendigt, at hver Mand var paa den for ham bestemte 

--
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a: Plads - »fulgte Jagten«, - den, der udeblev, blev idømt en 
}Iulkt og mistede samtidig sit Udbytte af Dagens .Jagt, ligeledes 

ds- maatte Redskaberne rettidig være i Orden, og Jægerne maatte 
tan under J agten kun beskæftige sig med denne. 
1ed Rasmus Clausen maatte 1822 bøde 3 Rdl., fordi han havde 

raget Fragt til Fredericia paa en Dag·, da de skulde jage; Chr. Sa
ec:. broe betalte 3 Mk. Sølv samme Aar for ikke rettidig at have hun
er. det sit Garn; og da Anders Olsen Lind havde fisket paa »Midt
ge. - holdet«, blev han idømt l Rdl. Mulkt. Ved den Lejlighed indskær-
1d- pedes det Jægerne, at der ikke maatte fiskes eller stanges Aal 
les under Jagten. 
ler Mulkterne forekommer stadig, et Bevis for, at Arbejdet skulde 
rt e føres med fuld Kraft. Man synes i ældre Tid til Dels at have 
·ar baaret over med den, der paa Grund af en Rus ikke var mødt, 
~es men 1880 vedtoges det, »at den, der udebliver paa Grund af 
re, Drikfældighed, ikke skal anses som havende lovligt Forfald«. 
en Lauget holdt over, at dets Medlemmer opførte sig· som ordent-

lige Borgere. I 1844 havde Jens Mikkelsen forseet sig i flere 
Retninger og· idømtes en Mulkt af 3 Rdl. for: 

l. at være udebleven fra J agten; 
2. at være udebleven fra Laugshuset 2den Juledag; 
3. at være mødt ved Stranden i beruset Tilstand og ikke bruge-

:d- lig til Jag-ten; • 

:l-

t r 
;e 

4. ikke at ville være behjælpelig med at tjære Marsvinshuset 
efter Oldermandens Ordre. 

Dertil var han, hvad der var det værste, bleven straffet for 
Tyveri - af en Kaffekedel - , men da han lovede herefter at 
opføre sig som en »tro og· ærekjær Jæger«, tilg·av man ham. 
Desværre fik man ingen Glæde af ham, thi Aaret efter blev han 
udstødt af Laug·et, da han var bleven idømt 2 Aars Forbedringshus. 

I Laugshuset holdt man sig Skraaens Paabud om sømmelig 
Adfærd efterrettelig, saa Peder Wiis maatte bøde 8 Sk., da han 
2den Juledag 1839 opførte sig »uanstændigt med Banden og· 
Raaben«. 

Da en Marsvinsjæg·er i 1872 »oftere med grov og usømmelig· 
Tiltale« havde insulteret Laugets Medlemmer baade ved Laugs
samlingen og andet Sted, saa havde Lauget enstemmig· besluttet, 
at saafremt han fremtidig gjorde sig· skyldig i lignende Adfærd, 
vilde han i Henhold til Laugets Vedtægt blive udelukket af Laugs
huset og fra Samkvem med Lauget. Desværre hjalp denne Til
rettevisning ikke, han drak stadig mere, end han havde godt af, 
og 9 Aar efter omtales han atter: »da han ved flere Lejligheder 
er mødt i beruset Tilstand, vedtoges det, at han ' herfor skal 
erlægge en Bøde af 5 Kr., ligesom det vedtoges, at det for Efter
tiden ikke maa tilstedes ham at møde ved Ligbæring.« 
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1823 besluttede Lauget i Forening at anskaffe Redskaberne le 
til Jagten. h 

Oldermanden valgtes for l Aar ad Gangen; og det var Skik. k· 
at der hvert Aars 2den Juledag valgtes en ny, der ikke før 
havde haft Hvervet, for at alle Medlemmerne efterhaanden skulde u 
udføre det dermed forbundne Arbejde. E 

Det kunde derfor ske, at man maatte vælige en ganske ung a 
Mand, der var ude af Stand til at passe Bestillingen og ej heller 
havde den fornødne Myndighed; det ordnedes da som Regel saa- l 
ledes, at han fik en ældre Jæger, til at hjælpe sig. For sin Umage f 
fik han l Marsvin. e 

Naar et nyt Medlem skulde vælges, foreslog Lauget 3, hvoraf d 
Byfogden som Regel valgte den, der stod først paa Listen. f 

Fra 1830 til 1860 kom der en Uskik ind i Lauget, idet der t il f 
nye Medlemmer blev foresiaaet altfor unge Mennesker. 1836 
blev valgt en 18-aarig. 1841 paaminder Byfogden Lauget om, at 
der kun hør vælges arbejdsføre Karle, ikke desmindre maa han 
ved samme Lejlighed udpege en 17 -aarig, da alle 3 Kandidater var 
lige gamle. 1848 foreslaas endog kun 16-aarige, »alle Sønner af 
levende Jægere«, hedder det undskyldende. Af og til, naar der 
var foresiaaet ældre Folk, valgte Byfogden dem, selv om de ikke 
stod som Nr. l. 1849 vælger han Nr. 2, der er 20 Aar, Nr. l er 
kun 16 Aar. 

At antage saa unge Mænd var absolut forkasteligt, da Knøse 
paa 16- 17 Aar ikke havde de Kræfter, der var nødvendige t il 
Arbejdets Udførelse, og· de har i mange Tilfælde, ja vistnok som 
Regel, ikke deltaget i Jagten, da de blev sendt til Søs. De var 
altsaa blevne Medlemmer, for at de, eller vel rettere deres Fædre. 
kunde tjene P.aa den »Halvingskarl«, der traadte i deres Sted og 
rnaatte afgive noget af sin Part til den respektive Marsvinsjæger. 
•1835 anføres, at 10 Mand »er i Farten«, altsaa til Søs, det vil sige 
hver tredie Mand! To Vintre og 3 Somre maatte de forblive borte. 
kom de ikke hjem, inden den Tid var ude, gik de ud af Lauget: 
og Gang paa Gang opføres borteblevne. 27 j 9 1839 vælges 5 nye 
Medlemmer i Stedet for 5, der har været borte over 3 Aar. -
De skulde melde sig hjemme inden den 15. September i den 3die 
Sommer. 

De nye Medlemmer blev valgt saa vidt muligt indenfor Jæg·er
nes Kreds, hvor visse Familier var ret talrigt repræsenterede.28b) 
Fædrene sørgede for at faa Sønnerne ind, medens de selv havde 
et Ord at sige. Selvfølgelig var de alle Sømænd, kun en Gang 
findes, at man er gaaet udenfor Regelen, idet man i 1837 valgte 
Lorentz Tydsk, »Enkemand og Gjørtler, der har to Børn at frem
føde«. Sandsynligvis har denne i aarevis ikke arbejdet i sin Pro
fession, men i Stedet ernæret sig som Fisker. 

Undtagelsesvis har Lauget været godgørende mod sine Med-
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lemmer, nemlig i 1833; da »blev det Oldermanden tilladt at ud 
betale til Marsvinsjæger, Matros Niels Olsen 5 Rdl. til Brug at 
købe sig en Dyne«. 

1869 indgaar man paa, at en Mand, der forlader Byen og altsaa 
udgaar af Lauget, faar Lov til at udpege Eftermanden, hvilket 
Byfogden tillader, »da der intet findes til Hinder derfor i Laugs
artiklerne«. 

1833 vedtoges det, at en ikke rettidig mødt Jæger kunde faa 
Lov til at »sætte« i J agten. Dermed forstod man, at han, saa
fremt han i Løbet af Formiddagen kunde blive taget om Bord i 
en af Laug·ets Baade og der udføre sit Arbejde, fik sin Part af 
den Dags Jagt-Udbytte mod, at der blev fradraget et nærmere 
fastsat Beløb for hvert den Dag· fanget Marsvin. Beløbet varierede 
fra 4 til 7 Sk. efter Prisen, som Forpagteren betalte for Flæsket. 

I de første Aar, hvorfor Regnskab haves, udg·ør Udgifterne til 
Drikkevarer en forholdsvis stor Sum; i 1821 til Laugshuset 2den 
Juledag 4 Rdl. 2 Mk.; til Kyndelmissemødet 2 Rdl. 3 Mk. 12 Sk.; 
den 2. August betales en Regning paa 28 Rdl. l Mk. Drikke
varerne paa denne maa dog antages at være bleven fortæret 
under Opførelsen af Marsvinshuset ved Teglgaard; senere paa 
Aaret 3 Rdl. for Brændevin ved Opflæskning samt af og til Smaa
beløb. 

De senere Aar blev Udgifterne til Drikkevarer dog mindre og 
efterhaanden meget beskedne. 

26/ 12 1831 enedes man om, at der til afdøde Jægeres Bo eller 
Arvinger blev udbetalt en BegTavelseshjælp af 10 Rdl., hvortil der 
bidroges 1/ 2 Sk. af hvert »Svin«. 

Det fregatriggede Skib »Neptun«, der pryder Middelfart Kirkes 
Midtergang, er skænket af Marsvinsjægerlanget 1845. 

Langsprotokollen melder herom: 1845 den 25/ 2 var Lauget for
samlet paa Langshuset og blev da det af Medlemmerne tilveje
bragte og i komplet Stand tiltaklede lidet Skib, der fører Navn 
af »Neptun« i højtidelig Procession af hele Laugets Medlemmer 
med Sognepræsten, Byens Skippere og øvrige Søfolk samt flere 
Borgere ført til Kirken, ledsaget af 4 Flag, hvor da Præsten Herr 
Pastor Leth, holdt en smuk og hensigtssvarende Tale i mange 
Medlemmers Overv~relse, og hvorefter Skibet blev af Præsten ind
Yiiet under Navnet »Neptun« til at være en Prydelse for Kirken. 
Skibet, som er en Foræring af Lauget, blev derpaa ophængt midt 
i Kirken i en Jernstang fra Hvælvingen. 

Om Eftermiddngen derpaa var Laug·et forsamlet i en munter 
Kreds hos Oldermanden og nedskrives herved denne Forhandling·, 

. for at enhver kan see, naar og hvorledes Kirkens Skib er bleven til. 
Dette underskrives til Bekræftelse af samtlige Laugets Med

lemmer som have foræret Kirken bemældte Skib. Ført i Pennen 
ai Byfogdens Fuldmægtig, Lorentz Schmidt. 
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Ole Andersen Broch, Oldermand 
Hans Jørgensen Strib 
Peder Truels Erichsen 

· Jørgen Jørg·ensen Fænøe 
Christian Frederiksen 

} Bisiddm 

Hans Chr. Sønnichsen, Stoelsbroder 
Peder Hansen Wiis 
Anders Olsen Lind 
Andreas Jensen 
Lars Pedersen Wiis 
Hermand Petersen 
Hans Rasmussen Schack 
Rasmus Rasmussen 
Lorentz Jensen Tydsk 
Johan Johansen Burkarl 
Søren Jensen 
Hans Chr. Aagesen 
Morten Hansen 

Peder Antonisen Thidemann 
Mads Christensen 
Peder Nielsen 
Georg Johansen Lindegaard 
Frederik Wilhelm Uhl 
Jens Jensen 
Knud Thidemann 
Niels Nissen Wiis 
Jens Jepsen 
Rasmus Hansen 
Frederik Andersen 
Hans Pedersen Wiis 

Desværre fik den »muntre Kreds« et Skaar i sin Glæde, thi 
Dagen efter er indført: 

1845 26 l 2 var Lauget igen forsamlet med Hensyn til, at Jæger 
Lars Pedersen Wiis ved den festlige Forsamling igaar, opførte sig 
uanstændigt og· fornærmede hele Laugets Medlemmer. Han maatte 
gøre Lauget sin Afbigt og betale 5 Rdl. Sølv til Middelfart Fattig
kasse, og skulde han oftere forsee sig mod Lauget, da er det Med
lemmernes enstemmige Ønske, at bemeldte L. P . Wiis udstødes af 
Lauget. 

Det var jo en kedelig Afslutning paa den ellers saa smukke 
Festlighed. Heldigyis lever der endnu Marsvinsjægere, der kan 
erindre noget om Lars Wiis's »uanstændige og· fornærmende Op
førsel«. 

Lars Wiis var en rask, djærv Sømand, men kort for Hovedet 
og ved visse Lejligheder meget hidsig. Da han ikke altid var 
nem at samarbejde med, vilde man ikke have ham til at hjælpe 
med Tiltaklingen af »Neptun«. Dette ærgrede Lars Wii.::;, og da 
han om Eftermiddagen i den »muntre Kreds« havde faaet sin 
Del af Punschen, kom Vreden op i ham, og han gav sig til at 
udskælde de andre Jægere, -navnlig· dem, der havde arbejdet med 
»Neptun«. 

N u maa man erindre, at Marsvinsjægerne alle var »enrollerede 
Matroser« og, de ganske unge fraregnet, alle havde været til Or
logs og i »Farten«, altsaa helbefarne Matroser, der kendte et 
Orlog·sfartøj til de mindste Enkeltheder, og saa udskældte han 
dem for »Bønderkarle«, den blodigste Haan mod en Marsvinsjæger! 
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En saadan Opførsel maatte straffes strengt; her var ingen for
mildende Omstændigheder; og som man ser, blev det en dyr Hi
storie for Lars Wiis. 

Marsvinets Udnyttelse. 

Før det blev Skik at afhænde Marsvinene til en Forpagter, 
maatte Jægerne selv sørge fo r at faa Fangsten gjort i Penge. 

I 1776 meddeles det,29) »at Marsvinene afhentes om Mtenen 
i Baade og føres til Middelfart, da man paa en bestemt Plads 
afskærer Flæsket, som deles ved Vægt og· enten bortsælges til Bøn
derne, som flittigt indfinder sig· samme Dag, eller af Jægerne 
forbrændes til Tran«. Fattigfolk havde Lov til at pille Raderne, -
saaledes kaldes Marsvinets for Flæsket befriede Krop, - og de 
fik derved fri Belysning om Vinteren. 

Gamle Marsvinsjægere ved endnu at fortælle , at denne Frem
g·angsmaade blev dem fortalt af Fædrene. Marsvinene blev fra 
Fangststedet ført til V estergade, hvor der var en øde Plads ud 
mod Stranden omtrent midt i Gaden; denne Plads kaldtes »Mar
svinsbakken«.3o) 

Her blev der »flæsket op« d. v . s. Flæsket skaaret fra Marsvinets 
Krop. Flæsket blev solgt til Bønderne, eller, hvis der ingen Kø
bere var, delte man Flæskesiderne, hvoraf en blev anbragt som 
Skilt paa Dørstolpen, og man afsmeltede da Trannen hjemme i 
Huset; det maa have givet en »ond Stank« i de smaa Boliger i 
Vestergade, Knorregade og Smedegade, hvor Marsvinsjægerne 
havde til Huse. 

Med de for Flæsket befriede Kroppe (Raderne) gjorde man 
kort Proces, man kastede dem ned ad Skrænten, hvortil Stran
den den Gang gik ind. Raderne maatte saa vente paa stærkt 
Højvande, der førte dem til Søs. 

1822 tilbød 31) Middelfart By at bygge et Oplagshus paa Mar
svinsbakken til Brug for Marsvinsjægerne; men man afslog Tilbu
det, da man mente, at det vilde blive for besværligt at udrede 
den aarlige Afgift derfor, og at Pladsen desuden var for snever. 
Derimod ansøgte man om, at Byen vilde overlade Lauget en Plads 
ved Teglg·aard samt bevilge det at opføre et Hus der. Tilladelsen 
fik man. Allerede samme Efteraar var Huset, det var opført af 
Træ, færdigt, det kostede 31 Rdl. l Mk. 

I Stedet for som før at sejle Marsvinene fra Fangststedet til 
Middelfart blev de nu ført til Teglgaard, en betydelig kortere Vej. 
I Huset blev de opbevarede, indtil man flæskede op, hvilket fore
gik, naar der var fanget et tilstrækkeligt Antal, eller naar man 
paa Grund af Taage eller Storm ikke havde anden Anvendelse for 
Dagen. Tidligere brugte man Lørdagen til Opflæskning, men da 
Grevskabet Wedellsborg senere frafaldt sin Ret til Lørdagsjagten, 
blev Opflæskningen foretaget lejlighedsvis. 
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Fra 1827 blev Fangstens Udbytte afhændet til en Forpagter 
mod en vis Betaling for Lispundet. Hermed skete en Forandring 
til det bedre for Marsvinsjægerne. Før maatte de selv besørge dt 
Flæsket solgt eller kogt til Tran, nu havde de intet dermed at 0~ 
skaffe og kunde nu fuldtud anvende deres Tid til Jagten. Udbyttet u• 
heraf øgedes derfor i de følgende Aar, der kom mere Fasthed over l{ 
Arbejdet; Jægerne blev stærkere interesserede i Jagten, da For- h 
tjenesten blev større, og de ved gunstig Lejlighed kunde tjene 
en god Skilling. Tidligere klag·edes der ofte over, at Jægerne efter E 
en god Opflæskning gav sig g·ode Stunder og helst ventede med b 
at jage, til de tjente Penge var brugte. n 

Fra 1827 af og til 1890 gik Jagten med Orden og Disciplin, og 
det var ikke smaa Summer, Jæg·erne i disse Aar kunde tjene ved 1.: 

de 3 Maaneders Arbejde. 
Efter Laugets Forhandlingsprotokol blev det ved Laug·shuset } 

2den Juledag 1826 enstemmig vedtaget »at overlade Købmand 
Hvalsøe 31a) paa hans derom gjorte Forslag alle de Marsvin, som 
fanges af Laugets Interessenter fra 1 h 1827 til 1 l 1 1830, hvad 
enten de fanges i fælles eller Gribsjagt, mod at han derfor ved 
Modtagelsen betaler 5 siger fem Mark Tegn for ethvert Lpd. 
Flæsk, som Siderne maatte befindes at indeholde. Flæsket afhentes 
ved Stranden, naar det paafordres og uden Udgift for Lauget. 
Naar Svinene er forsvarlig afflæskede og Flæsket afskyllet, mod-
tager han det i he1e Sider. 

Enhver af Laugets Interessenter gives Ret til at beholde til 
eget Brug 2 Lpd. Flæsk, men maa under en Mulkt af l Rdl. Seddel 
E'j sælg·e noget. Mulkten tilfalder Laugets Kasse.« 

10 l 8 1828 forlængedes Forpagtningen for 7 Aar paa samme Be
tingelser og til samme Pris »saalænge Specien ikke overstiger 
14 Mark Penge«. 

Købmand Hvalsøe boede i Gaarden Matr.Nr. 68 i Brogade (der 
senere kaldtes »Behrendts Hotel«); i det til Gaarden hørende Pak
hus paa den modsatte Side af Gaden indrettede han et Lager til 
Opbevaring og· Klaring af Tran, og paa en af Gaardens Marker 
lod han bygge et Trankogeri, der i Begyndelsen var et 3 Fags 
grundmuret Hus; senere blev det ombygget og udvidet. Tran
lwgeriet blev nedbrudt 1896, det laa der, hvor nu det nordlige 
Hjørne af Skovgade og Behrendtsvej er. Da Lagerbygningen i 
Brogade med Tiden blev for lille, blev Lageret flyttet til Ejen
dommen Matr. Nr. 271 paa Kongebrovej. 

Hvalsøes samtlig·e Ejendomme blev i 1833 solgt til Købmand 
J. K. Behrendt,32) der til sin Død var interesseret i Forpagtningen. 

31/ 1 1836 afsluttedes Kontrakt for lO Aar, Prisen fastsattes til 
80 Sk. Sølv for Lpd. med Forbehold af Forhøjelse ved Kursstigning; 
endvidere skulde Forpagteren hvert Aar i Forpagtningstiden betale 
J 00 Rdl. Sedler, »saafremt der fanges 500 Svin; er det derimod et 
daarligt Aar, under 500 Svin, da kun 50 Rdl.« 
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2612 1846 undertegnedes ny Kontrakt for 10 Aar med tvende af 
de hidtilværende Forpagtere, Gæstgiver og Købmand J . K. Behrendt 
og Købmand B. Wulff, »samme Vilkaar i et og alt, dog, at der for
uden de 80 Sk. pr. Lpd. Spæk, betales Jægerne efter hvert Aar til 
Kyndelmisse 4 Sk. pr. Lpd. Spæk, som Forpagteren i Fangstaaret 
l!ar modtag·et «. 

10 h o 1856 vedtoges en 10-aarig· Kontrakt med Gaardfæster 
H. Hansen,32a) Fønsskov, Købmand K. Thidemann,33) Brændevins
brænder N. Rammeskov 33a »og mulig en fjerde Mand, som nær
mere opgives« (Købmand J . K. Behrendt). 

Prisen var 6 Mk. 9 Sk. pr. Lpd. samt 100 Rdl. til Laugets Kasse 
uden Hensyn til Udbyttet. 

12110 1866 sluttes en 10-aarig Kontrakt med Købmændene 
l-'. Christensen, J. K. Behrendt og· K. Thidemann og Brændevinsbræn
der N. Rammeskov. Prisen l Rdl. 3 Sk. pr. Lpd. og 100 Rdl. aarligt . 

212 1877 Kontrakt for 5 Aar med Købmændene J. K. Behrendt 
og K. Thidemann, Brændevinsbrænder N. Rammeskov og Hotelejer 
C. F. Behrendt. Prisen l Kr. 80 Øre pr. Lpd. eller 11 Kr. 25 Øre pr. 
100 Pd. De 100 Rdl. bortfaldt. 

20 l 3 1882 sluttedes en 10-aarig· Kontrakt med Købmændene 
J. K. Behrendt og K. Thidemann og· Hotelejer C. F. Behrendt. Pri
sen 10 Kr. 25 Øre pr. 100 Pd. 

Den af Marsvinsflæsket udvundne Tran var af en fortrinlig· 
Beskaffenhed og blev i mange Aar betalt med en god Pris. En 
stor Kunde havde man i Odense By, hvis Gader blev oplyst med 
Tranlygter indtil 1853, da Byen fik Gasbelysning. 

I de senere Aar blev Trannen solgt til København, hvor den 
. vistnok for største Delen blev anvendt i Garverierne. 

Raderne, der i gamle Dage ingen Værdi havde, blev fra 1822 
solgt til Bønderne for 1 l 2 Sk. Stykket; efterhaanden blev de bedre 
betalt. De blev anvendt som Gødning, idet de blev lagt paa Mar
kerne, som de var. 

I de senere Aar blev de solgt til Stamhuset Hindsgavl,34 ) 
17 l 3 1877 for 25 Øre Stykket; ældre Middelfartere vil endnu kunne 
erindre den kraftige Duft, som de raadnende Rader udbredte over 
Hindsgavls Marker. Foruden at betale de 25 Øre for Stykket af 
Raderne indgik Stamhusets Besidder paa uden Betaling at levere 
Lauget alle de Smækker, der brugtes til Jagt en. Samtidig for
pligtede Marsvinsjægerne sig til ikke at udøve nogen Slags J agt 
paa Øen Fænø, - hvor de af og til maatte lande under J agtens 
Udførelse, - hvilket viser, at de undertiden har haft vanskeligt 
ved at holde deres J agtlyst i Tømme overfor Skovens Dyr, · 

Fra 1875 35) blev der Anvendelse for Marsvinstarmene; de be
taltes med 33 Øre for et Sæt og sendtes til Jyllands Vestkyst, hvor 
Fiskerne brug·te dem som Madding. Fiskene i Lillebælt vilde der
imod ikke bide paa Kroge med dette LokkemiddeL 
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Hvad der blev tilovers af Flæsket efter Afsmeltningen kaldtes g 
Grever; i ældre Tid blev de brugt til Gødning, senere solgtes de o! 
til Tyskland; hvad de der anvendt es til, fik man aldrig at vide. E 

Marsvinskød er i de sidste Aarhundreder vist sjælden bleven 
brugt til Menneskeføde. {l 

I en Beskrivelse af J agten fra 1767 36 ) berettes, »at mange 
fattige spiser Kjødet«; man har dog vistnok hermed holdt Med- r 
deleren for Nar; thi det kunde godt falde en af Jægerne ind at o 
lade den fremmede Mand faa »en at løbe med«. (Endnu den Dag 

' i Dag bør man ikke alt for sikkert stole paa de Historier, der I 
fortælles en paa »Broen«.) f 

1776 meddeles, at 37 ) »Kjødet er aldrig· spist af nogen uden for 
Curiositet, thi det er trannet og· ildesmagende og alene god Tracte
ment for Byens Svin«. Kødet skal forøvrigt kunne spises, hvi~ 
det før Brugen bliver lagt i Mælk; Lever og Hjerte skal ikke have 
nogen trannet Smag. 

Til Jæg·erne, der ejede de 10 Baade, som benyttedes til Jagten, 
maatte hver af de 2 Mand, der foruden Ejeren udgjorde Baadens 
Besætning, yde et Bidrag af 2 Rdl. aarligt. 

Lauget havde nogle faste Folk, der stadig var rede til at møde 
for Jægere, som af en eller anden Grund ikke kunde deltage i 
Jagten; de fik aarlig 2 Rdl. udbetalt til »Støvlepenge« (til Sø
støvler). 

Gribsjagt 
lmldtes den J agt, der foretoges efter Kyndelmisse, og hvor det 
var en frivillig Sag·, om Jæg·erne vilde deltage; som Regel deltog 
de næsten alle heri. 

Denne Jagt varede til ind i April Maaned og gav til Tider et 
stort Udbytte i Antallet af Marsvin . Dog blev disse hen paa For
aaret magre, især de drægtige Søer. 

Fangstens Byrder. 
Fra gammel Tid har Marsvinsjægerne maattet afgive en Del 

af deres Udbytte, hvorved deres Indtægt af Jagten blev mere 
E:ller mindre forringet . 

Kongens Told eller Tiende 

var den største Afgift. Medens Lensmanden havde Befaling over 
Jagten, svaredes der til Kongen 20 Marsvin; 38) senere, naar vides 
ikke, blev Tolden fastsat til hvert 6te Marsvin, som blev udtaget 
ved Lodkastning. Tolderen havde det Hverv at modtage den, han 
havde derfor stadig et Slags Opsyn med Lauget, man ser i Tilføjel
serne til Skraaen, at han i 1693 paabyder Laugsbrødrene at holde 
deres Garn i Orden, for at Hans Majst. ikke skal lide Skade paa 
Tolden, og at han undertiden fører Forsædet ved Laugsforsamlin-
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gen . Tolden gik dog ikke altid i Kongens Kasse, det synes, som 
om den i Slutningen af det 17de Aarhundrede var skænket til 
Kapellanen.39) 

20 l 9 1709 gav Kongen den til Færgemanden her ved Færgeløbet, 
Matthias Mantsen, der nød den til sin Død 1733.40 ) 

Derefter blev hans Efterfølger, Kaptajn Reesen (t 1743) be
naadet dermed paa Livstid for ham selv og hans Enke; hun 
døde 1774. 

En saadan Benaadning· som denne Told, der i mere end en 
Henseende var en fed Bid, var selvfølgelig meget omstridt, hvor
for de, der kunde have Haab om at faa den, i god Tid søgte at 
sikre sig den. Skønt Kaptajn Reesens Enke først døde 1774, var 
der allerede Ansøgere om den i Aaret 1762. 

Færgemanden eller Transportforvalteren, som det nu hed, Jens 
Olsen Bang, indsendte 20 l 8 dette Aar til Majestæten en Ansøg
ning,40) hvori han anfører, at hans. Indtægter er saa ringe, »at 
jeg med Hustru og 7 u-opfødte Børn ej deraf kan have det dag
lige Brød«. 

Kirstine Stribolt satte sig ogsaa i Bevæg·else derfor og har vel 
haft de bedste Forbindelser, thi den 25110 1762 blev hun benaadet 
med Marsvins-Tolden, som hun skulde nyde, naar Kaptajn Reesens 
Enke ikke mere fik Brug for den. Kirstine Stribolt oppebar den 
fra 177 4 til sin Død 1781.41 ) 

Da hun skulde modtag·e Tolden, kom hun i en bitter Strid med 
Marsvinsjægerlauget. Anledningen var den, ::tt hun ønskede Mar
svinene leveret i Middelfart, hun vilde da i Betaling derfor ))SOm 
forhen med Lauget har været indgaaet og anordnet«, levere aar
lig: )) l Tønde Øl saa god som 4 Rdl., 2 Kander Brændevin, 5 Pd. Lys, 
2 Pd. Tobak« og· desuden noget for Opkørselen.42) Dette Tilbud 
vilde Lauget ikke forkaste, )magtet hun efter Billighed burde 
tage langt større Del i vores Udgifter og Bekostninger, men fordi 
det saaledes hidtil har været en ældgammel Skik, saa vilde Lauget 
for det øvrige lade Resten ankomme paa hendes Genereusitet. « 
Om Marsvinsjægerne nu helst vilde have svaret hende Tolden i 
Penge, som forhen, eller hun er gaaet f ra sit Tilbud, kan ikke ses, 
da der mangler en Del Aktstykker, nok er det, at hun ansøgte 
Kancelliet om, at Marsvinene uden Betaling maatte blive hende 
tilbragt. 

Herpaa svaredes der 4 l 2 1778, ))at hun til saadan Ansøgning 
er ubeføjet og vil derfor med den hende tilfaldende Tiende-Afle
vering fremdeles forholdes, saaledes som det hidtil har været bru
gelig«.43) 

1779 bortforpagtede hun Fangsten til Jægerne for 60 Rdl. 44 ) 
16 l 12 1777 45) beklager Marsvinsjægerne sig til Kongen over, at 

Jagten er gaaet tilbage, og at Tolden gør saa stort et Skaar i 
deres Fortjeneste, at de af Hensyn til den vil blive nødsaget til 

Årbog for Odense og Assens Amter 1921



638 

aldeles at ophæve Jagten, hvis Udbyttet deraf ikke bliver bedre . 
.Tægerne fremstiller deres Tilstand som elendig »for os 30 Mand, 
alle enrollerede Matroser til Hans Majst. Tjeneste i paakommende 
Tilfælde, som alene fattige Folk og de fleste med Koner og smaa 
Børn i alleryderste Armod og Fattigdom« og betegner Jagten 
som »det sværeste og møjsommeligste Arbejde i Frost og Kulde 
om Vinterdage fra Kl. 4 om Morgenen til den mørke Nat ofte i 
Livsfare med farlige Vejr paa det vilde Hav«. 

Dette Klageskrig hjalp dog ikke, enten var man i København 
saa vant til den Slags Jeremiader, eller ogsaa har man fra anden 
Side erfaret, at Fremstillingen ikke passede. 

Imidlertid maa J agten være gaaet tilbage, da Tolden, der som 
Regel blev bortforpagtet af Nyderen, efterhaanden blev ciaar
ligere betalt, nemlig: 

1761 80 Rdl. 'aarlig »uden 01«.46) 
1777 60 Rdl. am·lig »uden 01«.47) 
1792 44 Rdl. 24 Sk. aarlig »uden 01«.48) 

Efter Kirstine Stribolts Død 1781 blev Tolden ikke mere bort
givet. Kongen lod den bortforpagte til den højstbydende for 3 Aar 
ad Gangen. 

1792 ansøgte Marsvinsjægerlauget om at overtage den for 
44 Rdl. aarlig, men det blev afslaaet, »da det skulde forblive ved 
den føjede Anstalt til offenlig Auction«. Ved denne blev Post
mester Brandt højstbydende, idet han bød 24 Sk. mere end Mar
svinsjægerlauget. 

Herover blev Marsvinsjægerne meget opbragte, og· de drillede 
Postmesteren med ikke at ville medtage Kongens Part af Marsvin 
til Byen. Brandt var en stejl Herre, der ikke let opgav, hvad han 
havde begyndt paa; Parterne stod meget skarpt over for hinanden, 
og en Mæng·de Blæk flød i den Anledning.49 ) 

Højere Magter maatte t ræde til; ifølge et kgl. Reskript af 
2915 1793 50 ) fik Byfogden Ordre til at stævne Parterne til et 
Møde paa Middelfart Havn den 26 l 6 1793, hvor et Forlig blev ind
gaaet. Brandt indgik ved dette paa at betale Jægerne 4 Rdl. aar
lig for at føre Kongens Part af Fangsten til Teglgaard. 

Ved et kgl. Reskript af 26f2 1809 gav Kong Frederik VI Af
kald paa sin Andel af Fangsten; fremtidig var Jægerne fri for 
denne Afgift. 

K i r k e n s L o d. 

Foruden Kongen havde Kirken sin Del af J agten, nemlig en 
Mands Part = 1131 Del. Denne Afgift har sikkert været ydet fra 
ældgammel Tid, da Kirken f ik sin Del af al Afgrøde. I ældre Kirke
regnskaber kaldes den Set. Nicolai Lod; før Reformationen tilfaldt 
den selvfølgelig Set. Nicolai Alter,51) da denne Helgen særlig tog 
sig af de søfarende, hvortil Marsvinsjægerne hørte. I Præsternes 
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·e. Indberetning 1623 opføres, at Kirken paa Set. Nicolai Alters Vegne 
d. endnu faar en Andel af de Marsvin, der fanges .52) 

ie I Skraaens 15de Post bestemmes, at Set. Nicolai Lod skulde an-
ta vendes til at holde det store Vindue i Koret vedlige samt til Lys 
:n paa Højalteret til Froprædiken. Denne Anvendelse viser tydeligt 
le tilbage til Tiden før Reformationen. Kirkens Lod ses dog aldrig 

at være bleven brugt efter Skraaens Ordlyd; i de ældste Kirke
regnskaber opføres det indkomne Beløb sammen med de andre 

n Indtægter uden nogen Bemærkning om, . at Vinduet blev holdt 
n vedlige, eller at der var købt Lys. Dette sidste var ej heller nød

vendigt, da Alterlysene jævnlig blev skænket Kirken; indtil 1737 
n anføres ofte »ingen Vokslys, saasom N. N. et Par til Kirken haver 
·- foræret« . 

Da Marsvinslauget gav denne særlige Indtægt til Kirken, nød 
Jægerne den Begunstigelse kun at betale halv Takst = 2 Rdl. for 
Laugets 7 Stolestader; disse var i Taarnet, og man kan endnu 
høre Stolene der blive kaldt »Marsvins-Stolene«. 

»Marsvinsflæsk, en Mands Lod«, er en regelmæssig aarlig Ind
tægtspost i Kirkens Regnskab, der haves fra 1675. I de første 
Aar er Beløbet forskelligt; man modtog Andelen in natura og 
solgte den for 9 Mk. eller mere. 

1711- 12 er Jagten daarlig; »Marsvinsflæsk, en Mands Lod, 
har dette Aar, formedelst Søfolket har været i Kongens Tjeneste, 
været slettere og ringere end sidste Aar. « l Daler beregnes dog 
til Iridtægt. 

Næste Aar samme Indtægt; men derefter 2 Daler eller 12 Mk. 
(samme Værdi) indtil 1738. I Stedet for at levere Mgiften 
in natura enedes Kirken med Lauget om et bestemt Beløb; og 
dette betalte de fromme Jægere gladelig, uden at de lod mærke, 
at Fangsten eller dens Udbytte efterhaanden blev betydelig forøget. 

Fyens Biskop maa have erfaret, at Marsvinsflæsket var ste
get i Pris, thi han lod 1738 Kirkens Part bortlicitere. Kirkens 
Regnskabsbog beretter derom: 

»Maare Svindsflæsk, Set. Nicolai Lod kaldet, som efter Deres 
Exelence og højærværdige skriftlige Ordre blev til offentlig Auc
tion [stillet]. Højestbydende blev Peder Olufsen, Handelsmand, 
med 16 Rdl. 3 Mk. 10 Sk. til Aars Kyndelmisse at betale.« 

Aarhundredet ud er Indtægten af Kirkens Lod derefter samme 
Beløb 16 Rdl. 3 Mk. 10 Sk. 

Medens Jagten var standset fra 1800- 1818, havde Kirken ingen 
Indtægt af Marsvinsfangsten; Kirken kunde som Følge deraf ikke 
give Laugets Medlemmer en billigere Takst for Stolestaderne, men 
ansatte hver Mand af Lauget til l Mk. aarligt.53 ) 

Da Jagten atter kom i Gang, fik Kirken igen sin Lod, der 
betaltes med Penge, 12 Rdl. Sølv aarligt indtil 1835. 

Siden man begyndte at sælge Flæsket til en Forpagter, var 
42 
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Udbyttet af Fangsten bleven betydelig forøget. Kirkens Myndig
heder maa derfor have forlangt en højere Betaling end de sæd
vanlige 12 Rdl. Sølv, og Lauget foreslaar da: 54 ) 

l) at der som hidtil betales 12 Rdl. Sølv, eller 
2) at Lauget in natura overtager Vedligeholdelsen af Kirkens 

store Korvindue og leverer fornødne Lys til Kirkens Alter paa 
Kommunions- og Højtidsdage, eller endeligen 

3) at Kirken tager en Lod i Jagten, men den maa i saa Fald 
stille sin Mand i Lauget og gøre fuld Udrustning. 

Herpaa svarer Kancelliet 2913 1836,55) »at den Kirken tilkom
mende 1 l 31 Del af Fangsten hvert Aar bliver at beregne af det 
Beløb, som bliver tilbage, efter at Udgifterne af samme Aar til 
Garn, Støvler, Baadleje samt Afgiften til Grevskabet Wedellsborg 
og endelig den Næringsskat, der naturligt maatte vorde Laug·et 
paalagt, ere fradragne det hele Udbytte. løvrigt ansees det som 
en Selvfølge, at Kirkens Anpart med foranførte Afkortning bereg
nes af Udbyttet af hele den faste Jagt, hvad enten denne ophører 
til Kyndelmisse eller vedvarer længere, og at Kirken ligeledes til
kommer 1/a1 Del af de 100 Rdl., som efter hvad Kirkeinspektio
nen har oplyst ved den nys oprettede Forpagtningskontrakt over 
Spækket fra 111 1837 til Jagtens Ophør 1847, er stipuleret i aarlig 
Afgift af Forpagterne til Laugets Lade, foruden Betaling af 
Spækket.« 

Efter denne Afgørelse svarede Kirken herefter l Mands Ud
rustning - den blev nok til Tider beregnet ret rundelig - men 
for Kirken gav den ofte en temmelig stor Indtægt. Aaret efter 
den nye Ordning endog over 90 Rdl., men det var ogsaa et ual
mindelig godt Jagtaar. 

Sognepræsten og Byfogeden 

fik i en Del af det 18. Aarhundrede hver aarligt l Marsvin paa 
3 a 4 Lp d. (Flæsk). Hvornaar denne Ydelse er begyndt, kan 
ikke ses, den nævnes ikke i ældre Dokumenter, men 1718 faar 
Præsten sit Marsvin. Da J agten omkring ved 1770 gik tilbage, 
søgte Jægerne at opnaa Lettelser i deres Mgifter af Fangsten, og 
de undlod derfor at levere noget til disse to Embedsmænd. Sogne
præsten, Herr Søren Bredahl, vilde ikke finde sig deri; han ind
sendte en Klage 21112 1776 56) over, at han ikke faar leveret det 
Marsvin, som efter gammel Skik aarlig leveres; han finder det 
anført i sin Formands efterladte Indtægtsberegninger; anden Ad
komst kan han ikke finde, »men Postmester Brandts Kiæreste, en 
Datter af min Formands Formand, Herr Flyng·, erindrer at have 
hørt af hendes Fader, at bt. Marsvins Flæsk var en Refusion for 
de saakaldte Præste Penge, som Kjøbstædernes Almue allevegne 
yder ved Mikkelsdags Tid, men som dets Aarsag ej er svaret af 
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Marsvins-Jæger Selskabets Lemmer, hvilket og mundtlig er mig 
berettet af Selskabets Oldermand, Skipper Otte Sørensen, her i 
Byen. Den Afgift har det behaget Selskabet, nu i 2de Aar at 
tilbageholde. Jeg har derfor af Selskabet forlangt skriftlig Op
lysning paa hvilke Grunde, de nu nægte mig den sædvanlige Af 
gift; men har ej kunnet erholde . andet Svar end det mig igaar 
•·ed 4 Selskabs-Lemmer tilstillede mundtlige, »at de intet vilde 
give, saasom de forefandt intet dertil forbindende« .« 

Det fremgaar heraf, at dette aarlige Marsvin var en Slags 
Refusion for de saakaldte »Præstepenge«, og Herr Bredahl andra
ger derfor med god Ret Stiftsøvrigheden om, at han enten skal 
have sit aarlige Marsvin, eller at hver Marsvinsjæger ansættes til 
l Mk. i »Præstepenge«. 

Amtmanden lod Byfogeden i Middelfart forhøre Marsvinsjæ
gerne og forlangte en Fremstilling af Forholdene. Byfogeden 
svarede 24JI 1777,57) at han havde kaldt Oldermanden og to af 
Bisidderne for sig, »som efter at have raadført sig med deres Sel
skabsbrødre gav derpaa til Svar, at de Aaringer Herren velsignede 
Fangsten for dem, ville de ligesaa vel give Herr Bredahl et Hav
Svin, som deres forrige Sognepræst , men udi de Aaringer Fang
sten fejlede, at som ofte de næppe fangede saa mange, der kunde 
betale Kirkens Tiende, der nu er aarlig 16 Rdl. 3 Mk. 10 Sk., deres 
Fiskegarns Bekostning etc., kunde de ikke som ubillig forbinde sig 
dertil. Betræffende deres Offer, da bemærkede de, at den Part 
af Selskabet, der om Sommeren havde været hjemme, ikke var 
udebleven med deres Offer, men de som Matroser om Sommeren, 
der havde været i Skibsfarten, er dels til Paaske og dels til Pinse
dag udebleven dermed, men saa gav de til Jule-Højtiden, naar de 
er hjemkommen, paa en Gang Offeret for hele Aaret, og de ældste 
maa tilstaa, at de i afg. Hr. Flyng som Sognepræst hans Tid, i 
nogle Aar maatte betale aarlig Præste Penge hver bosat Marsvins 
Jæger 8 Sk., dog efterlod han at indfordre dem de sidste Aarin
ger, ej .heller blev de i Hr. Blochs Tid krævet eller betalt. Jeg 
har ikke funden noget her eller i Byens Arkiv, der forbinder 
Marsvins Jægerne til aarligt at levere et Svin til Sognepræsten 
og et til mig, imidlertid har det her været Skik og Brug ; jeg 
har og aarlig i min Betieningstid faaet et Marsvin undtagen for 
3 Aar, og i disse 3 Aar har og Fangsten været ringe f or Jægerne. 
Men Flæskets Pris er stegen fra 3 Mk. til l Rdl. for Lpd. , af 
Aarsag de f angede Svins Antal beløb sig i forrige Tider til 
5 a 700 Stkr. aarlig; hvorimod det i somme Aaringer er ind
truffen, at her ikun var fangede 100 a 125 Stkr. Men hvor ringe 
denne Fangst end er, bør jo dog Marsvins Jægerne ifølge Loven 
at ofre til Sognepræsten saa og de bosatte betale Præste Penge 
ligesom i andre Kjøbstæder. « 

Resultatet blev, at Marsvinsjæger-Lauget atter maatte yde 
42. 
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baade Præsten og Byfogeden deres aarlige Marsvin, og det ved-
blev dermed, indtil Jagten gik i Staa Aar 1800.58 ) fr 

Siden Jagten begyndte igen 1819, har hverken Præsten eller h' 
Byfogeden faaet noget Marsvin. n 

Efter en mundtlig Overlevering skal Byfogeden omkring 1830 
have forsøgt at faa Y delsen genindført og i den Anledning have 
kaldt Oldermanden til sig·; da denne nægtede at indgaa paa dette 
Forlangende, berettes, at Byfogeden blev hidsig og gav Olderman
den en Lussing. Som en Tak herfor fandt Byfogeden den paa
følgende Nytaars-Morgen, at hans Dørstolpe i Nattens Løb var 
bleven prydet med en Marsvins-Rad! 

Fyens Biskop 

har af og til i gamle Dage faaetJ 2 Marsvin; denne Ydelse er for- a 
længst ophørt.59 ) 

Enroll ering·s Chefen l: 

fik af og til et Anker Tran, naar han var her og udskrev Søfolk e 
Man vilde derved staa sig godt med denne for Sømændene saa r 
mægtige Mand. Det fortælles, at Ankeret diskret blev lagt i r 
hans Vogn, kort før han skulde køre. Denne Ydelse bortfaldt 1848. J 

Grevskabet Wedellsborg· 

skulde ifølge Forliget af 3/ 3 1819 have aarligt 35 Rdl. Da Mar
svinsjægerne senere fik Lov til ogsaa at jage om Lørdagen, blev 
Afgiften forhøjet til 46 Rdl. Beløbet blev regelmæssig· betalt, 
men er dog af og til blevet tilbagesendt og eftergivet, naar Jagt
aaret havde vreret daarligt, og Jægerne derfor beklagede sig over 
Fangstens ringe Udbytte.RO) 

Laugets Lade. 
Til Opbevaring af Laugets Protokoller og Dokumenter ejede 

man en Lade, som i Laugshuset havde sin Plads paa Bordet foran 
Oldermanden. 

Der er bevaret 2 Lader. 
Den ældre er 18" lang, 111/ 2" bred og 8" høj, er grønmalet; 

paa Laaget, der er forsynet med en rød Kant, er aftegnet et Mar
svin indrammet af en Laurbærkrans. Paa Forsiden er malet med 
hvide Bogstaver: 

Lahden for Marsviin Jægerne 
Middelfart Ao 1822. 

indvendig er paa Laaget malet Forbogstaverne til de Medlem
mer, der stod i Lauget 1822; dette ses dog tydeligt at have været 
overmalet, nedenunder skimtes Omridsene af forrige Jægeres Nav
nes Forbogstaver. 
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Denne Lade er dog betydelig ældre; efter Laasen at dømme 
f ra Midten af det 18. Aarhundrede, og er sikkert den Lade, for 
hvilken der, mærkeligt nok, er bevaret en Kvittering fra Meste
ren, der malede den: 

»Haver Niels Henriksøn Aallermand betalt til mig under 
skrefne for Marsvin Jagdens Lade at malle grøn med Zenober
tister og egde Eorgyldning paa Laaget med rede Kontant Penge 
3 Rdl. 4 Mk., siger 3 Riix Daller og fire Mark hvorfor ved 
Børlig qviteres. 

Middelfardt, d. 12. April 1749. 
S. J. Straalburg.« 

Jægerne maa det Aar have haft en god Fangst, naar de kunde 
anvende saa meget paa deres Lade. 

Malerregningen for Laden er i 1822 kun l Rdl. 4 Mk. 
I Aaret 1846 anskaffedes Laugets yngre Lade; denne er 25" 

lang, 101/ 2" bred og 91/ 2" høj, af poleret Egetræ; paa Laaget 
er udskaaret et Marsvin i ophøjet Arbejde, paa Siderne Messing
hanke; Laden bæres af 4 Messingløvefødder. Indvendig er den blaa
malet; Laagets Inderside bærer Forbogstaverne til de daværende 
Jægeres Navne, samt »Middelfart d. 8. Februar 1846«. 

Mesteren for Snedkerarbejdet, Jacobsen, fik 11 Rdl. for Arbej
det; Hankene og Fødderne blev leverede af Gørtler Grønning. 

Laden er forsynet med 3 Laåse med forskellige Nøgler; l til 
Oldermanden, 2 til Bisidderne. 

Den ældre Lade henstod i mange Aar hos en af de gamle Older
mænd; efter hans Død forærede Enken den til en Slægtning paa 
Strib. For et Aar siden erhvervedes den af Toldopsynsmand J en
sen, Strib, - der, som Marsvinsjægersøn, interesserer sig for 
Lauget, - og denne har nu skænket den til »Museumsforeningen 
for Middelfart By og Vestfyen«. 

Den yngre Lade benyttedes efter Laugets Ophævelse en Tid 
paa Raadhuset til Opbevaring af Stemmesedler; nu henstaar den 
paa Raadhusets Loft og havner forhaabentlig i det kommende 
Bymuseum. 

Laugets Ligbaare. 
Marsvinsjægerne bar selv deres døde til Graven, i Jagttiden 

det halve Laug, udenfor denne alle de Jægere, der var hjemme. 
Foran Kisten gik to Jægere med Dannebrogsflag. 

I Begravelseshjælp blev indtil 1857 udbetalt 10 Rdl., senere 
mere. Desuden blev indtil Laugets Ophør betalt l Mk. til Gra
veren for at tilkaste Graven. 

Indtil ca. 1845 havde Lauget sin egen Ligbaare. Denne var 
indrettet saaledes, at den blev baaren dels paa Skuldrene, dels i 
Bærestænger, 4 Mand paa hver Side. Den var sort, paa Platfor-
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Denne Lade er dog betydelig ældre; efter Laasen at dømme 
f ra Midten af det 18. Aarhundrede, og er sikkert den Lade, for 
hvilken der, mærkeligt nok, er bevaret en Kvittering fra Meste
ren, der malede den: 

»Haver Niels Henriksøn Aallermand betalt til mig under 
skrefne for Marsvin Jagdens Lade at malle grøn med Zenober
tister og egde Eorgyldning paa Laaget med rede Kontant Penge 
3 Rdl. 4 Mk., siger 3 Riix Daller og fire Mark hvorfor ved 
Børlig qviteres. 

Middelfardt, d. 12. April 1749. 
S. J. Straalburg.« 

Jægerne maa det Aar have haft en god Fangst, naar de kunde 
anvende saa meget paa deres Lade. 

Malerregningen for Laden er i 1822 kun l Rdl. 4 Mk. 
I Aaret 1846 anskaffedes Laugets yngre Lade; denne er 25" 

lang, 101/ 2" bred og 91/ 2" høj, af poleret Egetræ; paa Laaget 
er udskaaret et Marsvin i ophøjet Arbejde, paa Siderne Messing
hanke; Laden bæres af 4 Messingløvefødder. Indvendig er den blaa
malet; Laagets Inderside bærer Forbogstaverne til de daværende 
Jægeres Navne, samt »Middelfart d. 8. Februar 1846«. 

Mesteren for Snedkerarbejdet, Jacobsen, fik 11 Rdl. for Arbej
det; Hankene og Fødderne blev leverede af Gørtler Grønning. 

Laden er forsynet med 3 Laåse med forskellige Nøgler; l til 
Oldermanden, 2 til Bisidderne. 

Den ældre Lade henstod i mange Aar hos en af de gamle Older
mænd; efter hans Død forærede Enken den til en Slægtning paa 
Strib. For et Aar siden erhvervedes den af Toldopsynsmand J en
sen, Strib, - der, som Marsvinsjægersøn, interesserer sig for 
Lauget, - og denne har nu skænket den til »Museumsforeningen 
for Middelfart By og Vestfyen«. 

Den yngre Lade benyttedes efter Laugets Ophævelse en Tid 
paa Raadhuset til Opbevaring af Stemmesedler; nu henstaar den 
paa Raadhusets Loft og havner forhaabentlig i det kommende 
Bymuseum. 

Laugets Ligbaare. 
Marsvinsjægerne bar selv deres døde til Graven, i Jagttiden 

det halve Laug, udenfor denne alle de Jægere, der var hjemme. 
Foran Kisten gik to Jægere med Dannebrogsflag. 

I Begravelseshjælp blev indtil 1857 udbetalt 10 Rdl., senere 
mere. Desuden blev indtil Laugets Ophør betalt l Mk. til Gra
veren for at tilkaste Graven. 

Indtil ca. 1845 havde Lauget sin egen Ligbaare. Denne var 
indrettet saaledes, at den blev baaren dels paa Skuldrene, dels i 
Bærestænger, 4 Mand paa hver Side. Den var sort, paa Platfor-
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1883- 84 hele Fangsten .... 
1884- 85 
1885- 86 
1886- 87 
1887- 88 
1888- 89 indtil Kyndelmisse 
1889- 90 
1890- 91 
1891- 92 

Udbetalt for Marsvinsflæsk 

645 

1505 Stkr. 
1552 
1318 
1349 
1009 
1389 
692 
198 
497 

Gribsjagt 200 Stkr. 
300 
103 
28 

1888- 89 indtil Kyndelmisse Kr. 6160,30 i Gribsjagt Kr. 859,59 
1889- 90 - - 2832,96 - - - 1285,03 
1890-91 - 851,80 - - 429,85 
1891- 92 - - 2029,35 - 112,57 

i disse fire Aar er udbetalt pr. Mand henholdsvis Kr. 226,44 -
Kr. 132,83 - Kr. 41,34 - Kr. 69,09. 

Ifølg·e en Indførsel i Trankogeriets Reg·nskab: 
8 almindelig·e Sider Marsvinsflæsk giver l Tønde Tran. 
24 a 27 Sider giver 18 »toppede«· Spande skaaret Flæsk til 

hver Kogning, hvilket giver rigeligt 11 l 2 Tønde Tran. 
5 Kogedage med 2 Pander daglig giver 16 Tønder Tran. Svin

det 21 pCt. 
100 Pd. Flæsk indeholder: 66,31 Pd. Tran, 12,48 Pd. Grever, 

21,21 Pd. Vand. 

Laugets U nderstøttelseskasse. 
Til Hjælp for Marsvinsjægerne indbyrdes i Tilfælde af Syg·dom 

eller Dødsfald blev der den 23 l 9 1857 oprettet en Understøttelses
kasse. 

Dennes Midler tilvejebragtes ved, at.der af den samlede Fangst 
forinden Delingen i Parter tilbageholdtes 5 Sk. for hvert Lpd. Flæsk. 

I Aaret 1870 havde man samlet saa stort et Beløb, at man der
efter ikke behøvede at lade Kassen faa Tilskud af Fangsten. Efter 
den Tid havde Kassen tilstrækkelige Midler at virke med, nemlig 
Rente af Kapitalen, Indskud af nye Medlemmer samt forskellige 
smaa Indtægter f. Eks. solgte Marsvineunger etc. 

Heraf udbetaltes Sygehjælp, i Begyndelsen l R dl. 2 Mk. pr. Uge 
til Jægerne, Konerne maatte nøjes med det halve; senere forhøje
des den ugentlige Hjælp, og fra 1871 blev begge Køn lig·estillede. 

I Begravelseshj~lp blev udbetalt i de første Aar 10 Rdl: -
ligesom der før Kassens Oprettelse var betalt af Laugskassen -
senere blev Beløbet fordoblet;' det var ens for Mand og Kvinde. 

Pension blev givet til ældre, uarbejdsdyg·tige Jægere samt til 
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Enkerne; Beløbene rettede sig tildels efter de paagældendes Trang· 
og var meget forskellige, fra 5- 20 Rdl. 

Indtil 1871 fik Mændene mere end Konerne. 
Laan ydedes til Medlemmerne mod Kaution af en anden Jæger. 

~ummen var forskellig, fra 10 til 25 Rdl., undtagelsesvis 50 Rdl. , 
naar Laanet var til Anskaffelse af en ny Baad til Laugets Brug, 
da man gerne til J agten vilde have saa gode Baade som muligt. 

Da Lauget efter 1892 sygnede hen, og flere af Medlemmerne 
havde udmeldt sig, blev Understøttelseskassen ophævet ved en 
Langssamling den 2. Februar 1894. Regnskabsbogen melder herom: 
»blev vedtaget med 21 Stemmer, at Kassens Formue skal deles 
im~llem Medlemmerne; 2 stemte imod. Ligeledes vedtoges at 
standse med alle Udgifter til Sygehjælp, Begravelseshjælp og Pen
sioner f r a i A f t e n. « 

·Til Ordning af øg Deling af Kassens Midler nedsattes et Ud
-valg paa 5 Mand. 

Kassens Formue var i December 1894 5681 Kr. 82 Øre. 
Ved Delingen fik hver Jæger 152 Kr. 40 Øre, hver Enke 76 Kr. 

. 20 Øre. 

Forskelligt. 
. I Middelfart Kirke er der over den vestlige Dør ophængt 4 

Kæbeben af en Hval; de to største af Benene er over 6 Alen lange, 
saa det har været et meget stort Dyr. 

Paa et mindre Benstykke er anbragt følg·ende Indskrift: 

»Anno 1603 
d. 30. April blev denne Fisk 

fanget i Middelfart Sund.« 

Det har været en usædvanlig· F ang·st, Marsvinsjægerne fik den 
Dag. Hvalen blev taget v:ed Hindsgaul Slot.66) 

En gammel Retshistorie' om en Marsvinsjæger, der drikker sig 
ihjel i Brændevin, medtages her, ikke for derved at kaste et ciaar
ligt Lys over forrige Tiders Marsvinsjægere, men fordi den kaster 
et Strejflys over Almuens Liv i svundne Tider.67) 

18 l 11737 skriver Byfoged Niels Olsen i Middelfart til Stifts
befalingsmanden, Gehejmeraad Christian Sehestedt: 

»at det har tildraget sig her i Middelfart igaar, at Marsvins
jægerne var paa Søen at jage, men Vejret blev saa haardt, at 
de ikke kunde holde Søen, men retirerede sig til Fønsskov og der 
kom ind til en Mand, hvor de fik Øl og Brændevin. De var 9 og 
fik alle noget til Rekreation. En af dem, Søren Schou, opmuntrede 
de andre, at om de vilde spendere · en Pot Brændevin paa ham, 
vilde han drikke den ud, ihvorvel han tilforn havde faaet sm 
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Part for 4 Sk. Og som han efter saa overmaade stærk Drik var 
betynget, er han overført til Middelfart igaar Mtes silde i sit 
iboende Hus ganske beskænket og overmaade fuld og døde ifor
vaars Nat ved l slet uden at kunne gøre Rede eller Rigtighed for 
sig, men hensov som et umælende Kreatur . . Saa eftersom her fin
des stor Liderlighed (d. v . s. Drukkenskab) blandt en Del Marsvins
jægere og andre ved dette Sted, vil jeg· underdanigst erfare, om 
dette Kadaver, Søren Schous Krop, maa komme i Kirkegaardens 
Jord, eller han udenfor Laagerne, hvor Risten er, der Folk gaar 
over til Kirken, maatte nedsættes, andre her meget ildesindede til 
Eftersyn, og en Pæl at staa ved Stedet om hans Afsked.« 

Det er den samme Byfoged, som 19 Aar før saa kraftigt tog 
sig af Marsvinsjægernes Sag, da Grevskabet Wedellsborg vilde 
bemægtige sig Retten til Marsvinsjagten i Garnborg Fjord. - Nu 
synes han at have faaet noget imod Jægerne og her at ville sta
tuere et Eksempel til Skræk og Advarsel »da der findes stor Lider
lighed blandt en Del«. Han vil endog have den stakkels Søren S. 
begravet »udenfor Laagerne«, altsaa sætte ham i Klasse med Selv
mordere! 

Stiftsbefalingsmanden ser dog mildere paa Sagen og giver den 
Paategningen: 

»Mig siunes, at hand om Aftenen i Stilhed kand begrafues udi 
Kirkegaarden, thi hand er uden des uløckelig nock, dog· skal Biskop
pen først høres.« 

Hvad denne har resolveret vides ikke; men den 27. Januar blev 
Søren Schou begravet, og da Sognepræsten, Hr. Christen Krag, 
intet har bemærket i Kirkebogen ud over den almindelige Indførsel, 
kan man sikkert gaa ud fra, at den stakkels. Mand er sluppen 
inden for Laagerne, selv om han jo nok har maattet nø.ies med 
at blive jordet nord for Kirken i de fattiges Jord. 

Ifølge Stiftsbefalingsmandens Ordre afholdt Byfogeden 21 l 1 1737 
Forhør »for at faa fuldstændig Oplysning om, hvordan Omgangen 
har været med afgangne Søren Schou, forrige Borger her i Byen, 
der var en Lejesvend for Maren, salig Falentin Bertelsens Efter
leverske, i Marsvinsjagten. Indk?ldte var Marsvinsjægerne Michel 
Lund, Iver Nielsen, Corfix Envoldsen, Jens Olsen, Envold Corfixen, 
Christen Jensen, Johan Henrich, Jørgen Juul, Olle Hansen, Mads 
Jensen, Erivold Envoldsen og Niels Corfixen. 

Iver Nielsen forklarede, at omvundne Tid - i Dag fjorten 
Dage - var det »Om Køling« og haardt Vejr, hvorfor de gik ind 
til Niels Træskomand, da det var meget koldt, at nyde noget til 
Nødtørftighed. Iver Nielsen gik ind i hans inderste Stue, hvor 
han traf Niels Lad_efoged paa Fønsskov og Ladefogeden paa Ty
brind, hos hvem han satte sig og fik et !\rus Øl for l Sk. danske, 
men Søren Sc!)ou og nogle andre sad , i Dagligstuen, og hvad de 
nød, ved Vidnet ikke, men han saa, at _da Vinden havde lagt sig 
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lidt om Mtenen, og de ::;øgte Baadene for at komme hjem, faldt 
Søren Schou til Jorden ungefæhr paa Halvvejen til Stranden og 
talte ikke mere efter den Tid, det Vidnet hørte, men vel da han 
gik ud fra Huset, hvorefter en Del af J ægerne maatte bære S. S. 
ombord, hvorpaa de to andre Mænd i samme Baad førte ham til 
Middelfart Sønderstrandsland, hvor deres Baad~havn er, og sna
rest sendte Bud efter en Vogn at køre S. S. hjem. Vidnet ka 
under den aflagte Ed ikke med Sandhed sige r,t være bevidst enten 
S. S. af Brændevinen eller af Colica har taget sin Død. Vidnet 
har ikke hørt, at nogle af Jægerne har slaget til Væds med S. S. 
om han kunde drikke en Pot Brændevin, da de vilde give ham 
samme. 

Michel Lund vidnede, at han arnvundne Tid gik ud iblandt at 
se til Baadene og ind igen; han saa en Gang·, at S. S. tog et 
Glas i Haanden, hvori kunde være en god Drik Brændevin, som 
han drak ud, og sagde til Niels Træskomands Hustru: »Giv mig 
llOk en Pægl; « i fast samme kom Manden i Huset ind i Daglig·stuen 
og sagde til S. S.: »Nu skal Du have Døden og Djævelen og ikke 
mere Brændevin.« Videre som Iver Nielsen. Vidste intet om 
Væddemaal. 

Johan Henrich, Jens Olsen, Christen Jensen, Olle Hansen, Cor· 
fix Envoldsen, Mads Jensen, Jørgen Juul, Niels Corfixen vidnede 
g·anske som Michel Lund. Ingen af dem har slag·et til Væds med 
S. S. enten en hel, halv Pot eller Pægl Brændevin eller hørt no
get derom. 

Envold Corfixen og Envold Envoldsen førte S. S. hjem, fordi 
han var Tredjemand paa Baaden med dem. Vidnerne gik tillige 
med flere af og til ned til Stranden for at see til Baadene, men 
S. S. blev siddende, maaske fordi han ikke ejede noget i Baaden. 
De saa og·saa S. S. drikke en stor Drik Brændevin af et Glas og 
hørte ham sige til Niels Træskomands Kone: »Giv mig nok en 
Pægl i! « og Niels Træskomand kom ind og sagde: »Nu skal Du 
have Døden og Djævelen og ikke mere Brændevin.« Da de gik, 
fulgte S. S. med og sagde: »Lad mig komme ud med. « Da han 
var omtrent midtvejs i Skoven ned mod Stranden, faldt han og 
kunde ikke rejse sig, saa fire af Laugsbrødrene maatte bære ham 
ned til Stranden og »ligge« ham i Baaden, hvorpaa Vidnerne tog 
Trøjerne af og svøbte ham deri, roede saa det bedste de kunde 
til Middelfart Sønderstrand, hvor fire Mand bar ham i Land ind 
under Banken ved Teglgaardsskoven, og en Mand var alt i Byen 
efter Vogn, der kom saa snart ske kunde, hvori fire Mand lagde 
ham, og førtes levende til sit Hus. Byfogden spurgte disse to 
Vidner, om de ikke saa undervejs fra Fønsskov til Middelfart, »at 
Brændevinet kunde have antændt sig hos hannem«, hvortil de 
svarede nej, og ved ikke, om han døde af Brændevin eller Kolik, 
hvilket sidste kan nok være muligt, siden det salig Menneske be-

o i 
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klagede sig altid at være plaget af Colica og »dets Aarsage bær 
en bred Læder Bælte med 3de Søller udi om sit Liv«. Heller ikke 
disse to havde væddet. « 

Et meget interessant Forhør; man kommer ind i hele Situatio
nen. Et Hundevejr med Kulde og saa stærk Kuling, at Marsvins
jæg·erne ikke kan sej le over til Teglgaard, men maa gaa i Land 
paa Fønsskov og vente, til Vejret bedager sig. De kommer ind til 
Træskomanden, der foruden sin Næring driver en liden Smugkro. 
To Ladefogeder sidder hyggeligt i den varme Stue og fryder sig 
ved et Krus Øl og en Dram; kan man fortænke de forfrosne og· 
halvvaade Marsvinsjægere i, at de ogsaa kan trænge til lidt Varme 
og noget indvendig·t varmende. De faar det, og man taler om, 
hvem af dem der kan sætte mest til Livs af stærke Sager. S. S. 
faar de største Glas. I Forhøret viser de 12 Jægere, at de fuldtud 
er sig bevidst, hvad Kærnepunktet i Sagen er: Væddemaalet om 
den Pot Brændevin, der voldede S. S.s Død. Ingen af dem kan 
erindre at have væddet; de ved, hvad det gælder, og Byfogeden 
faar dem ikke til at indrømme nog·et, der kan fælde dem. Der
imod leder de snedigt Tanken hen paa, at S. S. led af »Colica«, ja 
var saa plaget deraf, at han altid gik med et bredt Læderbælte om 
Livet; Dødsaarsagen maa sikkert være Kolik. 

Birkedommeren paa Wedellsborg, J acob Stribolt, optager For
hør 15/ 3 1737 (saa sent paa Grund af Podagra) hos Træskomand 
Niels Hansen paa Fønsskov om, hvad der skete den 17 l 1 om Afte
nen. »Niels Hansen var hjemme, men ikke i Stuen, men hans Kone 
og Datter Kirstine har berettet, at Marsvinsjæger Christen J en sen 
kom gaaende ind i Huset og begærede en Pot Brændevin til sig 
og Kammerater, ialt vist 10 Mand, hvorhos Christen Jensen sagde, 
fik han ikke Brændevinen, saa havde han tabt. De fik den, men 
om S. S. har drukket det alt, eller de har delt det, vidste Folkene 
i Huset ikke. Da Brændevinen var drukken, kom N. H. ind i Stuen 
og hilste god Mten, hvorpaa de gik fredelig bort med hverandre 
til Stranden, og· der hørtes ikke Ukvemsord imellem dem, ej heller 
fornam de videre til Marsvinsjægerne, før Dagen efter blev spurg·t, 
at S. S. var død. 

N. H. berettede ellers , at Jægerne undertiden fik en Pot Bræn
devin tilkøbs der i Huset, naar de kom fra Jagt og ikke selv med
bragte, hvad de behøvede. N. H. har ikke Tilladelse af Herskabet 
at sælge Brændevin, brænder ej heller selv eller holder tilfals uden 
hvad han efterhaanden køber i Kællingbjerg Kro, hvad Kone og· 
Datter vedstaar.« 

Forhøret har næppe forandret Sag·en for Jægerne; Træskoman
den, der ikke havde Tilladelse til at sælg·e Brændevin, er vel slup
pen med Skrækken. 
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Da Kong Frederik VII som Prins opholdt sig i Fredericia. 
deltog han flere Gange i Marsvinsjagten. Til Jægerne skænkede 
Prinsen ved et saadant Besøg 10 Rdl., hvorfor man gjorde sig en 
glad Mten. Der fortælles, at da Prinsen skulde bæres i Land -
der var ingen Anløbsbro -, sagde han til den Jæger, der havde 
faaet ham paa Ryggen: »Nu sporer jeg Dig,« hvortil han fik det 
djærve Svar: »Værsgo, men saa smider jeg Dem af. « Sporerne 
blev ikke anvendt. 

Den 26. Januar 1870 gjorde Marsvinsjægerne en usædvanlig 
Fangst. Under den Dags Jagt bemærkedes en Flok Grindehvaler, 
som man imidlertid stod ret uforstaaende overfor, eftersom disse 
aldrig plejede at komme i dette Farvand; da de opholdt sig meget 
længere under Vandet end Marsvin plejer, var det vanskeligt at 
følge dem. - Jagten var næppe helt ufarlig, da Dyrene paa Grund 
af deres Størrelse let kunde bringe Baadene til at kæntre. 

Den første og den anden Flok slap forbi, men den tredie fik 
Jægerne Føling· med, og den blev dreven til Fangststedet. Der blev 
fanget 49 Stk.; en Del af disse var meget store, vejede Brutto 
73 Lpd. 

Desværre var de ikke særlig fede, Spækket ikke tykkere end 
paa Marsvin; dertil var det mere brusket. Jægerne fik derfor kun 
halv Pris for Flæsket, da det ved Kogningen viste sig, at det gav 
et noget mindre Udbytte end Marsvinsflæsk 

Den ganske By valfartede til Teglgaard, da Grindehvalerne 
den følgende Dag var bragt dertil; langvejs fra, endog· fra Odense, 
kom Folk rejsende for at se de sjældne Dyr. 

Marsvinsjægernes Ret til Jagten i Garnborg Fjord var ret uind
skrænket; Bundgarnspæle og· Ruser, der stod dem i Vejen, fjernede 
de egenmægtigt, uden at der blev gjort Indsigelser derimod. 

En Snes Aar før Jagten ophørte, blev der af et Fiskerlaug, 
ca. 20 Mand, i Skærbæk ved Koldingfjord drevet Marsvinsjagt, 
uden at man dog paa nogen Maade gik Middelfart-Jægerne i Næ
ringen. Jagten blev foretaget · i Farvandet omkring· Fænø Kalv, 
hvorfra Marsvinene blev dreven ind til en Vig i Kolding Fjorden 
og der dræbt. Fangsten blev solgt til »Middelfart Trankogeri«, 
Of den kunde til Tider være ret stor. Saaledes: 68) 

"< 
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1880--81 .. . o• ........... · o .... .. 476 Stkr. 
1881--82 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 353 
1882--83 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 501 
1883--84 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 399 
1884--85 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 450 
1888--89. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 317 
1889--90 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 415 
1890--91. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 00 o o o 154 -- ? 
1891--92 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 202 -- ? 

I »Krigsaarene« 1916--19 blev der drevet Marsvinsfangst af 
et Selskab paa 19 Fiskere, der blev ledet af Sagfører Krange, Kø
benhavn (en født Middelfarter). Det første Aar blev Fangsten 
for en Del drevet paa gammeldags Maade, de to sidste Aar fan
gedes kun i Bundgarn. Hele Fangsten gik til Tyskland; Dyrene 
afsendtes, som de var, i Banevogne. Man mener, at de blev brugt 
til Menneskeføde, da man i de Aar der kunde anvende alt, hvad 
der paa nogen Maade var spiseligt; Foretagendet var vistnok star
tet for tysk Kapital. 

Antallet af fangede Marsvin var i disse Aar: 

Oktober 1916--Marts 1917 .. o o ... o ca. 300 Stkr. 
Oktober 1917--Marts 1918 . .. .... . ca. 600 Stkro 
November 1918--Marts 1919 ... . ... o ca. 700 Stkr.69) 

Marsvinshuset ved Teglgaard. 

Det første i 1822 byggede Hus var opført af Træ. I Slutningen 
af Tresaarene opførtes et nyt, soliat, grundmuret Hus. Langs 
Skovgærdet ved Teglgaard ejede Marsvinslanget en Plads, hvor
paa Garnene blev hængt til Tørring. 

Jagtens Standsning og Laugets Ophævelse. 

I forrige Tider kunde Udbyttet af Torskefiskeriet kun afsættes 
i Middelfart By, hvorfor den derfor opnaaede Pris var meget 
ringe; sorri Regel gik Fiskerne selv omkring med deres Fangst og 
solgte den direkte til Forbrugerne, der betalte 25 Øre for et Knippe 
Torsk med 4 Stk. a cao 2 Pd. Stykket. . 

Fra ca. 1880 indtraadte der en Forandring heri, idet tyske 
Fiskehandlere begyndte at komme hertil og købte store Partier, 
ligesom Kvaserne kom i Gang og førte Fisken til København. 
Torsken blev som Følge heraf bedre betalt, og Fiskerne lagde 
sig efterhaanden mere efter dette Fiskeri, der nu kunde give en 
ordentlig Dagløn. 
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Paa Grund af dette Forhold fandt mange af Jægerne det 
mere lønnende at fiske Torsk, og derved svækkedes Lysten til 
at drive Marsvinsjagt. Dertil kom, at Marsvinene syntes at tage 
af i Antal. Efter 1889 blev Fangsten mindre og mindre, saa 
Følgen deraf blev, at Jagten daarligt kunde betale sig. 

Forpagterne af Fangsten fik Vanskelighed ved at faa en ordent
lig Pris for Trannen, da denne faldt i Prisen, dels fordi de norsl<e 
Hvalfangere, i Stedet for at drive deres J agt med Sejlskibe, gik 
over til at anvende Dampskibe, hvorved Udbyttet blev betyde
ligt forøget med deraf følgende lavere Pris, dels fordi Mineral
olier begyndte at blive udbudt til meget billige Priser. De sidste 
Par Aar gav »Middelfart Trankogeri« - saaledes benævnede For
pagterne deres Virksomhed - et Underskud ialt paa ca. 5000 Kr. 
Da Kontrakten udløb 1892, kunde Forpagterne derfor kun tilbyde 
7 Øre pr. Pd. Flæsk, og til denne Pris vilde Jægerne ikke drive 
Marsvinsjagten. ' 

De følgende to Vintre blev der ikke jaget, men man havde 
dog endnu ikke opgivet at faa J agten i Gang igen. 

Andre Besværligheder indtraadte, nemlig for Trankogeriet. 
Ved Trankogningen udsendtes en kraftig Duft, der med vestlig·e 
Vinde mærkedes langt ind i Byen, og hvorover der jævnlig blev 
klaget . Allerede 1857 70) blev der i det nye Regulativ for Middel
fart Købstad bestemt, »at det fremtidig ikke vil være tilladt at 
drive Trankogeri i nærmere Afstand fra Byen end 1/ 4 Mil uden 
Sundhedspolitiets Tilladelse.« Dem;)e maa man den Gang· have 
faaet , thi Trankogeriet vedblev endnu i 35 Aar at udsende sin 
Duft, der forøvrigt langt fra var saa slem som den Stank, mange 
af de moderne Fabriker kan, forpeste Luften med. 

I Aaret 1888 blev det nye Sindssygehospital tag·et i Brug; nu 
blev det atter galt med Lugten; Trankog·eriet skulde flyttes læn
gere bort, dog fik man nogle Aar Udsættelse hermed. 

I 1894 blev der gjort et sidst e Forsøg paa at faa Jagten i 
Gang. Der var fra anden Side gjort Anstrengelser for at opret
holde Lauget; Byens Borgmester, Assessor Møller,71 ) der saa med 
megen Velvillie paa Lauget, formaaede Indenrigsministeriet til at 
tilstaa Marsvinsjægerne en Understøttelse pa~ 500 Kr., »naar for 
Ministeriet gøres antageligt, at Fangstens Fortsættelse derved 
kan sikres«.72 ) 

Af Forpagterne var C. F . Behrendt 73) den eneste, der endnu 
vilde købe Flæsket. I Laugshuset den 29 j 4 blev hans Tilbud paa 
51/ 2 Øre pr. Pd. - Tranprisen var atter dalet - antaget, og »B. 
erklærede derhos, at han vilde andrage Byraadet saa betids om 
Tilladelse til at benytte Kogeriet, at Andragendet kan foreligge i 
Byraadet førstkommende Fredag.« 73a) 
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Byraadet behandlede Skrivelsen i Mødet den 4. Maj s. A. og 
nnbefalede Andragendet, der var stilet til Justitsministeriet.73b) 

Dette tillod, at Tidspunktet for Trankogeriets Flytning blev 
udsat til den l. Juli 1895. 

J agten kom imidlertid ikke i Gang det Aar, maaske fordi flere 
af Medlemmerne havde udmeldt sig, maaske fordi man ansaa det 
for haabløst atter at tage fat. 

To Aar efter solgte C. F. Behrendt sin Gaard og Lagerbygning, 
Trankogeriet blev solgt til Nedbrydning i Efteraaret 1896; selv 
beholdt B. Markjorden, som han udlejede. 

Derefter var der ingen af Byens Borgere, der havde Raad eller 
Lyst til at forpagte Flæsket. Flere af Jægerne havde udmeldt 
sig, ingen nye søgte Optagelse . 

Laug-et arbejdede ikke mere, nu maatte det foretage det sid
ste Skridt: ansøge om, at Lauget maatte blive ophævet. 

Det sidste Laugshus afholdtes 1898 den 19. Februar; mærkelig 
nok var Byfogeden ikke til Stede, saa Forhandlingsprotokollen 
blev ført af en Jæger; den beretter herom: 

1898, den 19. Februar var Marsvinsjægerne forsamlede, alle 
Medlemmer vare tilstede med Undtagelse af Jesper Jeresen, som 
var forhindret i at møde paa Grund af Sygdom. 

Følgende Sager blev forhandlede: 

l. Et Brev fra Grev Wedell paa Grevskabet Wedellsborg frem
lagdes hvori meddeltes, at vi for Aaret 1897 blev fritaget for 
Kontingent til Grev »Ved el V edelsbor« . 

2. Det blev besluttet med alle Stemmer at hæve Lauget, efter 
at det haver bestaaet i omtrent 400 Aar, og· gennem Øvrig
heden og Ministeriet at søge Tilladelse dertil. 

Chr. Nissen Wiis, Oldermand.74 ) 

M. P. Hansen. Jørgen Jørgensen. Chr. Petersen. W. Jensen. 
Peter Hermann Petersen. E . Petersen. R. Petersen. 

Carl Chr. Madsen. C. Jensen. J. Hansen. C. A. Hansen. 
J. Nielsen. M. Bastholm. J. Hjæresen [senere tilføjet]. 

Grevskabet Wedellsborg meddelte sit Samtykke 75) saaledes: 
»Mod Ophævelsen af Middelfart Marsvinsjægerlaug har jeg for 
Grevskabet Wedellsborgs vedkommende intet at erindre, og vil da, 
overensstemmende med den 1ste Post in fine af Laugets konfir
merede Love, den hidtil af Lauget til Grevskabet ydede aarlige 
Mgift bortfalde ved Ophævelsen, hvorimod jeg i saa Fald reser
verer Grevskabet Ret til eventuelt at træffe andre Dispositioner 
i Henseende til Marsvinsjagten i Garnborg Fjord.« 
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Den l. Juni 1899 modtog Laugets Oldermand den kgl. Tilladelse 
til Laugets Oph;Evelse, der lyder saaledes: 76) 

»Middelfart Byfogedkontor, den l. Juni 1899. 

Fyens Stiftamt har under G. D. communiceret mig Landbrugs
ministeriets Skrivelse af 30. f. M. saalydende: 

Paa Landbrugsministeriets derom nedlagte Forestilling har 
det under 4. ds. behaget H. M. Kongen allernaadigst at bifalde, at 
Marsvinsjægerlauget i Middelfart Købstad ophæves. 

Hvilket tjenstlig meldes med Tilføjende, at der med Hensyn 
til Laugets Formue, Lade og Arkivsager vil være at forholde i 
Overensstemmelse med den af Laugets Medlemmer derom trufne 
Bestemmelse. 

Hvilket herved meddeles Dem til behagelig Efterretning. 

MøUer. 
Til 

Oldermand, Havnefoged Chr. Nissen, Middelfart.« 

Det har sikkert været med Vemod, at de gamle Marsvinsjægere 
gik med til at ophæve Lauget, som de fra deres Barndomstid 
havde respekteret og set op til, og som de fra Fædrenes Fortæl
linger vidste gennem Aarhundreder havde været til Gavn for 
deres Stand og deres Hjemstavn. 
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Anmærkninger og Bevissteder. 

Forkortelser: 

K. B. Kancelliets Brevbøger. 
M. L . A. Marsvinsjæger-Laugets Arkiv. 
O. A .. A. Odense Amts Arkiv. 
W. H. Grevskabet Wedellsborgs Historie af Claudius Madsen . 

· Middelfart 1873. 

l. A. Brehm: Dyrenes Liv ved J. O. Bøvlng Petersen. 
2. Dronning Christines Hofholdnings regns kaber, udg. af William Chri

stensen, København 1904. 
3. Arthur Fedderse n: Havet. København 1903. 
4 . Godsforvalter H. H a nsen: Kongeborgen Hindsgaul, Aarbog for Hist. 

Samf. for Odense og Assens Amter. 1920. 
5, 6, 7, 8. K. B. 

9. Grevskabet Wedellsborgs Arkiv. 
10. O. A. A. 
11, 12. M. L. A. 

13. O. A. A. 

14. samme 2/24G · 

15. M. L. A. 
16 . O.A.A. 
17, 18,19. W. H . 
20 . O.A. A. 
21. S. H. Clausen: Midelfartsunds Hi storie. Middelfart 1867. 
22. M. L. A. 
23. W.H. 
24. Student Christian Evalq Bastrup, født ca. 1778, død B/6 1849, boede i 

Algade lige overfor den gamle Borgerskole. Han ernærede sig kum
merligt ved en lide n Pogeskole. Af Kæmnerregnskaberne ser man, 
at han af og til tjente lidt ved Afskrivning af Sange, der skulde 
benyttes ved Borgerfester i Anledning af Majestætens Fødselsdag etc. 
Naar Kong Christian VIII kom kørende hertil , kastede han Bøn
skrifter ind i Vognen. Gadedrengene var hans Livs Plage, de dril
lede ham ved enhver Lejlighed; et yndet Kneb var at lægge en 
Huggeblok for Døren i Forstuen og derpaa banke paa Ruden i sikker 
Forvisning om, at den plagede Mand ikke kunde komme efter dem. 

25. H andelstidende 1835 Nr. 11 og 12, Marsvinsjagten ved Middelfart af 
Toldkrydsbetjent Poulsen. 

26, 27. W . H. 

?.8, 28a . Han1l.elstidende 1835, Marsvinsjagten ved Middelfart af Toldkryds
betjent Poulsen. 
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28b. Naa r m a n gennemlæser Listerne over J ægernes Navne, vil man hver 
Gang finde, at visse Slægter samtidig har haft flere Medlemmer i 
La nget; s aa ledes 1593: 2 Bunde, 2 Gassi, 3 Riber. 1737: 2 Envoldsen. 
2 Corfixen . 1821: 2 Sabro, 2 Thidemann, 2 Truelsen, 3 Olsen. 1845: 
4 Wiis , 2 Thidemann. 

29. Ode11se Adresse-Contoii·s Efte rretnin ger om de fyenske Byer 1776. 
~0. Mdf. K æ mner regnskab 1791. Den øde Plads blev i 1827 bebygget o 

Husr æ kken derved sammenhængende. 
31. M. L. A. 
31a . Jens Hv a lsøe, Købm a nd og Gæstg ive r i Middelfart i Am·ene 1826- 33. 
32. J an Koenen Behrendt født I0/ 8 1799 i Frederiksstad, Slesvig, død 

25/5 1883 i Middelfa rt, kom i 1833 til Middelfart, hvor h a n var K øb
mand; solgte 1872 Gaard og Jord til Sønnen C. F. B., boede indtil s in 
Død i si n gamle Gaard; Medlem af Kommun albestyre lsen •• Bestyrer 
a f det svensk-norske Vicekonsula t. 

32a. Hans H a nsen, GaaTdfæster paa F ønsskov, f. 4 . Aug.1803, cl. 24. Juni 1861. 

33. Knud Thidema nn, født 14/ 9 1822 i Middelfart, død I0/4 1900 i Midde l
fart; Søn af e n Ma r svinsjæger, optaget i L a uget 27/9 1839, 17 Aar gl.. 
kom til Søs, blev Styrma nd, udmeldt a f L a uget 21/9 1851; sej lede 
nogle Aa r som Skibsfører; g rundlagde en Forretning, som han e fter
haa nd en udvidede til en af Byens største med Fili a ler i Nørre Aaby 
og Ronæsbro. 

33a. Niels Rammes kov, Avlsbruger og Brændevinsbrænder, født i Middel
fart 5. J a nu a r 1823 , d. i Middelfart 25. Juni 1893. LandstingsfiL 1878--86. 

34 , 35. M. L. A . 
36. J. N. Vilse: Fuldstændig Beskrivelse af Stabelst aden Fredericia. 

K øbenhavn 1767. 
37. Odense Adresse-Contoirs Efterretninger om de fyens ke Byer 1'776. 
38. K. B. 

39. O. A. A. 254 / 121 . 

--i , 

- g, 

·o . 
1. 

·z. 

~3 . 

' 7 

40. samme » " 
41. Kirstine St ribolt; Da tter af Birkedommer J a cob S. paa Wedellsborg. 

der ca . 1730 blev Ejer af Gaarden Matr.Nr. 150 paa Middelfa rt Ton· 
og var en velh avende Ma nd. I h a ns Gaard, {ler var' den anseligste 
i Byen, plejede Kongen at spise, naar h an va r de r paa Gennemrejse, 
og ma n h a r vel deri Forkl a ringen paa, at h a ns Datter fik Marsvins
Tolden. Hun var gift med Herlow Werckmester, der døde 1776. I en 
Klage, Marsvinsjægerne indsender over hende til Kongen 1777, anfø
rer de, »at h u n er hengiven til en Skrøbelighed, som, især saa længe 
Marsvinsjagten va rer, t ager saaledes Overhaand, at hun er undertiden 
uden Forstand og ikke formaar a t hjæ lpe sig selv - - -« 

42. W.H . 
. 43 . M. L . .A. 
44,45 , 46,47 . W.H. 
48, 49. M. L . .A. 
50. W.H. 
51. Middelfart Kirke h avde før Reformationen 7 Altre. 
52. A. Suhm: Samlinge r til den da nske Historie, 1. Bind, l. Hæfte, 82, 83. 
53. Middelfart Kirkes Regnskab 1801- 02: »Marsvinsjagten er hævet, alt

saa intet; derimod er de Folk, som derved var og forhen svarede af 
7 Stole i Kirken aarlig 2 Rdl., nu a nsat ved Stolestade-Regnskabet 
og findes deri anført til 4 ~ Rdl., gav hver l Mark.« 
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ve r 54, 55. M. L. A. 
r i 56. F yens Bispe-Arkiv, Vends Herreds Breve 1712- 1785. 
;en. 
45: 

og 
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ge 
en 

:3 . 

' t
a f 
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57. samme. 
58 . Joh a n Bluhme : ;Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd 1795: »Sogne-

præsten og Byefogde n n yde hve r e t Svin aarlig a f 3 Lpd . Vægt.« 
59. Medde lt af Hr. Landsarki~ar G. L . W a d, Odense . 
60. M.L. A. 

61 . Fyens Bispe-Arkiv, Vends H erreds Breve 1712- 1785. 
62. H a ndels t idende 1 835, Ma r svinsja gten ve d Midde lfa r t a f Toldkrydsbe

tjent Poulsen . 

63. E fter min F a de r s Død Jod m in Moder en Del gamle Regnskabs bøger 
- de ribla ndt Tra nkogeriets - fylde i e n gammel Brønd, der h avde 
udtjent, da Byen fik Va ndvæ rk; sic tra nsit gloria m undi. Jeg va r ikke 
hjemme den Ga ng . 

64. Middelfa rt Tra nkogeris Reg nsk absbog. 
65 . M. L. A . 

66 . Erich Pontoppida n og H. de Hofmann: »De n danske Atl as«. Købe n-
h a vn 1763- 81. 

67. O. A. A. 252, 16/ 437, 19/ 437,20. 
68 . Middelfa rt T rankogeris R egnsk absbog . 
69. Medde lt a f en Deltager. 
70. Middelfa rt Avis 30/11 1857. 
71. H a ns Christian Ma r qua rd Møller , fø dt 11/9 1841, ca nd. jur. 1865, Audi

tør 1873, Assessor i L a ndsoverretten i Viborg 1885, Borgmest er, By
foged og Byskriver i Middelfa rt samt Herreds foged i Venels H erred 
1893, R. a f Db g. 1893 , død 6/1 1903, en højtkultive r et P er sonligh ed m ed 
s t æ rk Sa ns for F or ti ds minde r, efterlod en s jæ lden Sa mling Ant ikvi
t e te r. 

72. M. L . A. 

73. Christia n Frederik Behrendt , fø dt i Middelfar t 14/10 1836, købte 1872 
a f F ad e ren J. K. B. dennes Ejendomme ; i Stedet for som F a de r en at 
drive Købma ndsforr etning og udleje Gæst giveriet , overtog h a n selv 
dette , som han i Aa r enes Løb udvikl ede til et m eget søgt Ba dehotel, 
død i Midde lfart 12/2 1901. 

73 a , 73b. M. L . A . 
7 4. Chr. Nissen Wiis, født i Middelfart 19 j 5 1835, va r a f Wiis Slægt e n , der 

gennem flere Aa rhundre der gav sit rigelige Bidrag til de »e nrolle
r ede« Matroser i Middelfa rt. F ødt i Brogade , hvor h a ns Forfædre 
gennem mindst 5 Gene r ationer h a r boet. Optaget i L a uget 5/2 1851, 
15 Aa r gl. Fler e Ga nge Olde rma nd . Medlem a f Ligningskommissio
n en 1869- 75, Byra adsm e dl em 1875- 97, H a vnefoged 1897- 1915 . Da n
nebrogsmand, Forma nd for D. D. Vaabenbrødre. Trods sin nu h øje 
Alder i Besiddelse a f en s jælden god Hukomme lse, der h a r væ ret 
mi g til m egen Nytte og Hjæ lp ved Udarbejdelsen a f dette Forsøg til 
en Skildrin g a f L augets Historie. 

75, 76. M. L. A. 
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