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Byfoged Jørgen Seerup Bie's 
mærkelige Bedrifter. 

Kulturhistoriske Skildringer fra Kerteminde 1735-40. 

Af Politimester V. W o l l, Kerteminde. 

I · Aarbogen for 1920 har Forf. meddelt et Par Træk af 
amfundslivet i Kerteminde omkring 1730, og de følgende' Linier 

maa betragtes som en Art Fortsættelse heraf. De mange spredte 
Træk, som de gulnede Aktstykker giver, er helr søgt samlede 
til et Helhedsbillede, der giver os en nogenlunde tydelig Fore-
tiiling om de snævre og indskrænkede Forhold, hvorunder 

Datidens Mennesker levede i vore smaa Købstæder; det er, 
om om de var hinanden for nær paa Livet, og som om der ikke 

\'ar Plads til mere end en betydelig Person ad Gangen, og der 
opstaar en levende Uvillie mellem dem, der hver for sig mener 
at have Krav paa Førstepladsen. _ 

Befolkningen i Danmarks Købstæder optaltes første Gang i 
1672, og ved den Lejlighed havde Kerteminde en Befolkning paa 
642 Mennesker. Næste Gang en almindelig Folketælling fandt 

ted, var næsten 100 Aar senere, nemlig 1769; da var Tallet 
steget til 706, hvortil kom en Garnison paa henved et Par Hund-
rede Mand. Inelenfor dette faatallige1 Borgerskab foregaar alt
::aa de Optrin, som beskrives i det følgende, væsentlig paa 

rundlag af en Del Dokumenter i Landsarkivet for Fyen (i Pak-

Fo'ruilen de ~ Te.ksten Piler i de følgende Noter særlig næv11t" 
~ilder er benyttet: Kerteminde Kirkebøger, Skøde- o-g Pantebøger, Grund
·'lk;;ter og Brandtaxationer (Lle to sidste Grupper navnlig til Bestem

•'l::c· af Ejendommes Beliggenhed) - endvidere den af Provst Bøgh i 
l71f• forff:ttede hanudskrevne Beskrivelse af Kerteminde, nu i L and,;

kiYet i Odense _(betegnet B), og Strøms Afhandling om Præster i Ker !c·
:..dt.> og Bjerge IIcncd, trykt i Saml. ti l Fyns Historie og Topografi lll, 

= YI. 
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læn »Odense Amts Arkiv No. 271«). Vi vil som Indledning kaste 
et Blik paa denne Befolknings Sammensætning og Livsvilkaar: 

Hovedmassen var naturligvis Smaafolk, væsentlig Fiskere, 
Søfolk og Haandværkere. Kun nogle faa Købmænd, af hvilke en
kelte havde Skib i Søen, hævede sig op over det øvrige Bor
gerskab, og blandt dem var Medlemmerne af den talrige Ba
gerske Slægt de eneste, som endnu havde Rester af det forrige 
Aarhundredes V elstand i Behold, men den søgte! de ogsaa at 
holde sammen paa, bl. a. ved saavidt muligt at gifte sig indenfor· 
Slægten selv1

). - Op fra den civile Befolkning hævede sig 
iøvrigt kun nogle faa Embedsmænd, først og fremmest de to Præ
ster (Sognepræsten og Kapellanen) . Endvidere fandtes der ind-· 
til 1740 en hensygnende Latinskole med en Rektor og 1 å 2 
">Hørere«, i Reglen alle yngre Theologer, der snarest muligt 
søgte Præstekald.-Om nogen verdslig Embedsstand i Nutidens 
Forstand kan man næppe tale. Vel fandtes der ikke alene en 
Byfoged, men ogsaa en Byskriver, begge med kongelig Udnæv
nelse, men disse var ofte uden juridisk Uddannelse, i alt Fa lu 
uden nogen formel Garanti for deres Dygtighed, da det juridiske 
Studium ikke afsluttedes med nogen Eksamen2

) , og oftest var 
vel disse Embedsmænd uden anden Fordannelse end den, delr 
kunde erhverves f. Eks. som »Skriverdreng« hos Lensmanden 
(eller senere Stiftsbefalingsmanden) . Deres Indtægter bestod 
væsentlig i Sportler; Byfogdens »faste « Løn fra Staten udgjorde 
i den Tid, her er Tale om, Halvdelen af de ved Embedet faldende 
uvisse Indtægter (Bøder og lign.). »om de kunde naa 30 Rdl. 
aarlig«; men som oftest var de langt ringere. - Intet Under, at 
Byfogderne jævnlig skiftede og var baade forhutlede og for
armede Personer. Om Byfoged Jens Lauritzen Krag, som døde 
1730, hedder det, at han næppe efterlod sig nok til at komme i 
Jorden. for (B). Efter ham fulgte Diderich Hornemann, der 
i 1734 »forlod Tjenesten som en brødløs Bestilling og tog Afsked 
fra Byeln med de Ord, at den skulde faa en Byfoged efter ham, 
som skuldel være endnu værre end han selv var«, (B), en Spaa
dom, der i en sørgelig Grad blev til Sandhed, som det følgende 
vil vise. - En Postmester havde man haft i alt Fald fra 16943

), 

ligeledes en Vejer og Maaler, men disse Stillinger var saa ube
tydelige, at de kun var et Bierhverv for en eller anden Borger 
og selnere hen forenedes med Byfogedembedet - En Særstilling 
indtog dog Tolderen. Fra gammel Tid havde Kerteminde en vis 
Betydning som Havnestad for Odense, og som Følgel deraf var 
»Kgl. Majestæts Tolder i Kerteminde« en Mand, gennem hvis 

1 ) Se navnlig Bager-Slægtens Stamtavle hos B. 
2) J uridisk E:x:amen indførtes først 1736. 
3

) Fr. Olsen : Det danske Postvæsen indtil 1711. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1922



85 

Hænder ret betydelige Pengebeløb flød, og han maatte derfor 
nødvendigvis være e:n vederhæftig Mand. Endnu en rum Tid 
efter at Handelsvejen til Odense havde taget en anden Retning, 
derved at man omkring 1680 fandt det bugtede Sejlløb op gen
nem Odense Fjord til Stige, vedblev Tolderen i Kerteminde i 
Kraft af den gamle Tradition at være en betydelig Mand. 

De kommunale Anliggender styredes af en Magistrat, der 
bestod af en Borgmester og 2 Raadmænd, hvilke i det herom
handlede Tidsrum alle havde kongelig Udnævnelse. I Forening 
med Byfogden og Byskriveren varetog Magistraten dernæst 
~kiftevæsenet, og endelig fungerede Magistraten som »Raadstu
eret«, eln Domstol, til hvilken Byfogdens Domme indankedes.' ) 
- Byfogden var derimod paa en Gang Underdommer og Politi· 
mester, forsaavidt man i hine Tider overhovedet tog sig af Politi
,·æsenet. At disse indviklede Kompetenceforhold kunde give 
rig Anledning til Strid mellem Embedsmændene indbyrdes, kan 
ikke forundre os. 

Det lille Købstadsamfund var her som i det øvrige Dan
mark afgrænset fra det omliggende Land ved Byporte og Hegn, 
um ikke af anden Aarsag, saa af Hensyn til Konsumptionen") 
den almindelig forhadte Afgift, der indførtes efter Svenskekrigen 
1660 som en Forbrugsskat paa alle Varer, der ad Landevej brag
tes til Købstæderne, og først afskaffedes ved Loven af 7. Febr. 
1851 . Særlig hvor Konsumptionen var bortforpagteil: for en vis 
aarlig Afgift - dette var gennem en Aarrække Tilfældet i Kerte
minde - vakte den megen Misfornøjelse, da man jo ikke uden 
Føje kunde mistænke Forpagterne for, at de med eller uden lov
lige Midler søgte at bringe det mest mulige! U d bytte ud af deres 
Forpagtning, og alle Kneb forsøgtes for at unddrage sig Af
giften. ' ' , ~·; ~~ 

Borgerne var meget ofte ved Slægtskab eller Svogerskab 
indbyrdes forbundne. Naar man beskæftiger sig med Datidens 
Personalhistorie, møder man Gang paa Gang de samme Personer 
:;om beslægtede eller besvogrede med den ene og den anden · af 
Je Samtidige, saa at man uvilkaarlig faar Indtryk af, at hele 
Byen var som en eneste stor Familie; hertil bidrog meget den 
lmindelige Skik, at Enker elle:r Enkemænd indgik nyt Ægte

-kab, ofte flere Gange efter hinanden. 
Fra 1707 beklædtes Borgmesterstillingen af Johan Adam 

~·1erchel, en Mand, der oprindelig skal have været kongelig La
·aj og derefter blev Tolder i Kerteminde. Han var formuende 
g skal have været en baade retsindig og god Mand. Han døde 

•) Danske Lovs 5-2-90 og 1-6-9. 
5 ) Se f. Eks. Kæmmerregnskabet for 1692 : »Købt Torn t il Byeus 

_;:,~:..c gning, fonnede1st ej Svig ved Konsumptionen skulde ske, 7 Læs.( 
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i en høj Alder i 1733, og Borgmesterhvervet gik over til den 
hidtidige første Raadmand Peder Christian Schøthz6

), medens 
Toldelrembedet allerede nogle Aar forud var overdraget Mer
chels eneste Søn Christian Carl MereheL 

Om disse to Mænd, som baade paa Grunel af deres Uddan
nelse, sociale Stilling og Formuesforhold sikkert har været de 
toneangivende i Byen, skal her anføres de biografiske Oplys
ninger som har kunnet tilvejebringes, navnlig efter B., S. og 
Kir k e bøgerne. 

Den førstnævnte var født omkring 1680 og Søn af Forpag
ter Schøthz ved Bogense og Inger Pedersdatter Bøgvad. Den 
unge Peder Christian blev Student og gav sig til at studere Jura. 
Hans Moder var imidlertid bleven Enke og ægtede i 1693 den 
daværende Sognepræst i Kerteminde, Sebastian Johansen Friis. 
Derved er Sønnen formodentlig bleven knyttet til Kertelminde, 
i alt Fald optræder han i 1716 som Konsumptionsforpagter her, 
da han underskriver som Vitterlighedsvidne paa Købmand Aage 
Pedersen Syv og hans (fjerde!) Hustrus Testamente) . . Samme 
Aar var han d. 5. Marts bleven viet (»hjemme i Huset<~ ) til 
Hilleborg Marie Bager og derved kommen ind i dennes rige og 
vidtforgrenede Slægt. Hun var iøvrigt i 1713 bleven Enke efter 
sit barnløse Ægteskab meld Kerteminde-Købmanden Thomas 
Johansen, hvem hun havde ægtet d. 2. Febr. 1688 (»ungefær 17 
Aar gammel« iflg. B., saa at hun maa have været en halv Snes 
Aar ældre end Schøthz). - Thomas Johansen havde ejet en 
Gaard paa Hj. af Vestergade og (det nuværende) Præstegaards
stræde (nuværende No. 25, Bryggerigaarden), og denneJ Ejen
dom gik saaledes over til Schøthz, der ved Skøde af 15. Sept. 
1728 solgte den til Sognepræst Hornemann, som faa Aar efter 
fandt sin tragiske Død der, myrdet af sin Hustru og hendes El
skeT. - Da Raadmand Alexancler Mancinus døde, fik Schøthz d. 
7. April 1721 Bestalling som hans Efterfølger og rykkede som 
anført op i Borgmesterstillingen efter Merchels Død. I de sidste 
Aar af dennes Levetid havde Schøthz i Virkeligheden været den 
lede'nde Mand i Magistraten. B. giver Schøthz følgende Skuds
maal: »Han var en Mand af dyb Indsigt og megen Erfaring ... 
og forestod sit Borgmester-Embede i fjorten Aar med Myndig
hed og Anseelse. Forresten havde han sine store Anstød og For
trædeligheder, hvilke gav ham nok at bestille, ja gjorde ham, som 
han har sagt mig selv, Livet mangen Gang surt nok. Det nly1(
salige Mord paa Sognepræsten Joh. Fr. Hornemann, hvori han 
højst uskyldig nær var bleven indviklet som den, der mentes at 

6
) Saaledes skriver han selv, mon Navnel varieres iøvrigt megl't 

(Schiøtz, chiødtz, Schytz). 
7 ) Fync;kc og smaalandske Registre i Rigsarkivet. 
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kunne forekommet Sagen - den græsselige Sag med deln følgen~ 
de Byfoged, som blev dømt fra sit Embede til Bremerholm, og 
andre svære Processer, som han havde, men kom vel ud af Alting, 
vise, baade hvad Mand han var, og hvilke Ting han har gaaet 
igennem.« -- Schøthz, om hvem det hedder, at han er en stor 
Nelgotiant, bruger det største Købmandskab og desuden er be
midlet, blev efterhaanden Ejer eller Medejer af adskillige Ejen
domme i Kerteminde, som havde tilhørt andre Medlemmer af 
Bager-Slægten. Efter Stedfaderen Sognepræst Friis overtog han 
Gaarden paa Langegades Østside N. for Kirken (nuværende No. 
6-8), som er opført 1630 af Raadmand og Kirkeværge Karsten 
Iversen~) og forhen havde tilhørt Tolderne Johan Madsen og Ber
tram Treven, altsaa ret en Patriciergaard e:l'ter Datidens For
hold . - En Tid havde han Anpart i en anden Gaard paa Lange
gade") , der hvor nu Apotheket er (Gade No. 37), og fremdeles 
ejede han en Gaard ved Havnepladsen, svarende til den elne 
(østlige?) Halvdel af nuværende >/Tornøes Hotel«, medens den 
anden Halvdels Plads indtoges af en Gaard, der tilhørte Chr. 
Carl MereheL Om dette Naboskab har haft sin Andel i det 
Fjendskab, som opstod mellem disse to Mænd, og om hvilket B. 
heretter i forblommede Ord, faar staa hen. 

Efter at den højst uheldige Byfoged Bie - om hvem neden
for skal berettes -var bleven dømt fra sit Embede, blev Schøthz 
d. 10. Aug. 1742 udnævnt til hans Eftermand og forenede saale
dels Borgmester- og Byfogedembedet Det ene Raadmandsem
bede var allerede nedlagt 1738, og det andet forsvandt i 1747, 
saa at Magistraten i Kerteminde paa denne Maade bortfaldt. 
Sidstnævnte Aar blev Schøthz efter Ansøgning paa Grund af 
, en meget smertelig og langvarig Sygdom« (B) afskediget i 
Naade og døde i Oktbr. s. A., 67 Aar gl. Hans Enke: overlevede 
ham i over 10 Aar (begr. 9. Febr. 1758'0

) og stiftede før sin Død 
et Legat til Fordel for Byens Fattige paa 100 Rdl., som endnu 
bestaar. 

Om Tolderen Christian Carl Merehel skal ogsaa anføres .et 
Par Data. Hans Fornavne skyldes uden Tvivl Faderens For
hold til Kongehuset, der har faaelt ham til dels at opkalde sin 
kongelige Herre Christian d. 5te, dels dennes Søn, den noget sva
gelige Prins Carl, og det er ejendommeligt, at han selv i mod-

8 ) Indskrif t paa Ejendommens enrlnu bevarede Midterparti. 
( il.Jgherrens Navn og Stilling findes anfort i »Fyns Bispearkiv. Bjerg0 
Ild Breve 1553-1785« Nr. 9). 

9 ) Skøde, tliinglæst 24. Novbr. 1710, jfr. Panteobligation, thingl. 
2l. DPcbr. 1716. 

10 ) Kerteminde Kir]{(• bog: :;,Madam SeJt ytr, nedsat i sin egen Begra
cl::.c ved den s tore Dør i Kirken og ringet med alle Klokker.« 

--Årbog for Odense og Assens Amter 1922



88 

nere Alder ofte kun nævnes ved disse to Fornavne. Saaledes 
forekommer han i 1713 som Daabsfadder under Betegnelsen 
:»studiosus Christian Carl«; i den Toldsvigssag fra 1726, der 
refereres i Aarbogen for 1913, forekommer han som nærværen
de under Smugleriet under ret mystiske Omstændigheder (:»en 
Person i en blaa Kappe, hvem de andre kaldte Christian Cark) 
- unægteligt ret ejendommeligt, at Borgmesterens og Tolderens 
Søn indvikles i en saadan Sag; han blev dog frikendt til Slut. 
Ogsaa i Grundtaxten for 1723 staar kort og godt »Christian 
Carls Gaard«. - Han skal efter B. have været »en Mand af store 
Sinds og Naturens Gaver, ligesaa fornuftig som artig, beleven 
og oprigtig, men formedelst en vis Malheur besværet med den 
største Sinds-Urolighed, som omsider tog mere og mere Over
haand og gjorde ham mange Gange utaalelig ba.ade for sig selv 
og andre.« Han havde med sin Hustru Elisabeth Christoffers
datter11) en eneste Datte:r Vilhelmine Charlotte, der i ÆgteskaL> 
med den i Kerteminde garnisonerende Major Henrik Flindt 
havde mange Børn, blandt hvilke Sønnen Johan Thomas Flindt'") 
- bekendt som Politimester i København fra 1788-94, en urolig 
Tid med Gadeoptøjer, f. Eks. den saakaldte »Posthusfejde«, og 
Tømmersvendestrejken, Forhold, som han ikke evnede at be
herske. - Om Tolder Merehel siger B. endelig at han »omsider, 
skøndt lige som paa Embeds V egne, faldt i en meget vidtløftig 
Proces med Borgmester Schøthz, hvorved de begge nær havde 
sat al dereis Formue til, men Sagen blev dog forligt, da Tolderen 
ikke kunde udholde: Processen længere«/ 3

) Merehel døde 1746. 

Det vil altid være svært for en Fremmed at fa& Fodfæste 
indenfor et lille afsluttet Samfund, som det, hvis Grundlinier 

H) lflg. B. var hun Dattor af Kirkeværge Christoffor Mogonsen og 
ønnodatter af Byskriver Mogens Johansen, begge i Kerteminde. Vielse u 

fandt Sted 7. Okt. 1723 
1') Biogr. L exikon V., 211. 
13 ) Denne Sags Sammenhæng synes iflg. Dokum. i Pakken ) OdeH<;i' 

Amt". Arkiv Nr. 271« at !Jave været , at Borgm. Schøthz efter Merehob 
Frer.1stilling cl. 14. J u li 1739 lod sit Fartøj »St. Johannes« udkl arere til 
-;\orge under fa lsk Angivelse af dets indehavende Kornladning. Herom 
aJ .lagdc ~L del paa Kong€'ns, dels paa egne Vegne Sag mod S. Unilcr 
• agen be'kyldte :Jf. iøvrigt Stiftamtmaud ollestedt for Partiskhed ~·ed at 
nægte ham en ættedommer, uagtet den konstituerede Dommer, Unde r
foged -;\ iel L aurit en Friis, er S. s Svoger og saa uvederhæftig, at ham 
endog nyder Almisse af Fattigpengene (Skr. af 19. Jan. 1740), men d. 
25. April 1740 maa han herfor gøre en meget ydmygende Afbigt paa By
t inget, efter først d. 19. Mart ::;. A. skriftlig at have undskyldt sig for 
Stiftamtmanden. 

- ----

Årbog for Odense og Assens Amter 1922



89 

er dragne~ foran, dobbelt svært, hvis den Nyankomme er uheldig 
i sin Færd og hans Karakter ikke pletfri. Den før omtalte By
foged Bie er et talende Eksempel herpaa. 

Hans fulde Navn angives som Jørgen Seerup Bie, men selv 
najes han ofte med at underskrive sig Jørgen Seerup. - Hans 
Herkomst har det hidtil ikke været mig muligt at udrede. At 
han har været Student, anseer jeg for givet, i Betragtning af 
hans stilistiske Evner - hvorpaa det følgende vil afgive flere 
Eksempleir - og hans rigtige Brug af latinske og andre frem
mede Ord. -- I 1723 dimitteredes fra Frederiksborg lærde Skole 
til Universitetet den 20-aarige >;Georgius Serup Bie« (se Kbh. 
Univ. Matrikel, udgivet af Birket-Smith) og da Georgius er den 
latinske Form for Jørge:n, har vi sikkert her den senere Kerte
minde Byfoged. I saa Fald har han kun været c. 33 Aar, da 
han blev Embedsmand her, hvad der dog ikke! er særlig paa
faldende; Præster fik ofte Embede om ved 25-Aars Alderen. 
- Med Hensyn til Navnet Bie kan - efter Chr. Carøe : »Den 
danske Lægestand« - anføres, at den københavnske Professor, 
Dr. med. Jørgen Seerup var gift med Anna Kristine Bie, der 
blev Enke d. 23. Maj 1701. Herefter kan Professoren imidlertid 
ikke være Fader til ovennævnte Student, hvis da Aldersangivel
sen »20 Aar« i 1723 er rigtig. Men det kan jo tænkes , at en Søn 
af Professor Seerup er født efter Faderens Død i Begyndelsen af 
1702 og at der i Aldersangivelsen er fejlelt 1 Aar. Den Omstæn
dighed, at Byfogden benævnes med begge Efternavne, kunde give 
nogen Formodning om, at han som Enkesøn er opkaldt efter sin 
afdøde Fader, me:n tillige er bleven kaldt med Moderens Pige
navn. 

Men efter al Sandsynlighed har han været ansat i Roskilde, 
før han dukker op i Kerteminde. I Roskildedokumenter") fore
kommer i Tiden indtil 1734 jævnlig en Byfoged Jørgen See
rup, indviklet i mange Proce:sser, men forsvinder efter dette 
Aar. I Datidens Avis »Postrytteren« for 16. April 1731 om
tales en stor Ildebrand i Roskilde, ved hvilken »Mons. Jørgen 
Seerup, forhen konstitueret Byfoged« . .. »lod se saa stor 
Konduite, Flid og Aarvaagenhed i at læske og dæmpe Ilden . .. 
at den som før sagt næst Guds Hjælp ved hans Vindskibelig
hed blev slukket.« Disse Karaktertræk genfindes hos Kerte
minde-Byfogeden. Hos B. hedder det saaledes. at »Borg
mester Schøthz som Bies haardeste, endskøndt nødtvungne 
Fjende sagde selv mange Gange, at denne Byfoged fattedes 
hverken Forstand, Gaver eller Villie til at have værelt den 
onskeligste Byfoged, naar han ikkun havde haft et ønske
ligt Levebrød, men sulte kunde han ikke, og det var 

14 ) I Landsarkivet for Sjælland. 
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under fortvivlede Omstændigheder, han omsider greb til saa
danne Foretagender, som hverken kunde eller burde hol
des ham til Gode.,, Det er tydelig nok B. 's Mening med 
disse Ord, at Bie forgreb sig paa Embedsmidler, men yder
ligere Redegørelse herfor savnes. Imidlertid er det muligt ud 
af Arkivdokumenterne at rekonstruere en Del af Begivenhe
rlerne, og man vil da faa Indtryk af en Mand, som uafladelig 
plages af Pengeforlegenhed, griber til det ene Middel mere for
kasteligt end det andet for at redde sig ud deraf og kommer i 
Konflikt med .Myndighederne, som paataler hans Forsømmelser 
og Ulovligheder, medens han paa sin Side synes at søge sin 
Støtte hos Smaafolk og vinde deres Vens1mb ved - enten paa 
Skrømt eller for Alvor - at tage sig af deres Tarv, men endelig 
gaar fuldstændig til Grunde i Nød og Elendighed. 

Allerede Aaret efter hans Ansættelse har han været iKon
flikt med Magistraten, idet han >>et og andet Sted hos Borger
skabet har brugt Expressioner (Udtalelser) om dens Medlem
mer, de:res Embeds Myndighed til Forklejnelse,« hvorfor han 
d. 11. Marts 1735 gør Magistraten skriftlig Afbigt.15

) Den 21. No
vember s. A. beklager han sig ovelr Udkommet, idet han »fast 
maa crapere ved den mig allernaadigst forundte Tjeneste i Hen
~eende til de slette: Indkomster, som falder ved samme.« Han er 
nu kommen i Tanke om, at de Bøder, som en nys udkommen 
Forordning af 30. April 1734 foreskriver for ulovligt Krohold, 
maa høre til de uvisse Indtægter, hvoraf han skal nyde Halv
delen, en Betragtning, hvori han dog ikke faar Medhold af Stift
amtmanden. (Skr. 18. 1. 1736.) Men naar der fra 26. Juli s. A. 
findes en skrUtlig Forpligtelse fra ham til »hverken selv eller 
ved nogen anden, nu eller senere at inkvirere hos Jørgen Ras
mussen om Brændevinsbrænden,< komme:r man let paa den 
Taniæ, at han næppe forfulgte Smugkroerne saa hæftig, naar 
Indehaverne forstod at anvende de rette Midler til at dæmpe 
hans Aarvaagenhed. 

Et lille Træk, der viser hvorledes Byfoged Bie kunde skaffe. 
sig Folkelgunst, anføres i 1736 i Anledning af en anden Strid med 
Magistraten. Denne følte sig krænket over, at Byfogden havde 
indladt sig paa at ordne Indkvartering af en Rytte.rafdeling, 
hvorom Generalkommissariatet havde sendt ham en Skrivelse, 
istedetfor at den formentlig burde være tilstillet Magistraten. 
(Man har formodentlig ikke i Kommissariatet tænkt sig, at en saa 
lille By havde ande:n Øvrighed end en Byfoged.) Magistraten 
oplyser, at Byfogden har lovet Borgerskabet at søge Kongen om 
Fritagelse for Indkvarteringen og i den Anledning opsat et 

'") Dette saavel som Storstedelen af de i det følgende nævnte Do
kumentN, vedrørende Bie, finele s i Pakken »Odense Amts Arkiv Nr. 271. <~: 
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Bønskrift, hvormed en Handskemager er sendt til København og 
har faaet 10 Rdl. til Rejsen, »foruden hvad Frugt Byfogden selv 
deraf maatte have høstet.« Saaledes »faar han det enfoldige 
Borgerskab til at følge sig i den Tro, at han raader til dets For
del,« saa at der ikke tages Hensyn til, hvad Magistraten fore
holder det. - En Kopi af det ganske velskrevne Andragende 
til Majestæten findes endnu. Man ser deraf, at der skulde ind
kvarteres 120 Mand og 40 Soldaterkoner, og Byfogden udtaler, 
at de bedste Gaarde tilhører gejstlige og ve'rdslige Øvrigheds
personer og andre, der ved særlig Resolution ere iritagne for 
Indkvartering, medens Resten er fattige Skibsfolk og Haand
værkere, som selv maa ligge: i Straa og i Udhusene, hvis de skal 
tilstaa de Indkvarterede deres Senge. »Skal nogen profitere 
ved Indkvarteringen, maa det være Konsumptionsforpagteren 
Hans Hoppensach« - siger Bie med en lille Spydighed; Ind
kvarteringen vilde jo nemlig gi ve forøget Indførsel af Føde· 
varer og andre Fornødenheder til Garnisonen, altsaa forøge 
l< onsumptionen. 

Imidlertid havde han haft det Uheld at komme i Konflikt 
me:d Bager-Slægten . En Gren af denne ejede »den grundmurede 
Gaard« ved Stranden, en 3-Etages Ejendom paa den nuværende 
Toldbods Plads, som dog under Stormen paa Kerteminde den 
31 . Oktober 1659 var bleven stærkt beskadiget og vistnok siden 
da havde staaet som Ruin.' 6

) I 1735, da Huset var saa forfal
dent, »at de;t næppe kunde staa nogen Vinter over«, vilde 
Ejeren, Provst Søren Tveede i Bjerring, lade det ombygge til en 
2-Etages Bygning, og hans Hustrus Søster, den ugifte Engel 
Bager i Kerteminde, skulde paa hans V egne tage sig af Sagen. 
Men næppe havde hun begyndt, før Byfoged Seerup befalede, 
at der paany skal bygges i 3 Etagers Højde, formentlig i Hen
hold til en Forordning om, at ingen Købstadgaarde maa »ødes,: , 
hvilket aldeles ikke er Provstens Hensigt. Hun søger da Stift
amtmandens Tilladelse til at fuldføre Byg11ingen. Byfogden af.
giveir den 21. September 1'735 sin Erklæring og begrunder sin 
Stilling med, at Byggeforetagendet ikke forud var anmeldt, saa
ledes som § 3 i Murmelster-Laugets Artikler paabød, og at det 
var uf9rsvarligt at nedbryde nogen Bygning til en re:al Gade 
(Hovedgade) uden Øvrighedens Tilladelse. Endelig anfører han 
Hensynet til Naboens Tarv, hvilket han som Skifteforvalter saa 
meget mere maatte paase:, da Naboejendommen tilhørte et Døds-

H;) Thingsvidne af 13. Sept. 1660 om den Kerteminde i Svendk<' 
k rig <'n overgaaede Ødelæggelse (trykt i Saml. t i l Fyns Hist. og Topogr. 
X. , 34.) sammenhol dt med Grunotaks ternes Udtryk : ~ en øde grundmun• t 
Gaard~ o. l. Iflg. B. fandtes der endnu paa hans Tid kun denne ene grund
mure de Gaard i Byen. 
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bo, saa at han personlig kunde blive ansvarlig for Skaden. -
Magistratens Erklæring blev ogsaa indhentet, men her udtaler 
Magistraten, at den desværre ikke kunde faa »Mademoiselle Ba
gerne« s : Engel Bager og en ugift Søster, til at give Møde. I 
Betragtning af, at >Mademoisellerne« var S_øskendebørn til 
Borgmester Schøthz's Hustru, undres man lidt over denne 
V rangvillie. Men at. Byggeforetagendet gik sin Gang, se es den 
Dag idag af, at Toldkammerets Facade! bærer Aarstallet 1735 i 
smedede Jernankre over 1. Sals Vinduer. 

Et Par Aar senere blev Byfoged Bie Svigerfader til en 
Kerteminde Borger. Der findes nemlig en Ansøgning af 8. Juni 
1737 fra Niels Arvesen (Grave), hvis første Hustru lige netop 
var kommen i Jorden- hun var død d. 31. Maj - om Dispen
sation fra Regle!rne om >Æørgetid«"), da han vil ægte Byfoged 
Jørgen Seerup Bies Steddatter Anne Marie Hougaard. Kapellan 
Boesen attesterer i den Anledning, at Brudgommen har Part i et 
lille Fartøj, driver Krambod »med adskillige smaa Sorter« og 
desuden holder Værtshus, og Magistraten oplyser, at Boet er 
vurderet til 1288 Rdl. j Mk, 8 Sk., men Kreditorerne, der til 
Dels er udenrigske, er endnu ikke anmelldte. Ægteskabet blev 
indgaaet 12. Sept. s. A., men Svigerfaders og Svigersøns Indfly
delse paa hinanden har næppe været heldig, som Fremtiden 
skulde vise. 

Kort Tid efter bliver Byfoged Bie - som delt synes ret 
uskyldigt - indblandet i Borgeren Niels Brochs ægteskabelige 
Stridighed&, og naar han kommer mindre heldigt fra denne 
Sag, fristes man til at tro, at Schøthz har en Finger med i Spil
let, eftersom Broch er en Søn af Schøthz'sHustrusKusine,altsaa 
ogsaa af Bagerslægten. Denne Sag forløb paa følgende Maade: 

Der var en Dag opstaaet Ufred mellem Niels Broch og hans 
Hustru, en Datter af Raadmand Høyer, og Konen hentede sig en 
Ørefigen. Under ·stor Alarm og Naboers og Genboers nysgerrige 
Deltagelse henter Høyer sin Datter hjem med de Ord, at han var 
Mand for at føde sit Barn, og hun skulde aldrig komme til sin 
Mand mere. Niels Broch paa sin Side svor paa, at han he'ller 
ikke vilde tage imod hende. Efter Godtfolks Anmodning gik 
Byfogden nu hen for at stille den vrede Ægtemand tilfreds og 
tog Lovbogen med sig for at vise ham, hvad Straf der var for at 
leve uchristelig med sin Hustru. Men Manden var »overilet af 
Drikkevarer« og vilde naturligvis ikke tage mod Fornuft. Han 
var »utilbørlig« mod Byfogden i Ord og Gerning, vidste ikke, 
hvad han sagde eller gjorde, slog Blækhornet i Gulvet og rev 
Byfogdens Papir fra ham, ja han fratog endog Byfogden Lov-

17
) Den Tid, en Enkemand eller Enke skulde lade hengaa ef ter 

Ægtefællens Død, før nyt Ægteskab maatte indgaas. 
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bogen og beholdt den til Dagen eftelr! Byfogden havde væ:cet saa 
forsynlig at faa et Par Vidner med sig, men til alt Uheld viste 
det sig at være et Par Søfolk, der var forhyrede med Niels 
Brochs Skib og altsaa uanvendelige som Vidner imod ham, og 
desuden var de saa hensynsfuldel at fjerne sig under Optrinet, 
1>troeligt persvaderede af Niels Broch og hans Husfolk«, mener 
Byfogden. Denne udtog nu den følgende Dag Stævning mod 
Niels Broch for }grove og højstformastelige Ord mod Kgl. Maje
stæts Lovbog«, men da Vidnerne altsaa ikke duede, og Godtfolk 
fra begge Sider gik i Forbøn, lod Byfogden sig ikke alene over
tale til at lade Sagen falde, men mæglede ogsaa mellem Ægte
fællerne, nt de kunde igen tilsammentræde og fatte til hin
anden retskaffen Ægteskabs Kærlighed.« Denne vanskelige 
Opgave lykkedes ham virkelig, i alt Fald i det ydre, og forsaa
vidt skulde man mene, at alt var saare godt, men efter Stiftamt
mandens Ordre lod Schøthz optage Thingsvidne, fordi det maatte 
anses som en Em bedsforseelse, at Bie ikke havde gennemført 
Sagen om de formastelige! Ord mod Majestætens Lovbog. 

Den følgende Tildragelse synes derimod at maatte be·· 
l!rejdes Byfogden som en alvorlig Forløbelse; at Meningsforskel 
mellem Embedsmænd gaar over til ligefremme! Haandgribelig
heder, hørte dog allerede for 200 Aar siden til Undtagelserne. 
Ganske vist begynder Aktstykkerne derom med en Klage fra 
Ryfogden over Borgmester Schøthz, men Forhohlet maa dog 
sikkert efter det Fremkomne være det, at Uretten er paa By·· 
fogdelns Side. 

Den 19. August 1737 holdt Schøthz sammen med de to 
Raadmænd Raadstueret til Behandling af en Sag, som Kon
sumptionsforpagteren, Hans Hoppensach,'") havde anlagt mod 3 
Borgere. Da der ikke fandtes nogen Sagfører i Byen, efter at 
Prokurator Jens Brun (Bruno?) var død i 1735, og det vildel 
være for bekosteligt at faa en fremmed Prokurator til at møde, 
havde Byfoged Bie forfattet et Indlæg paa Borgelmes V egne, som 
han fremlagde for Retten, men han blev nu efteT sin Fremstilling 
usømmelig begegnet« af Schøthz, som »antog sig Hoppensachs 

Sag saa hæftig, som om han enten var interesseret i den eller 
beslægtet med ham, ja endog røjste sig op, angreb Bie og over
faldt ham med Hug og Slag.« I Klagen udtaler han sig med 
megen Bitterhed om sine Forhold : han har haft »en aarlig 
Indkomst paa 20 Rdl., men 20 og 100 Fortrædeligheder og rned 
allerstørste Besværligheder saale!des administreret Embedet, at 
han vil være det bekendt for Gud og Kgl. Majestæt«, »man til-

18) Hans Hoppensach hørte til en betydelig Købmandsslægt i Kerte
miude, i hvilken Bager-Slægten ogsaa var indgiftet. At Schøthz hørte til 
Hans Hoppensacha Omgang, sees af mine 2 Artikler i Aarbogen for 1920. 
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føjer mig nu en, nu en anden Tid, adskillig ond Omtale, dog sna
rest, naar man paastaar, hvad Ret er, og vil holde over Lov og 
Forordninger.« 

Stiftamtmand Sehestedt indhenter Magistratens Erklæring, 
og nu faar Sagen et andet Udseende: Indlæget indeholdt Beskyld
ninger mod Hoppensach for at have udskældt Borgerskabet, og 
da han i Retsmødet nægtede dette, erklærede Byfogden me'd 
Trusler at ville overbevise ham :l>med deraf flydende Ulyd, Ord-
gyderi og Mundklammer«, saa at Citanten, :l>som er en sindig og 
stille Mand, der ej kunde svare Byfogden 1 mod 10, maatte be
gære Fred og Ro til at føre sin Sag,« men trods Formaning ved
blev Byfogden at støje, saa Skriveren maatte lægge Pennen, 
:l>besværende sig ej at kunne skrive eller høre for Ulyd.« Schøthz 
maatte nu bede! Byfogden holde inde med sin Utilbørlighed for 
Retten eller fjerne sig, hvortil Byfogden :l>ganske med Foragt 
svarede, at han vilde sk ... paa den, der vilde vise ham fra Ret
ten.« Schøthz lod nu Raadstuetjeneren kalde: for om fornødent 
at faa Vagten19

) hentet, stod derpaa op fra sit Sæde og bad By
fogden gaa ud i Forværelset, men denne greb S. om begge Arme 
med de Ord: »Skal jeg gaa ud, saa skal I med« og slæbte Borg
mesteren ud af Døren. Her rev Schøthz sig dog løs, og under 
dette Optrin er det, som han selv siger, rimeligt, at han med en 
Haand har rørt eller ramt Byfogden paa Kinden. Denne Frem
stillings' Rigtighed bekræftes af Bysleriveren og flere Tilstede
værelnde. Hvad der videre kom ud af denne Sag, vides ikke. 

Byfogden kæmpede stadig med økonomiske Vanskelig
heder, og det blev da ogsaa disse, som voldte hans endelige 
Ulykke. Endnu 1738 holdt han Stillingen, om end Angrebene 
ikke udeblev. Saaledes klages der over , at han ved et Besøg i 
København var gaaet op til Berider J o han W ede l ved den Kgl. 
Garde og udgivet sig for en Købmand fra Kerteminde, hvoreJfter 
Berideren overgav ham 10 Rdl. til Brodersønne111. Kaj Frederil< 
Hjort"0

) og 0 Pd. :l>Kaiser-The« til den gamle Provst Wedel i 
Munkebo , men hverken Pengene eller Theen kom de Paagæl
dende i Hænde, hvorimod Byfogden klarede sig med en Mængde 
Udflugter. Senere paa Aaret er det galt, at han forholder Byen 
dens uvisse Indkomster; endvidere har han pantet for Indkvar
terings- og Fattigskat, men rejser en lille Tur til Hovedstaden 
uden at aflægge Regnskab til Magistraten o. s. v. Men i 1739 fløu 
Bægeret endelig over. 

Aaret indledes med en ganske ubetydelig, metn dog sær
deles betegnende Sag. 

10) Formodentlig militær Vagt. 
' 0 ) Søn ai Forpagter Kaj Hjort paa Uh·iksltolm, som døde i Kertc

ILlimk i 1730. Om Slægtskabsforholdet til Provst Wedel i Munkebo se 
Sautl. til Fyns Hist. og 'l'opogr. V., 368. 
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Kort før Nytaar kom en Lybækker-Købmand Claus Briin
ning til Kerteminde for at indkassere Tilgodehavende hos nogle 
af Byens Handlende, blandt hvilke Byfoged Bies Svigersøn, for
nævnte Niels Arvesen. Uheldigvis havde Lybækkeren paa sit 
Hoved en ::>Kabuds« med nogle smaa Guldgaloner paa, og den 
fandt Byfogden sig foranlediget til at konfiskere under Paaskud 
af, at den stred mod Forordningen21

), men den sandel Grund op
lyses tilstrækkelig under et Politiforhør, som Stiftamtmanden 
beordrede optaget, da Lybækkeren indsendte Klage over By
fogden. For det første oplystes, at Byfogden var klar over, at 
Briinning var Udlænding og ukendt med Forordningen, men 
endvidere kom det frem, at Byfogden straks havde ytret: ::>Det 
er ingen Kunst, at betale sin Gæld med Penge, men at betale 
u len Penge er en Kunst. De'llne Hue skal betale min Svigersøns 
lybske Gæld«, altsaa tilsigtede han at tvinge Lybækkeren til at 
give Svigersønnen Kvittering for at slippe for Ubehageligheder 
med ;;Kabudsen:, . Forøvrigt giver Byfoged Bie, som i dm Hele 
fører en ganske smidig Pen og i stilistisk Henseende er sine 
Samtidige overlegen, i et af Aktstykkerne et meget anskueligt 
Billede af, hvorledes det gik for sig under et af Forhørene, som 
den 7. April blev holdt i Schøthz's Gaard - formodentlig fordi 
Raadhuset i disse! Aar var under Ombygning - idet der blev 
hrugt Abespil med Rettens Administration, tilsidesat Lydighed 

og Respekt for Retten og Kongens Lov«, bl. a. ved at Schøthz og 
andre tilstedeværende tog »Kabudsen« paa, spejlede sig med 
den og f. paserede om med latterlige Miner , ja tilsidst satte 
Schøthz endog »Kabudsen« paa Dommerens Hoved. Men -
siger Bie videre - >: Schøthz er i denne Sag som i alt andet den 
rette Mand, der ser og søger mig paa alle Maader undermineret 
til min totale Ruin og Undergang .. . og den eneste, der over 
min Fatalitet skulde glædei sig .- o. s. v. 

Samme Aar naaede Byfoged Bies ulykkelige økonomiske 
Omstændigheder deres kritiske Punkt. Man kan ikke andet end 
faa Medlidenhed med ham og maa aldeles give ham Medhold, 
naar han d. 4. April 1739 klage!I' sin Nød til Stiftamtmanden meJ 
følgende Hjærtesuk: >: ..-'\f alle de Plager og Genvordigheder, 
som er til under Solen, er ingen saa tung og besværlig som Fat
tigdom for en Embe1ismand og helst for en Justitsbetjent i hvis 
Tal jeg er sandelig den alleTarmeste, som og tillige har s~a armt 
og ringe et Brød at leve af, som noget Menneske under Kongens 

21
) Forordning uf 16. April 1736 om »Forbud paa Juveler samt Guld 

,!, Sølv at bære«. I demtes § 3 hedder det bl. a.: »Ingen rnaa bruge Guld
lle r Sølv-Gallonering eller Broderi, enten til Livreer, Snore om Hatte ... « 
g i s (j fastsættes Straffen til Konfi skation samt Bøde. Halvdelen saavel 

hrmfi::k ationsværdicn som af Boden tilfalder Angiveren. 

d 
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Krone, ja ikke halvt eller tredie Part for en Musketer Gage.« 
Han oplyser, at han sidstel Aar kun har haft en Embedsindtægt 
af- 4 Rdl. 1 Mk. 2 Sk.! Det er derfor intet Under, at han maatte 
gøre sig mere eller mindre lovlige Indtægter ad anden Vej, 
ejheller, at der er gjort Udlæg hos ham, dels for en Fordring fra 
Prokurator Borring i Ode'nse, dels for Gæld til Justitskassen, 
hvorunder man unægtelig er gaaet meget haardt frem, da man 
elndogsaa har frataget ham Dyner og Lagen foruden hans øvrige 
nødtørftige Indbo, hvilket alt blev solgt paa Auktion den 
21. April s. A. og kun indbragte ca. 40 Rdl. Derfor beklager 
han sig ogsaa over, at der kun er ladt ham og Hustru tilbage :»de 
bare Straa til Hvile om Natten<< . Men hvad mere er: :;Dernæst 
begynder de at gøre mig (saavel) som fattige gamle Kone nøgen; 
deir begyndes ved vore Fødder og endes ved Hovedet, Tøfler, 
Strømper, Sko, Støvler, Bukser, Halskrave, Klude og Ærmer 
(Halsklude og Manchetter), Kjortel, Paryk, Hat og Nathue, lige
ledes fra min Kones inderste Skørt og saalænge de noget af 
hendes forefandt.« Man er unægtelig gaaet Staklerne meget 
haardt paa Livet, naar endog Parykken, som efter den Tids 
Mode var et ganske uundværligt »Klædningsstykke« for enhver 
Mandsperson over Bondestanden, blev gjort til Genstand for 
Eksekution. 

Imidlertid var man ikkel engang naaet til Afslutning med 
Lybækkerens Sag, før Byfogden paany var i Konflikt med Kon· 
sumptionsforpagteren, idet han atter f_remlægger Indlæg for 3 
af denne indstævnte Borgere, og det endskønt han selv beklædte 
Retten den Dag. Da Modpartens Sagføre'r »beskedentlig« bad 
om Oplysning om Indlægets Forfatter, fik han straks dikteret en 
Bøde af Byfogden! Nu taber man endelig Taalmodigheden. Pro
kurator Søren Borring af Odense beskikkes til Sættedommer, 
og der optages eit vidtløftigt »Thingsvidne« over Byfogdens Be
drifter. Thingsvidnet selv har Forf. ikke fundet, men det er saa 
udførligt refereret i en Henvendelse af 28. Maj 1739 fra Borg
mester Schøthz og Raadmand Høyer til Stiftamtmanden, at man 
faar et fyldigt Indtryk af Byfogdens he'le Forhold, ja tvivler om, 
at Manden har været ganske normal. Man faar at vide, at By
fogden har ophidset Folk til Proces mod Konsumptionsforpag
teren og til ikke at betale visse Poster af Konsumptionen, saa
vel som at han i Retten har opført sig usømmeligt med Raaben, 
Buldren og Allarm. Endvideire har han - hvad der minder 
stærkt om Holbergs Tobias Prokurator i :»Gert Westphaler« -
taget Penge af begge Parter under Paaskud af, at ville forsvare 
dem og derpaa selv paadømt Sagen, saaledes blandt andet taget 
1·± Rigsdaler af 7 Købmand for at skrive Stævning mod nogle 
Haandværkell'e og ligeledes 14 Rdl. af Haandværkerne for at 
føre Sagen, derpaa indbildt dem, at Sagen var forligt, og endelig 
selv paadømt den! Ligeledes har han forsøgt at presse Penge 
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af en Mand, der falskeligt var udlagt som Barnefader, men da 
Forsøget mislykkedes, førte han selv K vindens Sag mod Manden. 
Han s0ger den allerringeste for en ringe Bagatel, ja har endog 
oppebaaret Natmandens Penge for at feje en Skorsten, og da 
Natmanden ikke kunde faa sine Penge; fra ham, har de udfordret 
hinanden til at slaas! Endnu mærkeligere lyder det dog, at By
fogden :mnder Skin af Kyssen bider Folk og under anden 
l'ilaske søger .at faa Lejlighed til at faa Folk til at forløbe sig, en
dog sin egen Svigersøn, for derved at afprygle dem Penge, som 
d8 betaler for at blive ham kvit, << og at han »lever et liderligt og 
skammeligt Levnet, skælder, slaar og bander sin Kone og Dat
ter,<< om hvilken sidste han siger, »at han vilde gøre ved he1nde, 
for at hun ikke skulde blive saadan en Rufferske, som hendes 
::\Ioder, hans Kone, er,«22

) at han sjælden er ædru, men sværmer 
og bander, fører et forarge:ligt og syndigt Levnet og »om Afte- • 
nen, naar han er drukken, skyder, til Ilden flyver over Ga
den.«23) At han truer baade Schøthz, Høyer og hele Byen med 
Ulykker og Forfølgelser, er efter alt dette ikke mærkeligt. De 
ønsker derfor, at Stiftamtmanden vil lade ham tiltale ved en 
Sættedommer til Straf, /)for at denne fattige By ikke skal sukke 
mer over den Omgang, som han søger at unde1ftrykke den med.~ 

Nu lykkes det endelig i Begyndelsen af Juli 1739 at faa 
denne Karrikatm af en Embedsmand suspenderet, og at dette 
foreløbige Resulta~ har været Magistraten og da særlig Schøthz 
en Tilfredsstillelse, kan man slutte af Bies Klage af 11. s. M. over 
den opsigtvækkende Maade, hvorpaa Suspensionen kundgjordes. 
Først lod Magistraten en Del Borgere og Garnisonens Officelrer 
kalde op paa Raadhuset for at høre den, derpaa drog man med 
dette Følge samt /;Smaadrenge og gemen Pøbel« til Bies Bopæl 
, for at alterere hans skrøbelige og gamle Hustru«, og derfra en
delig til et Værtshus, hvor Bie selv sad og skrev et Skøde, alt 
under Anførsel af Schøthz »med saadanne Gebærder og Myndig
hed, at han vidste vel ej andet, end han var lig Alexander 

-------------

22 ) Baade af dette og af andre Steder i det refererede faar man 
111 d t ry k af, at Bie har ægtet en K vinde, som var betydeligt ældre end han 
selv, og denne Omstændighed har maaske ogsaa øvet sin Indflydelse paa 
hans Sindsstemning og ladet ham søge Trøst i Flasken. 

23 ) I fornænte Arkivpakke Nr. 271 findes Regnskab over Kerte
minde Brandkasses Indkomster for 1738 med følgende Indtægtspost: >By
foged Jørgen Seerup Bie og Svigersøn Niels Arvesen en for begge og 
beggfl for en . ... af Brandretten tilfunden den 3. Juni for ulovlig Skyden 
"_ betale til Brandkassen 10 Rdl.< - Beløbet opføres - naturligvis -
;: ~m Restance. 

• 7 
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Magnus.« Dagen eftelf blev baade Mænd, Koner og Piger under 
1 Mk. 8 Sk. Straf opkaldt paa Raadhuset for endnu en Gang at faa 
Suspensionen at høre.24

) 

MeinBienøjedes ikke med at klage; han skaffede sig samme 
Dag en Tillidsadresse fra Borgerskabet ved at lade Stævnings
mændene afæske en Mængde Borgere Erklæring, som mærke
ligt nok kom til at gaa ud paa at afmale Bie som en ren Engel! 
~ Ingen har det r ingestel utHbørligt at ytre om Byfogden, som har 
leiVet ærligt, christeligt og gudeligt og i sin Embedstid gjort alt, 
hvad han skulde og burde gøre, saa at de ønsker, at han for 
Livstid maa blive deres Byfoged.1 Selv skriver Bie i dette Akt
stykke, at Grunden til at han hades, forfølges og ilde omtales af 
Magistraten og Konsumptionsforpagteren, er den, at han #har 
antaget og antager sig Borgerskabets partes i en og anden ret
mæssig Tilfælde,« naar man foruretter det."•) Ejendommeaigt er 
det at se Tolder Merehel paaføre Dokumentet en lang Anbefaling 
af følgende Indhold, dat. 27. August s. A.: 

~Hvis Rekvirenten i forestaaende Poster hos Byens Ind
vaanere, som her forhen ere navngivne, begærer i Særdeleshed 
Svar om hos hver især, kan jeg for min Part med Sandfærdighed 
contestere, at i værende Byfoged Jørgen Seerup Bies Betjenings
Tid her i Kerteminde har han administreret Politien og de til 
Justitien henhørende Sager med den Alvorlighed, Flid og Ret
sindighed, at megen U orden og ondt V æsæ, som tilforn havde 
her et fri og ubehindret Løb og meget gængse, er ved hans 
Vindskibelighed og stedse Agtpaagivelse paa enhvers Forhold 
blevet afskaffet og re!mederet til det gode. I det øvrige har jeg 
for min Part ej noget imod ham, som jeg med Rette bør eller kan 
klage paa ham for.{ 

2') Ved SuspeusioHen, som fandt Sted efter Kgl. Ordre af 3. Juli 
17119, gik Magistraten ganske vist frem efter den af Stiftamtmanden g ivne 
Anvisning - Stiftamtets Kopibog over Breve til Købstæderne, Odense Amts 
Arkiv Nr. 57 - hvorefter Magistraten i gode Mænds Overværelse skuldP 
fo relæse Bie Su~pensioneu og bekendtgøre den for Borgerskabet, men dl'! 
er jo 11ok muligt, at Magistraten har gjort mere ud af Begivenheden eJh1 
::: lncngt nødvendigt. 

2") f Forbindelse hermed staar mulig Magistratens Klage til StiH
Pmtnwndei. nf 30. Maj 1739 over nogle Borgere, hvem Byfogden »ins tigP
rcr< (tilskynder) til ej at efterkomme Stiftamtmandens Ordrer af 
:28. i\Iarts og 28. )Iaj s. A. om nogle Penges Betaling, ... »og det med saa 
mango Eiler og Grovheder, at man var nødt til at gaa ind i et andet V æ

reJse og slutte Døren for Byfogden for at nyde Fred, men han undsaa sig 
l'~ fo r at slaa et Vindue ind, saa at Glasset fløj ind i Stuen, hvor vi -
.Magistraten - var ... Dette var vi nødt til at taale og considerere ham 
mere som et r:sende end et klogt Menneske.« 
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Flere ansete Borgere tiltræder ved deres Underskrift gan· 
ske denne Udtalellse. 

Man fristes næsten til at tro, at en skjult Rivalitet mellem 
Sehøthz og Mereheil har faaet denne sidste til saa stærkt 
at støtte Bie!6

) Men det hjalp altsammen ikke. Allerede 
Jen 13. Juli udfærdiges den kongl. Ordre til at tiltale 
Bie, og inden Maanedens U dg an g sad han forvaret i Odense 
_\rrest »under Raadhuset«. Herfra sender han deln ene 
·uage efter den anden til Stiftamtmanden, bl. a. over 
-n derfoged Niels Lauritsen Friis, som ·er konstitueret i 
ans Sted i Kerteminde; men som efter Bies Freimstilling 

er ulovkyndig og daglig trænger til Hjælp af Schøthz »om 
ikke for andet, saa til Føden«, og som desuden er 
besvogr~ med Schøthz. 

Fra Arresten gør Bie derfor flere Forsøg paa at faa en 
Sættedommer beskikket, men den ene efter den anden und
slaar sig, saalerles Herredsfogden i Bjerge, Aasum og Vinding 
Herreder Salomon Lindegaard paa Kejrup, hvem Stiftamt
manden havde konstitueret, idet Lindegaard alt i mange 
_-\ar havde maatte holde Hjælp paa Grund af Svagelighed, og nu 
i November 1739) vil »denne vidt udseende Forretning være 
am uoverkommelig mod Vinteren med haardt V ej r og onde 

~-eje samt lang Sidden paa Tinge i Frost og Kulde.« Retsloka· 
:erne maa saaledes have ladet en Del tilbage at ønske i Retning 
af Bekvemmelighed. 

Endelig blev Sagen henvist til en særlig Kommission, be
::taaende af Odense-Borgmestereln Bonde Simonsen og oven
nævnte Prokurator Søren Borring. Desuagtet trak Afgørelsen 
::.ænge ud. Endnu i April 1740 holdtes Bie i Arrest, men synder
lig stræng har den øjensynlig ikke været. Anklageren, Land
::::~kal Wolrat Holm, beisværer sig nemlig over, at Byfoged Lang
==!'een i Odense overlader Arrestanten selv Arrestnøglen, saa at 
an kan gaa ud og~ind, ja endog paa Krohus, som han lyster. Og 

.::.ies Mod og Kamplyst svækkedes heller ikke ved Arresten; i 
Fald optræder han i Kommissionen meget skarpt mod sin . 

_:._nklager, hvor han i. Eks. d. 6. April 1'740 lader tilføre, »at 
.:1gen drukken eller lideriigere Lus kunde fremkomme for no
;En Ret eller Kommission end denne Holm«2

'). Langt om længe 
dt da Dommen, hvorved Bie! - selvfølgelig - blev dømt fra 

E::nbedet. Derimod sees det ikke, at han, som B. siger, blev 

.a) I en Erklæ ring af 22. Juli 1734 skriver iøvrigt Byskriver Borne
, at Byfogden og Merehel »er cordial gode Venner«. 

:!7 ) Man tør dog gaa ud fra , a t disse Ord er s tærkt farvede af Bies 
_;,kkel ige Sindsstemning; da Holm blev Raadmand og senere Borgme
i Odense, kan han vel næppe have været saa aldeles umulig! 

7* 
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dømt til »Bremerholmsarbejde« (Slaveriet). Efter at Dommen 
var afsagt, var han paa fri Fod, medens han overvejede!, om han 
vilde anke til højere Ret, men nu var han sunken saa dybt, at 
han misbrugte Friheden til at strejfe om paa Landet, udgivende 
sig for >.~ Fiskal« eller Fuldmægtig hos en saadan og under 
denne Skikkeilse afpresse Bønder og andre enfoldige Folk Bø
der for Brændevinsbrænden, ulovligt Krohold og desl. - Paany 
aabnede Fængselets Porte sig for ham. Et Arresthus kan, selv 
i vore humane Tider ikke siges at være noget komfortabelt Op
holdssted, men i de Dagel var det naturligvis endnu mindre Til
fældet. Man kan ikke undgaa at faa Medlidenhed med Staklen, 
naar han, den forhenværende kongelige Embedsmand, i en Hen·· 
vendeise til Gre'v Rantzau, der efter Sehestedts Død i Juli 1740 
var bleven Stiftamtmand, skriver saaledes fra Kerteminde Ar
resthus d. 12. Marts 1742: » . .. . i det bare Straa, knap nok, lig
ger jeg i Euld og Frost; saa stor Malice (Ondskab) finder jeg 
daglig, at jeg ikke for min fattige Skilling kan bekomme det 
allerringeste af varm Mad, end sige andet, til nødtørftig Livets 
Ophold,« og en ny Skrivelse til Stiftamtmanden daterer han med 
et vist Galgenhumor: »Kerteminde Tortur- og Pinested, den 
28. Marts 1742.« Stiftamtmandeln anlagde da paany en »Fiskal·· 
Sag« imod ham, som den 27. Juni 1742 fandt sin ende[ige Af
gørelse ved Fynbo Landsting i en saalydende Dom: 

»Det sees af den usvækkede og uimodsagte Kommissions
Dom, at Jørgen Seerup Bie for sit skammelige Forhold samt 
grove og store Forseeliser er bleven dømt fra sit forhen hafte 
Byfoged-Embede i Kerteminde og at være uværdig efterdags 
noget Embede at betjene, hvoraf han kunde have nogen Ære 
og Nvtte. Derhos erfares delt af de producerede Thingsvidner, 
at han paany har begyndt og continueret hans slette Opførsel, 
idet han blandt andet er omløben paa Landet, givet sig ud for 
Landfiskalens Fuldmægtig og at have Polititegnet, som han har 
beskrevet, og saaledels, uden dertil at være autoriseret, paa en 
underfundig og bedragelig Maade søgt at tilsnige sig Penge hos 
Almuen paa Landet.28

) Efter slige Sagens forefundne Omstæn-

28 ) Man maa jo gaa ud fra, at denne Fremstilling af Bies F orhol rl 
er rigtig. Der findes ellers et Brev fra Bie til Landfiskal Holm af Febr. 
174-2, hvori Bie giver Tingen et mere uskyldigt Udseende: Han havde, 
mrdens han var paa fri Fod, bl. a. kort før Jul 1741 besøgt Kromanden i 
Korup paa Sletten, og da denne beklagede sig over, at der skete Indgreb 
i hans Privilegium ved ulovligt Krohold og Brændevinsbrænden, havde 
Bie for at tjene noget til Livets Ophold ledsaget ham paa en Inspektions
rejse i Omegnen, men uden at udgive sig for Øvrighedsperson. Endvidere 
havdE Bic efter forgæves Forsøg paa at leje en Baad i Kerteminde, der 
kunde føre ham med Familie og Gods til Venner i Jylland, været ude paa 
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digheder samt efter Aktors Paastand og Arrestantens Tilbud 
finder Retten det gavnligt at blive entlediget for et saa uroligt 
Menneske, saa og i Anledning af Loven kendes for Ret: At 
Jørgen Seerup Bie som en paa Landet omløbende og formaste
lig Bedrager bør at rømme Kongens Riger og Lande og 15 Dage 
efte!r denne Doms lovlige Forkyndelse ej derudi at lade sig 
finde, om han ej vil vente at blive paagreben og efter Loven 
straffet. Bekostningerne paa denne Landfiskaliske Aktion, 
dersom Jørgen Seerup Bie intet haver at betale! med, udredes 
efter Øvrighedens approberede Regninger og efter de ·derom 
ergangne allern. Anordninge!r, og saaledes bør den ergangne 
Kerteminde Bythings Dom af 21. Maj paakendt at være.« 

Derved blev det saa; i alt Fald udtaler Stiftamtmand 
Rantzau i en Indberetning af 11. Juli 1742 (Odense Amts Arkiv 
.\"r. 28 Pag. 166), at Bie acquiescerede vetl Dommen, som de~ ·~ <J. 
ble!v exekveret. 

Hermed forsvinder denne sørgelige Skikkelse ud i Mør
æt. Hvad Skæbne han har fristet i fremmede Lande, vil anta

gelig for stedse være skjult for os; selv om Forf. med Holberg 
Yilde sige: 

- -- - - - - - - - - - »jeg venter 
Paa melr Oplysning og paa flere Dokumenter,« 

og derved sætte Læsernes Taalmodighed paa endnu haardere 
Prøve end allerede skeet, vilde der næppe komme! mere ud 
Jeraf, og vi maa derfor her slippe hans mærkelige Livsbane for 
bestandig. 

En gavnlig Følge havde dog hans beklagelige Skæbne. 
~an havde nu endelig faaet Øjet op for, at Staten ikke kan 
·ente at faa Embedsgerningen ordentlig besørget uden i nogen 

urad at sikre de!ns Udøvere det daglige Brød. Stiftamtmanden 
:creslaar derfor i sin nysnævnte Indstilling, at Byfogedembedet 

aa slaas sammen med et andet, og som den mest nærliggende 
T-dY ej anviser han da den at gøre Borgmester Schøthz til By-

ged tillige. Da man som omtalt i Indledningetn var gaaet i 
"Jang med at inddrage de to Raadmandsposter, forsvandt saa
.t:des den særlige Magistrat og dermed ogsaa Muligheden for 
-:iminger mellem den og Byfogderne. Saaledes blev delt da 
;saa. Som forhen nævnt, blev Schøthz samme Aar Byfoged og 

gerede som saadan i ca. 4Y:i Aar. 

· ~lli;holm for at faa Hjælp hos Baron Brockdorff paa Schelenborg og var 
•ommen ind hos en drukken Person i Martofte, der havde snakket med 

-..::~ Drikkebrødre om, at han havde en Bie tilhørende Sølvhaand (Politi
;-:::et) i et Skab. Endelig erkender Bie at have modtaget 2 Sletdaler af 

~-' Bonde, der havde begaaet ulovlig Salthandel (se Odense Amts Arkiv 
P~e 272, Nr. 23-543). 

7'. 
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