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dorff foruden Mores Høj 4 mere eller mindre velbevarede Jætte
stuer. I det hele kendtes der i 1925 35 Stengrave paa Hindsholm 
og i de to nærmest liggende Sogne Munkebo og Drigstrup, m edens 
der ingen fandtes i den øvrige Del af Bjerge Herred. 

Den sidste Aar fundne Jættestue har iøvrigt ikke været den 
eneste i Dræby. I den Beretning, Adjunkt /. E. Boesen, Sorø, i 
1885 sendte Nationalmuseet om Oldtidsmindesmærker i Bjerge 
Herred, fortælles der saaledes, at ca. 1865 var saa godt som alle 
Stenene blevet ryddet bort fra en Jættestue, der laa paa Matr. Nr. 
35 a i Dræby. Den havde været rundagtig og dannet af 11- 12 
Sten, og dens Gang skulde have maalt ca. 6 m. Rimeligvis har 
den forsvundne Stue været i Brug tidligere end den sidst fundne; 
thi denne er firkantet, og som Regel er den firkantede Form yngre 
end den rundagtige. 

Uagtet saa m eget af Jættestuen i Dræby var ødelagt, har Na
tionalmuseet fundet den værdig til Fredning, og der vil nu blive 
truffet saadanne Foranstaltninger, at den i en lang Aarrække vil 
kunne staa som et talende Minde om, hvad Jættestuefolket mente 
om Livet efter Døden, og om den Pietet, det viste sine afdøde 
Forfædre. 

Foruden til de i selve Teksten anførte Kilder henvises iøvrigt til 
C. A. Nordman: Studier i:ifver Gånggriftkulturen i Danmark (Aar -

bøger for nord . Oldkyndighed og Historie 1917). 

Sophus Miiller: Vor Oldtid 1897. 

Hans Kjær: Vor Oldtids Mindesmærker 1925. 

Johannes Brøndsted: Oldtidsliv og forhistoriske l\tfinder (Det dan
ske Folks Historie I. Chr. Erichsens Forlag). 

Urolige Hoveder i Kerterninde. 
Tidsbillede fra 1760'erne. 

Af V . Woll. 

M an er i Nutiden ofte tilb~jelig til at anse de længst for
..l svundne Dage, om end ikke som en Guldalder, saa dog 
som en fredfyldt og rolig Periode, der ikke kendte Strid og Kævl 
som vor Tid. Imidlertid h aves der dog hyppigt Eksempel paa 
det modsatte, og den Fejde, som skildres i det følgende, viser, 
hvorledes en tilsyneladende ubetydelig Sag kunde svulme op og 
faa Bølgerne til at gaa højt i et lille Samfund. - Hovedpersonen, 
Byfoged Morten Bendz, der blev ansat som saadan i Kerteminde 
i 1750, var født i 1709 og saaledes en moden Mand, da Tildra
gelserne fandt Sted. Efter alt at dømme har han været en be
sindig og dygtig Embedsmand efter Datidens Forhold, om han 
end maaske h ar forekommet det yngre Borgerskab lidt for myn
dig. - Vi gaar nu over til at skildre, hvorledes Begivenhederne ud
viklede sig. 

Det var i ældre Tider ikke ualmindeligt, at Kæmnerne i Køb
stæderne stod i Forskud for Byens Udgifter, indtil man gennem 
paalignede Skatter kunde faa det fornødne Beløb ind. I December 
1764 henvendte Kæmneren i Kerteminde, Hans Bærentzen, sig til 
Byfogden og '' de eligerede Mænd« (Datidens Byraad) i Anledning 
af, at han nu stod i Forskud med 123 Rigsdaler, og besværede 
sig over, at han ikke Aar efter Aar kunde gøre saa anseligt et For
skud uden »Interesse« (Rente) . 

Da nu »Søbryggens « (Havnens) Regnskab udviste, at der i 
dennes Kasse var en ret betydelig Beholdning, og de eligerede Mænd 
nærede Betænkelighed ved paa denne Tid at '' gøre Oplag« (ligne 
Beløbet) paa Byen »formedelst Borgerskabets fattige Omstændig
heder«, bevilgede man, at Kæmneren paa Byens Vegne maatte 
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Iaane 100 Rigsdaler af »Søbryggens « Beholdning, hvorpaa den 
daværende Søbryggekasserer, Købmand Christen Laurentin, ud
betalte Beløbet. - Men i 1766 trængte »Bryggen« til Reparation 
og havde saaledes selv Brug for sine Penge. Man maatte da tænke 
paa Laanets Tilbagebetaling, og i den Anledning lignede Byfogden 
og de eligerede Mænd da i Maj 1766 godt Halvdelen af Beløbet 
51 Rigsdl. 5 Sk. paa Byen. - To Borgere, nemlig Niels Carlsen, 
der nylig var flyttet hertil fra Svendborg, og Oluf Hjortebjerg, 
en paa Torvet boende Handlende (» Kræmmer«), nægtede imid
lertid at betale deres Anparter af Skatten, henholdsvis 1 Rigsdl. 
4 Mk. 2 J0 Sk. og 1 Rigsdl. 3 Mk. 12 Sk., og søgte, som det synes 
med Held, at formaa andre Borgere til lignende Skattenægtelse. 
Endvidere foretog Niels Carlsen sig et ret dristigt Skridt med Hen
syn til Søbryggcns Regnskab for 1766. Dette var nemlig af By
fogden leveret ham, saaledes som det var affattet af Hans Bæ
rentzen, der efter Laurentins Død i 1765 var bleven Søbryggens 
Kasserer, for at Carlsen sammen med de andre Skippere i Byen 
kunde attestere, at Indtægterne stemte med, hvad de havde betalt 
af deres Fartøjer og Varer. Men istedetfor beholdt han Regnskabet 
og lod tage en Kopi af det med Udeladelse af vigtige Poster, navn
lig de udlaante 100 Rigsdl., og denne urigtige Kopi tilbageleverede 
han da som Originalregnskabet. Og da Byfoged Bendz endelig 
den 14. Marts 1767 havde tabt Taalmodigheden og sendte sin 
ganske unge Søn Lars Christian Bendz ud m ed to Vidner for at 
pante hos Niels Carlsen og Oluf Hjortebjerg for de omstridte Be
løb, gik det ret skarpt til. Ifølge den af den unge Bendz skriftlig 
aflagte Beretning krævede han »med største Høflighed« Carlsen, 
men blev modtagen med Eder og Banden, »han skyldte ikke By
fogden noget « - »Bendz skulde hverken faa Pant eller Penge hos 
ham, og han vilde lære den, der understod sig i at røre noget i 
hans Hus«. Da L. C. Bendz nu gik hen mod Kakkelovnen for 
at pante i en ved denne staaende »Messing-beslagen Flint«, gik 
Carlsen og Hustru i Vejen for ham, stødte ham til Side med Vrede 
og Banden og flere »bespottelige Ord«, saa at unge Bendz fandt 
sig »i Angst og virkelig Fare« for at blive overfalden med Hug 
og Slag og med sine Vidner maatte fortrække med uforrettet Sag. 
- Og det gik ham ikke bedre hos Hjortebjerg. Uagtet Bendz 
»samlede al sin Veltalenhed for at bringe ham til Raison «, nyttede 
det ham intet. Han gik da ud i Hjortebjergs Krambod, hvor han 
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tog en Bismer for at levere Vidnerne den som . Pant, men Hjorte
bjerg sprang ind paa ham, vristede Bismeren af hans Haand o~ 
udtalte, at det var ingen ærlige Folk, som paa den Maade kom i 

hans Hus, ligesom han gav endnu flere Grovheder i Ord og uhøvi
ske Gebærder. Ogsaa her maatte Udpantningsforretningen opgives. 

Denne aabenbare Krænkelse af Rettens Værdighed kunde By
foged Bendz ikke lade hengaa upaatalt. Allerede den 17. s. M. 
holdt han Politiforhør, hvortil han indstævnede Carlsen og Hjorte
l1jerg samt en Mængde Vidner, deriblandt 11 Skippere og Køb
mænd, de 6 eligerede Mænd og Pantevidnerne. - Medens Niels 
( :arlsen ganske nægter at svare paa de Spørgsmaal, der forelægges 
!tam, og Oluf Hjortebjerg svarer undvigende, faar man af de 
:111dres Forklaringer en Oversigt over Sagens Gang, saaledes som 
der ovenfor er gjort Rede for den, og en Mængde Biomstændig
l1eder, blandt andet oplyser Skipper Stephan Rue, at han var 
I Jeven beskikket til at indkræve den omtalte Skat, men havde 
maattet gaa forgæves mange Steder, hvor man svarede, at man 
ikke vilde betale, før Niels Carlsen med flere betalte. Forhøret 
lortsaltes de to følgende Dage; Niels Carlsen opførte sig saa trod
sig, at Byfogden maatte formane ham til Respekt for Retten, hvis 
lian vilde undgaa at blive mulkteret. Endelig den 19. Marts blev 
dog Regnskabet leveret tilbage til Byfogden, som samme Dag 
,,•ndte Udskrift af Forhøret til Stiftamtmand Juel. 

Denne besluttede sig til at sende sin Fuldmægtig, By- og Raad 
·.l tieskriver Orten, til Kerteminde for at bringe de opsætsige Bor
''.l'l'C til Fornuft. Den 30. Marts var da hele Borgerskabet ind-
1, :ddt til »Raadstuesamling«, omtrent hvad vi nu vilde kalde et 
I '.llrgermøde, og her fik da først Niels Carlsen og Oluf Hjortebjerg 
, 11 :1lvorlig Irettesættelse af Amtsfuldmægtigen for deres Opsæt
. 1glicd mod deres lovlige Øvrighed og ikendtes endvidere Bøder 
1 il Byens Fattige for »deres grove og formastelige Forhold under 
I cl p:mtningen «, henholdsvis 4 Rigsdaler og 2 Rigsdaler, at betale 
· lr:1ks, hvis de vilde slippe for at pantes ogsaa for Bøderne. -
I 11< I 1111 inden Raadstuesamlingen var hævet, var der Tilløb til 
I 111111!1! blandt de Misfornøjede, som dog Orten og Byfogden va1 
:1:1 l"i 1rnuftige at overhøre, men Sindene var nu komne i Kog, og 

, 11<!1111 samme Dag blev der opsat en Klage over Byfoged Bendz, 
· 11111 lik Underskrift af et halvt Hundrede Borgere, og hvori der 
''I" ";..:111·~ en Mængde Punkter, som Borgerskabet havde tænkt sig 
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at fremføre paa Raadstuesamlingen, hvis Stiftamtmanden selv 
var kommet til Stede og ikke havde ladet sig nøje med at sende 
sin Fuldmægtig. Ganske vist maatte de fleste af Underskriverne 
senere erkende, at de ikke havde vidst, hvad det var, de under
skrev; (de havde efter deres Forklaring kun tænkt sig, at det var 
et Andragende om at faa den meget omtalte Oplagsskat tilbage
betalt), og at de i Grunden ikke havde nogen Aarsag til at klage 
over Byfogden. Men Klagen blev indsendt, og Stiftamtmanden 
indhenter Byfogdens Erklæring over den. Der ankes over, at By
fogden og Kæmneren Hans Bærentzen i en Række Aar har haft 
en af Byens Jorder (»Lungen «) i Leje for 5 Rigsd. aarlig, hvilket 
er altfor lidt, da den nu i 1767 ved Auktion er udlejet for 19 
Rigsd. 4 Mk. aarlig, hvorfor der bør efterbetales 146 Rigsd. 4 Mk. 
af Byfogden og Kæmneren som Dækning for Tabet! - Fremdeles 
har Byfogden i flere Aar haft Byens »Tyrejord « i Fæste uden 
Vederlag; han har egenmægtig paalagt den omtalte Skat, ladet 
opføre en »Daarekiste « ') i Raadhusgaarden og ladet anskaffe et 
Skilderhus 2 ) - begge Dele ganske unødvendige, da den Sinds
syge blev anbragt i »Daarekisten« i Odense og Skilderhuset som 
ubrugeligt hensat i Raadstuen . Endvidere har han ikke taget 
Hensyn til deres Forslag om at nedsætte »Billetskriverens« 3) Løn 
med 6 Rigsd. og om at afskedige Hans Bærentzen som Kæmner O" 

Søbryggekasserer - skønt han i Forvejen er Overformynder 0 ; 

har Ansvar som saadan -, ligesaalidt som til deres Anmodning 
om, at Bærentzen maatte gøre Hede for sin Anvendelse af Ege
tøm~eret til Søbryggen, som han dels har brugt til egen Fordel, 
dels ilde medhandlet. (Der skulde vel ikke her underforstaas, 
at en af Klagerne kunde ønske at faa Posterne som Kæmner O" 
S h 

øbryggekassPrer? ). Endelig klages der over Byfogdens haarde Til-
t~le til Borgerskabet, naar nogen paa Raadstuesamlingerne tillader 
sig at have en anden Mening end han, idet han da ikke alene paa
lægger dem Tavshed, men endog truer dem med Vand og Brod
Straf, Tugthuset eller Byens Arrest , og ejh eller vil tillade dem 
at_ forhan~le om de Sager, hvortil der er indkaldt , eller faa gjort 
Tilførsel til Protokollen om dem. - Byfoged Bendz forsvarer sig 

1 ) Sindssygecelle. 
") Der var Garnison i Byen. 
3 ) Indkvarteri ngsskri vercn. 
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i sin Erklæring af 29. April s. A. med harmfulde og stærke Ud
trykt mod Klagerne, idet han navnlig mener, at Hovedmændene 
har »fingeret og opspundet « Klagen »for at stifte et almindeligt 
Oprør, forstyrre Fred og Rolighed, indvikle de enfoldige og fat
tige Borgere og - - - indprænte dem Had, Avind, Modvillig
hed, Ulydighed og Opsætsighed mod deres Øvrighed «, »fremsætte 
ublu og nærgaaende ærerørige Beskyldninger og haanlige Expres
sioner« o. s. v. - skønt han nu henved 20 Aar har haft stor 
Omsorg for hele Byens Bedste og hver Mands Vel og søgt at 
holde Fred, Rolighed og Enighed blandt Borgerne. Hvis han ikke 
faar »vedbørlig Satisfaction « over Hovedmændene Carlsen og 
Hjortebjerg samt deres ivrigste Tilhængere Jacob Rasmussen, en 
Slægtning af Carlsen, (som »skøndt han ikke veed at forhværve 
sig Brødet, er et ondt og slet Menneske og den fripostigste og 
dristigste Oprører jeg har kendt «), førend deres Galenskab og Ra
seri griber videre om sig, vil han ikke længere kunne forestaa 
sit Embede med tilbørlig Orden og Myndighed. Blandt de andre 
Underskrivere fremhæves særlig Niels Carlsens Fader Carl Hansen 
samt hans Svogre Haagen Jensen, Mikkel Kragh og Peder Kling. 
De øvrige undskyldes som forlokkede, underkuede og frygtagtige 
overfor Anstifterne. - Bendz vil dog ikke gøre Krav paa Retter
gang eller Kong!. Kommissions Nedsættelse, men foreslaar , at der 
maa gøres ham en offentlig Afbigt, og at Underskriverne en for 
[llle og alle for en bøder 50 Rdl. til Byens Fattige ; kun Jacob 
Rasmussen kunde han nok unde nogle Dages Vand og Brød for 
»hans grove Formastelse « og til Exempel for andre Ligesindede. 
- !øvrigt imødegaar Bendz Punkt for Punkt Klagen, som det 
synes i alle Henseender fyldestgørende, og fremhæver navnlig 
Hans Bærentzens Redelighed og Paalidelighed , medens han ud
taler, at der ikke blandt Klagerne vilde kunne findes nogen , der 
kunde overtagr hans forskellige Regnskabsførerhverv. Han ind
rømmer, at han har indskærpet Respekt for Retten, naar nogen 
paa Raadstuen har opfort sig altfor fripostig og dumdristig, men 
dette holder han for sin Embeds-Pligt, "ellers vilde der mange 
Gange blive Tragedie mellem dem selv og gaa værre til end paa 
Bøndernes Gadestævne «; undertiden er de endog komne højrø
slc>de frn Krohusene med Træsko eller Tøfler og med Nathue paa 
og i det HelP med usømmelig Opførsel. - Blandt Hovedmændene 
n Carlsen , C.arl Hansen, Haagen .Jensen og Jakob Rasmussen alle 
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for faa Aar siden komne til Byen fra Svendborg, og da sidst
nævnte er den eneste, der kan skrive, »holdes han ogsaa for et 
Orakel«, .saa de andre uden Betænkning underskriver, hvad han 
forelægger dem. - !øvrigt oplyses det i et af Sagens Bilag, at den 
omtalte Klage er forfattet af en Prokurator, som Niels Carlsen 
havde faaet tilkaldt, og at den er opsat i hans Hus, hvor flere af 
Underskriverne blev kaldt til for at lægge Navn til under Fore
givende af, at den kun angik Tilbagebetaling af Oplagsskatten, ja 
enkelte Navne synes endog at være underskrevne uden de Paa
gældendes Samtykke. 

Stiftamtmanden afgav sin Resolution den 23. Maj. Han ud
taler sig meget anerkendende om Bendz, gennemgaar og afviser 
alle Ankepunkterne, idet han særlig henviser til, at de forskellige 
Regnskaber forlængst er reviderede af de eligerede Mænd og god
kendte af ham, hvorfor der nu ikke er Grund til at rippe op i 
disse gamle Sager. Skønt han - som han siger - vel kunde 
have Anledning til at lade Borgerne straffe, vil han dog i Betragt
ning af deres Enfoldighed nøjes med at tildele dem en alvorlig 
Irettesættelse, og dette Aktstykke blev derpaa af Byfogden læst 
op for Borgerskabet paa en Raadstuesarnling den 26. s. M. med 
en Formaning til Fred og Fordragelighed. 

Imidlertid vilde de urolige Hoveder aabenbart ikke lade sig 
noget sige. De samlede Stof til yderligere Anklager mod Byfogden, 
og Resultatet blev, at Jakob Rasmussen og syv Kerteminde Bor
gere den 22. August s. A. sendte Amtmanden en til selve Majestæ
ten stilet Klage, hvori de ikke blot gentager alle de oprindelige 
Anker, men føjer flere nye Punkter dertil og ender med at fore
slaa Nedsættelse af en Kommission til Sagens Behandling. Til 
Medlemmer af en saadan Kommission foreslaar de Generalauditør 
og Vicelandsdommer Jens Hollendal i Odense samt Kancelliraad, 
Herredsfoged Adrian Bekker i Skaarup. 

Imidlertid døde den gamle Stiftamtmand Juel den 1. Septem
ber 1767, og det blev nu hans Efterfølger, Henrik Bille, der rnaatte 
tage Stilling til Sagen. Den Omstændighed, at Bendz paany maatte 
udtale sig og til en Øvrighedsperson, hvem han maatte antage 
for ukendt med Forholdene, bevirker, at hans Erklæring bliver 
saa fyldig, at man med stort Udbytte gennemlæser de mange Ark, 
den fylder. 

Men først et Par Ord om Klagernes Personer: 

l 
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Om Jakob Rasmussen faar vi at vide, at han kun har boet i 
Kerteminde i 3 Aar og nu atter er flyttet tilbage til Svendborg, 
hvorfra han korn, efter at have sat over Styr, hvad han ejede, 
og indlagt sig saa slet et Navn, at ingen turde have med ham at 
gøre, og da han hverken har Ære eller Gods at miste, kan han 
»uden Hazard gøre, hvor meget ondt han lyster «. - Carl Hansen 
var ligesom Sønnen Niels Carlsen og Svigersønnen Haagen Jensen 
komne fra Svendborg. Førstnævnte, der i Brandtaxationen af 
1761 betegnes som Købmand og ejer Ejendommen paa Hjørnet af 
Langegade og (nuværende) Skolestræde - nu Nr. 43 og 45 paa 
Langegade - har dog først d. 6. April 1767 taget Borgerskab i Byen. 
- Niels Carlsen var født omkring 1724. I 1761 og 1771 ejede 
han Ejendommen paa Hjørnet af Strandvejen og Havnepladsen, 
en stor Bindingsværks Købmandsgaard, men i 1781 opføres han 
som Ejer af den nuværende Toldkammerbygning, der senere gik 
over til Svogeren Haagen Jensen 4 ). Carlsen havde i Kerteminde 
ægtet Dorthea Hansdatter (f. 1739, død 1785, Datter af Bødker, 
senere Købmand i Kerteminde Hans Andersen Krag). Fra 1769 
-71 var han Byens Kæmner, tillige havde han Konsumptionen i 
Forpagtning 5 ). Carlsen døde i 1782 og blev begravet i Kerte
minde Kirke »i aaben Begravelse«. - Haagen Jensen betegner 
Bendz som en ung Mand, der nylig har begyndt selvstændig Virk
somhed. Disse fire, som kun har boet her saa kort Tid, har efter 
Bendz' Opfattelse ikke mindste Beføjelse til at rippe op i Sager, 
hvis Oprindelse ligger baade 10 og 15 Aar tilbage i Tiden. 

Af de 4 andre Underskrivere har vi allerede før gjort Be
kendtskab med Oluf Hjortebjerg. Han var født 1737 i Mesinge, 
hvor hans Fader Godske Hans Hjortebjerg var Sognedegn 6 ); han 
var Kræmmer i Kerteminde og ejede i 1761 den Ejendom paa 
Torvet, hvor Politikontoret nu er. Bendz kalder ham modvillig 
og opsætsig ved alle Lejligheder, grov og forargelig 7). - Bertel 

') Brandtiaxationerne. 
') Ove Hansen & E. Juel Hansen: Slægten Bom med Sidelinier. 
HJ Saml. til Fyns Hist. og Top. VI 12. 
7 ) Af en Skrivelse af 26. Aug. 1767 fra Stiftamtmanden til Bendz 

fremgaar det ogsaa, at Hjortebjerg har nægtet at betale et ube
tydeligt Beløb i Indkvarteringsskat og opført si·g uanstændigt paa 
Haa<lstucn, da han i den Anledning blev indkaldt, hvorfor Stift
amtmanden dikterer ham en Mulkt paa 4 Rigsd. 
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Christensen var Snedker, boede paa Langegade (nuværende Nr. 
36) ; hans Fader havde været eligeret Borger. - Claus Bom be
tegner Bendz som » eet ungt og raat 8 ) Menneske paa 23 Aar «, Søn 
af en af de eligerede Mænd, som han klager over. Iflg. Stam
tavlen over Slægten Bom var han Søn af Skomager Erik Hansen 
Bom og var født i Kerteminde i 1743; han tog Borgerskab som 
Skomagermester i 1765, men flyttede 1771 til Trøstrup-Korup. -
Den sidste af Klagerne var Feldbereder (J: Garver) Christian 
Brachard, hvem Bendz betegner som en Fremmed, kommen fra 
Tyskland. Han var gift med en Datter af fhv. eligeret Borger, 
Feldbereder Peder Thomasen, »i hvis Gaard og Næring han nu 
sidder«. 

Klagen har som allerede nævnt dels gentaget de samme An
ker som den første, dels optaget flere nye. Af disse sidste skal 
blot nævnes de vigtigste, nemlig at Bendz egenmægtig for 9-10 
A,ar siden har bygget nye Byporte, at han lod Pantegodset be
dærve hos sig, og at han selv ulovlig havde paadømt Politirets
sagen i Marts (dette er nu ganske usandfærdigt, da den som før 
nævnt blev afgjort ved Stiftamtmandens Resolution). - Om 
Ilyportene oplyser Bendz, at de gamle var saa forfaldne, at de 
ikke længere kunde tjene til Hegri for Byen, hvorfor han med 
de eligerede Mænds Samtykke lod dem fornye, og der er forlængst 
aflagt Regnskab derfor. - Pantegodset var i Reglen Metalgen
stande, som ikke forringedes . - Endvidere klages der over By
fogdens Løn, over at han ikke har skaffet Byen Pengehjælp til 
den trykkende Indkvartering og over hans Forhold ved Magasin
gaardens Reparation, Klager, som Bendz med gode Grunde mod
beviser. Interessantest er dog Klagernes Paastand om, at Bendz har 
ødelagt Kongens Egeskov. Herom oplyser Bcndz, at han for 14 
-15 Aar siden har overladt Byen en Løkke ( Gedskovhoved), 
som fra gammel Tid af Kongen var henlagt til Magistraten 9 ) 

»pro officio« h: som Emhedsløn), og da fik han af Stiftamtmand 
Rantzau Tilladelse til at borttage nogle faa smaa Egetræer, som 
voksede spredt paa Jorden og ikke var til anden Brug end Brænd
sel, saameget mere som der jævnlig hlcv stjaalen af dem, og de 

8 ) Med dette Ord menes antagelig uudviklet, ikke rna i Nutids For
stand. 

") Kongebrev af 30. Juni 1558 (Kaneell. Brevbøger). 
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kun udgjorde ialt (j Læs, og »mere Skov har der ikke i min Tid 
været enten paa Magistratens eller Byens Grund, og troer jeg 
ikke heller her har været nogen Skov, som man kan kalde det, i 
Mands Minde eller siden Fjenden var her i Landet « 10) . - Ønsket 
om Nedsættelse af en Kommission til Sagens Undersøgelse og Paa
dømmelse kan Bendz ganske slutte sig til, da han saa kunde faa 
Lejlighed til at imødegaa Klagerne for Retten og faa dem af
straffede. 

Saavel Stiftamtmand Bille som hans Forgænger ses at have 
været i Besiddelse af betydelig sund Sans og personlig Overlegen
hed. - Efter at Bille har modtaget Bendz' Erklæring (dateret 24. 
Oktbr. 1767), har han haft en mundtlig Forhandling med begge 
Parter og foreslaaet dem en mindelig Ordning, men alt, hvad han 
fik ud deraf, er et ret fripostigt Indlæg fra Borgerne af 25. Jan. 
1768, hvori de foreslaar, at deres Omkostninger ved Rejser i Sa
gens Anledning, baade til København og andetsteds hen, o. s. v., 
anslaaet til 200 Higsd., skal erstattes dem af Bcndz med et Beløh 
efter Stiftamtmandens Skøn, at Bendz endvidere skal give dem 
en Æresoprejsning ved at tilbagekalde sine urigtige Beskyldninger 
mod dem, erstatte dem det solgte Pantegods og endelig tilholdes 
i Fremtiden at høre paa deres Indvendinger paa Raadstuesamlin
gerne og indføre dem i Protokollen uden Persons Anseelse. 

Som Afslutning paa Krigen afgiver da endelig Stiftamtman
den under 21. Juni 1768 sin Resolution. Den fylder 14 Folio
Sider og afviser i alt væsentligt Klagen. Han slutter sig i det Hele 
til sin Forgængers Afgørelser, og med Hensyn til Ønsket om Kom
mission møder han Klagerne med et ubetinget Afslag, hvilket og
saa gælder Kravet om Erstatning hos Byfogden, »da deres (Kla
gernes) Absigl øjensynlig alene har været af ubegrundet Had og 
Mistank!' til deres forsatte Øvrighed at stifte Uenighed «, og en 
Kommission kun vil bringe dem »Urolighed, Vidtløftighed og 
unødig Pengespilde, hvorfor de har fortjent alvorlig Straf og Til- . 
rettesættelse «, men da de to Hovedmænd allerede er mulkterede 
og de andre er enfoldige Folk, eftergives Straffen endnu denne 
Gang i Haab om, at ogsaa Byfogden vil eftergive dem deres For
seelse og ejheller har forlangt nogen Satisfaktion. Paa nogle en -

111 ) Sr om Skoven paa Kerteminde Markjorder V. \Voll: »Fra Kerte
mindes Fortid« 21 og Aarbog for Historisk Samfund for Odense 
og Assens Amter III 413. 
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kelte underordnede Punkter anbefales det Byfogden om muligt 
at imødekomme Klagerne. - Ogsaa denne Resolution beordres 
oplæst paa en Raadstuesamling. 

Dette Udfald maa betegnes som et føleligt Nederlag for Uro
stifterne. - Men Byfoged Bendz skulde dog faa en kærkommen 
Oprejsning inden Aaret var omme: - Kancelliet sendte nemlig 
en Indstilling til Kongen, der af Konseilet refereres saaledes: 

»Efter at nogle af Borgerskabet i Kerteminde til Kancel
liet havde indgivet en Del Besværingsposter over Byfogden 
sammesteds, Morten Bendz, som den, der skulde have til
føjet Byen og Borgerskabet adskillige Fornærmelser, er samme 
Besværingsposter bleven sendte til Stiftamtmand, Geheime
raad Billes Betænkning og af ham paa det nøjeste undersøgt, 
urigtig befundne, og efter Borgerskabets eget Forlangende 
ved hans Decision endelig afgjorte. - Og da det saaledes 
er befunden, at Borgerskabet har været aldeles ubeføjet til 
at anklage Byfogden, der i hans hele Betjenings Tid har levet 
meget fredelig med Borgerskabet og stedse vist sig som en 
retskaffen og prompte Øvrigheds-Betjent til at vigilere for 
Byens Bedste og at holde alting .i god Orden, saa er Byfogden 
ved saadan over ham førte urigtige Klagemaal højlig for
nærmet og derfor - uden at forlange Satisfaction over de 
Klagende - alene ønsker at nyde et Kjendetegn paa Hans 
Majestæts Naade. Hvorfor Stiftamtmanden indstiller, om be
meldte Byfoged Morten Bendz allernaadigst maatte beskikkes 
til Borgmester i Kerteminde, paa det Enhver deraf kan er
fare, at han uden Aarsag er anklaget, ligesom ejheller nogen 
derved kan præjudiceres, siden han er den eneste Øvrigheds 
Person der paa Stedet. « 

Og saaledes blev det virkelig ogsaa bevilget. Borgmester
Titlen, der var forsvunden med den gamle Magistrats Afgang i 
1748, genoplivedes for nogle faa Aar, idet nemlig Christian VII 
- der da befandt sig paa sin store Udenlandsrejse -- under 20. 
Decbr. 1768 udfærdigede Bestallingen i Mannheim. Men med 
Bendz gik Titlen atter i Graven for først at genopstaa ved Loven 
om Købstadkommunernes Styrelse af 2'6. Maj 1868. - At Niels 
Carlsen som foran omtalt blev Kæmner i 1769, er maaske en 
Slags Indrømmelse til ham eller Tillidserklæring fra Borgersk~1-
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bets Side. Forøvrigt var der allerede under 7. Jan. 1768 overfor 
Byfogden fremført Anke over, at Købmand Oluf Algreen, som 
selv var en af de eligerede Mænd og som saadan skulde revidere 
Byens Regnskaber, var bleven udnævnt til Kæmner for 1768 11) . 

Denne Klage er underskreven af Niels Carlsen og 12 andre Bor
gere, hvoriblandt alle Deltagerne i den forrige Aktion undtagen 
den uheldige Jakob Rasmussen. 

Hermed synes Striden at være ebbet ud. Men man fejler 
rni:,ppe i at antage, at den har sat sine dybe Spor i det lille 
Købstadssamfund, uagtet den ikke med et Ord nævnes i Provst 
Bøghs ellers meget indgaaende Beskrivelse af Byen og dens For
hold, som han har forfattet omkring 1770 (Manuskript i Lands
arkivet i Odense), men han har mulig anset Begivenhederne for 
friske til Optagelse i et historisk Arbejde. Derimod omtaler han 
Borgmesterudnævnelsen med den Bemærkning, at den »uden no
gen hans egen Ansøgning eller Bekostning blev skænket (Bendz) 
som et særdeles Bevis paa Kongens Naade «, hvilket dog efter 
Kancelliets ovenanførte Indstilling synes at maatte forstaas med 
nogen Modifikation. 

Kilder: »Odense Amts Arkiv «, Pakke 274, i Landsarkivet i Odense, 
og Indlæg til Fynske Registre 1768, 184, i Rigsarkivet. 

11 ) Kerteminde Byfoged-Arkiv. - Kæmneren valgtes for 1 Aar ad 
Gnngen (Danske Lovs 3-5-1). 
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