
BIDRAG TIL 
KERTEMINDE KØBSTADS HISTORIE l DET 

18. AARHUNDREDE 
Af V. Wo /1 

Det HL Aarhundrede var en trang Tid for Danmarks Land og 
Folie Svenskekrigen 1658- 60 havde i en frygtelig Grad ha)rget 
og udpint Landet, og Genrejsningen var næppe begyndt, fØr Re
geringen indlod sig paa Revanehekrige, først "den skaanske Krig" 
fra 1675 til 167~, derpaa "den store nordiske Krig", der med Af
brydelser varede fra 1700 til 1720. Vel fØrles disse to Krige næ
sten ganske udenfor Statens Grænser, men det siger sig selv, at 
de medfØrte store Byrder for det forarmede Land, baade Soldaler
udskrivning og Indkvartering, mægtige Skattepaalæg samt Usik
kerhed paa Søen med deraf flydende Tab for Handelen o. s . v. Kun 
Hovedstaden gik frem i denne Tid, trods Pesten 1711 og den store 
Ildebrand 1728, begunstiget som den var ved at være Begeringens 
Sæ de og Boil'ets Opholdssted, ligesom den i Henseende til den 
udenrigske SØhandel nØd store Forrettigheder. At Landbostanden 
\·ar tynget haardt, fØrst af Vornedskabet, siden af Stavnsbaan
de t, af Hoveri til Godsejerne og af Skatter, nedsunken i Vankun
dighed, med elendig Drift af Jorderne og ringe Husdyrhold, all 
de tte er almindelig kendt, og slige Forhold kunde selvfØlgelig 
kun medvirke til at holde Købstæderne - og da især de smaa 
nede i de tarveligste Kaar, eftersom de Yar henviste til væsentlig 
at søge deres Næring ved Handel med Oplandet og Drift af By
jo rderne, om muligt lillige en beskeden søfart. 

Det n e ldige Skattetryk var gennem lange Tider Enevældens 
Fo rbandelse . Der var næsten ikke den Ting, som Staten ikke 
beskattcdt'. Naturli~vis var der Skat paa fast Ejendom, Told, 
' tempel- og Konsumptionsafgift, men hertil kom alt gennem 

.-\ a rene andre ordinære og ekstraordinære Byrder, saasom Salt-
ka t, Kvægskat, Skat paa Folkehold, Parykker, Kaross er, Spille
·ort og Tobak, ikke at tale om den trykkende Personskat, der 
;:al dtes Kopskat (af det tyske "Kopf" = Hoved, altsaa Skat pr. 

HoYed ) , for hvilken kun de allerfattigste fri toges. Snart udskre
Yes Skatterne til Statens almindelige Behov, snart til særl ige For-
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maal ( "Krigsstyr ", "Prinsesses tyr"). Hertil kom saa i Byeme de 
kommunale Skatter, der vel nærmest lignedes paa Borgerskabets 
Ejendomme og Næring af de dertil udnævnte Taksereborgere. 
IfØlge Danske Lovs 3- 6- 1 skulde Borgerne am·lig "hver 3 . Ja
nuar vælge to, fire eller flere Borgere, som en Tid lang i Byen 
boet haYe og Borgernes Lejlighed kende. hvilke skulle med for
rige Aars Kæmner den fØrste Søgnedag i Februar taksere dem, 
som bo i Byen". - Men adskillige Købstadfolk var fri for "bor
gerlig T ynge", enten fordi de stod i Statens eller Kirkens Tjeneste 
eller ved særligt Privilegium var fritagne derfor, i alt Fald saa
længe de ikke drev borgerlig Næring. Deslige Begunstigelser, der 
jo ikke kostede Kongen noget, men fØltes des mere af det øvrige 
Borgerskab, der maatte bære hele Skattebyrden, gav ofte Anled
ning til Klager og MisfornØjelse. 

Som en af den unge Enevældes anerkendelsesværdige Handlin
ger maa imidlertid nævnes, at Tilsynet med Købstædernes Sty
relse blev henlagt til Stiftamtmændene. Ganske vist led dei lokale 
Selvstyre derved et stort Skaar, men naar man seer hen til, hvor 
lidet Begreb om ordnet Administration de underordnede Em
bedsmænd havde, og hvor mange af disse der var uduelige, under
tiden endog uværdige Personer, var der næppe anden Mulighed 
for Regeringen, saa meget mere som mange af Stiftamtmændene 
virkelig synes ai have været administrativt dygtige i\Iænd . Dette 
gælder f. Eks. om de to fyenske Stiftamtmænd Chr. Sehestedt og 
Chr. Rantzau, der virkede her henholdsvis 1721- 38 og 1740- 60. 
Der er fra deres Tid bevaret saa vel ordnede Arkiver, at det er 
muligt at danne sig et Begreb om Købstædernes indre Forhold, 
bl. a. fordi Byernes Styrere fØlte sig saa uselvstændige og under
ordnede i Forhold til Stiftamtet, at selv de mindste DetailspØrgs
maal, undertiden endog rene Retssager, blev forelagte Stiftamt
mændene af Borgmestre og Byfogder, oftest i saadanne Vendin
ger, der forekommer os som Udtryk for krybende Underdanig
hed, men som formodentlig faldt Datiden naturligt i Pennen, 
som f. Eks.: "Herpaa ervartes Deres HØjgrevelige Ekseellences 
naadige Resolution i dybeste Submission af Deres Grevelige Eks
eellences samt Stiftsbefalingsmands, Naadige Herres underdanig
ste og aller ydmygste Tjenere N. N." 

Paa Baggrund af disse almindelige Bemærkninger maa de fØl
gende Blade af Kerteminde Bys Historie læses. 
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I. HYE;-.IS STYRELSE 

Tiden indtil 174-7 

\'ed Forordning af 28. Januar 1682 var Kerteminde henført til 
KV)bs t::cdernes ~Iellemklasse, der skulde have en Borgmester og 
to Raadmænd . Den stod i saa Henseende paa HØjde med Svend
horg, Faaborg, Assens og JVIiddelfart, medens Odense og Nyborg 
kunde glæde sig ved to Borgmes tre og tre Raadmænd, ja even
tuelt endog kunde prange med en Præsident i Stedet for den ene 
Borgmester.' ) I tredie Klasse stod derimod Bogense, der hverken 
havde Borgmester eller Raad, men maatte nØjes med en Byfoged 
som borgerlig Øvrighed. (En Byfoged fandtes ogsaa i Kerte
minde som i al le de andre fynske Byer, men havde der intet med 
Bystyret at gøre; han var kun Dommer og Politimester .) Saavel 
den an fØrte Klassificerin g som den Omstændighed, at Forord
ningen ogsaa gav Kerteminde Het til at drive udenlandsk Han
del, viser, at Byen endnu ansaas for at have en vis Betydning. 
Men just omkring 1680 fandt man - som det siges ved et Til
fælde - det bugtede SejllØb op gennem Odense Fjord til Stige, 
og dermed var Kertemindes Nedgangsperiode for Alvor begyndt, 
idet Byen nu ikke længere var Havnestad for Odense. Gennem 
den fØrste Hahdel af det 18. Aarhundrede svandt Tallet paa 
Byens Øvrighedspersoner stadig ind og naaede til Slut ned paa 
samme Lavmaal som Bogense. Dette hang tildels sammen med, 
at der som fast LØnning til :Yiagistraten kun fandtes Indtægten 
af Jordlodden "Gedskovshoved" Nord for Byen, som ved Chri
stiarl III's Brev af 3. Juni 1558 var tillagt :Magistraten mod en 
Afgift til Kongen af 1 Td. SmØr aarlig, at betale efter "Henteri
Takst" med n Rigsdaler. (Denne Afgift svaredes uforandret med 
15 Kr. a a r lig lige til 1917.) - Hertil kom saa de uvisse Indtægter, 
saasom Andel i ~'larkeds-Stadepenge og i Bøder, samt Gebyrer af 
DØdsboer, idet ~iagistraten overalt i Byerne var Skifteret i For
bindelse med Byfogden og Byskriveren, men disse Indtægter af
tog jo i Forhold til Boernes stadig faldende Værdi. 

Efterhaanden som Velstanden aftog, og Raadmandshvervene 
endog undertiden gik over til at være Stillinger, der søgtes for 
Indtægten~ Skyld, va r det naturligt, at man søgte at begrænse 

') KØbstædernes Borgmestre og Raadmæ nd blev ifølge Danske Lovs 3--4- 1 ud
næ vnt!' af Kongen og aflagde Embeds-Ed til ham. 
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Antallet af dem, der skulde nyde disse Indtægter, idet man efter
haanden inddrog Borgmester- og Raadmandsstillingerne. Paa 
denne Maacle en d te ,.iVIagistrats!Ønnen" fØlgelig med at blive .,By
foged!Øn ", og i Tidens LØb overtog Købstadkommunen Jordlod
den mod en fast aarlig Afgift til Byfogden, et Forhold, der ved
bleY i Kerteminde, lige til LØnningsforholdene i 1919 omordnedes 
sam tidig med Retsplejereformen. 

FØrst vil vi se lidt nærmere paa de ::\'lænd , som gennem Stør
stedelen af Aarhundredet beklædte Øvrighedsposterne i Kerte
min de. 

I 1706 havde Johan Adam l\I erehel afløs t Peder Nielsen som 
Borgmester. Alene i Navnenes Klang aner man Forskellen . Det 
lyder, som om en ny og fremmedartet Aand skal rykke ind der, 
hvor fØr den jævne Dansker havde styret. - I Virkeligheden var 
Forholdet ogsaa saaledes. MereheJs LØbebane var begyndt paa en 
i Enevældens fØrste Tid ikke usædvanlig Vis, nemlig i en konge
lig Lakajs Stilling. Han var derpaa i 1688 bleven Tolder i Kerte
minde efter Bertram Treven, der ogsaa oprindelig havde været 
Funktionær ved Hotiet. Toldertjenesten i Kerteminde havde selv
fØlgelig i Byens gode Handelsperiode været indbringende, navn
lig fordi man havde den Ordning, at Stillingen bortforpagtedes 
mod fast Afgift til Staten, og man har da mulig anseet den for 
en passende Retrætepost for veltjente Hofbetjente; tillige fik man 
ad denne Vej Folk ind paa Embcdsbanen, som var kendte med 
at underordne sig Myndighederne, og som sad inde med nogen 
almindelig Dannel se. At Merehel nu foren ede Toldertjenesten 
med Borgmesterstillingen, havde rnaaske sin Grunel i, at Tolden 
ikke mere var saa indbringende som fØr, og da det som foran 
anfØrt var foreskrevet, al Borgmester og Haad skulde nelnævnes 
af Kongen, har Merehel vel ikke haft SYærl ,·cd at opnaa Stillin
gen. - Han var Ejer af en stor Ejendom paa Langegade og har 
sikkert fØlt det som en stor Udmærkelse, at han her kunde mod
tage sin kongelige Herres Søn og EfterfØlger, Frederik IV, da 
denne en Gang besøgte Kerteminde, vistnok i Aaret 1712. *) -

· ) Det v a r v ed d enne Lejli gh ed , al eu a f Hof m æ ndene m eddelte Kongen , at Borg
mester en i l{ertem inde h avde spi st to R aadmæ nd, h\· ilken Gaad e :\Ia jestæ ten i kke 
kunde løse, f ør h an fik at v iclP, at n ogle fed e F lynd e re, d er fa nged es ved Byen, 
ka ld tes R aadmæ nd. - P r ovst Bøgh, der f ortæ ll er Anekdoten, ang iver s om sin Hjem
mels m a nd Gre\· Johan Ludvig Holstein, der i s in Ungdom som 1\.ammerjunl< cr hos 
Ko ngen h avd e h Ørt d en paagælrl endP Samta le. 
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Provst Bøgh roser Merehel som en retsindig og god Mand; ikke 
desmindre havde han og Raadmændene jævnlig Konflikter, som 
nærmere skal omtales nedenfor, og da han d. 10 Jan. 1722 sendte 
Stiftamtmanden sin NytaarslykØnslming, klagede han over, at 
Borgerskabel nærede Uvillie mod ham, og han Ønskede sig et 
andet Embede.1 Han blev dog siddende som Borgmester til sin 
DØd i l n3, men havde allerede forud afstaaet Toldertjenesten 
til sin SØn Christian Carl MereheL 

Da \Ierchel udnævntes ti l Borgmester, fancll han to r el nye 
Mænd i Raaclmandsstillingerne. Den ene var Alexander Man
einus, der Yar udmevnt i 1703 og maaske all erede da tillige var 
Postmester; den anclen var Knud Pedersen Hind,*) en flw. 
Odense-Borger, der var besvogret med en Kerteminde-Slægt og 
antagelig stod vel anskreven hos Stiftamtmand Pritzbuer, hvis 
Anbefaling det vistnok skyldtes, al han d . 25. Maj 1 706 fik kgl. 
Bestalling som Raadmand. Begge Raadmændene var stærkt for
gældede, om end de begge havde Ejendomme paa Langegade: 
Hind havde dertil mange andre uheldige Egenskaber, saa at han 
endog i 1710 paa Borgmesterens Indstilling blev suspenderet af 
Stiftamtmanden, og i 1712 blev der af 20 Borgere sendt denne 
sidste en Klage over Hind, der betegnes som "rasende og gal, 
urolig og proceslys ten", han viser "tyranni sk Forhold mod Hu
stru og Husfolk inden Døre, lØber i bar Skjorte op og ned ad 
Gaden og lader sig skælde for LØgner og Meneder". Ufr·eden mel
lem Merehel og Hind blev ikke mindre, efter at Suspensionen var 
bleven hæYet ved Fynbo Landstings Dom af 25. l\llaj 1712, og hans 
Genindsættelse i Haadmandsembedel blev fremtvunget ved kgl. 
Heskript til Stiftamtmanden af 14. ~Iaj 1714. Paa den ene Side 
udtalte Merehel om Hind, at hans "usømmelige Bedrifter og straf
fældige Forhold er noksom bekendt", paa den anden Side skriver 
Hind: ) \1erehels hadefulde Skrivelser sigter til min totale 
Ruin. " 

Imidlertid skilte Døden dog Byen og Borgmesteren ved disse 
to uheldige Personer; Maneinus dØde d. 29. Decbr. 1720 "i meget 
elendig Tilstand", efterladende sig næppe over en hal y Snes Slet
dalers Værdi, saa at Merehel maatte bekoste Ligkisten og andre 
i Byen Ligklæderne,2 og Hind fulgte ham d. 20 . l\Iarts 1721 ..i en 

•) Udførl ige Oplysninger om Mancinus og Hind findes i ForLs .,Fra J\crtcmindcs 
Fortid" ll. ~r, og :~6 flg . med d~r a nførte I\ildcsteder. 
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slet Tilstand ", dtcr al han l'aa Dage forinden h avde gaael paa 
Gaden.~ 

Til :Vlancinus ' s Eftermand udnævntes derpaa Peder Christian 
SchØthz ' ). Han var fØdt ca. 1680, SØn af Forpagter SchØthz p aa 
Bogense-Egnen, lwis Enke i 1693 a~gtede Sognepræst Friis i Kerte
minde. Han blev i 1701 indskreYen som Student Yed Københ avns 
Universitet og sl<al have lagt sig efte r Retsvidenskab, m en blev 
sene re Købmand i Kerteminde, hvor h an i 1720 omtales som 
havende "en Jlorisant Negotie, By- og Landhaandtering samt store 
~Iidler og Formue".~ - Lan dbruget drev han paa sin Ga a rd 
Kærbygaard i Over Kærby tæt u denfor Kertemincle.4 I nogle Aar 
var han Konsumptionsforpagter i Byen, men cl. 7. April 1721 mod
tog han Udmcvnelse til Haaclrnancl. Han vedblev stadig. at drive 
stor Ha ndel, navnl ig med Korn, havde Skib i SØen og ejede flere 
Ejenelomme i Byen, hvilke han havde erhvervet sig ved Arv, ved 
Ægteskab og ved Køb. - -- Byens Organist, Andreas Høyer, havde 
allerede cl. 11. .J an. 1721 søgt Raaclrnandsstillingen efte r Mancinus , 
hvilket han begrunelede med, a l han nu i 10 Aar havde vær~t 
Borger i Byen og "betroet adskillige Byens Bestillinger"5 -- han 
havde bl. a . været Kæm n er i Aarene 1717- 20 og Kirkevæ rge fra 
1718 - men da SchØthz var k ommet ham i ForkØbet, skyndte 
han sig at søge om at blive Hinels EfterfØlger, idet hans Ansøg
ning er dateret Dagen efter Hinds DØd, og denne Gang lykkedes 
det h am at naa sit Maal, uagtet Merehel havde anbefalet Borge
ren .J ens Ottesen Langemach "som en skikkelig Mand og i tem
m elig god Tilstand" .6 Høyer nævnes i Gruneltakst 1717 som Ejer 
af en Ejendom paa Langegades Østside; fra 1723 ejer han en 
anclen Gaard noget sydligere i samm e Gade (nuvær. Nr. 29 ). -
Ved Ægteskab med Engel Hoppen sacl1 var han komm el ind i en 
af Byens KØbmandsslægter . 

Uagtet Provst BØgh omtaler SchØthz som ,.en i\lancl a f dyb Inel
sigt og megen Erfaring", var Forholelet dog ej heller i Schøthz's 
Raaclmanclsticl godt inelenfor Magistraten . Flere af Aktstykkerne 
fra hans Haan cl giver Udtryk for et vist Rethaveri, som maaske 
laa i Tiden, maas l{e skyldtes hans Bevidsthed om baacle i Dan
nelse og i Økonomisk Henseende at være sine Kolleger og Øvrige 
~Iedborgere overlegen. Han var ved sit Ægteskab i 1716 med 
Hilleborg Maria J akob sclatter Bager, Enke efter Købmand T ho-

'l Se om ham nærmere Forf.s .,Fra Kel'teminrlcs Fortid" IT, 17 med Kilrlesteder. 
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mas Johansen i Kerteminde, kommet ind i Datidens Patricier
Slægt i Byen, Familien Bager, hvad der jo nok skulde give ham 
et vist HygstØd, og i de smaa og indsnævrede Forhold, hvorunder 
Livet fø rtes, yar der rig :Mulighed for Klikevæsen. Allerede i 
Marts 1722 klagede begge Haadmændene over Borgmesteren i en 
Skrivelse til Stiftamtmanden, hvorfor denne udbad sig nærmere 
Hedegørelse og Bcvisligheder .7 

Stirtamtmand Sehestedt var d. 26.- 27. Aug. 1722 i Kerteminde, 
hvor han holdt "Visitation" paa Haadhuset (S .'s Dagbog og Hist. 

· Aarbog l 921, TI 596, hvor de af Magistraten afgivne Besvarelser 
findes trykte) . I Svaret paa Punkt 30, Forholdet mellem Magi
straten og Borgerskabet m . m ., udtrykte Magistraten sig med en 
vis Forbeholdenhed: "Herved haves for Tiden intet at erindre, 
men al Ting paa alle Sider saavidl vides rolig ." - Men i 1732 
var der slor Ufred mellem de to Haadmænd, dels om nogle usand
færdige Beskyldninger, som HØyer havde fremsat mod SchØthz 
-- som det synes gaaende ud paa, at S. interesserede sig noget 
for stærkt for KØbmand Hans Hoppensachs Hustru - dels om 
nogle Kreaturer, som Høyer uden de andre Magistratsmedlem
mers Samtykke havde indtaget til Græsning paa Magistratens 
Embedsjord Gedskovshoved, og som SchØthz havde fjernet som 
"optagne".*) Det har næppe været med blide FØlelser, at Høyer 
saa Schøthz ryk.ke op i Borgmestersædet, da den gamle Merehel 
dØde i 1733, men Uenighederne indenfor Magistraten spores dog 
ikke mere i Akterne, og iflg. BØgh forestod SchØthz sit Borg
mester-Embede "med stor Myndighed og A!lseelse, men ogsaa 
under store AnstØd og Fortrædeligheder". 

Som anden Haadmand udnævntes nu Peter Morville, en Søn af 
Sognepræst Henrik Morville i Køng og Hustru Kirsten Gregers
datter Krog. Sidstnævnte var i sit fØrste Ægteskab med Forman
clen i Embedet, Jakob Jespersen Bager, Moder til Borgmester 
SchØthzs Hustru. 

Peter Morville var KØbmand i Kerteminde og byggede sig en 
stor Købmanclsgaard ved Langegades nordre Ende (nuvær. N·r . 81 
- 87 ved Hj. af Skolegade). BØgh giver ham fØlgende Skudsmaal : 
,) Almindelighed roses denne Mand meget af alle, thi han havde 

•) Se h erom nærmere i Hist. Aarbog 1920, II, 463--466, hvor bl. a. Høyers meget 
ydmygende Afbigt overfor SchØthz findes tryl<t. 
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Raadmand "orYill es C Ha!'(! l rH•dbrudl 102·1 og 1\J:liJ. 

et muntert og behageligt Væsen og lod se Redebonhed og Ærlig
hed mod dem, han havde noget med at gøre . Han skal haYc rejst 
meget i sine unge Dage, men ikke omsonst, thi han vidste alle 
Vegne at fØre sig Købmandskabel til Nytte, hvori h an siges at 
have været den snildeste ~land paa dette Sted ." - Paa en af 
disse Rejser blev han fanget af Svenskerne, der ansaa ham for 
Spion og kastede ham i haardt Fængsel paa Fæstningen Karlsten 
ved Marstrand, hvor han skulde have været henrettet, men bl€v 
befriet, da Tordenskjold erobrede Fæstningen; men han havde 
været betynget med saamange Jernlænker og Bolte, at han siden 
da gik ganske krumbØjet. - Han dØde af Vattersot i 1738 i sit 
51. Aar, og nu bl ev det ved Reskript af 12. Decbr. 1738 bestemt, 
at der fremtid ig kun skulde være en Raadmand i Byen. Det var 
nemlig en bevidst Bestræbelse fra Regeringens Side at faa sam
menlagt nogle af de mange smaa Embeder og Bestillinger, der 
fandtes i hele Landet, hvilket bl. a . havde givet sig Udtryk i et 
almindel igt Reskript af 26. April 1737, hvori Kongen udtaler sig 
im od, at der holdes de mange J\Iagistratspersoner, der ikke af 
Embedets retmæssige Indtægter kan have nØdtØrftigt Udkomme, 
hYad der giver Anledning til mange uheldige Forhold og Mis-
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brug.') Som en videre UdfØrelse af disse Tanker blev det nu 
endelig ved Reskript af 10. August 1742 bestemt, at Byfoged
embedet, som da var ledigt som FØlge af, at Byfoged Bie for Em
bedsforbrydelser var dØmt til Landsforvisning, skulde overdrages 
Borgmester Schøthz, saaledes at han skulde beholde Borgmes ter
Indtægten og som Byfoged nyde de uvisse Indtægter a f dette Em
bede, medens den visse LØn i Penge eller J ord er skulde ti lfalde 
Byen. Og naar Byfogedtjenesten ved Schøthz's DØd eller paa an
den Maade blev ledig, skulde næste Raadmand "ascendere" 
(rykke op i hans Sted), indtil kun en Person blev tilbage som 
Byfoged, "hvorpaa hans LØn af Byen, Jord eller Penge, skal af 
Stiftamtmanden regleres og af Kongen approberes". - Da der 
som nævnt kun var en Raadmand, nemlig HØyer, tilbage, bleY 
han SchØthz's EfterfØlger i Byfogedembedet, da denne paa Grund 
af Svagelighed trak sig tilbage i Begyndelsen af 1747 (han dØde 
i Oktbr. s. A.) . - Men det blev ikke den fordums Organist for
undt at virke ret længe i Dommerhvervet, idet han allerede dØde 
d. 27. Decbr. s . A. - Hermed var da den sidste Person af den 
gamle By-Magistrat gaaet bort, og fremtidig skulde den af Kon
gen udnævnte Byfoged staa i Spidsen for Bystyret. 

Men der var imidlertid i al Stilhed skudt en anden Faktor frem 
til Deltagelse heri . Det var "de eligerede Mænd". Hvorledes denne 
Institution er skabt for Kertemindes Vedkommen de, lader sig 
ikke med Sikkerhed oplyse. Nogen Lovhjemmel haves oprindelig 
ikke; fØrst ved et Reskript af 2. Marts 1787 gives der nogle Reg
ler for deres IneHørelse i de danske Købstæder, og om Valgmaa
den findes der fØrst almindelige Regler i Reskript 24. Marts 1797. 

') Til Ros for Kerteminde Borgerskab maa det her indskydes, at Tanken om en 
saadan Embeds-Sammenlægning alt var opstaaet indenfor dels egne Rækker. Af Rets
bogen for 9. April 1731 sees det, at der paa Initiativ af d en n edenfor omtalte Nikolaj 
.Jakobsen Bi erfreund var affattet en Supplik til J{ongen om at faa Byfoged- og l\lagi
strats-Embederne sam lede hos en Øvrighedsperson, Byfogden, ligesom i Bogense. Be
grundelsen herfor er bl. a., at 2\Iagistratspersonerne var b esvogrede med de bedste og 
m est formuende i Byen, samt at baade Borgmester Merehel og Randmand Schøthz drev 
stor ,.Negotie", og Høyer v ar Indehaver af en Mæ ngde Bestillin'ger. Ved denne Ordning 
maa de fattige lide, men efter Forslaget m enes Byen a t kunne florere. - Denne Supplik 
blev ved et Bud bragt til Nyborg og sendt under J{uvert til en i l{Øbenhavn boende 
Officer, der f1lr havde boet i l{erteminde. Ved d enne Forsendelsesmnade har man vel 
haabet, at Sagen kunde undgaa Magistratens og det stedlige Postvæ sens Opmærl<som
h ed (Raadmand Høyer var da tillige Postmester), m en dette lykkedes il<ke. - Det sees 
ikke, at der kom noget Resultat ud af Suppliken. - Ogsaa Byfoged Hornemann frem
kom med et lignende Forslag, hvorved han jo kunde haabe at forbedre s in økonomis!«· 
Stilling. (Skr.10. Aug. 1733 til Stiftamtet -- umiddelbart efter Borgmester Merehels 
Død - Pakke 270). 
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De forekommer dog allerede fra 1723 i Kerteminde,8 og det an
tages af P. :\lunch ( .. KØbstadstyrelsen i Danmark"), at Stiftamt
mand Sehestedt ud fra sin tidligere Embedsvirksomhed har for 
udsat, at der fandtes eligerede (udvalgte) Mænd overalt i Køb
stæderne, og at man derfor - da han kort efter a t være bleven 
Stiftamtmand i Odense, sendte SpØrgeskemaer til l{Øbstæderne 
i Stiftet og bl. a. ønskede Oplysning om de eligerede ~lænd -
ikke har vidst bedre at klare sig end at lade de fra gammel Tid 
eksisterende Taksereborgere gælde for eligerede Mænd. En lig
nende Opfattelse udtales allerede i 1789 af Kertemindes davæ
rende Byfoged, den yngre Bendz, se Hist . Aarbog 1919, II 411-412 . 
Her faar man tillige at vide, at de oprindelig var otte, men at 
Antallet ved Stiftamtmandens Resolution af 4. Maj 1776 var neel
sat til seks. •) ;\ledens Raadmændene oprindelig var Handlende, 
og Haanclvce rkere ikke kunde opnaa Raadmanclsposter, var der 
ingen saaclan Beg rænsning for de eligerede ~lænds Vedkom
mende. Om deres Valg fØr 1797 vides Intet m-crmere; Byfoged 
Bendz siger blot, at hans seks eligerede :\f~-cnd · - tre Handlende 
og tre Haandva~rkere - var udnævnte af ham, dog efter Indstil
ling af Flertallet af hele Borgerskabet. - Dette blev nemlig ved 
særlige Lejligheder af ?llagistraten indkaldt til .. Raadstuesam
ling", r. Eks. til Valg af Taksereborgere som foran nævnt, eller 
naar Regeringspaabud skulde kundgØres. Disse Samlinger synes 
ikke altid at have haft Borgernes Interesse . Saaledes besv:l' rede 
:\fagistraten sig i 1722 over, at den ikke nØd .. GehØr og Lydighed" 
hos Borgerskabet, idet der kun lll!hdte 2 ~~ 3, naar de r indkaldtes 
dertil; St iftamtmanden tillod derfor i\Iagistraten at mulktere de 
modvillige og inddrive BØderne ved Udpantning.9 

De eligerede :\læ nd synes som Hegel al haYe fungeret for LiYs
tid, medmind re de forlod Byen eller fØlte Alderens Tryk; nogl e 
af dem rungerede en Snes A ar eller merc. En kel te af de eligerede 
:\lænd har tillige været Kæmnere, undertiden flere Aar i Træk : 
hvorvidt de ha r beholdt Stillingen som eligerede samtidig, kan 
ikke siges med Sikkerhed, idet Paagældende da ikke har med
underslucvel de ØYriges H.eYisionspaategning paa Kæmnerrcgn
skabet, som han se!Y har aflagt. -- · Del er ogsaa Yanskeligt at 

·) Resolutionen lindes i 1\ crtcmind e Byfoged s ind k. Breve 177G· ug begrunder Ned
>ed telsen med Byens Lidenhed. Imidlertid blev Antallet dog i 1794 uf Stiftamtet for
boje t til olle efter d e e ligeredes q~e t Ønske (Retsbogen 1!\. :\!at· ts 1 i!H 1. 
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afgØre, om de eligerede Mænd altid har været fuldtallige, da 
Kæmnerregnskaberne - ogsaa fØr 1776 -- sædvanlig kun er 
paategnede af 5 eller 6; kun ganske enkelte A ar findes alle 8 
Navne derunder. 

Som FØlge af den Maade, hvorpaa Begrebet "eligerede Mænd" 
var opstaaet, kan der ejheller udtales noget om de oprindelige 
Valgbarhedsbetingelser. Saa meget kan dog siges, at man altid 
holdt sig indenfor Grundejernes og de Næringsdrivendes Kreds 
og stadig fulgte den Regel at fordele Posterne ligelig mellem 
Handlende og Haandværkere. Derimod haves der intet Eksempel 
paa, at en Embedsmand, som jo ejheller havde Borgerskab, er 
blevet eligeret Borger. - Da Kredsen af dem, man valgte, saale
des var begrænset, og disse ofte var beslægtede eller besvogrede, 
tager det sig ofte ud, som om Hvervene var "arvelige" . Saaledes 
var Herman Nielsen Broeh eligeret Borger fra 1723 til sin DØd i 
1727; efter ham fulgte hans Svigersøn Nikolaj .Jakobsen Bier
frcund, og efter dennes DØd rykkede fØrstnævntes SØn Niels Her
mansen Broch ind . -- Skrædder Hans JØrgensen Koch var lige
ledes blandt det første Hold af eligerede Mænd; senere kom hans 
Svigersøn Skomager Claus Mortensen ind og atter senere dennes 
Søn Morten Clausen, der ligeledes var Skomager. Flere lignende 
Tilfælde kunde anfØres. 

Der var saaledes gennem Aarhundredets fØrste Halvdel efter
haanden skeet den Forskydning i Bystyret, at Borgmesteren og 
de to Raadmænd var forsvundne og erstattede med en Byfoged 
og de eligerede Mænd. Det vil derfor være naturligt at standse 
lidt paa dette Punkt for at omtale de øvrige kommunale Embeds
mænd i det her omhandlede Tido;;rum. 

Medens Byfogden som nævnt kun var Dommer og derfor ikke 
kommer i Betragtning her i denne Periode, indtog Byskriveren 
derimod en Dobbeltstilling; dels skulde han fØre Retsprotokol
lerne, dels skulde han fØre Byens Anliggender i Pennen. Ogsaa 
denne Stilling har kun været slet aflagt; endnu langt ned i Aar
hundredet er ByskriverlØnnen kun 10 Rdl. aarlig og 4 Rdl. til 
Skrivemateriale. Hertil kom ganske vist Sportler for retslige Ud
færdigelser, men ogsaa denne Indtægt har sikkert kun været 
ringe. Derfor maatte man nØjes med de Kræfter, der kunde faas 
for billigt KØb, og vi finder da fra 1709 ansat som Byskriver en 
:Vfeldenborger ved Navn .Jørgen Fich, der havde tjent hos Stift-
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amtmanden i Odense, Joachim Pritzbuer, der selv stammede fra 
;vreklenborg og maaske har fØrt ham med fra sit Hj emland. Fich 
havde vel faaet noget Kendskab til Dansk, men det kan ikke 
skjules, at hans Udfærdigelser bærer Præg af, at hans Viden om 
vort Sprog kun er overfladisk. Selv om Datiden ikke stillede store 
Krav til Retskrivning, er hans Skrivemaade dog i hØj Grad "sær
præget", som naar han f. Eks . skriver "Hanske ~Iaager" eller 
"Pante for skrifning" (Handskemager - Panteforskrivning). 
Hans Formand, Hans Karstensen, havde tillige været Vejer og 
.Maaler; ogsaa denne Bestilling gled han ind i, og endelig kØbte 
han af sin Forgængers Enke dennes Ej endom paa Langegade, 
nuv. No. 14.10 - Fich dØde i 1731; hans Enke, Vibeke V-ilhelms
datter Graf, en Købmandsdatter fra Hibe, levede til 1770 (begr. 
19. Juni). Ved Fichs DØd blev de to Bestillinger adskilte. Til By
skriver udnævntes Niels Rosenlund, om hvem det hedder, at han 
i lang Tid havde tjent ved Frederik IV.s Hof som "Bagerskri
ver",U men han dØde allerede det fØlgende Aar. - Som Vejer og 
:\Iaaler foreslog de to af Magistratens Medlemmer (Borgm. Mer
ehel og SchØthz) Byfoged Hornemann, der betegnes som Borg
mesterens "Svoger", medens Haadmand HØyer foreslog Ananias 
Jakobsen Norup. *) Stiftamtmanden svarede d. 12. Aug. 1731,12 at 
han ikke fandt noget at erindre mod Valget af Hornemann, idet 
Forordn. 5. Maj 1683 overlod Valget til Magistraten, naar der kun 
blev indhentet kgl. Konfirmation derpaa. Men det varede ikke 
længe, fØr Piben fik en anden Lyd. Den 28 . Oktbr. s . A. sendte 
Stiftamtmanden Magistraten en skarp Bebrejdelse for dens Ind
stilling af Hornemann, hvad Kongen havde optaget unaadigt. 
Brevet slutter saaledes: "J eg maa have dem forstændiget, at de 
ikke saa lØselig burde have foreslaget Byfoged Hornemann til et 
ham ucompeterencle Embede .. . altsaa have de en anden Gang 
at se sig bedre for, at ikke noget stridigt mod Lov eller Forord
ninger skal handles eller foretages ." 1a Anledningen til denne 
kraftige "Næse", var - ifØlge Supplikprotokol 1731 II, No. 352 (i 
Rigsarkivet), at man fan dl Bestill ingen uforenelig med Byfog
dens Embede, da han skulde paatale mulige Forseelser af Veje
ren og Maaleren. Og Hesultatet blev, at Vejer- og Maaler-Stillin
gen tilfaldt Norup (kgl. Reskript 19. Oktbr. 1731) . 

Denne Mand, der var SØn af KØbmand Jakob Pedersen Norup, 

· J Af Dom 22. Decbr. 1727 (Retsbogen) sees, at han da drev KornhandeL 
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en Svigersøn i Bager-Slægten, maatte Kerterninde By, særl ig dens 
Handelsstand, nu trækkes med i næsten 40 Aar, idet han vedblev 
at fungere indtil sin Død i Febr. 1770. :Man vil vist forgæves søge 
hans Lige, og hans Bedrifter vilde kræve et særligt Afsnit, om de 
skulde beskrives i Enkeltheder, ildesindet, chicanøs, ja ligefrem 
forbryderisk, som han var. Vejerboden *) lod han forfalde, Maale
og V~1'gtredskaberne var i Uorden eller falsl{e; under en Retssag, 
der var anlagt mod ham for Udstedelse af en falsk Vejerseddel, 
saa han sit Snit til at sluge Seddelen; han beskyldtes for at 
stjæle af Varerne; •') han indlod sig i Haandgribeligheder med dl· 
Hancllrnde, nægted e dem Vejersedler, ja truede endog Byfogclen 
med Stok i dennes eget Hus.H - Efter hans DØd blev Byfoged 
~I. Bendz hans EfterfØlger. 

Som Byskriver fungerede fra 1732 Frans Bornemann. Fra hans 
fØrste ·Funktionsticl hØres der allered e i 1734 om Uenighed mel
lem ham og den da nys udnævnte Byfoged JØrgen Seerup Bie. I 
Begyndelsen af Septbr. s. A. traf de sammen paa et Værtshus i 
Byen og bJcy da uenige om en Ubetydelighed. Det ene Ord tog 
det andet, og det endte med, at Bic kaldte Bornemann en Hunds
fol og beskyldte ham for at fØre et uchristeligt Levnet med sin 
Hustru, hYaCI der efter Bies ~'fening "fortjente Bremerholms 
Straf". Byskriveren tog til Genmæle med at kalde Bie en "Ertz
Canaille, Æreskænder og LØgner". Herom fØrte de to Embeds
mc-end saa Retssag i henved et Aar! Hvorledes Samarbejdet mei
IC'm dem som Dommer og ProtokolfØrer har været herefter, kan 

•) "Vrjerhusf't" var en tj æret Træ bygning af Eg<·- og Fyrrctønnn e1· n1ed Tegltag, 
opført i 16S7 ved Borgmester Johan Glysings Foransta ltning.I5 Den Iaa paa Havnep lad 
sen tæt syd for den nuvæ rende Toldbod, pnu det Sted, hvor J{onfercnsraadinde Brciggc
mann i 1783 fil< Tillatleise til at bygge et Lysthus.IG Dette sidste sces paa Billedet i 
Hisl. Aarbog 19211. TI, l!i9 (den lille, hvide Bygning med py•·am ideformet Tag til venst•·•· 
i Bi li ed et). 

**) Eksempelvis l<an efter Retsbogen d. 12.l\Iaj 1732 samt 5.- 6. April 1734 nævnes. 
at han af en Sæk Humle havde fjel'llt'l 18 Pund og lagt 3 Stene i Stedet, at han paa 
1-Lispuncls Loddet med ){ridt h aYde sk reYet et romersk Femtal, at han havde sømmet 
Bly nnd•·•· den ene \'ægtskaal, afpressede d e Handlende Ost m . m., tog Vejerpenge over 
Taksten o. s. v. - :lien det maa tjene noget til hans Undskyldning, at han var meget 
forarn1ct. T 1734 ,~ ~n· han ,,med Hustru og 7 s tnaa Børn geraadcn i ydcrstc Artnod ved 
søskade og andre Fatal i t et er ved Købmandshandel" og spgte d erfor om at maatle ud
sætte Bækken ved Kirked ij rcne eller indsamle vecl en 1\ollel<tbog i Hs. Maj.s Riger og 
Lande, men fik Afslag (Supplikprot. 1734 II, No. 306) . Af andre Aktstykl<er - navnlig 
Od. Amts Arl<iv, PI<. 270 - sees dog, at disse Tab og Ulykl<er er overgaaede Norup, f\'11' 
han udnmvntes til Vejer og Maale•·, men hans SkriYelser er affattede med en saa ejcn
clommelig .,Retskri,' ning", saa vidtlØfti ge, forvirrede og ofte helt ubegribelige, at det 
ikke lønner sig a t søge at tra~nge til Bunds i dem; endogsaa :II agistra ten udtaler, at 
den "nærer TYivl 0111. hvnd l1Hll1 skal sl11tte 0111 hans Forstand 11

. 
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man tænke sig. Bie blev iØvrigt dØmt fra Embedet i 1740, hvor
imod Bornemann blev siddende i sit til 1757, men mod Slutningen 
af hans Funktionstid havde han atter SammenstØd med Byfoged 
Bendz. Den nærmere Omtale heraf opsættes imidlertid til det 
fØlgende Tidsrum. 

Ved Siden af de nævnte kommunale Embedsmænd havde man 
ogsaa forskellige Bestillingsmænd, der tog Del i Styrelsen som et 
dem paalagt borgerligt Ombud. Den vigtigste af disse var "Kæm
neren", Byens Kasserer og Regnskabsfører. IfØlge Danske Lovs 
3~5~1 skulde Borgmester og Raad hvert Aars 2. J anuar vælge 
en Kæmner (eventuelt flere) og den afgaaende inden 14 Dage 
aflevere Beholdning og Regnskab til EfterfØlgeren. ~ ~len da der 
ikl-:e affattedes noget 0Yerslag, og man nøjedes med at afholde 
de allernødvendigste Udgifter, hvortil man fØrst udskrev kom
munal Skat, naar det ikke længere kunde undgaas, var det ofte 
Tilfældet, at Kæmneren maatte staa i Forskud og ved Regnskabs
afslutningen fik Penge tilgode, som han saa selv rnaatte se at 
faa hos Eftermanden. Som FØlge heraf kunde kun nogenlunde 
Yelstillede Folk bruges til Kæmnere, og de sørgede som oftest for 
at slippe fri, naar Aaret var omme. Dog er der flere Eksempler 
paa, at Kæmnere har .ladet sig genvælge flere Aar i Træk; saa
ledes var Laurits Ballum Syv fØrst Kæmner fra 1728 til 1733 og 
derpaa atter fra 17 46 til sin DØd d. l. Septbr. 17 51; efter ham vir
kede Niels Jakobsen Bager til 17 59, da han paa Grund af Svage
lighed blev fritaget, og umiddelbart efter ham fulgte Hans Bæ
rentsen til 1766. 

Saa va r der yderligere et Utal af Smaalwerv, der paalagdes 
Borgerne, og Antallet af de Personer, man havde at vælge imel
lem, var meget begrænset. For det fØrste var Byens SØfarende, 
baade Skipperne og Fiskerne, jo ved deres jævnlige og tildels 
langvarige Fraværelse afskaarne fra at komme i Betragtning, 
selv om de undtagelsesvis havde lØst Borgerskab -- dette var 
selvfØlgelig en Betingelse for at være Borger ~ og dernæst kunde 
de fattigste ikke bruges, hvor det drejede sig om Oppebørsel af 
Penge eller anclet Pengeansvar. ~ Om alle disse Hverv skal nær
m e re berettes i det fØlgende. 

Af lØnnede Bestillingsmænd fandtes der en Politibetjent, der 
oftest benævnes ,.Byens Tjener", en Natvægter og en By hyrd e. 
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Tiden efter 17 47 

Ved denne Periodes Begyndelse var som foran omtalt Byfoged 
HØyer den eneste kongevalgte Øvrighedsperson i Byens Styrel se . 
- Efter Høyers DØd i Decbr. 1747 blev Otto Jakobsen Bul! By
foged .*) Han var en No rdmand, der havde studeret Retsviden
skab i København, hvor den ju ridiske Eksamen nylig var indfØrt 
ved Universitetet iflg. Forordn. 10. Febr. 1736, og havde gjort sig 
fordelagtig bekendt ved i 1743 og fØlgende Aar at udgive et "Al
fabetisk Register over Danske og Norske Lov", et for sin Tid 
virkelig godt og fyldestgørende Arbejde, der nærmest kan lignes 
ved et Nutidens LovleksikonP Desværre forsumpede han i de 
smaa Forhold i Kerteminde, hvor han henfaldt til Drikfæ ldighed 
og Embedsforsømmelser. 

Efter ham fulgte saa de to Byfogder af Navnet Bendz, Faderen 
Morten B. ( 1750- 72) og SØnnen Lars Chr. B. (1772- 96), begge 
retsindige og dygtige Embedsmænd, skØndt uden videnskabelig 
Uddannelse; deres velskrevne og udfØrlige Udtalelser til Stift
amtet i mange Embedssager er en vigtig Kilde til vor Vielen om 
Byens Forhold i deres Tid. **) Det virker som et Pust fra., en nyere 
Tid, naar i\I. Bendz i 1751 i sin AnsØgning om, at det da ledige 
Embede som Herreelsfoged i Vinding, Bjerge og Aasum Herreeler 
maa blive ham overdraget foruden Byfogedst illingen, begrunder 
sit Ønske om forøget Indtægt med, at han anscer det for upas
sende, at Embedsmænd befatter sig med borgerlig Næring, hvoraf 
mange Ulemper kan opstaa.18 Han kunde nol< trænge til bedre 
Indtægter, idet hans faste LØn da kun var Forpagtningsafgiften 
af Gedskovshovecl, som udgjorde 74 Rdl. 2 Mk., og de uvisse 
Sportler ca . 20 Rdl. aarlig. - Efter L. Chr. Bendz - der ligesom 
Faderen dØde i Embedet - udnævntes .Johan Bluhme til Byfoged 
og fungerede indtil 1809. Alle disse Byfogder - af hvilke Morten 
Benclz iØvrigt som en særl ig kongelig Naadesbevisning fik Borg
mestertitel i 1768 (se herom Hist. A ar bog IV, 391-401) - sty
rede altsaa Byen i Samraacl med de eligerede ~lænd. 

Uneler dem virkede saa et uforholdsmæssig stort Tal af Bor
gere, der som foran n ævn t maatte udfØre de paagælclencle Hverv 

·) Da Forf. i .,Fra 1\erlemindes Fortid" li, 10- 35, h a r gi vet en Del biografiske 
Oplysninger om Byfogderne, henvises til denne Bog om nærmere Data og Rildes teder . 

.. ) Et smuld Minde er sal dem i .,Biogr afisl<e Optegnelser af Toldin spektør i K 9l 

hcnhavn, Etatsraad Hans l\fuus", d er havde b egyndt sin Løbebane som Rontorisl hos 
dem fra 1770 til 1779 (se Personalhist. Tidsskr. , 5 RI<., 2. Bd.). 
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uden Godtgørelse, som en Borgerpligt, dels i Byens, dels i Kirkens 
Tjeneste. - Fra 1754 findes der en Fortegnelse 19 over disse Be

tillinger, hvoraf man faar at vide, at der var 57 Hverv at for
dele paa 50 Borgere! Foruden de 8 eligerede Mænd var de vig
tigs te : 

2 Overformyndere 
2 :VIedhjælpere for Præsten 
5 Brandofficerer 
l Stempelpapirsforvalter 
l Kirkeværge 
l Fattigforstander 
1 Kæmner 
-! Taksereborgere. 

Hertil kom fØlgen de Smaabestillinger: 

8 Stokkemænd [Retsvidner] 
4 Tavlemænd [formodentlig Ombærere af 

Kirkens "Tavler " n: BØsserl saml 
20 Rodemestre. 

Disse sidste skulde opkræve Skatterne, og her synes man jo 
nok, at fæ rre kunde have gjort det. lVlen man havde den Regel, at 
de r ti l hvert særskilt Formaal opkræ Yedes en særskilt Skat, og 
de rfor maatte man have 4 Rodemestre for at opkræve Fattigskat, 
2 for at faa Organistlønnen ind, l til Grundskatten , 12 - en for 
hnr ;\Iaaned - til a t kræve Indkvarteringsskat og endelig l til 
Doktorskatten . *) Skatteopkrævning har jo aldrig været behage
lig, og derfor har man Yel fordelt Smerterne paa saa mange som 
m ulig. 

Paa dette Sted maa Byskriver Bornemann omtales som den 
idste Embedsmand i denne Stilling, idet Byslu·iverembedet ved 

hans DØd i 1757 henlagdes under Byfogden. Som foran anført 
Ya r han udnævnt i 1732, men efter at Byfoged Bendz var kom111et 
til Roret, viste det sig, a t Retsbøgerne for fl ere Aar tilbage var 

• ) Som et Kuriosum kan bem ærkes, at d en særli ge "Doldorskat" - til Lønning af 
tiftsfysikus og andre Embedslæger - bortfaldt iflg. For ordn. 15. Septbr . 1832, men at 

man ikke desmindre trolig opl<ræ ved e den i I'ertemi nde i samfulde 35 Aar d erefter, 
.ndtil end elig en behjertet Postmester i 1867 fandt Anledning til at besvæ re sig d er
o..-er, hvorp aa Justitsministeri et i Skr. 16. Septbr. 1867 u rltalte, at den fo r læ ngst burd e 
ha..-e væ ret afskaffrt.20 
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mangelfuldt førte: saalecles var en i 1749 afholdt Auktion over et 
Hus slet ikke indfØrt, saa at der ikke kunde gives SkØde derpaa; 
i et DØdsbo var flere Dokumenter ikke ineHørte i Skifteprotokol
len, saa at Benclz maatte tilfØre de manglende . 

IfØlge Benclz's Erklæring til Stiftamtmanden Yar Bornemann 
baacle drikfælelig og synssvækket, derfor ude af Stand til at fØre 
Protokollerne, fillige betegnede Bendz ham som taabelig, uvittig 
(v: uforstandig), chicanøs og fuld af Fortrædelighed; han næg
tede Bendz Udskrifter af Protokollerne til Embeclsbrug, med
mindre Benclz vilde betale Gebyr derfor, ja nægtede ham endog 
at efterse Protokollerne, vilde ikke skaffe Politiprotolwl o. s . v. 
Bornemann afgav en Moderklæring, hYori han stærkt paataltc 
Benclz's Selvraaclighed og formentlige Forbigaaelse af Byskrive
ren. Bornemann udtaler i Erklæringen endvidere, at han ikke vil 
lade Protokollerne komme ud af sit Hus, men Benclz kan seh 
eller ved et Bud lade dem efterse der, eller ogsaa naar de mødes 
i Retten og derved "have al den Tilsyn med mig, han bØr, uden 
at jeg har nØdig at være hans Slave for intet eller at gØre Op
Yartning paa min Alderdom i hans Hus, helst siden han nyder 
den 4' Del af min Bestillings uvisse Indkomster, for han assisterer 
mig ved sin Skriverdreng." - Men iØvrigt faar man af Erklærin
gen en Forestilling om, at Bornemann var Økonomisk meget slet 
stillet, idet han takker Stiftamtmanden, Grev Rantzau, for udvist 
Bevaagenhed paa Brahesborg sidste Sommer "som den, der hjalp 
mig af den haarde Betryk, jeg da var i ..... (haaber, at Hantzau) 
ikke slaar Haanden af mig, thi saa er det ude med mig, og der er 
da intet andet for mig end den yderligste Armod og den for
smædel igste Foragt, daglige Chicaner og en kummerlig Alderdom 
i min enlige og fast forladte Tilstand . .... men Bendz's Skarns 
Forestillinger viser hans hadefulde Hjærte, der brænder som i 
Had og .Misundelse imod mig." 

Hen paa Eftersommeren 1753 fik Bornemann Ordre fra Stift
amtmanden om straks at mØde hos denne med sine Protokoller 
til Eftersyn; antagelig har Bornemann haft en claarlig Samvittig
hed paa dette Punkt, idet han undskyldte sig med, at han ikke 
i Høstens Tid kunde faa nogen Vogn at le.ie dertil, men at Bendz 
nu havde lovet at hjælpe ham med at faa Orden i Sagerne. Der 
synes nu at være kommet Fred imellem de to Embedsmænd, men 
det har dog nok været Bendz en Lettelse, da han d. 25.1\faj 1757 
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kunde indberette, at Bornemann nu var dØd, ved hvilken Lejlig
hed han tillod sig at haabe paa, at han efter LØfte maatte faa 
Byskriverembedet, hvilket ogsaa skcte.21 Henneel var da alle 
Byens jurieliske Embedsstillinger samlede hos Bendz. 

li. BYENS UDSEENDE 

I det omhandlede Tidsrum strakte Byen sig fra Langebro til 
Langegades daværende nordligste Punkt ved Peder :VIøllers 
Stræde, og Vestergade endte omtrent, hvor nu Tvæ rgade udmun
der. ~Iod Øst Yar Stranden den naturlige Grænse, hvor nu Strand
njen lØber. Indenfor denne Linie Yar Gaderne omtrent de samme 
som nu, kun Troliegade er - som Adgang til Jærnbanestationen 
- gennembrudt ved Aar 1900. Imidlertid Jaa der indenfor den 
angivne Ramme mange Haver og dyrkede Vænger ud til Gade
linien, særlig langs Vestergades yderste Ende. Her havde Syd
siden siden Svenskekrigens Ødelæggelser kun været svagt be
bygget. I fØrste Halniel af det 18. Aarh. forsyandt efterhaanden de 
sidste Huse paa denne Strækning, saa at Provst BØgh omkring 
1770 havde Kornvænge her. FØrst et Stykke ind i det 19. Aarh. 
kom der atter Huse her. - Til Gengæld blev SØndergades (nu 
Fiskergadc) Sydside efterhaanden bebygget. Her havde oprinde
lig været HaYCr og Kaalgaarde ud mod Fjorden, saa at Beboerne 
paa Gadens Nordside havde ret fri Udsigt over Vandet, men i 1761 
Yar der dog opstaaet 14, ganske vist smaa Bygninger fra Langc
bro vestpaa. 

~Jen iØvrigt veed man ikke synderlig mere om Byens Ud
seende, end hvad Dolmmenterne kan fortælle os, eller hvad man 
kan slutte sig til af de endnu bevarede ældre Bygninger. Disses 
Tal svinder jo stadig, og særlig den sidste ~Ienneskealder har 
ryddet stærkt op iblandt dem. Vel findes der i Pontoppidans 
,. Danske A ti as" fra 1767 baade en Grundtegning og et Prospekt 
af Byen, men den fØrste er baade ufuldstændig og unøjagtig, og 
det sidste, der Yiser hele Byen seet fra Syd med Langebro i For
grunden og de tre VindmØller længst mod -:\'ord, giver ild e mange 
Enkeltheder. 

J 1761, da den fØrste Brandtaksation op loges, idet al J e Byen s 
Bygninger da indtegnedes til Forsikring, yar alle Bygninger und
tagen Sognekirken og det nm·ærencle Toldkammer af Bindings-
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værk. Raadhusei, der ligesom nu laa ved Torvet, kun helt ud i 
Gaclelinien, siges i 1722 at være "inden og uden jammerlig for
faldent" ,22 og man kan derfor ikke undre sig over, at Magistraten 
i 1718, da der var kommen en kgl. Befaling om Indretning af et 
Fængsel, maatte skrive til Stiftamtet: "Her i Byen er kun et ringe 
Fangebus, sammenslagen af Fjælle under Raadhuset, som ej an
derledes har været udi Mands Minde, thi naar nogen Delinkvent 
er vorden paagreben, er den vorden af Borgerskabet bevogtet udi 
Corps de Garde;*) ellers er her Fængsels-Jærn med Bolte, og hvad 
videre dertil behøves; thi at faa et Fængsel indrettet, uden Vagts 
Holdelse, skal blive denne fattige By meget kostbar." 23 - Det 
kunde dog nok gaa an at anbringe BØdker Erik Rasmussen, der 
havde drukket sig fuld og været "uanstændig i Ord og Gerning" 
mod Vagten, paa Vand og BrØd i 3 Dage i Raadhuskælderen, men 
de to Fanger, der sigtedes for Drabet paa Sognepræst Horne
mann, nemlig hans Enke og Student Laurits Mørch, turde man 
ikke lade sidde der, men overførte dem til Odense Arrest.24 -

Byfoged Bie lod i Slutningen af 1734 optage Syn over Byens Ar
resthus, og Synsmændene kom til det nedsiaaende Resultat, at 
det var i saa daarlig Stand, at uden særlig Vagt kunde ingen 
Arrestant forvares der . Da han Nytaarsaften s. A. lod to Personer 
arrestere for en formodet Sædelighedsforbrydelse, maatte han 
anbringe K vinden i sit eget Hus, medens Manden blev sat i "Tyve
hullet", der angives at have været "neden i Qværnhuset" (Rets
bogen 6. Decbr. 1734 og 17 . Jan. 1735). 

Imidlertid blev Raadhuset dog opfØrt af nyt i 1738 (se Hist. 
Aarbog 1921, II, 601), men kun af Bindingsværk med en Skal af 
Grunelmur paa Fa\;aden; Udgiften var 745 Rdl. og blev fØrst 
fuldt betalt i 1746. Det var en to Etages Bygning, og af Bilagene 
til Kæmnerregnskaberne fra Aarhundredets sidste Fjerdedel sees 
det, at der paa Raadhuset var Værelser for Bytinget og PoliN
retten samt Forsamlingssal for Borgerskabet; endvidere var der 
i Bygningen indrettet Vejerbod, "Brandhus", Ryttervagt samt 
"Arresthuller og -kammer", det sidste vel nærmest for Gælds
arrestanter. 

Blandt Raadhusets Inventar25 er opført "Byens Fane af rØd 
Silke, hvorudi staar C. 5. 1675", samt Byens Tromme og nogle 
Straffeinstrumenter, saasom "en spansk Kappe med Hat, en Fedel 

•) M i li tær Vagtstue. 
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med Klokke og et Del inkvent-Jærn til begge Ben og en Kæde til 
Haanden".*) - I Vejerboden fandtes en stemplet Jern-Alen og 
d ~falm-Pottcm aa l , og endelig opfØres flere Aar i Træk fØ lgende 
ku riØse Genstande: "en gammel KorntØnde og en d ito Skæppe, 
.,om formedelst den 
to rste er for liden, 
og den sidste for stor, 
er kasseret." l\lalm
Pottemaalet er endnu 
beYaret paa Pol iti
kontoret, og Trom
men er sandsynligvis 
den samme, som enel
n u lejlighedsvis be
nyttes til "Ucltrom
n ing" af ofl"ent ligc 
Kundgørelser. 

De fleste af Byens 
Beboere ejede seiY 
Hus og Hjem, om end 
m aaske tarvel igt og 
ri nge, men der fand 
tes ogsaa Lej eboliger 
ro r Smaafolk, især i 
' idegaderne og i Bag-

. ."...a , "",'_,.... Y • 

.. ...,, 

Den spanske Kappe (efter O. :N ielsen: 
Kj Øh enhavn paa Holhergs Tid). 

bygninger til de store Købmanclsgaa nle paa Langegade. Saaledes 
laa der en Del Smaahuse eller "Boder" i Strandgade bag Kirken 
Jg i de yderste Dele af Vestergade og Præstegade. De tilhØrte 
Byens større Næringsdrivende, men fl er e af dem gik dog efter
haanden over til Lejernes Selveje. 

Paa Byens Hovedstrøg, Langegades sydlige Halvdel, havde de 

· J ,. Uen spanske 1\appe", en TØnd e m ed Hul i Bunden, saa at den kunde hænges 
., er DelinkYentens Slmldre, findes paa Nationalmu seet. - Fedlen v ar et violinlig

·•Ende Straffe i nstrument, et Slags A ag af Træ, forsynet m ed tre Huller foran hinanden, 
~aa l edes at det kunde spæ ndes om Deli nkventens Hals og Haand led. Over Hovedet gik 

n Bpjl e m ed en JOol<l<e eller Bjæ lde, d er ringede under Gangen; paa en anden BØjle 
~unde Yæ re anbragt en Ræ veh a le ell er li gn. - Straffen anvendtes d els for Skovtyveri, 
del s paa }(y inder, d er h ørte under militæ r Ret, indt il d en afskaffedes v ed Parolbefaling 

f 1. Decbr. 1811. - H. C. Andersen h esl<river nøje i sin Fortælling ,.0. T ." (2. Del, 
Kap. XXIII ), hvorledes Fedelstrafren anvendt es paa en Underofficersdatter; han kan 
haYe seet Optrinet i sin Barndom. - Baade den spanske J{appe og Fedlen maatte Syn
lPr en bæ re offentlig gen n em Byen und er Bevogtning. 
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Jles le Ejendomme lo Elages Forhuse til Gaden i 1/61, men iØHi~t 
var Husene næ sten on·ralt paa en Etage; saalcclcs Yar kun tre af 
Forhusene i Præstegade paa to E tage r. I denne Gades Yes tend e 
laa nogle usl e Sm aahuse, der ofte betegnes som " Barakker": de 
tilh Ør te nogle af de større Grundejere, der benyttede dem til Sol
dalcrk\·arterer. Nog le af disse Barakke r betegnes et Sted som 
"Slraabodcrne", idet de yar forsynede med Straatag.2a Iøuigt 
klages der alle red e i 1739 oYer den umaadclige ~længde Straa
tagc og Brædclegavle, der findes i Byen.27 ~Iod Straatagene i KØh
st::eclernc havde Regeri ngen a ll erede fra det 16. Aarhundrede fØrt 
en s tadig, men forgæ Yes Kamp. I Kerteminde YedbleY de cnclm1 
i mange Aar; enkelte Steder i Byen hele det 18. Aarh. ud, bl. a. 
i den Form, at Forhuset var teglhængt ud mod Gaden, men straa
tækt til Gaardsiden.~8 - H\·or elendi ge Forholelene kunde blive, 
sees af et cl. 6. Jan . 1/72 tinglæst SkØde paa et Hus i Præstegade , 
der beskrives som forhen bestaaende af 11 Fag Gadehus og 9 Fag 
Tværhus, "men nu n æstendels neelfaldet af Ælde og Fon·aacl
nelse". - En enkelt moderne Foranstaltning fra Periodens Slut
ning maa dog nævnes, nemlig at man i 1790 fik malet Husnuln
rene over Porte og GadedØre, saaledes som del nu paabudt n ·d 
Plakat af 29. Septbr. 1789 .29 

Brolægningen i Gaderne var i Regl en et Lag runde "Knokkel
sten", som endnu kan konstateres ved Kloakarbejder o. l., h n> r 
man meget ofte fineler denne gamle Brolægning 1-1 i\Ieter un
der den nuvæ rende Kørebane. Fortovene, hYor saacl:::mnc oyer
hovedet fandtes, var næppe bedre, og de ansaas endd a ligesom i 
andre Byer som tilhØrende Grunelejerne eller dog fortrinsYis til 
Afbenyttelse af disse. Bl. a. havde Købmændene for Skik al lægge 
Tømmer paa Fortovene ud for deres Ejendomme, hvad der dog 
i visse Situationer kunde Yære en Fordel, som naar ~Iajor Liitkcn 
i en Klage til Stiftamtmanden cl. 16. Oktbr. 1790 siger, at endog
saa Hoveelgaden om Vinteren kunde ligge i et saaclant Søle, "at 
Gaden snart ikke er til at passere, medmindre man Yil krybe 
frem paa Tømmeret".30 - Endnu i 180-±- 05 skriycr Danske 
Kancelli til Stiftamtet om Gadelygters Anbringelse for at forc
bygge Skade af det T Ømmer, som KØbmændene i Byen efter gam
mel Skik havde Iiggenele paa Fortonne.31 Indtil da haYcle man 
ikke kendt til Gadebelysn ing; vilde man færdes ude en m Ørk 
Aften, maatte man altsaa forsyne sig med en Haancllygte. 
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Ordentlige Hendestene fandtes næppe overalt; saaledes hedder 
det f. Eks. i Hetsbogen d. 27. April 1733: .,Byfoged Hornemann lod 
læse en skriftlig Forelæggelse til de i Strandstrædel (n: Strand
gade) boende, at de lader deres U renligheder og Skarn bortføre 
fra deres Fortove og forsyne deres Stenbro, saaledes at ikke Van
det skal haw sit TillØb til Skibsbroen (o: Havnepladsen), og det 
idag inden 4 Uger, saafremt Vedkommende ikke takker sig selv 
for den Ulejlighed deraf vil falde." Samtidig forlangte han, at 
.. Privethusc" ud til Gader og Stræder skulde afskaffes inden 
1-l Dage. 

Seh· paa Hovedgaden var det endnu galt fat saa langt ned i 
Tiden som i 1790, da de tre Naboer l\fajor Liitken, KØbmand 
.\"ikolai Giinther Taapken og Bager Hans \Vendelboe (nuvær. 
Langegade 40, 42 og 44) kom i Konflikt, fordi Wendelboe havde 
la det "f01·hø.ic og zire Fortovet ud for sin Gaard med en Sten
dam,') som er sat midt for VandlØbet i Renelestenen og opstem
mc r Vandet mod sit naturlige LØb og aldeles stopper det", saa at 
:\Ia joren forudsaa, at han til Vinter vilde blive nØdt til at lægge 
en Flydebro fra sin DØr for at komme ud paa Gaden. Striden af
fodtc lange Klager til Byfogden og Stiftamtmanden, E rklæringer 
og ~Ioderklæringer med gensidige Beskyldninger for "Skidenhed 
og Urenlighed", Aktstykker,32 som giver et godt Begreb om, hYad 
man dengang kunde vente sig i Retning af Hygiejne. Den bag 
YC d de nævnte Ejendomme lØbende Strandgade var paa dette 

ted ,.saa opfyldt med GØdningss teder og Skarnhobe, at Brolæg
ning og Hendestene ej er at se . . . .. saadan en Gade findes ej
he ller i nogen Landsby i Fyen, men alene i Kerteminde". Ma
joren kunde derfor ikke komme til sin Haw i Strandgade uden 
ad en lang Omvej, .. skØndt Strandgade baade er Kirke- og MØlle
Yej samt Vej til Malkning og Vandhentning". Byfoged Bendz er
klæ rer dog herom, at der paa dette Sted ikke er en eneste Beboer 

trandgade, men lutter Baghuse og Haver, hvorfra der er Ud
~ang til Hovedgaden, og Strandgades Beboere paa 2 nær bor lige 
bag Kirken, hvor der er Fortov og Vej ind til Kirkegaarden, og 
til ~!Ølle-, Malke- og VandhentningsYej kan de betjene sig af den 
~od e og rene Bagyej langs Stranden. Bendz har ikke fundet det 
to rn Ødent at forbyde Beboerne af Langegade, som har Baghuse 
elle r Hawr ud til Strandgade, at bruge denne Gade til GØdnings-

· J En Ræ ld< e 1\ antst en (ell er maa sl< c en brolagt Ovcri< Ørsel). 
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steder, naar den kun kan passeres med Vogne - hvilket ganske 
vist ikke Yar Tilfældet i Liitkens Formands, Oluf Algreens, Tid, 
da han lagde sin GØdning midt i Gaden, uden at nogen klagede. 
~u kan den altid passeres med Vogne og til Fods, "naar man da 
ikke just har Tøfler paa". Det var i 1790! Man kan da ikke un
dres over, at Svinene endnu en Del Aar gik lØse paa Gaderne. -
Wendelbos "Stendam" afl'Ødte iØvrigt en vidtlØftig Retssag, som 
paadømtes d. 5. Septbr. 1791. Ved Dommen blev han under en 
daglig Mulkt af 24 Skilling tilpligtet at sænke Rendestenen nogle 
Tommer, at bØde l Rigsdaler til Fattigkassen og betale 5 Rigs
daler i Sagsomkostninger. 

Ved alle Adgange til Byen var der Byporte med Stakitlaager, 
nemlig "Langebro Port" ved Langegades Sydende og "Hinds
holms Port " ved dens modsatte Ende, medens Vestergade (eller 
Munkebogade) endte med "Munkebo Port" der, hvor Landevejen 
til Odense begyndte. Ved disse Porte var der Acciseboder, hvor 
Konsumptionsbetjentene opkrævede Afgift af alle Varer, som til 
Lands tilførtes Byen. Oppebørslen var bortforpagtet mod en fast 
aarlig Afgift til Staten; det bleY altsaa Forpagterens Sag at faa 
det mest mulige ind ved Opkrævningen. Sligt gjorde naturligvis 
denne Afgift endnu mere forhadt; Befolkningen fristedes til 
Smugleri og drillede Betjentene efter Evne. 

Portene kræyede stadig Vedligeholdelse, hvad der sees af Kæm
nerregnskaberne, ja i 1718 klager Konsumptionsforpagteren 
endog over, at Portene i 9- 10 Uger ikke har været lukkede eller 
kunnet lukkes, saavel som over Byens slette Indhegning, hvorved 
Smugleri let blev muligt_3:l Omkring 1760 blev alle Portene om
byggede, saa at de to fØrstnævnte endog siges at være smukt pa
nelede og maled e med Byens Yaaben anbragt foroven . - Af et 
i 1923 fremdraget Maleri paa Lundsgaard fra denne Tid sees det, 
at Langebro Port var en rØdmalet T ræport, omtrent som Indgan
gene til DyrellaYen ved KØbenhavn . lØvrigt var hele Byens bebyg
gede Del hegnet med Torngærder, og ude paa Bymarken fandtes 
ingen anden Bebyggelse end de tre VindmØller paa Bakken Nord 
for Byen og et "Hyrdehus ". 
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III. BYENS BEFOLRNING 

Tallet paa Købstadens Beboere holdt sig næsten hele Aarhun
dredet igennem under 1000. I 1672 angives Folketallet til 642, og 
Yed den fØrste almindelige Folketælling i Danmark i 1769 var 
der 706 Indbyggere; atten Aar senere var der kun 5 flere . I den 
tØrste Del af Perioden laa der dog en Garnison, fØrst Fodfolk, 

.. enere Rytteri, antagelig et Par Hundrede Mand, hvormed de 
ovennævnte Tal maa forØges. Endelig ved Folketællingen i 1801 
naas Tallet 1045. 

Af den civile Befolkning var en forholdsvis stor Del Embeds
og Bestillingsmænd. Foruden Øvrighedspersonerne var der Rir
kens og Skolens Folk, Sognepræst og Rapellan, Klokker og Læ
rere. Indtil 1740 var Skolen en Latinskole med en Rektor og en 
eller to "Hørere", men i H. t. Christian VI.s Forordn. af 17. April 
1739 blev den omdannet til en "dansk Christendoms-samt Skrive
og Regneskol e"; ved denne var ansat en Skolehol der.*) 

Den foran omtalte Accise eller Ronsumptionsafgift krævede 
fo ruden Ronsumptionsbetjentene tillige en Kontrollør. - Det er 
fo ran nævnt, at Borgmester Merehel havde den egentlige Told
afgift i Forpagtning, og at hans Søn Chr. Carl l\Ierchel aflØste 
ham som "Tolder"; han fungerede indtil sin DØd i 1746. Men en 
)iyordning indtraadte omkring 1760, da man gik over til den nu 
brugelige Oppebørselsmaade. Fra denne Tid fungerer der regel
mæssig en kgl. ansat Toldoppebørselsbetjent (mod Periodens 

lutning kaldet ToldinspektØr) . Disse Embedsmænd synes at 
ha Y e været ret velstillede; dette gælder saaledes om InspektØr 
Brøgger, der ejede Gaarden nuvær. Nr. 9 paa Hj . af Torvet og Ve
;tergade, og hans EfterfØlger Tobias Nascou, som endog i Va
kancen efter L. Chr. Bendz's DØd var konstitueret Byfoged. 

Postvæsenets Bestyrelse var derimod en saa ringe Virksomhed, 
a t den som Regel var overdraget en af Raadmændene, senere hen 
Byfogderne (se nærmere "Fra Rertemindes Fortid" II, 45). 

Alle de nævnte Personer stod udenfor det egentlige Borgerskab. 

· ) Den gamle Latinskolebygning, et lo E t ages Hus N. ø. for Sogn ekirken, var falde
færdig, hvorfor Kirkeinspektionen lod tre Haandværkere syne den cl. 17. Aug. 1740. De 
frem satte Fors lag om at opføre en Nybygning i en E tage med en Kvist paa 3 å 4 Fag, 
om ifølge deres specificerede Overslag v ilde koste ca. 125 Rcll. Paa Grunden blev da 

med en Bekostning af 160 Rdl. opfØrt d en Skolebygning, som- ganske vist forl æ ngst 
opgivet til Skolebrug- stod ind til Sommeren 1932, d a den neelbrødes for a t gi ve Piaels 
for Folkebiblioteket, men iøvrigt er den nu genopstaaet i .,Den gamle By" i Aarhus. 

e ioui gt Hist. Aarbog 1919, II, 416- 418, og J<irkeinsp. Arld,· 1740.) 
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;\len i Datidens Forstand Yar delte endda endnu mere begrænset, 
idet man til Borgerne kun henregnede de Næringsdrivende, der 
havde tage l Borgerskab, al tsaa navnlig ikke Svende eller andre 
~1Iedhjælpere hos Handlende eller Haandværkere. SØfolk og Fi
skere sees ejheller at have haft Borgerskab, hvilket derimod ofte 
nu Tilfældet med SkibsfØrere. Desværre er der ingen Borgef
skabsprotokoller bevarede fra Perioden, og der synes ogsaa at 
have hersket nogen Uorden ved Borgerskabers Udstædelse; saa
lecles besværer Byfoged Hornemann sig i 1732 over, at der ikke 
benyttes Stempelpapir til Borgerskabsbrevene.34 Det er derfor 
ikke muligt at opstille nogen Statistik over de Næringsdrh·encle. 
Af den i Hist. Aarb. 1916, l, Side 576 trykte Indberetning sees det, 
at der i 1735 var en halv Snes KØbmænd og 57 Haanclværks
mestre, af hvilke de 12 Skomagere elannede et Lav, Skrædderne, 
BØdkerne og Hanelskemagerne ligeleeles hver sit Lav, henholdsvis 
med 4, 5 og 7 Mestre. Snedkerne, Smeclene og Murmestrene ud
gjorde et fælles Lav paa l 2 Mestre, medens de andre Haanclværk 
kun havde l a 2 Mestre hvert. Men ved Reskript af 26 . Jan . 1740 
bleY det paabudt, at de i Fyens Stifts smaa Købstæder værende 
Haandværkere skulde indtræde i Odense Lav, forsaaviclt Lavene 
ikke var bevilgede af Kongen, men "ved Misbrug" bevilgede af 
de stedlige Øvrigheder. Herefter maa i hvert Fald nogle af La
vene være forsvunden for en Tid, men i 1754 stiftede Byens 
3 Skræddere paany et Lav i MedfØr af Kgl. Bevilling af 24. Aug. 
1753. 

Fra 1762 fineles en Li ste over Borgerskabet (dal. 19. ;\htrts),3:; 

hvoraf fremgaar, al der da ialt var 48 Borgere, fordelte paa fØl
gende Næringer: 7 Handlende ("Handelsmænd" og "KØbmænd"), 
7 Skomagere, 4 Felberedere (Garvere), 4 Snedkere, 3 Skræddere, 
3 Møllere, 2 Smede, 2 Handskemagere, 2 BØdkere, 2 Drejere, 
2 Slagtere, l Sadelmager, l l\Iurmester, l Rebslager, l Hattema
ger, l Guldsmed, l Væver og l Kromand, medens 3 Borgere op
fØres uden angiven Næring. Noget lignende har Forholdet an
tagelig været Aarhundreclet igennem. Pontoppidans "Danske At
las" ( 1774) angiver Indbyggerne saaledes: l Sognepræst, 1 Ka
pellan, l Organist, l Byfoged, l Tolder, l KontrollØr, l Vejer og 
.Vlaaler, 14 KØbmænd og 42 Haanc!Yærkere (deraf 8 Skomagere), 
og Byfoged Bendz opfØrer i sin Indberetning af 178H (Hist. Aarb . 
II, Side 411) Repræsentanter for 20 forskell ige Haa nclYærksfag, 
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ialt 43 Mestre, og 11 KØbmænd . Undertiden næ\'nes i Akterne 
enkelte andre Næringsdrivende, saasom Gartner ("Urtemand"), 
TØmrer, Glarmester, Parykmager og Tobaksspinder. 

Paa Listen savnes mærkværdigvis Bagere, men af dem har der 
dog været enkelte, imidlertid bagte man vel i stor Udstrækning 
i Hjemmene. Endvidere fo rekommer der af og til en Farver, som 
dog drev Næring efter kgl. Bevilling.36 Brændevinsbrænderi dre
\"CS ogsaa, formentlig af Købmændene som BierhYerv, ligesom 
flere Borgere havde Værtshushold. Men iØvrigt bestod KØbmands
handelen mest i Handel med Korn, Tømmer, .Tærn, Tjære, Sall 
og lign. grove Varer, Isenkram, lidt Kolonialvarer ( "Gewiirzer") 
samt "nogle faa Styl<ker Cattun og SilketØj til Huer for BØnder 
og andre ordinaire Qvindfolk, Bændler og des!. " .3 7 Derimod siger 
Byfoged Bendz i 1756, at "her ikke i 1\fands Minde har været no
gen Alen-Kram -Handel af Silke eller uldne Varer, idet saadant 
kØbes i Odense eller Nyborg" . Der var nemlig -efter hans Mening 
ikke synderlig Trang til slige Varer i Kerteminde, hvor der ikke 
Yar "smukke eller fornemme Folk som i Odense", men mest 
Fiskere, Matroser og Haandværkere, som selY forarbejdede deres 
Klæder. 

Skipperne drev iØvrigt ogsaa Kornhandel for egen Hegning ved 
a t opkØbe Korn hos Landmændene og fØre det til Norge til Salg 
der . 

Endelig haYde mang~ Borgere Avlsbrug i Byens Jorder, navn
lig med Kohold. Hvert Foraar toges Køerne paa Græs i "Kohaven" 
mod Græsleje-Betaling til Kæmnerkassen, og paa Strandlodden 
"F eden" Syd for Langebro græssede Faarene. Fra 1753 indfØrtes 
den Ordning med den dyrkede J ord, at denne inddeltes i 13 Ho
Yedlodder og hver af disse atter i halve, trediedels eller fjerdedels 
Lodder, hYoraf enhve r af Borgerskabet, der ønskede det, kunde 
faa Jord til Leje mod en Betaling af 8 Rdl. 4 Sk. aarlig for en hel 
Lod. Byfogden fik fremtidig 100 Rdl. i Løn sam t fr i Brug af en 
hal\· Lod og 4 HØYeders Græsning.38 

Læge og Apotek saYnedes ganske indtil 1795- 96, og man 
maa tte i denne Henseende hjælpe sig, som man bedst kunde. Om
kring 1730- 40 konkurrerede Kirurgen Andreas Risum og "Felt
skær " Conrad Nyendahl i Byen (se Hist. Aarbog 1931, V, 59- 61 ) . 
I 1756 maatte man nØjes med Hans Philip Høeg, "som forhen 
har Yæ ret Apoteker-Swnd og endnu iblandt hj æl per N~)dtræn-
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g ende for en eller anden Skade eller Svaghed" .39 Forøvrigt næv
nes han samme Aar som Politibetjent, og Byfogden kunde da med 
Held benytte sig af hans særlige Sagkundskab ved Ligsyn over 
en ulykkelig Selvmorder. Paa Borgerskabs-Fortegnelsen af 1762 
findes han anfØrt som 42 Aar gl. , uden at nogen Næring er ved
fØjet hans Navn. Han ejede imidlertid efterhaanden flere forskel
lige Ejendomme i Byen,40 og da han ved sin Hustrus DØd i 1789 
skiftede efter hende, registreredes der et Par Køer og to Arbejds
Yogne, saa man maa antage, at han har drevet lidt Avlsbrug. Det 
sidste Spor, denne alsidige Mand har sat sig, er da han cl. 17. Aug. 
1796 blev jordet paa Kirkens søndre Side, og der blev ringet med 
de 2 smaa Klokker. - l 1762 spurgte Stiftamtmanden, om det 
kunde lade sig gØre at faa en Kirurg bosat i Kerteminde, men 
Byfoged Bendz sYarecle, at dette var umuligt.4 1 Imidlertid findes 
Eskadrons-Feltskærer Anton Wilhelm Holtzapfel som Ejer af 
en Ejendom paa Vestergade (nu Nr. 8- 10) fra 1767 til sin DØd 
1790. Han behandlede Syge, men nævnes ogsaa som Kromancl .42 

~Ien hvad enten de Næringsdrivenele havde Borgerskab eller 
ikke, har Tilværelsen sikkert for de allerfleste været kummerlig. 
Særlig gælder dette om to kritiske Perioder, den store noreliske 
Krig i Aarhundredets to fØ rste Tiaar, og Ticlen efter 1760, da 
fØrst den preussiske Syvaarskrig nødte Danmark til at holde en 
betydelig Hær ved Grænsen, og clerpaa Ruslanel truede os med 
Krig, som heleligvis blev ved Truslerne . 

.'\.!l erede i den fØrste af disse to P erioder forefaldt der hyppige 
Tvangsauktioner over Byens faste Ejendomme. - Købmands
enken Sidsel "afgangne Ananias Jespersens" fik cl . 30. Novbr. 
1711 ~ioratorium, saalænge Krigen varede, "i Henseende til hen
des ved trende ulykkelige Skibbrud lidte Skade" .43 - Handels
mand Lorentz Sehlott skiftede d. 18. Maj 1702 efter sin fØrste 
Hustru . Boet havde da en Formue paa 2849 Dl., Gælden var 2053 
Dl., Beholdningen altsaa 796 Dl. Han var iflg. BØgh en fornem 
og formuende Mand, der haYde været Forvalter paa Schelenborg, 
og beklædte gennem en lang Aarrække Stillingen som Kerte
minde Kirkes Værge. ~len i 1718 hedder det om ham, at han 
ikke engang formedelst Sygdom og SkrØbelighed kan erhverve 
en Skilling til Hustru og 4 smaa umyndige Børn.44 - Om en an
den af Byens Købmænd, :\Ielchior Kjær, siges ved samme Lejlig
hed, at han blev ganske ruineret ved Kreditorers Angribelse i 
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.-\ a rene 171-!- 15 og ikke har BrØd for sig, Hustru og seks uop
fpdte Børn.45 - Købmand JØrgen Thestrup fik d. 21. Jan. 1710 
Bevilling for sig og Hustru paa at holde Vinkælder i Kerte
minde.46 Herved spandt han imidlertid ikke Silke, thi han lod de 
ta ngnc svenske Officerer, som under Krigen var indkvarterede i 
Kerteminde, drikke paa Borg for hele 823 Rdl. *) I dette noget 
tYivlsomme Kray gav han ved Obligation af 10. Decbr. 1720 Sog
nepræst Wanda! i Vindinge Pant for 133 Rdl. 3 l\Ik. ll Sk., og i 
1721 beklager han sig over sit Tab ved Krediten og over sin i 
1716 lidte SØskade ved SamsØ.47 

~ogle enkelte yelstillede Borgere fandtes dog endnu paa denne 
Tid . Foruden Schøthz nævnes i 1718- 20 Jens Thomasen Wiger, 
"som enhver er bevidst sidder udi en god Næring og Tilstand" . 
Han haYde oprindelig været Ridefoged paa Lundsgaard, men 
haYde senere nedsat sig som KØbmand i Kerteminde (nuvær. 
~r. 8- 10 paa Vestergadel og havde i 1720 forpagtet Konsump
tionen. Samtidig forekommer den foran nævnte Jens Ottesen 
Langemach, "som virkelig har den bedste Handel her i Byen, 2 
Skibsparter og en af de bedste Købmandsgaarde" .48 "Hans Næring 
bestaar udi Krohold, og at han om Sommerdage selv farer paa 
SØen, hvor han bruger nogen liden Korn-KØbmandskab." 48 Han 
Yar Postmester fra 1721 til sin DØd 1728 og boede paa Langegade 
(Nr. 44, nu Telefon-Central) . Et Legat paa 20 Rdl., som han 
skænkede Kirken til Vedligeholdelse af sin - forlængst slØjfede! 
- Begravelse, opfØres endnu paa Kirkens Regnskab. - Endelig 
maa nævnes, som den maaske mest formuende Mand i Byen, 
Herman Nielsen Broch, der i 1690 byggede den endnu bevarede 
Gaard paa Langegade, hYor Banken for Kerteminde og Omegn 
har Lokal e, og hvor hans Navnebogstaver H. N. S. B. sees paa 
Indskrifttavlen over DØren . Senere blev han ogsaa Ejer af Naho
gaa rden mod Nord, nu Sparekassen. Han omtales af Magistraten 

") Det synes i Øvrigt, som om de svenske Fanger her som andetsteds i Landet har til
fø rt Befolkningen et Fremmedelement. Det hedder saaledes hos Bøgh om Jakob Linde
mand, der hlev viet i J{erteminde i 1720, at han var tagen til Fange i Tønning i 1713, 
da Stenback maattc overgive denne Fæstning. Han opnaaede at blive Ejer af flere store 
Gaarde i Byen (Langegade 8 og 35 ), endvidere var han Kæ mner i 1724 og elige ret Bor
ger fra 1741 til sin Død i 1748. Baade han og "ærlig og mandhaftig Karl" Peter Lauren
t i n , d er blev viet her i 1714, var iflg. Forlovererklæringerne i Kirkebogen fØdte i Sø
dermanland. Laurentin blev ogsaa Kæmner i Byen; hans Søn blev eligeret Borger, 
1\irkevæ r gc, Fattigforstander m. m. - Ogsaa Andreas Lundin, der blev gift med Raad
mand \Veghorsts Enke og var Grundejer i Byen omkring 1720, var en I{rigsfange a f 
s ,·en s l< Herkomst. (Od. Amts Arldv Pk. 268, Læg 8- 183). 
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i Skrivelse af 28. Febr. 1720 med de Ord, at han il<ke mere kan 
an se es som en Købmand, men som en GæsteYært, der mest en 
leYer af Krohold og Tapperi 48 - altsaa hvad vi nu vilde kalde 
Hotelejer. At han var blandt Byens mest ansete ~Iæncl, fremgaar 
af, at han var blandt det første Hold af eligerede Borgere i 1723. 
Han blev begra ,·et cl. 4 . Juni 1727. - Hans Søn Niels Hermansen 
Broch havde ogsaa "Selskabslokaler" sammesteds; her holdt 
r. Eks. Sø fol k ene den i His t. A ar bog Hl20, II, 470 omtalte Sam
lllenkomst i 1734. 

~len langt værre synes Forholdene at have været i 1760- 90. 
f hvert Fald lyder Klagerne langt kraftigere og hyppigere end i 
den fØrste Periode, og begge Byfogder Bendz støtter dem med 
\·ægtige Ord ved Indsendelsen til Stiftamtet. 

S<:-crlig forhadt var den Ekstraskat, som Regeringen maatte 
paalægge i 1762, og det kan ikke nægtes, at den maa have været 
overordentlig trykkende. Enhver, der Yar over 12 Aar gammel, 
skulde sYare 8 Skill. maanedlig, altsaa l Rdl. om Aaret, og For
a:ldrene skulde betale for deres umyndige BØrn. De aller fattigste 
slap ganske vist, men deres Portioner fordeltes som Tillæg paa 
de mere velstillede. - P. A. Heiberg angreb Ekstrasl<atten i sin 
satiriske Fortælling "Rigsdalersediens Hændelser", men den 
I.Jibeholdtes lige indtil 1812 . - Det synes, som om Embedsman
den, der skulde inddrive Skatten, var ansvarlig for, at hele Be
ls~bet indgik. l hvert Fald besY<:crer Byfoged Bendz sig i 177 2 over, 
at han selv maa udlægge, hvad der resterer for fattige, dØde og 
bortl1yttede, og spØrger, om ild<e BelØbene maa u dredes af Fat
ligkassen, hvad Sognepræsten - som denne Kasses Bestyrer -
ikke vilde gaa med til.49 

Ydermere havde Kongen i 1760 udskrevet et Tvangslaan, hvoraf 
Fy,cns Stift skulde skaffe 30000 Hdl. I den Anledning foreslog 
Ben d z, at Byen skulde optage et Laan paa l 000 R cl!. mod Pant 
i en Del af Byens Jorder ( Gedskov og Kohaven, nu Vejlevang), 
da BelØbet ikke kunde skaffes i Byen selv, hvor flere Gaarde stod 
Øde, Havnen var i slet Tilstand, Skibsfarten ophØrt og Kredit til 
Kornhandel ikke kunde opnaas.50 Laanet blev saa optaget hos 
Kaptajn Steensen paa Klarskov.51 

Om Havnen hedeler det iØvrigt i 1763, at "SØbryggen" (o : Bol
\'ærket) var meget skrØbelig, saa at det kunde befrygtes, at den 
\ ed Storm og HØ.i Yancle blev "hrækket op" og tilligemed de for-

Årbog for Odense og Assens Amter 1937



79 

:ojcde Skibe Yild e driye ind paa Langebro og fon-olde Havari 
paa denne . 3~ Byfogclen og de eligerede Mænd søgte i 1765 om 
Hjælp til SØbryggens Istandsættelse, og om at maatte optage et 
Laan paa 500 Heil. dertil hos ~fajo r Pflug i Kertemincle.523 Imicl
!~ r ticl bleY det ved Heskript af 23. Aug. 1765, da Bolværkerne var 
-..aa fo rfaldne, at Fylden skred ud i Havnen, tilladt at laane det 
Gl ysingske Legats Midl er dertil. BelØbet udgjorde. 500 "Hel!. Cro
ner " ell er 53 1:} Heil. Com·ant, og der udstedtes en Obligation der
for med l. Prioritet i SØbryggens Indtægter og 2. Prioritet i Gecl
-,koY og Vejlevang. Obligationen findes endnu, og BelØbet, nu 

1062 Kr. 50 Øre, forrentes stad ig af Havnen til Fattigvæsenet. 

I 1762 beordredes der Udskrivning til Hæren, og Byen skul de 
.. tille H ~land og 10 Heste. Byfogden spurgte i den Anledning 
.~t i ftamtet, om ~landskabet maatte "presses" blandt de unge og 
uform uende Borgere,') som dog ikke kunde skatte noget til 
Byen .33 Af Borgerskabet var der ingen, som kunde være tjenlige 
at udtage som Hestfolk, men alle blev tilholdte at forsyne sig med 
.Side- og Overgevær" og øve sig i Focleksersits "efter nærmere 

Owrlæg og Foranstaltning af hvem og hvorledes det skulde 
.. ke" .3·1 Hesultatet blev imidlertid kun et nyt Skattepaalæg til dette 
Fonnaal paa 740 Rcll., en Udgift, som Borgerne efter Byfogdens 
.\f ening ikke vild e kunne udrede "uden deres aller yderste Huin 
og Dynen af Sengen " .55 I 1766 var man paa Fortvivlelsens Han~!. 
De el igerede ~lænd affatt ede en Kl age over Borgerskabets Elen 
dighecl .56 Det h edele r heri, at der ~I aaned for Maaned pantes for 
Eks traskat og Indkvarteringsskat hos hver ~l an d undtagen 5 ~~ 6 
fontelen de el igerede selv, som betaler, saa længe de kan, men 
fryg ter, at de ikke længe l{an vedblive. Ikke en eneste Borger ej er 
Gaard eller FartØj uden Gæld, og Handelen bestaar kun i nogle 
fa a Hundrede Tdr. Korn, som aa rlig udfØres til Norge. De opgØr 
Byens faste Udgifter til 3- 4000 Hdl. aarlig, heraf Konsumptionen 
175i) Rcll., Indkvarteringsskat 648 Rdl. og Ekstraskat 500 Heil. -
I tre .-\ ar har man nu haft en Eskadron indkvarteret uden at faa 
Bidrag dertil fra andre Købsta:der, og man haaber derfor, a l 

minds t Halvdelen af Indkvarteringsskatten maa blive erstattet, 
,. elle rs gerancler alle i yderste Armod og maa gaa fra Hus og 
Hjem" . 

· ) :\l an rrindrP, al Y ærn f' pli gtcn jkh e ilYil ede p aa J{ Øbstadbefollo1ingcn. 
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Byfogden sendte Klagen til Stiftamtmanden med sin Anbe
faling, hvori han kraftigt udmalede Borgerskabets ulykkelige 
Tilstand, "NØd, Jammer og Elendighed". Der var Fortrædelighed, 
ja endog Opsætsighed over disse to Skatler, som de hverken 
kunde betale eller uden Modstand vilde lade sig pante for. Under 
disse Omstændigheder er det forstaaeligt, al der blandt Borgerne 
Yiste sig saadanne oprørske Tendenser, som omtales i Hist. Aarb. 
1928, IV, 391. 

At Garnisonen i 1765 forlangte Lys og Varme til en nys anord
net Hovedvagt, fandt Byfogden med Føje "utaaleligt for den fat
tige By i disse haarde og besværlige Tider, da de fleste ikke selY 
har noget at bide eller brænde" .5 7 I ældre Tider ha Yde man hjul
pet Militæret paa en anden i\Iaade, nemlig ved at forlange, at der 
ved Langebro Port skulde afleveres "et maadeligt Stykke Ved" 
af hvert Læs Brænde, som BØnderne skovede Syd for Byen, i 
Henhold til en kgl. "Ordonnance" af 23. Novbr. 1716.58 

Hvorledes Borgerne selv klarede sig, sees bl. a . deraf, at Ride
fogden paa Lundsgaard d. 17. April 1730 paa Bytinge t lod ned
lægge Forbud mod "utilladelig og utilbØrlig Brændesankning af 
en Del af Byens Indvaanere, som daglig indfinde sig i Lunds
gaards Skov og uden Skovfogdens Tilladelse bortfØrer Brænde, 
som de endog afbryder af Træerne" . "Om nogen dermed betræ
des, skal de ej alene lide Tiltale efter Loven, men endog - om 
de sætter sig til i\Iodværge - modtage, hvad deraf paafØlge kan." 
- Navnet "Tyveleddet", som endnu bruges om UdkØrselen i 
SkovhjØrnet lidt V es t for Skovfogedbol igen, stammer maaske fra 
hin Tid. - Da det saaledes var blevet for risikabel t at skaffe 
sig Brændsel fra Lundsgaard Sko\', gik man ud til Hverringe 
Skovene Nord for Byen, ja sejlede endog til Romsø i lignende 
ulovligt Ærinde, saa at disse Skoves Ejer, Kammerherre Juel, i 
en Skrivelse til Stiftamtmanden af 24. April 1741 gør Rede for 
en Retssag, han i den Anledning havde maattet anlægge mod ad
skillige Borgere. 

Under al denne Elendighed er det helt velgørende blandt Ak
terne at finde et Privatbrev fra Byfoged Bendz til Borgmester 
Seidelin i Odense, hvori han giver et satirisk Billede af, hvorledes 
Borgerne har festet i Anledning af Christian VIT.s Salving.59 Et 
lille Uddrag af det mest karakteristiske af Brevet maa her an
fØres: 
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"Niels ...... har igaa r, Kongen til Ære, celebreret Salvings-
fes ten med Musik og Kanoners Lyd, Traktem ent og Bal den 
hele Nat, dog var der ikke et honnet eller skikkeligt Menneske, 
ud en begge Præs terne, som besøgte dem igaar Eftermiddags, 
af Frygt fo r de maatte ellers blive noget afkortet a f deres Offer. 
Res ten va r alene af Complottet, som har m aattet beta le Gildet. 
.Jakob Rasmussen, som agerede l\fa rschal og har været meget 
geskæftig, er formedelst Skyden imellem I-lusene idag indstæv
net til Brandretten - saaledes gaar det efter Ordsproget, paa 
Kl Øe fØlger Svi e, efter Glæd e Sorg .·) Jeg Yil haabe, det bliver 
publiceret i Aviserne, dog ikl<e med sine Omstændigheder, a t 
Kanonern e var som store NØglebøsser og Musiken af nogl e 
sam menskrabede Fuskere, som kunde gnide paa en Fiol og 
tude i et Valdhorn, liges aa godt som BØndern e til et Gade
stæYne . 

Gennem den Bendzske Satire skimler man, at der trods al 
Elend ighed dog paa Bunden af Befolkningens FØlelser laa en op
rig ti g Loyalitet over for Kongen og hans Hus - at den salvede 
:\[onark allerede da bar paa tydelige Spirer til Sindssyge, ka n 
man ikke forlange, at nogen i Kerteminde skul de a ne . 

Ogsaa den yngre Bendz tager kraftig til Orde i Borgernes In
teresse. I lVIaj 1773 beklagede han s ig over Byens ualmindelige 
Armod og Ekstraskattens Uudholdelighed; det var nu kommet 
saa vidt, at omtrent en Trediedel af Byens Ej endomme stod n æ
sten ledige eller beboedes af saadanne Folk, som var Byen til 
større Byrde end Fordel, mange maatte li gge i det bare Straa 
uden Sengeld;_~der; Randhuset og andre offentlige Bygninger 
maat te man lade forfalde af \\fange! paa Penge til nØdvendig 
Reparation.60 - I 1789 sendte han endog Kancelliet en AnsØg
ning om at maattc anvende militær Eksekution for at faa Skat
terne ind.61 Det va r et meget haar·dhændet :.\'Iiddel, bestaaende i, 
a t vedkommende Skatterestant fik Indkvartering af en eller fl ere 
:\Iili tære, som h an maalte underholde, lige til han betal te, men 
Bendz saa intet andet :\'liddel til at faa Skatterne ind, .,i hvor 
megen Umage jeg gØr mig ved selv nogle Gange maanedlig at gaa 
fra Hus til Hus og baade ved gode Ord og Trusler at formaa dem 

· ) I11g. Bra ndrets-Protol\.ollcn for 11. ?o.·l aj 17(i7 slap han d og "son t en ung og u).:: yn
dig )lan d" Jn ed rn Ad,·arsel. 
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til at bclale". Udpantning var unyttig, "da ingen ved Auktion vil 
byde lidet eller meget paa; hYad der er udpantet, som jeg mange 
Gange har prØYet." 

Den almindelige Forarmelse viser sig ogsaa i Skifteprotokol
len. De allerfleste DØdsboer er utilstrækkelige til Gældens Beta
ling, og Boernes faste Ejendomme vurderes kun til en BrØkdel 
af Brandtaksationssummen, hvilket udtrykkelig begrundes med 
de slette Ejendomspriser. 

Det er intet Under, at Bendz ved samme Tid i en Indberetning 
til Amtet som ~Iidler mod Krisen bl. a . nævner Ekstraskattens 
Ophævels~· . 62 Naar han tillige foreslaar Pengesedlernes IndlØs
ning med "Landets gode SØlvmønt, som yentelig ligger i Ban
ken", er han sikkert i god Tro, da hverken han eller andre Uind
viede kunde tænke sig, at der cirkulerede Pengesedler for mange 
~fillioncr Hel!., medens Bankens Metaldækning næppe nok naaede 
de Hundrecletusinde. 

Uneler saadanne Forhold l'orstaar man, at de kommunale Sager 
maatte Yæ re StedbØrn . Da der saaledes i 1\Iarts 1790 var SpØrgs
maal om Anlæg af en ny 16 Alen bred Vej over Feden fra Lange
bro i en lige Linie til Gærdet ved Lundsgaards Skov nær ved 
Skrækkenborg, m . a. O. Landevejen mod Odense og Svendborg, 
idel den gamle Vej mr Ødelagt af Stranden og i HØjvande saa 
Yanskelig og farlig at passere, al man ikke kunde forsvare at 
lade den ligge uden Istandsættelse, besluttede Byfogden og de 
eligerede ~lænd, at Anlæget sinilde ske ved Naturalarbejde. Men 
Borgerne klagede til Stiftamtmanden: Vejen var i samme Forfat
ning, som den altid havde været; det var nok ønskeligt, at den 
blev istandsat, lwis der blot var H.aad dertil - men "der har for 
mange Aar siden yæret talt om en ny Slange til Byens SprØjte 
at lade gøre, men har ikke kunnet faa H.aad dertil, hvilket var 
mere fornødent for Byens Frelse end at begynde paa en ny Vej 
i denne besværlige Tid" .63 

BrandYæsenet havde ellers - takkel yære Stiftamtmand Sehe
stedts Bestræbelser - allerede yæret bragt paa Fode fra 1737. 
I 0Ycrensstemmelse med det foran omtalte "Slmffesystem" fancl-

. tes der en særlig Brandkasse, hvortil der omkring 1760 paalig
nedes Borgerne ca. 32 H.dl. aarlig. :\len heraf lØnnedes Vægteren 
ugentlig med 3 ~Iark om Vinteren, 2! Mark om Sommeren, hvad 
der i alt bl ev ca. 24 H dl. aarlig; endYidere fik han StØvler paa 
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Byens Regning.6 J Der kunde da ikke blive meget tilovers til 
Branelredskabers Vedligeholdelse og Fornyelse, om end Brand
inspektØren som LØn maatte nØjes med Brugen af en halv Lod 
i Bymarken, lwortil dog kom det værdifulde Privilegium, al han 
Yar fritaget for TndkYartering.65. F Ølgen af denne Brandkassens 
minimale Indtægt blev, at den gik ind i del nye Aarhundrede med 
en mægtig Gæ ld, der af Kancelliet d. 12. Oktbr. 1805 opgØ res til 
.) 61 Rdl.,66 og som maatte afvikles ved ForhØjelse af Brandskatten. 

Et anclet kommunalt Væsen, der maattc lw~mpe med trange 
l{aar, var Fattigvæsencl. Den for Perioden gældende Ordning 
hYiledc paa en Forordning fra 1708, der for KØb s tæ dernes Ved
kommende havde indfØrt "Fattiginspektioner", bcstaaende af 
Sognepræsten, cl ~Iagistratsmedlem og to eller flere af Magistra
ten udnævnte Borgere, men Fattigvæsen ets Indtægter var ret 
usikre. Der fandtes vel fra ældre Tid enkelte Legater for Fattige, 
men iØ\Tigl skulde l\Iidlcrne tilvejebringes dels ved Skat paa 
kirkelige og wrdslige Embedsmænd af l pCt. af deres Embeds
indtægt, dels ved frivillige Bidrag fra Borgerne; hver efter sin 
Evne. ~led "Fri vi !ligheden" var det dog kun "saa som saa", thi 
den, der ikke bidrog, skulde til Straf have sit Navn læst op fra 
Prædikesloien. Senere hen gik man dog over til at paaligne Fat
tigskal, der kunde inddrives yed Udpantning. 

~len i 1722 crldærede Magistraten ganske aabenhjertigt til 
Stiftamtmanden, at man umulig har kunnet sætte de gældende 
Fattigforordninger i Værk for Kertemindes Vedkommende paa 
Gru n d af Indbyggernes slette Vilkaar,6; og endnu i 1789 siger 
Byfogclcn, at da Fattigkassens Indtægter er utilstrækkelige, gaar 
adskilli ge ud paa Lanelet ror at betle, "og det er ikke muligt at 
h<.t·mme uden yccl en Indretning for hele Landet paa en Tid" .68 -

I 1761 n Ød to ~Tænd, tre Kvinder og to BØrn fast maanedlig Pen
gehjælp, men hele Sunnnen udgjorde ku n 3 Rdl. 2 Mk. maancdlig, 
idet Futlighjælpen for hver belØb sig til 2 å 4 l\Ik.69 

Det er i det fo regaaende nævnt, at Byen havde Garnison. I Aar
hunclredets fØrste Del laa her Fodfolk, senere hen Rytteri, en Tid 
endog en hel Eskadron. l\Iedens ~landskabet var indkvarteret hos 
Borgerne, maatte Byen holde en ,)Iagasingaard" til Stalde, Fu
rage og Ud rustningsgenstande. Som saadan anvendtes en stor 
Ejendom paa Langegade, :\Tord for nuY. Bruunsstræde (nu Lange
gade 30, 32 og 34) .'0 Desuden boed e der Offi cerer omkring i Byen, 
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dels til Leje, dels som Selvejere. I Smaagaderne boede flere Ste
der aftakkede Soldater, Invalider og "Rytterlwner". Blandt Sol
daterne, der var hvervede af forskellige Nationaliteter, fandtes 
der ogsaa Folk af anden Trosbekendelse end Statskirkens. Saa
ledes jordedes i 1798 en Musketer, som endda var 80 Aar, i Kir
kens Fattigjord, med den Bemærkning "en Katolik", og kort efter 
ligeledes en Musketer paa 80 Aar "af det her liggende Garnison 
af Nyborg Detachement", som Yar Reformert. Trods sin hØj e 
Alder synes han altsaa at haYe været tjenstgørende, ligesom 
Musketererne Ludvig Mumme med sine 74 Aar, Peder Pras paa 
80 Aar og J ens Dani elsen, 66 Aar, der alle hØrte til nævnte Deta
chement og jordedes nd samme Tid. lØvrigt viste Tilstedevæ 
relsen af yngre Kræfter ved Garnisonen sig ved ikke usædvanlige 
FØlger, nemlig de "SlcgfredbØrn", der hyppig dØbtes i Kirken , 
og hvis F æd re "udlægges" som: en tysk Soldat, en Artillerist fra 
Holsten, en Stykkudsk o. s . v., oftest med TilfØjelse af, under 
hvilken Chef vedkommende tj ente. - Soldater var iØvrigt "pri
vilegerede" som Barnefædre udenfor Ægteskab, idet de - af 
Hensyn til Tjenestens Tarv - var fritagne for LejermaalsbØder, 
naar de fØrste Gang forsaa sig mod det sjette Bud. - Et Par Til
fælde, hvor Faderen helt kunde unddrage sig, nævnes i Kirke
bogen (Marts 1707 og Deebr. 1711); her anfØres nemlig Daab af 
den "dumme" Kvindes BØrn, m ed den TilfØjelse, at Faderen ikke 
kunde opgives, "saasom Kvinden var dum" (d. v. s. dØvstum). 

Men efter Kirkeritualet skulde baade Mænd og Kvinder, der 
forsaa sig mod det sjette Bud, staa "aabenbare (offentligt) 
Skrifte", altsaa afbede deres Synd i Kirken i hele Menighedens 
Overværelse. Denne beskæmmende Akt søgte man naturligvis 
at slippe for, som man bedst kunde. Fra KØbenhavn hedder det i 
1737 (Bruun: Kbh.III, 209), at man i Nikol ai Kirke Uge efter 
Uge kunde se Piger staa offentligt Skrifte, men ifØrte "Cabe
Ronnicher", *) saa man kun kunde se deres Næsetip. I en lille 
By som Kerteminde kunde sligt næppe hjælpe, da alle jo kendte 
hinanden, men havde man Raad til at betal e, kunde man ved 
kgl. Bevilling blive fi·itagen. * * ) 

Det maa sikkert haYe været en opsigtsvækkende Skandale, 
hvorom man kan læse i Kirkebogen i 1697 - altsaa ganske vist 

') fransk chapcron = HovedtØj, Hæ tte. 
'') Offentli gt Sl<rifte afskaffedes v ed Forordn. 8 . .Tuni 1767, Lcjermaa lsh i\der i 18 "1~. 
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et Par Aar fØr det 18. Aarh.s Begyndelse. Den 14. Juni blev KØb
manelssønnen Johan J Ørgen Hoppensach trolovet med afdØde 
Haaclmand Hans Hansen Uckes Datter Margrethe, og Vielsen fore
gik cl. 13 . Juli. Men ind imellem disse to kirkelige Handlinger 
hedder det: "24. Juni stod Johan J ørgen Hoppensach aabenbare 
Skrifte for sin begangne Forseelse og givne Forargelse mod det 
6. Bud," og en Maaned senere "stod Elisabeth Jokumsdatter 
aabenbare Skrifte for Horeri og udlagde Johan Jørgen " . - Det 
\'ides ikke, hvorledes det er gaaet i dette Ægteskab, der begyndte 
under saa slette Auspicier, men det varede dog til Johan Jørgens 
DØd i Juni 1714. - Enken giftede sig i 1718 med Købmand Niels 
Larsen (Lauri t zen) Friis. 

I denne Forbinelelse kan der være Anledning til at minde om, 
at KirkebØgerne her som andetsteds kan give betydningsfulde 
kulturhistoriske Bidrag. s·aaledes viser de en stor FØdselshyppig
hed -- et Barn hvert eller dog hvert andet Aar i en Familie er et 
almindeligt Træk, hvor ikke Ægtefællernes Alder er en naturlig 
Hindring - men ogsaa en paafaldende stor DØdelighed, baade 
blandt SpædbØrn og blandt Folk i deres bedste Alder. Grunden 
var naturligvis Mangel paa Begreb om Sundhedens mest elemen
tære Krav og den i Almindelighed slette Hygiejne. 

J ordfæstelserne fandt Sted dels inde i Kirken, enten under 
Gulvet eller i "aaben Begravelse", dels ude paa den lille Kirke
gaard, der omgav Sognekirken. Pladsen var vel nok dobbelt saa 
stor som den nuværende Kirkeplads, da der paa alle fire Sider 
er afgivet Grunel til Udvidelse af Torvet og Strandgade og til de 
Lo Færdselsveje "Nordre og sØndre Kirkerist" . Men ogsaa her 
fandtes KlasseforskeL "De Fattiges Jord" fandtes et Sted paa 
Kirkegaarden, "Garnisonsjorden" et andet, og den sØndre Side 
af Kirkegaarclen synes at have været regnet for finere end den 
nordre. I alt Fald jordes Honoratiores oftest paa den sØndre Side 
under alle Klokkers Ringen, medens Smaafolk jordes paa den 
anclen Side og kun ved de smaa Klokkers Klang. Endelig var der 
en Plads for de ulykkelige Selvmordere, af hvilke en blev jordet 
cl . 4. Juni 1768 "om Natten ved Enden af Kirken", og d. 9. Novbr. 
1771 blev "Pigen, som hængte sig selv, hensat efter Ordre afsides 
i Kirkegaarden". 

Ægteskaberne indlededes ved Trolovelse for Præsten i to For
loveres Nærværelse eller med disses Attest, og efter Lysning fra 
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Prædikestolen 3 SØndage efter hinanclen kunde Vielsen finde 
Sted .*) Der kunde dog godt hengaa flere Maaneder mellem Tro
lovelsen og Vielsen; dette Y ar i Reglen Til fældet, og n a ar man 
seer, at de Trolovede vies med kort Frist, tænker man uvilkaar
lig paa Holbergs Ord : "thi der maa iles dermed for visse Aar
sagers Skyld," (selv om Holbergs Vielgeschrey bruger Ordene i 
en noget anden l\Iening). Naar saalecles "velfornemme Ungkarl 
Balthazar Olufsen og Pigen Anna Cathrine Madsdatter" troloves 
cl. l. Febr. 1782 og vies allerede d. 15. s.l\I. - hvilket endda kun 
har kunnet lade sig gØre ved at nØjes med to Lysninger, idet 
SØndagene i 1782 faldt d. 3. og 10. Februar - forbavses man ikke 
ved at finde, at de Nygifte allerede cl. l. Marts næstefter havde 
deres FørstefØdte over Daaben. 

Den lidet tiltalende Skik, at en Enke eller Enkemand af prak
tiske, nan1lig Økonomiske Grunde snarest mulig søgte sig en ung 
Livsledsager, som saa paa sin Side efter at være kommet i Enke
stand, trøstede sig med en ung Ægtefælle, er saa hyppig, at den 
næsten er Regel. Denne Skik cireves til næsten forargelige Yder
ligheder. IfØlge BØgh var saaledes "gamle Hans Bager" - skØnt 
han var "en haard og stræng l\Iand, endog som et uimodsigeligt 
Rygte taler, imod sin Ægtefælle" - gift ikke mindre end fire 
Gange; da endelig den sidste Ægtefælle, Volborg Clausdatter, 
hleY fri ved hans DØd, blev hun yderligere gift to Gange, og da 
hendes Mand Nr. 3 blev Enkemand, giftede han sig naturligvis 
anclen Gang med "en vakker Kone", som senere selv blev Enke 
og indgik nyt Ægteskab. - Et andet talende Eksempel af denne 
Ar l er fØlgende: Dorthea Krag blev cl. 24. Novbr. 1758 viet til den 
ca . 15 Aar a'ldre Nieis Carlsen, og da han var dØd i April ] 782, 
ægtede hun 9 Maanecler senere Forvalter Niels Hasmussen fra 
Schelenborg, der saaledes rykkede ind i Niels Carlsens KØb
mandshandel i Kerteminde. Efter ca.halvtredie Aars Ægteskab 
dØde Dorthea, men nogle faa l\Iaaneder senere, cl . l. Decbr. 1785, 
blev den "velædle Borger Hr. Niels Rasmussen" hjemmeviet efter 
KongebreY af 11. Novbr. 1785 til Jomfru l\Iaren Larsdatter Hol
bæk. Nu dØde imidlertid Niels Rasmussen allerede næste Aar og 
blev cl . 5. Oktbr. 1786 "hensal i Kirkens aabne Begravelse lige 

·) \"ed 1\ollge brc ,- kunde nu:u1 dog fritages for TJ'oloYelsc og Lysni11g. Det ga,· ogsaa 
H.Pt til Yi rlse "hjen1mt' i Huset 11 , hvilla•t synes at h A. Ye Ya•rr t ansrPt son t fornf'n1merr 

Plld 1\ irk ehr~' l htp. 
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to r ChorsdØrenu. Men allerede d. 20. Decbr. s . A. blev den unge 
Enke hjemmeviet til den nye Forvalter paa Schelenborg Niels 
Hansen efter Kongebrev af l. Novbr. 1786, og syv Maaneder efter 
Bryllupet havde Ægteparret det fØrste Barn. Efter Niels Hansens 
Dpd giftede Enken sig tredie Gang med LØjtnant Ulrik Gotschalck 
Giedde, der senere selv blev Enkemand efter hende og indgik nyt 
~Egtcskab. - At anfØre flere af disse ægteskabelige Labyrinter 
Yil kun virke trættende. Som et Fænomen paa dette Omraade bØr 
dog endnu nævnes Slagter Mads Holgersen, der var gift ikke 
mindre end fem Gange, og to af hans Ægteskaber varede endda 
henholdsvis 30 Aar og 24 Aar, men han var da ogsaa 90 Aar, da 
han i 1796 dØde fra Hustru Nr. 5. 

Til Forberedelse af de kirkelige Handlinger kunde man - i alt 
Fa ld i Aarhundredets sidste Halvdel - søge Bistand hos en Be
stillingsmand, som nu savnes i Kerteminde, idet Byfoged l\I. 

Ben d z i 17 50 udfærdigede Bestalling for Hans .T ørgensen Kok 
som Bedemand ved Trolovelser, Bryllup og Begravelser.71 Man
den var som fØr nævnt Skrædder og eligeret Borger (fra 1723 til 
1740, mulig længere endnu); han ejede fra 1708 til 1763 et lille 
-l Fags Hus ved Præstegades No rdside.72 Men han maa tillige 

r have haft lidt Kendskab til Loven, idet Magistraten i 1740 antog 
ham som u Underfoged u, hvilket Stiftamtmanden godkendte, j a 
han var endog en Del af dette Aar konstitueret som Byfoged.73 

Da Kerteminde Skrædderlav stiftedes i 1754 af Byens 3 Skræd
de re, blev han dets Oldermand. Baade han og hans Hustru dØde 
i 1765 efter 62 Aars Ægteskab, hvad Kirkebogen udtrykkelig 
fremhæver. Bedemandshvervet gik over til hans Svigersøn, Sko
mager Claus Mortensen,74 og bevaredes i en lang Aarrække; 
endnu i 1806 indsendte Byfogdcn et T akstreglement for Bede
m anden til Stiftamtets ApprobationY 

Man vil af den foregaaende Skildring have faaet Indtryk af en 
lill e Bys Kaar gennem et Hundrede Aar, med en Befolkning, der 
kæmpede en haard Kamp for Tilværelsen under stigende Fo~·

armelse. Imidlertid synes det,. som om der efter Aarhundred
skiftet indtraadte nogen Bedring, saa at man bl. a . fik Raad t il en 
gennemgribende Istandsættelse af Havnen som Byens LivsnerYe. 
navnlig ved Opmudring af IndlØbet og Anlæg af de to lange Sten
m oler, Arbejder, som dog stod paa gennem fl-ere Tiaar, og som 
saa ledes falder udenfor denne Artikels Rammer. 
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KILDER OG HENVISNINGER 

De utrykte Kilder fin des i Landsarkivet i Odense, hvor ikke andet 

er bemærket. - Foruden Kirkebøger, Brandtaksationer, Grundtakster 

og Kæmnerregnskaber for Kerteminde samt Provst Bøghs Manuskript 

om Kerteminde (1770) er n avnlig benyttet Protokoller og Aktstykker 

af Odense Amts Arkiv (betegnet "0. A. A." ) . 

l. O. A. A., Pakke 269. - 2. Samme, Skr. fra Merehel af 1. og 8. J an . 
samt 22. Marts 1721. - 3. Samme, Skr. fr a J. O. Langemach af 23. Marts 
1720. - 4. Samme, Skr. fra J . Th. Wiger af 19. Juni 1720. - 5. Samme, 
Ansøgn. af 11. J an. 1721. - 6. Samme, Merchels Skr. 22. Marts 1721. - -
7. O. A. A., Nr. 55, Fol. 7. - 8. Kæmnerregnskabern e. - 9. O. A. A. , 
Nr. 55, Fol. 31, 39, 40. - 10. Skøde, tingl. 14 . April 1710. - 11. Lands
arkivets Embeds-Etat. -- 12. O. A. A., Nr. 55, Fol. 204. -- 13. Samme, 
Fol. 213. - 14. Klagern e over Norup begynder aller ede i 1731, O. A. A., 
Nr. 55, Fol. 219 og 221, men findes i Mængde i O. A. A., Pk. 273 og 274. 
- 15. O. A. A., Pk. 273, Bilag i Læg 4-897. - 16. Promemoria fra Byf. 
Bendz som Bilag i Kertem. Hovedregnskab 1783. - 17. Bulls Forord til 
Bogen giver fle re biogr. Data. Se tndvidere "Østlandsslekten (Tøn sberg
slekten) Bull " af M. Bull, Oslo 1933, Side 11. - 18. O. A. A., Pk. 273, Læg 
4-798. - 19. Læg 2-896 i samme. - 20. Kertem. Kommunalhest Forhdl. 
Prat. (i Kertem . Borgmesterkontor s Arldv) Møde 12. Nov. 1867. - 21. 
O. A. A., Pk. 273, Nr. 12-798, 15-798, 13-799, 14-799, 18-896. - 22. Magistr. 
Indberetn., trykt i Hist. Aarb. 1921, Il, 596. - 23. O. A. A., Pk. 269. - 24. 
O. A. A., Nr. 55, Fol. 228. - 25. Kæmnerregnsk. efter 1772 (Bilag til Ho
vedregnskab). --;- 26. Skøde- og Pantebog, O bl. l. 31. Oktbr. 1768. - 27. 
O. A. A., Pk. 271, 5-439. - 28. Brandtaks. 1781, Løbe-Nr. 132-136. -
29. O. A. A., Pk. 453. - 30. Sammesteds. - 31. O. A. A., 348 (C ane. 
Breve 1805, l). - 32. O. A. A., Pk. 453, Skr. 10. Septbr., 16. Oktb., 16 . 
Nov. 1790. - 33. O. A. A., Pk. 269. - 34. O. A. A., ?\r. 55, Fol. 239. -
35. O. A. A., Pk. 274. - 3u. O. A. A., Nr. 28 a, 5. ~l aj 1742. - 37. O. A. A., 
Pk. 273, 12-896. - 38. Reskript 15. Juni 1753. - 39. O. A. A., Pk. 273, 
14-896. - 40. Brandtaks. 1761 og flg. - 41. O. A. A., Pk. 274, 30. Juni 
1762. - 42. At han behandlede Syge, ses af Kirkebogen 10. Jan. 1786: 
"en Pige fra Landet . . . .. som dØde hos HaltzapfeJ under hans Kur, 
jordet. " - 43. Rigsarki\·et. - -14 . O. A. A., Pie 269, 31. .Jan. 1718. - -15 . 
Samme. - 46. Rigsarkivet. - 4 7. O. A. A., Pk. 269, 21. April 1721. - -
-18. Samme, 31. J an . 1718, 13. Juli 1720, 28. Febr. 1720. - 49. O. A. A., 
Pk. 274, 30 . .Juni 1772. - 50. O. A. A., Pk. 273, 11-970. - 51 . Kæmner-
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regnsk . 1761. - 52. Langebros Regnsk. 1763 (Bilag til Kæmnerregnsk.). 
- 52 a. O. A. A., Pk . 274 , 20. April1765. -- 53. O. A. A., Pk. 274, 27. Febr. 
1762. - 54. se ovfr. Nr. 35. - 55. O. A. A., 27. April 1762. ·- 56. Samme, 
11. Nov. 1766. - 57. Samme, 16. Nov. 1765. - 58. O. A. A., Pk. 269, 2i'>. 
Jan . 1721. - 59. O. A. A., Pk. 274, 21. Maj 1767. - 60. Samme, 29. Maj 
1773. - 61. O. A. A., Pk. 453, 26. Juli 1789. - 62. Hist. Aarb. 1919, II, 
412. - 63. O. A. A., Pk. 453, 18. Marts 1790 og Kerteminde Byfogeds 
indk. Breve 1790. - 64. Brandskats-Regnsk. 1757-60 i O. A. A., Pk. 274 . 
65. O. A. A., Pk. 274, 15. Juni 1773. - 66. O. A. A., Pk. 394 (Canc. Breve 
1805, Il). - 67. Hist. Aarb. 1921, II, 599.- 68. Hist. Aarb. 1919, II, 413. 
- 69. O. A. A., Pk. 274, 31. Dec. 1761. - 70. Om Magasingd. henvises til 
Forf.s "Fra Kertem. Fortid" II, 57-60. - 71. Tingbogen 14. Dec. 1750. -
72. Sk. og Ptb. II, 16 og Tingbogen 6. Juni 1763. - 73. O. A. A., Nr. 5G, 
28. Febr. og 3. April 1740. - 74. Bøgh pag.155. - 75 . O. A. A., Pk. 453 . 
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