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KERTEMINDE SKIPPER- LIGBÆRER-L A V, 

DETS STIFTELSE OG ÆLDSTE HISTORIE 

Af V. Woll. 

En af de ældste Foreninger i vort Land turde vær,e .,Kerte
minde Skipper-Ligbærer~Lav", en Sammenslutning af Sømænd 
- nu for en .stor Del Fiskere - der ifjor, den 16. Januar 1937 
fejrede sin 200.-aarige Bestaaen ved den .aarlige Fest, der li Til
slutning til Generalforsamlingen li traditionstro Former holdes 
under Navn af "Skippernes Lavshus". - Jubilæet,s Glans for
hØjedes yderligere ved en P,rocession om Morgenen gennem 
Byens Gader, hvor en Skov af .Dannebr.ogsflag blev baaæn af 
ung,e hvidblusede SØfolk med bl.anke Hatte og røde Skærf, fulgt 
af Musik og "Adm~ralsb.aaden Amanda" paa en Vogn, trukken 
af smykkede Heste. Deref.ter holdtes, ligeledes efter gammel 
Skik, DystlØb 1 Havnen, hvor fire Par unge SØfolk kæmpede med 
Lanser, og hvor Sejrherren fulgte den overvundne paa Hovedet 
i de kolde BØlg.er. Om Eftermi,ddagen glik Proces,sionen atter, 
denne Gang som Led,sagelse for Lavets gamle "Lade", der blev 
baa:ren gennem Byen. - Endelig sluttede Dag,en, ligeledes efter 
Traditionen, med et FestmaaUid for over 400 Deltagere samt 
paafØlgende Bal. 

* * 
* 

Paa de fØlgende Sider fremdrages nogle Træk f.ra Lavets Stif
telse og af dets ældste llistode, saaledes som de kan læse s ud af 
Lavets endnu eksisterende Protokol fm 1737 og de Øvri.,ge gamle 
Dokumenter, der bevares i "Laden" , suppleret med Uddrag af 
Aktstykker i Fyens Landsarkliv. 

Sidstnævnte Sted findes.l) en Kopi af de ti Stifteres Andra
gende til Majestæten om Tilladelse til Lavets Oprett.else. Det e r 
dateret 21. Januar 1737. Denne Dag var en Mandag, og man tør 
formode, at Planen er bleven fattet LØrdag, den 19. s. M., idet 
.,Lavshuset" - og saaledes ogsaa Jubilæumsfesten -traditions-

') Odense Amts Arkiv Pk. 270 (10/43!!). 
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Proeessionen Fat. K. Sondahl, Kerteminde 

mæs,sig holdes den tredie LØrdag i J an u ar. Andragendet er meget 
V·elskrevet, men næppe fØrt i Pennen af Skipperne selv. Det inde
holder nemlig .efter Tidens Skik ,saadanne Fremmedord som 
.,Societet" (Selskab, Forening.) og "Soulagement" (Lindring, Let
telse). Da Lavets Regnskabsbog viser, at en af "Hørern.e" ved 
Byens Latinskole, ,.,studiosus" Nicolai Arentzberg (se Fynske 
Saml. III, 92) li 1737 og 1738 har faaet Betaling for skriftlige 
Arbejder, ligg.er det nær at antage ham for F.orf.atteren og Op
havsmanden til de pyntelige fremmede Ord. 

Hovedformaalet synes at hav;e vævet Oprettelse af en Under
støttelseskasse. Ansøgningen viser, at man tænkte Slig .Midlerne 
tilvejebragte ved, at enhv.er Kerteminde-Skipper ved Hjemkomst 
fra en Rejse ·skulde betale l Mark, hver Matros Halvdelen eller 8 
SkiHing. Lavet skulde styres af en Oldermand og to Bisiddere, 
valgte ved Stemmeflerhed ef.ter hvert Nytaar. En Regnskabs
protokol og de indkomne P.enge skulde forvares ti en Kasse med 
tre Laase. Af denne Ka•sse ·skulde udredes nØdtØrftige Bidrag til 
Underhold til nØdllidende SØfolk, være sig :Ylænd, Enker eller 
Børn, naar de ved SØskade eller anden ulykkelig Hændelse 
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v.ar geraadne i Armod. Men endelig hedder det, at saadanne F.olk, 
der ikke efteriod sig det fornØdne til deres J ordefæl'd, maatte 
efter deres Stand og Ka.sse.ns Vilk-a ar beford11es til J orden, og 
naar Kars·s·ens Midler tillod det, eller "menige Mænd i Lavet" vilde 
bidr.age, vilde man bekoste Ligbaar·e og andre til Begravelse for
nØdne Ting, som Forordningen om Begmvelse tillader.2 ) 

Det kongelige danske Kancelli .isendte AnsØgningen til Erklæ
ring hos Stiftamtmand Sehestedt i Odense, der atter forhØrte •sig 
hos Magistraten i Kerteminde. Her møder vi limidlertid det Sær
syn, at Magi.stmten .ganske modsatte sig Foretag·endet. Sagen var 
nemlrig, at Byen i Forvejen havde ·et "borgerligt Ligbæreda v", 
som var stiftet i 1707 med daværende Stiftamtmand Pritzbuers 
God~endelse. Dette Lav var forpligtet til at bær.e alle Fattiges 
Lig uden Betaling og i Tilfælde .af smitsom Syge o. l. at bortbære 
·alle DØde mod billig Betaling. Ma!Ø·stmten mente nu, at hvis SØ
folkene fik et eget Li.gbærerlav, vilde det ældre Lav lide Afbræk, 
og flere •af dets Medlemmer havde .allerede truet med at melde 
sig fra Bestlillingen. - Og, hvad den paatænkte Understøttelses
kasse .angik, ja, .saa var det jo nok et smukt og kristeligt F.ol'e
tagende, men dertil behØvedes dog efter Magistratens Mening 
hverken nogen sædrig Kasse eller Protokol, for man havde jo 
allerede den almindelige Fattigkas<sel') i Byen, hvortil man efter 
den kgl. Forordning kunde giv,e sit Bidrag. Og denne Kasse 
trængte S·aamænd haardt nok dertil, "formedelst en Del lndvaa
neres muligt al.t for megen Knaphed udi deres godvillige Gaver". 
Nej, hvad der laa bag ved det hele, var efter Magistratens Mening, 
at en af Andr<agern·e, Mads Steff.ensen, nys havde ladet et Barn 
beg,rave uden det borgerlige Ligbærerlavs Medvirken, og i Mangel 
af dettes Baaæ maatte han lade nogle unge SØfolk bære Kisten 
bort i de paa den anbragte Reb-Ha·andtag.4

) 

* * 
* 

Stiftamtmanden tog imidlertid kraftigt Parti for SØfolkene, 
idet han paaV'iste, at det borgerlige Ligbærerlav dkke havde noget 
Privilegium eller kgl. Bevilling, endsige Eneret paa at bære Lig, 

•) Her sigtes formentlig til Forordn. af 7. Novbr. 1682, der gaar ud paa at hindre den 
Overhaand tagende Luksus ved Begravelser. 3) Oprettet i H . t. Forordn. 22. Febr. 1703, 
den første egentlige Fattiglov i Danmark. 4) Mads Steffensens Barn blev iflg. Kirkebogen 
begravet 7 .. Jan. 1737. 
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Dystløbet Fol. K. Sondahl, Kerteminde 

tværtimod havde ethvert Haandværkslav Ret til at bortbære sine 
DØde, og han fandt, at SØfolkene burde have samme Ret. Han 
anbefalede ·derfor Sagen og tilfØjede, at det ikke buvde nægtes 
nogen at give Bidrag til de NØdlidende udover Fattigkas.se
Bidragene. 

P.aa Andragendet er yderligere en Paategning - uden Dato 
og Underskrift - af .saa særpræget Indhold, at den fortjener at 
anføres i sin Helhed, uag.tet der intet findes til Oplysning om, 
fra hvem den hidrØrer. Den lyder saaledes: 

,.Matroser og SØmænd er li mine Tanker uskatterli.g.e og hØj
fornØdne Creaturer5), .særdeles udi omllydte Lande og Øer, hvor
for de ·og paa en V'i·S Fod vil menageres og begegnes, thi saalænge 
der .er Søfart til og Skibe paa Havet, saa kan dem ej fattes BrØd; 
thi faar man, .saa meget muligt er, at fØje dem, og finder Magi
straten vel et Middel at jævne den Sag." 

Vel nærmest som FØlge af Stiftalilltmandens Anbefaling fik 
Andrag·erne da den 26. April 1737 kgl. StadfæsteLse paa, at Kas
sen ma:atte oprettes under det foresiaaede Navn af Kerteminde 
Skipper-Liigbærer-Lav, og dette har altsæa bestaaet uafbrudt 
siden da. 

5) "Creaturer" - Skabninger. 
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Bor at vise, hvor nær til Andragendet Kong.ebrevet sluttede 
sig, anfØres det her i sin Helhed ord- og bog.stavæt: 

"Vi Christian den Siette, af Guds Naade Konge til Danmark 
og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmen
horst, g[ Øre alle vitterligt: at eftersom Lars Muus med fleere, 
paa egne og samtlige Skipperes .og Baadsmænds Vegne udi vor 
KiØbstad Kierteminde, af Os allerunderdanigst haver været 
begierende, at Vi allernaadigst ville tillade dennem at oprætte 
et lidet Societet til Soulagement for dem af de Søfarende sam
mesteds, ·Som kommer til Alderdornmen og kunde Liide Man
gel paa det, .som til NødtØrftighed udkræves, og deres Enker; 
Thi have Vi efter saadan deres herom allerunderdanigst giorte 
Ansøgning og Begiering, allernaadigst bevilget og, tilladt, saa 
og hermed bevilge og billade, at fornævnte Skippere og Baads
mænd udi bemeldte Kierteminde, maa oprætte et lidet Societet 
under Navn af Riertroninde Skipper-Ligbær:er-Laug, med de 
Vilkor, at enhver Skipp~>r og Baadsmand, som enten nu er 
·eller ·efterkommend.es vorder og .sig, i samme Laug maatte ind
g[ve, ey alleene skal være forbunden til, naar han er hiemme 
i Byen, og derom bliver advar.et, ·at bortbære Laugets og deres 
vedkommendes Liig, af Mand, Hustru, Børn, Slægt og Tyende, 
som hos dennem i Hus.ene ere, uden nogen Betaling, men endog 
til Laugets Casse, nemlig: Een Skipper for enhver R.ey.se, kort 
eU.er lang, ved .sin Hiemkoo:nst ·at erlægge Een Mark Danske, 
og een Baadsma.nd ·eller Matros, som der fra Byen farer eller 
andenstæds f.ra, og sig i Langet begiver, 8 Skillri.ng Danske; 
Hvil.ken Casse, s-om af dem samtlige skal ·indrættes, og een 
Oldermand og 2de Bisiddere, som Langet eller de fleeste Stem
mer, hver Nyta·ar af dennem skal udvælges, Oldermanden til 
Forvaring skal antage, som med 3de Laase sk•al være forsynet, 
og, ved hvert Aars Udgang skal hand være forpligtet, at giØre 
Reede for alle da indkomne Penge, uden Forskiel eller Und
.skyldllli.ng, og bevilge Vi ·i Ligemaade ::tllemaadigst, at be
mældte Laug maa have en Protocoll, som i berørte Casse, over 
Indtægt -og Udgift, med vedbØrlig Forklaring, skal ligge, hvil
ken Indtægt ,saaleedes skal Distribueres: først de NØdlidende 
SØefolk, vær·e .gig, Mand, Enke eller BØrn, som ·enten ved Søe-
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Skade, eller anden u-lykkelig Hændelse maatte være Ge:raaden 
i ·saadan Armod, at de ikke deæs Ophold kunde fortiene, men 
u-omgængelig til Cas.sen er nØdtrængende, .skal nyde nØdtØrf
tig Underholdning, saavidt Gassen k and tilstrække; Dernæst 
naar saadanne Folk ved DØden afgaaer, og de ikke efterlader 
sig det, som til deres J ordefærd udkræves, da ·skal saadant 
efter deres Stand og Gassens Vilkaar, af Ca.ssen belwstes, .som 
alt af Lauget eller de fleeste Stemmer skal Reguleres og an
sættes; Endelig haver Vi og allernaadigst bevilget, at, n a ar 
Gassen det tillader, eller Meenige Mand ,i Lauget vil bekoste en 
Ligbaar og deslige Ting, .som Forordningen •Om Begravelser 
allernaadig:st tillader, Lauget da samme maa holde, Hvorefter 
alle og enhver vedkommende sig allerunderdanigst haver at 
rætte, ey giØrendes herudlinden Hinder eller Forfang i nogen 
maader, under Vor Hyldest og Naade. 

Givet paa Vort Slot Friderichsberg, den 26. Aprilis Ao 1737. 

Under Vor Kongelig Haand og Signet. 

Christian R." 

• Hvem var nu Stifterne? - Vi finder blandt dem baade Hand-
lende .og SØfolk. Forholdet var nemHg i ældre Tlider det, som 
ogsaa kendes andetsteds, at de fleste af Byens Købmænd havde 
Skib i SØen eller dog, havde Part i et saadant, ja ofte .selv fØrte 
Skuden; her fra Kerteminde baade til danske og norske Havne, 
maaske endog længere bort. Af de ti Underskrivere paa Andra
gendet var i alt Fald Lars Muus, Niels Hermansen Broch, Jakob 
Lindemand, Claus Clausen og Niels Arvesen baade Købiiilænd og 
Skippere. Og de var blandt Byens betydeliigste Mænd, hvad der 
fremgaar af, at de alle havde Gaard i de bedste Gader i Byen, 
Lang·egade og Strantdgade, og de fire fØ~stnævnte fik Tid efter 
anden Sæde blandt Byens "eligerede Mænd". Den betydeligste 
var vel nok La~s Rasmus·sen Muus, St·amf.ader til den kendte 
KøbmandSISlægt - Elias B. Muus var hans sønnesøns søn. 
Blandt Stifterne finder vi endvidere den fØr nævnte Mads Stef
f·ensen, der forøvrigt blev Lavets Oldermand i 1739; han var 
KØbmand og Grundejer paa Hjørnet af V.estel'gade og Langegade 
(Nr. 7) .6 ) De fire andr.e Underskrivere paa Andragendet, NO.els 

6) ~lads Sle tren sen var Kæ mner i 1736 og eligere t Borger 1741- 1751. 



Årbog for Odense og Assens Amter 1938

240 

Ni.elsen Sams-ing, Peter Boesen, Simon Hansen Koch og Christen 
Madsen, v-ar alle Grundejere i Byen; deres Næringsvej har jeg 
hidtil ikke fundet angiven,7

) men de har vel enten været Skibs
fØrere eller Fiskere. 

Naar man nu betænker, at alle di,Sise fremragende Mænd blev 
Medlemmer af Skiipper-Ligbærer-.Lavet, er det ikke underligt, at 
det "rigUge" gamle borgerlige Ligbærerlav fØlte sig brøstholdent 
ved, at aUe de "bedre Lilg" blev unddraget det. I det fØlgende 
Aarhundrede fØres der af den Grund jævnlig bitter Strid mellem 
de to Lav, .og deres Olderlffiænd fægt.ede drabeligt i Skrivelser, 
der undertiden gik hel.t op til KanoelHets Afgørelse. Snart var 
det galt, at man havde ladet en sy;g Kvinde fØre hen i en Skip
pers Boiig, for at hun kunde dØ der og saaledes som en Art Paa
rørende af ham faa Ret til at gø:r:e Slin sidste Rejse paa Skipper
nes Ligbaare, snart havde man optaget Folk i Lavet, der kun i 
fjernere Grad stod i Forbindelse med Søfarten. 

Om den daglige V·irks·omhed i Lavet giver .den gamle perga
mentsindbundne Protokol fra 1737 en Mængde Oplysninger. -
De fØrste Aars Indtægter opslugtes g·anske af "Startudgifter" . 
Saaledes kostede Kongebrevet ikke mindre end 50 Rigsdaler, for-
modentlig Stempel og Gebyr; Ligbaaren, som blev lavet i Odense, • 
ca. 20 Rdl., Protokollen selv med Stempelpapir ca. 6 Rdl. og ,. La-
den" 3 Rdl. 

De regelmæSisige Udgifter i den fØrste Tid er dels Understøt
telse til Enker og trængende Medlemmer, som dog kun fik 2- 4 
Mark om Aaret, dels Hjælp Hl Betaling af Ligkist·e, li Reglen 
l Rdl. 2 Mark. - Derimod har man anvendt mere til Fortæring 
ved Lavets Sammenkomster, 2 a 3 Rdl., og i 1765 lod man repa
ære de to Skiibe, der er ophængt til Pryde'lse i Sognekirken, hvad 
der kostede henved 19 Rdl. 

Efterhaanden blev man endog saa velhav.ende, at man kunde 
laane ud ·af Beholdningen. Allerede i 1749 fik saaledes en Inter
essent mod at udstede "Revers" et Laan paa 20 Rdl., og man 
synes ~ .stigende Grad at have fortsat .dermed, saa at man endog 
kunde give PrioritetsJaan i Ejendomme. 

"Laden" er en firk·antet, rigt dekoreret Trækiste, der paa fire 
Buer bærer en Kong.ekr.one. Den blev den 15. Januar 1822, efter 

7) Christen Madsen nævnes senere som "Købmand og Skipper" og eligeret Borger fra 
1741 til sin Død 1756. 
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2-H 

Laden 

at hænge under Kronen, og Skipper .Johan Conrad Kjerulfl'8) skæn
kede til Anbringelse sammesteds ligeledes en Sølv-Rigsbankdaler og 
et sølvforgyldt Anker, hvilke Genstande .,efter Givernes Villie aldri~ 
maa bortskænkes eller sælges, og hvorfor vedkommende Oldermænd 
og Bisiddere i alle Maader gøres ansvarlige." Disse Prydelser findes 
endnu paa Laden, og man kan paa Ankeret finde Aarstallet 1822 og 
Giverens Forbogstaver l. C. K., om end stærkt slidte af megen Puds
ning.- For ret at forstaa Værdien af disse Gaver maa man erindre, 
at i hin Papirspengenes Tid var Sølvmønter sandsynligvis lige saa 
sjældne som i vore Dage.- Forhandlingerne for .,aaben Lade" var 
prægede af højtidelig Alvor, og endnu hedder det i Lavets Loves 
§ 10: .,Saalænge Laden er aaben, forbydes a l Skænkning og Drik, 
og ingen maa vække Forstyrrelse." 

Om .,Konkurrencen" med det andet Ligbærerlav kan man læse 
adskilligt i Arkivalierne hos Skipperne. Disse fik saaledes i 1793 

S) Om denne :\lands bugtede Levnetsløb hedder det i "Stamtavle over Slægten Bom" 
(ved Ove Hansen og E. Jucl Hansen): 

"Johan Conrad! Svendsen Kjcrulff, døbt 27/1 1793 i Kerteminde, død 30/1 1837 i Lange
mark i Besser paa Samsø. Købmand i Kerteminde, Borgerkaptajn, exam. jur ., Sagfører 
paa Samsø, død som Indsidder i meget fattige Omstændigheder". - Da Byfoged Schou i 
1820 var død med en betydelig Kassemangel og Regnskabsuorden, fik Kjerulff Bestalling 
(ting!. 15. Oktober 1821) Iil at aflægge alle de fra Schous Tid tilbagesiaaende Regnskaber, 
derunder indkræve a ll e Skatterestancer. Tillige blev han Inkassator ved Auktionen over 
Schous Dødsbo, men da 1\jerulff som forarmet flyttede til Samsø, gik omtrent hele nelob<>t 
tabt og maatte ved Boe ts Slutning føres til Afgang. 
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at vide, at det var gan:ske urigtigt, at de havde optaget Købmæn
dene Søren Eskildsen og Hans Wendelboe, selv æn dis,se tidligere 
havde ejet Fartøj og ,sejlet, idet de ikke nu kunde ansees som 
SØmænd. Og Smaahandler Svend Kjærulff, som i ·sin Ungdom 
endog havde været i China og Ostindien, samt Rebslager Chni
sten Wittkou, som "havde været i Kongens Tjeneste til Orlogsu, 
var ligeledes med Urette optagne. KanceHiet var ganske vist saa 
overbærende, at det tillod, at disse fire Mænd blev staaende i La
vet, men udtalte tillige, at fremtidig maatte tilsvar.ende Optagel
ser ,som .stridende mod Privilegierne ikke finde Sted. 

Disse Klagepunkter maa vel nok s·iges at være ber.ettigede. 
Tiderne havde forandret sig; efterhaanden ophØrte Købmændene 
selv at fØre deres Fartøjer. Derfor kunde det ejheller gaa an, at 
Købmand Michael Krag, sæn dØde d 1823, blev baaret af Skipper
lavet, endskønt han d sin Ungdom havde sejlet og endda "under
kastet sig den befalede Stynmands-Eksamen og erholdt bedste 
Karakter, hvorfor enhver af Sømændene kappedes om ·at bevi,se 
hans afsjælede Legeme den .sidste Ære. u 

Og i 1825 var det galt igen. Da klagede Skomager Arent Roed 
som Borger-Ligbærer~Lav·ets Oldermand over, at Skipper-Lavet 
har baaret Liget af Degneenken Madm. Pauli, fordi hendes Mo- • 
der var Søster til Skipper Holger Gommesens Kones Stedmoder 
- hvad der unægteldg var en noget fjern Forbindelse med Skip-
per Gommesen, men hun havde paa den anden Side boet frit hos 
ham. Den gode Skomager bliver ganske bitter over, at han ikke 
som Skipperne har en Jurist eller Seminarist til at fØre Skrivel-
serne i Pennen, men selv maa skrive "blot af den liden Forstand, 
jeg besidder, u og han :slutter sdn Skrivels·e med de mismodige 
Ord, at det ,gaar ham efter det .g1amle Ordsprog, at "den maa 
bukke, som mindst formaar." 

En af •Grundene .til, at man foætrak Skipper-Ligbærer-Lavet, 
var maaske nok den, at Skipperne altid mødte i s.orte Klæder, 
indtil .det i 1819 af Hensyn til de ufomouende Medlemmer og 
daværende pengeknappe T~der vedtoges, at de maatte mØde i 
"couleurte Klæder", dog mørke, anstændrige .og renlige, men ikke 
i "lys couleurteu . Om det andet Lav, det borgerlige, hedder det 
derimod i 1793, at er det rige Folk, mØder Ligbær·erne i sorte 
Klæder, m en er det fattige, bliver de "henbaarne med grønne, 
brunstribede og adski.Uige Kulører." 
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Med Kirkevæ11gen Christen Laurentin .kom Skdpper-Lavet i 
1757 i Konflikt om Benyttelsen af et SØrgetæppe. Et saadant var 
i Slutningen af 1600-Tallet skænket til Sognekirken af Borg-

• mester J o han Glysing og Hustru med den Bestemmelse, at det 
skulde lejes ud v·ed Begravelser for .at skaffe den fattige Kirke 
en Smule Ekstra-lndtægt.9 ) Nu havde Skipper-Lavet i 1751 selv 
skaffet .s·ig et Ligklæde, og derved .skabtes en fØlelig Konkurrence 
med Sognekirken, tilmed hvis Skipperne udlejede det til udenbys 
boende. Det paastod Kirkeværgen nemlig. - Lavet hævdede 
imidlertid, at det efter PrivHegierne var berettiget til selv at 
skaff·e .s•ig Ligklæde eller SØrgetæppe, og hvad Udlejen til uden
bys angik, da maat.te ,sl,igt være skeet af en tidligere Oldermand 
og 1i alt Fald var det gjort af egen Myndighed og uden Lavets 
V.idende. Hvorledes denne ·Strid ·endte, v.i·des ikke. 

Undertiden kom Klagerne fra Lavets egne Medlemmer. Saale
des maatte KØbmand Hans Olsen Wriborgs Enke i Marts 1757 
besvære sig til Byfoged Bendz over, .at hun trods ·idelige Henven
delser til Lavet endnu .ikke havde faae~, hvad der med Rette til
kom hende li Anledning af, at hendes Mand var dØd i August 
1756. Byfogden sendte sirakis hendes Klage til Skipper-Lavets 

") Betaling for Brug a f Iiirken s Sørge tæppe - som yeJ nok i Tidens Løb var blevet 
fornyet - er først ophørt i 1931 efter Menigherlsraadets Bestemmels>·. 
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Oldermand Lauritz Erichsen, der gav fØlgende noget "uldne" 
Svar: 

,.Efter Hr. Byf.ogdens Begær.ing om at svare paa Madame 
W<ibo~g,s Begæring Hl mig som Oldermand f:ior Skibsbærel·avet 
angaaende om Betaling til hendes afdØde Mands Kiste, da kan 
jeg ej svare nogd •derpaa, for det skulde have været af.gjort og 
fordret ved ,forrige Aar.s Oldermand ved Lavets Samling, da 
jeg langt derfra kan betale hende nogen Penge ud af Laden, 
førend at jeg maa lade hele Lavet samle og hØre deres Svar 
derpaa." 

Men Byfogden svarede ham Øjeblikkelig, og hans Skrivelse 
havde baade Næb og Kløer, idet den lØd saaledes: 

"Saa lidet som jeg eller nogen kan se eller begribe af dette 
Svar, enten Madm.Wiborg nægtes eller tilstaas hendes Præten
tion (d. v . .s. Fordring), siden der for det fØI1Ste ikke forklares, 
hv.orledes og paa hvad Maade, hun .skulde have sØgt S·in Beta
ling, anderledes end hun foregiver ofte ·og mange Gange at have 
fordret den, men ikke kunnet faa den, l.igesom det endnu i saa 
Maade bliver hende forholdt uden nogen Slags Grund eller 
Aa:rsag, uden al.ene, at der for Lavet •er .sat en anden Older
mand, som ikke kan betage Lav.srettigheden. Og dernæst er ej 
heHer forklaret, h vonfor hun ikke lige saa vel som alle andre 
kan bl<ive betalt af Oldermanden uden Lavets SamLing, eller 
hv:orfor Oldermanden ikke da i ·saa Fald lader Lavet sallille og 
efter Ret og Billighed udgØr ·denne Sag. Saa ... maa jeg end
nu, fØrend videre VidtlØftighed forega·ar, som heraf kan ventes 
at endstaa, alvodig tilholde og formane samtlig Lavet eller 
Oldermanden paa deres Vegne .enten at betale bemeldte Enke 
sin Rettighed eller give .gr:und~ge og bev1i•sHge Aarsager der
im.od .... " 

AJlerede næste Da:g paategnede Enken sin Klage saaledes: 

"Tilstaar jeg at have rigtig bekommet, hvad mig MlbØr af 
Skibslavet efter min Mands DØd, hv.orfDr kvitteres." 

Det var kun fem Dage efter hendes Klages Indg·ivelse, saa det 
maa vel nok kaldes hurtig Inkassation! 
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Aarsagen til Oldermandens (og 
Lavets) uvillige Holdning i dette 
Tilfælde kan dog maaske søges 
i Tidens almindelige Betragtning 
af Selvmord. Byfoged Bendz op
lyser nemlig i Skr. af 11. August 
1756 til Stiftamtmanden, at Hans 
Wiborg i Tungsind og Melankoli 
havde taget sig selv af Dage, og 
at han var begravet i Stilhed 
paa Kirkegaarden. - Enken var 
født Kellinghusen; hun flyttede i 
Sommeren 1757 til Assens, hvor 
hun den 6. September s. A. holdt 
Skifte med sine fire umyndige 
Børn og den 21. Oktober s. A. æg-
tede Jørgen Lauritsen Lund, der Bedemanden 

havde et Hus ved Strandporten. 
Endnu maa omtales Skipper-Lavets Bedemandsinstitution, vel 

nok en af de ejendommel<igste Fortidslevninger i Danmark, som 
• forhaabentlig vil blive bevaret ,gennem .lange Tider. - Der fin

des i Landsarkivet (foranfØrte Sag) et udateret Andragende fra 
1 i38, hvori Lavet søger KanceUiet om at maatte vælge .sig en 
Bedemand. Ligesom ved Lavets Stifteise indhentedes der Erklæ
ring fra Stiftamtmanden, og atter stillede Magistraten sig, vrang
villig. Den oplyste nemlig, at den allerede i 1732 havde beskikket 
en Bedemand, nemlig Niels Larsen (Lau:nitsen) Friis, "en forhen 
agtende KØbmand, som efter Guds Behag var kommen til Agtel1S 
og intet havde at vinde Brødet med og nære sig af." Det vilde 
blive til Afbræk for ham, om Skipperne fik de:ms egen Bede
mand, da de SØfarende udgjorde den største Del af Byen, og han 
vilde mulig blive nØdt til "Embedet at kvittere", ja maaske end
og falde Byens Kasse tlii Byrde, .og i smitsomme Tlider vilde man 
mangle en Bedemand. 

Alligevel fik Lavet ·sin egen Bedemand, der endnu fungerer ved 
at tUsige Lavets Medlemmer til Ligbegængelser og i sin ejen
dommelige SØrgedragt - sort SØrgekappe og trekantet Baret 
med langt SØrgeflor - gaar i Spidsen for Ligtoget fra Kirken tril 
Kirkegaarden (se Billedet i Hist. Aarbog IV, 1930, Side 673). 
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I 1791 var baade Skippernes Ligbærerlav og det borgerlige 
Hgbærerlav Genstand for et "Attentat" fm den dygtige og initia
tivrige Stiftamtmand Buchwalds Side. Borgerlavet, der paa denne 
Tid bestod af 16 Haandværkere, havde paa Grund af de daadige 
Hder sØgt at faa de gældende Ligbæringstakster forhØjede. Til 
Bedste for den slunkne Kæmnerkasse fattede Stiftamtmanden da 
den Plan ·at .gør-e Ligbæl'ingen til en borge:r.lig Omg,angsbyrde, 
men saaledes at .der alligevel skulde betales Ligbæring•spenge m 
Kommunen. Byfoged Bendz forsvarede imidlertid varmt de to 
Lav, som hidtil havde virket alde'les upaaklagelig, og den af 
Stiftamtmanden foresiaaede Ændring blev da ejheller gennem
fØrt. Af Bendz' Erklæring,10 ) frem.gaar bl. ·a., hvorledes Skipper
Lavets Forhold var ·i 1791. Han oplyser, at Lavet bestod af ca. 48 
Personer, at Kontingentet var af en Skipper l Mk. for hver 
"No!!sk Rejse", af en Baadsmand 8 Sk., medens de ikke sejlende 
Skippere og Baadsmænd betalte henholdsvis 2 Mk. ·og l Mk. aar
lig. Bedemanden fik en Aar·slØn paa l Rdl. og var kontingentfri. 
- Til træng.ende Mænd, Enker og BØrn skete Uddelingen ved 
hver Lavssamling, og til Ligkiste var Bidraget som hidtil l Rdl. 
2 Mk. 

Fortidens Begreber om, hvorledes man blev Medlem af en For
ening" var noget afv·igende fra vore. Medens man nu anser det 
for en SelvfØlge, at naar man har indmeldt sig, .og Indmeldelsen 
er godkendt af Bestyrelsen eller om fornødent af Generalforsam
lingen, er man dermed Medlem, ansaa man i 1737 Indtrædelsen 
som Afslutning af en formelig Kontrakt mellem Medlemmerne. 
Et af Lavet·s ældste Papirer er et saadant Aktstykke af 2. Januar 
1739, underskrevet af alle daværende Medlemmer og efterhaan
den af de nye. - Denne Skik har stadig holdt sig ·i den Form, 
at Lavets Love findes indheftede forrest i den Protokol, hvori ny 
tiltrædende Medlemmer egenhændig indtegner sig. 

Det nævnte Dokument af 1739 maa anses som Lavets ældste 
Love. Det indeholder Regler for Ind- og Udtræden, fastsætter 
BØder for Udeblivelse fra Lavshus og Ligbegængelse m. m. (Det 
findes trykt som Bilag i det .efterflg.) - Senere har man vedtaget 
nye Love ·i 1819 .og i 1858, da de f.or fØrste Gang blev trykte. De 
nUlgældende Love er fra 1903. 

''') Skr. a f l. Oktbr. 1791 i Pakken "Odense Amts Arkiv 453". 

• 



Årbog for Odense og Assens Amter 1938

• 

247 

BILAG 

I Anledning af Hans Kong!. Mayts os undertegnede meddelte 
Kong!. Brev og Befaling, de dato 26. April 1737 paa, at der her 
udi Rierteminde Bye af de SØefarende, være s·ig indfØdde eller 
nogen anden, som her i Byen sig nedsadt haver eller her efter 
maatte nedsette, og sig udi Skipper-Liig-Bærlaug indg·ive, er det 
Allernaadigst tilladt et lidet Societet under Navn af Rierteminde 
Skipper LHg Bær Laug for dem og de SØefarende at oprette, saa 
haver vJ eendrægteligen for a.ld Dispute Ri.g,tigheds GiØrelse og 
des u-orden at forekomme, i Krafft og Medhold af Lovens 5te 
Bogs l ·ste Cap. lste, 2·den og 3die art. saaleedes med hinanden 
indgaaet, tilsiaaet og vedtaget ved denne ..... lig stemmende 
Contract, paa det Hans Kong!. Mayts Villie i alle sine Ord, punc
ter .og Clausuler kand blive efterlevet og Een hver af os eller 
vores levende eller her efter fØde kand være forsichret, baade 
om Ca.ssens, Pr.otocollens Rigtighed, som tilLige at ingen Under
sleb skeer, mens Een- hver sin vedbØrlige Andeli til Cassen er
legger, paa det vedkommende kand, som vedbØr, nyde Frugten 
og Høsten af denne Allernaadigste Anordning og BeviHing. 

lmo: Er Een hver Skipper, hvad enten hand farer for s·ig Selv 
eUer andre, forpligtet til, saa leng.e Hans Boepæl er her i Byen, 
det være sJ.g, paa lange .eller korte Rciser, hvad enten ved hver 
Reises Hierrnkomst. eller naar det paaædskes, at giØre forklaring 
om Personernis Navne, hvoe de ere og hvorfra de ere hyrede, 
som med hannem farer; De der da .i ommeldte Societet-Laug sig 
haver begivet, clarerer og betaler een hver vedkommende Skip
per for, saa meget hans Skibsfolk med Rette kand tilkomme at 
betale, og det u-veigerligt, eller i dessens Mangel uden nogen 
Saggivelse eller Doms Lidelse, der hvad enten af Oldermanden i 
dette Laug,, hans Biesiddere eller andre paa hans Veigne og Lov
lig forfald maa skee udpandtning i Een hvers Effekter, som 
allene staae W LØsning udi 8te Dage. 

2do : De eller vi andre, som ere udri. Lauget, og denne Contr.aet 
underskriver, mens dog ej farer for anden Hyrde, end med vores 
Baade, Beltz Baade, som og af Fiskerie ernærer os, skal paa de 
vedbØrlige T,iider og Stæder effter advarsel, hvor Laugs-Huuset 
er og bl·iver, clarere alt, hvad vedbØr, paalagt og indg-aaet er, og 
i dessens Mangel staar det, som i fØrste Post, vedkommende frit 
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for os for denne OIIllrneldte, om skulde ,s.kee, ubetalte debet at 
giØre udpandtnin.g, der af OS, V·ed OS .eller V,ori.s skal blive upaa
anchet. 

3tio: Med de hidtil anvendte omkostninger til dette Societet
Langs .oprettelse ere vi, som ved ,dessens anfan.g til Dags Dato 
fornøyede med, da voris Hensigt ligesom Begyndel·sen sigter eller 
er ei til egen fordeel, mens til almindelilig Gavn og Beste, saaledes 
som Hans Ktongl. Mayts i dette fald har describeret. 

4to: Skulde nogen af os efter tilsagn og advarsel ved e en V æ
rende eller her efter Blivende Oldermandens Bud icke mØde til 
Laugs-Huus, og der icke :strax bevii:ses at være siug, have forfald 
eller være fraværende, .g·iver og skal hand gtive for saadan hans 
Brøst til Gassen, fØr:ste Gang 8 ski.Jl.ing, anden Gang dobbelt og 
saa fremdeles. 

5to: Ligeledes ·er .og .skal det forholde sig, som skrevet staaer 
i nest forige P.ost med een hver af os, der ej efter advarsel mØder 
ved Liigfærd, hvad enten at fØlge eller bære Liig, naar de ej er 
udi lovlig forfald, saavit Societet-Langet angaar, eller liide ud
pandtning, som i forige Poster er meldt. 

6to: Dersom nogen af os, eUer de herefter i Langet indkom
mer, skulde s·ige s.ig fra Langet, betaler hand derved straxen til 
Gassen 2 Rdr. ·eller og erireg.ger derfor pant, eller liider udpandt
ning, som forhen er meldt. 

7mo: Skulde nogen af os, hvad enten straxen skeer, nogen af 
Deris BØrn eller Vedkommende, som sig i Lauget vil begive, eller 
herefter maatte skee, da betaler een Skipper 4 Rdr. og een Baads
mand 2 Rdr. 

Hvilket herved under V o ris Hænder, Mund og Zeigl bekræfftes. 

Kierteminde, den 2. J anuari 1739. 

(t:nderskrifter.) 




