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D e n  1. Maj for halvtresindstyve Aar siden overtog Ernst Gustav Lotze 

Odense Løveapotek.
I det foregaaende halve Aarhundredc havde en kraftig Haand efter 

vanskelige Tider faaet bragt det gamle Apotek paa Fode; der havde været 
meget at bringe Orden i, Arbejdet var blevet gjort dygtigt, myndigt og 
med Held; men Tiden var vel tilsidst ved at løbe fra den gamle Ejer, 
Ledelsen maatte forynges, om det skulde blive muligt at føre Udviklingen 
videre paa den solide Grund, som endelig var lagt.

Denne Opgave kunde vanskeligt være tilfaldet nogen bedre Mand end 
Lotze. Af de fyrretyve Aar, hvori han besad Landets næstældste Apotek, 
gik de fleste med til at omdanne, udvide, forbedre og forskønne den 
Ejendom, han som ung tiltraadte. I ham forenedes Sansen for det gamles 
Ret og Skønhed med en aldrig svækket Iver efter at knytte det til hans 
egen Tids, hans egen Indsigts Krav til Fuldkommenhed.

Han fik ikke blot Tid og Æ vner til at fuldføre dette, de strakte til at 
fylde et lykkeligt Liv i Hjemmet og til et storartet Arbejde for offentlige 
Formaal; paa det Almenes og sit eget Omraade har han virket saaledes, 
al hans Navn sent vil glemmes.

Fru Etatsraadinde Lotze har ønsket ogsaa ved dette Skrift at fæstne 
Mindet om hendes Mands Gærning, som hun nu i ti Aar har søgt al fort
sætte i hans Aand. Det Apotek, som Lotze modtog hin første Maj, bar 
saa stærke Spor af Ælde, var saa lidet tidssvarende indrettet, omfattede 
Virksomheder, som burde indstilles, at der nødvendigvis straks maatte 
begyndes paa en Omdannelse; der blev da først taget fat paa det, som 
skulde være det bærende i hele Lotzes fremtidige Virksomhed, paa Apo
teket. I Løbet af den første Sommer modtog det den Indretning, som



blev Grundlaget for dets senere Udvidelse og Forbedring. l)eii 19. No
vember 1853 flyttede den nye Apoteker ind i sit nye Apotek; ban regnede 
selv senere denne Dag for den forste, paa hvilken lians egentlige, selv
stændige Virksomhed begyndte.

Derfor er denne Dag valgt som Mindedag for hans Værk. Firmaet 
Gustav Lotzes Grundlægger bør ikke mindes for del smaa og gamle, han 
gik ind til, men for det store og nye, han har skabt.

København, d. 2/. Juni 1903.
E. I).



O
dense Løveapoteks H istorie kan føres tilbage til 1549, da Kornelius 
Hamsfort fik Bevilling til at holde enn godtl abetecke-, efter ham 
fulgte hans Søn og Sønnesøn af samme Navn. I nogle Aar inde

havdes Apoteket derefter af Kristoffer Jakobsen Wolf, Kristoffer Schultz 
og Georg Bilhardl, indtil Stefan Ram 1955 overlog det; efter hans Død 
1(559 fortsatte Enken dets Drift, indtil hun giftede sig med Kristoffer 
Pedersen Balslev, der saaledes fik Apoteket. Balslevs Efterfølger var 
Jakob Gottfried Becker, som ægtede Bams Datter Kristina; Beckers Datter 
Elisabeth blev gift med Peter v. Westen, som i Aaret 1700 kom til al eje 
Løveapoteket, og nu indtraf paa ny del Tilfælde, al tre Slægtled af samme 
Apotekerfamilje fulgte efter hverandre indtil 1771, da Kæden blev brudt, 
hvorefter Eolekmar Jakobsen Holm og efter ham Sønnen Jakob Holm 
nedbrød Apotekets Anseelse. I de første fire Aar af del nittende Aar
hundrede ejedes Apoteket af Blumensaadt, hvis Enke ved sit Ægteskab 
med Jannick Andersen bragte ham Apoteket, som ban besad indtil 1853, 
da Gustav Lotze overtog det; i hele det 19. Aarhundrede har Apoteket 
saaledes kun lo Gange skiftet Ejer. Siden Kong Kristian den Tredje gav 
Hamsfort den gamle Gaard paa Flakhaven, hvori czzzz abbelecker alletiidt 
sknll boe, er del gaaet op og ned for Apotekerne i Odense; de færreste af 
dem kom til at bo i Beldenaks Gaard, de tik andel Steds hver sin Skæbne 
i Medgang og Modgang, som det nu skal fortælles.

KORNELIUS HAMSEORT.
1549—1580.

Kun nogle faa Breve og en lille Blyplade fra lians Kiste er bevaret 
som personlige Minder om den første Apoteker i Odense. Der er mang



foldige Vidnesbyrd om, hvor skattet Hamsfort var af det danske Kongehus 
i to Slægtled, i mere end tyve Aar var han paa det nøjeste knyttet til dets 
unge og gamle Medlemmer, han paaskønnedes med store Forleninger, han 
færdedes mellem Landets fornemste Mænd og Kvinder, levede og døde 
rig og æret, og dog er vi ikke i Stand til at forestille os hans Træk, intet 
Billede fortæller os derom, til at gense det Hus, der var hans Hjem, 
Beldenaks Gaard paa Flakhaven, hvor det første Odenseapotek indrettedes 
af ham, er forsvundet; dets Udstyrelse med Kar og Redskaber, med Bøger 
og Optegnelser er spredt, gaaet til Grunde; jordet blev han og hans Slægt 
i St. Knuds Kirke, men ogsaa Graven, for mange andre en sikker Kilde 
til Kundskab, er forstyrret.

Familjen Hamsfort har uden Tvivl sit Navn af Byen Amersfort i den 
hollandske Provins Utrecht1).

Slægtens Stamfader var Petrus Hamsfortius kaldet den hellige; han 
var gift med Lutera og havde med hende 5 Børn, blandt hvilke Henrik 
Hamsfort Orschotanus, gift med Kornelia de Vale, blev Fader til vor 
Kornelius, født 26. April 1509; Henriks Broder Petrus Hamsfort havde 
en Søn, Johannes, som var paa Apoteket i Odense og giftede sig med 
Valborg Brixen.

1539 blev Kornelius Hamsfort indskrevet i Københavns Universitets 
Matrikel af Johan Bugenhagen. Han var allerede den Gang Kongens 
Læge og Aaret efter, den 29. September, fik han følgende Bestalling som 
Hofapoteker:

ir (£hr*ftiann etc. BeFeimeitu h>emit öffentlich bas wir <£arnelins Iiantbffortt 
por Pitfern appoteFer beftellt pnnb angenommen haben alfo bas er pnns au» puiv 
ferem h°ff fo woll in beim reidienn als in beim furfteutliumbenn, audi auferhalblannbes 
polgcnu, getrewlidi, biennen pnnb in fonnberheit auff pnnfernn attdi »nufer freunt« 
lidjeitn geliepten gemahell pnnb jungenn hcrfct?afft leib ptmb gefuntlieit ein pleifig er» 
fahren* geben» pnnb alles w as er weis, fo 311 bes leibes gefuntlieit gehörig! foll er fo 
lieritn ehr barumb gefraget wirtt allen» feinen beften pleis auwcimben, aucti alles was 
trir Pimfere gemabell Pitnb junge liorfdiafftcim por erfcney aus feiner furwarung 311 pnns 
»hemeu werben getrewlidi wartbenn pnnb bermaffen surichtenn, folle alfe er bas por 
gott pnnb Pits Perantworten trolle, wie bann foUichs einem jebemt elirliebenben gesiempt 
pnnb woll annftehet. Darnebenn pnnfernn nufe, frommen pnnb beftes getreulich fiirberun 
pnnb wibberumb punferenu fchabeu pnnb nachteill fouiell wie muglid) PorFomme» nm b 
abmereun holffonn. Dnnb bieweill bann gemelter <£arnelius einen» teglichenn aus pnnb 
einganngF in pmtfer camnier hoben wirtt pnnb ob er allfo etwas Iioimlichs reben, lefenu 
pnnb hören» wurblie, bas er baffelbige nidit ntclben funbernn pis in fein gruben», be= 
halten» folle. Dargegenn wollen» wir gemeltenn <£arnelius jehrlichenn ein htiubert gollt- 
gulbenn in» gollt, ein gutb erlich Fleith pnnb ein bofffleith ro r feinen» Fitedjt 3» folbc 
geben» pnnb reichen laffen, bar3n mit effen pnnb trinefen aus pnufer fod}en pnnb Feiler 
nach simlicher weyfe Pont beftenn werben laffen. IDo auch gebachter <£arnelius inn pitn« 
fereim gewerbeitu ober funft pf beim 3ugenn etwas nottorfftiglichen Pokeren» würbet,



biefelbigcmi jeriing, fouit 31W notturft orfdjeinlidi mtttb beweisüdj gcfcRecn, wollen wir 
inte aud} gelten, wibbertegenn mtttb bejaletnt. etarju foll er and} nidjt lenger bienenn, 
bann es units ober inte gefelligf. tDoIIeun and; allsbenne wo er nid}t (einiger 51t 
bienenn willens, nad} uerlanff ber seit mit inte abredptett unttb feine bejahina gttebig= 
lidicnn gebeult mtttb reidienn laffenn, alles getreulid} mtttb ungeuerbe. 5 »  urfunt mit 
uunfertn fecret wiffentlid; befiegellt m tttb  gegebenn anff uunferttn flos <£oppeul}agen am 
tage Hiidjaelis 21° etc.

Hamsfort skulde saaledes tage Vare paa Kongens, Dronningens og 
deres Børns Sundhed baadc hjemme og uden Lands og som Hofapoteker 
tilberede den Medicin, de skulde bruge; om de Hemmeligheder, ban ved 
sin Færden i Kongens Kammer fik Lejlighed til at børe og læse, skulde 
ban bevare Tavshed til Graven. Hans Løn var 100 »Guldgylden i Guld«, 
en god, ærlig Klædning og en Hofklædning til lians »Knægt« foruden Mad 
og Drikke fra Kongens Køkken og Kælder.

Men desuden lik ban Tid efter anden forskellige Forleningcr. Saa
ledes 1541 for Livstid Kanonikatet ved St. Mikkels Alter i Roskilde Dom
kirke; senere tillige St. Nikolaj Alters Vikarie i Boskilde, som i Følge 
Frederik den Andens saakaldte nye Fundats for Universitetet af 1571, efter 
Kornelius’ Død skulde tilfalde Primarius Medicus.

Kongen gav ham 17. Januar 1551 Forleningsbrev paa Krongods i Fyen 
bestaaende af 16 Gaarde i Nørreby, 1 Gaard i Vesterby og 1 Gaarde i 
Vesteregense; Kristian den Tredje forbeholdt sig dog Bet til selv at lade 
bruge samme Gods imod at forsørge Hamsfort med andel lige saa godt i 
Stedet; det nævnes i Brevet udtrykkeligt, at Hamsfort skal lade sig bruge 
i Kongens og Hertug Frederiks Tjeneste.

Fire Aar senere, den 9. Januar fik Hamsfort og lians Hustru Mericke 
Livsbrev paa Vingodset i Fyen, der allerede var tillagt barn Skærtorsdag 
1547; af Vingodsets Indtægter skulde Kirkerne forsynes med Vin.

Efter Vikaren Jens Jonsens Død, skænkede Kongen den 24. Maj 1543 
Vikariatet til St. Birgittes Alter i Frue Kirke i København med tilhørende 
Residens til Hamsfort for »den tro og villige Tjeneste, ban os troligen 
hertil gjort og bevist haver og herefter troligen gøre og bevise maa og 
skal«. Residensen laa bag Petri Kirke; Hamsfort mageskiftede den 1544 
med en af Professorgaardene og overlod Vikariatet til Universitetet for 
en fire Aar senere fastsat aarlig Afgift af 60 Mark i lians Levetid. 1556 
lejede Universitetet endnu et andet Hus af ham for en aarlig Leje af 9 Daler. 
I 1511 boede Hamsfort, som et eller to Aar i Forvejen havde erhvervet sig 
Doktorgraden, i Jep Heyes Kannikeresidens, nuværende Borebs Kollegium 
i St. Kannikestræde, Nabohus til den Gaard, hvori Odense Løveapoteks 
sidst afdøde Ejer, Etatsraad Lotze, fødtes næsten 300 Aar senere.
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Den 7. Februar 1550 gav Kristian d. Tredje Hamsfort Kongetienden 
af Munkebo Sogn, hvilken Forlening senere gav Anledning til adskillige 
Stridigheder med Præsierne i Munkebo, som mente at have Kel til noget 
af den paagældende Jord.

Foruden de Indtægtskilder, Hamsfort saaledes havde i Sjælland og 
Fyn, fik han af Kongen den 20. Februar 1551 Ventehrev paa det Kannike- 
dømine, som den gamle, forhenværende kongelige Sekretær Jesper Broch- 
mand besad i Aarhus og paa S. Karine Alters Vikarie i Kolding, som 
denne ligeledes havde; saa snart han ved Brochmands Død kom i Be
siddelse af disse Forleninger, skulde han give Afkald paa den Pengeion, 
han hidindtil havde nydt som Livlæge og Hofapoteker; Broehmand døde 
først 11. November 1502. Den 22. Juni 1501 gav Frederik den Anden 
Hamsfort Bekræflelseshrev paa Besiddelsen af Aarhusgodsel og 1505 be
vilgedes ham Frihed for del, han sidste (lang var takseret al give Kongen 
af sin Bente i Domkirken.

Det fremgaar af alle disse Begunstigelser, at Hamsfort var en Mand, 
der nød megen Paaskønnelse for sin Tjeneste ved Hoffet. Men vi har 
endnu tilbage al omtale en Gunstbevisning, som fik en endnu større Be
tydning, ikke blot for ham og hans Slægt, men for den By og Landsdel, 
hvortil den knyttede ham; det blev Kornelius Hamsfort, som grundlagde 
Odense Løveapotek.

Kong Kristian den Tredje havde 1517 af Palle Kristensen, Biskop 
Jens Andersen Beldenaks Søstersønnesøn og Arving købt Biskoppens Gaard 
paa Flakhaven i Odense. Gaarden var bygget af Biskoppen 1518 paa St. 
Knuds Kirkegaard og bestemt til hans Kancelli og et gejstligt Domhus. 
Denne Gaard tillagdes nu Hamsfort

25. APBIL 1519
paa det Vilkaar, al han der skulde oprette et Apotek med de i følgende 
Kongebrev angivne Bettigheder og Forpligtelser:

l l ^ i j  dbriftiau etc. (Siiørc alle iviittfierfiigtt, att epbtertbij ivij forfare, att nterefe- 

fiige bröft finnbes her ivbij rigett for Doctoere ivbij mebicienu oc paa gobe abbetecFer, 
faa att liaar nogenii aff riigeuns innbbyggerc elfer auubre ber ivbij riiget famige nogeun 
fiugbotume, tl]a bort bøe maitnge aff forfommelfe. QZba paa tfiet fliig broft her ivbij 
riiget ide finnbes ffaff, liaffne ivij fororbinerett enn ivor gaarbtt liiggeitnbes ivbij ivor 
fiiøbfteb ©bennsfe entelfom S t.' Knubtøs fyrefegaarbtt oc Macfbaffnn mett ett niurett 
busf [oc] gaarbsrom, ivbij lenugenn oc brebenn, font osf elff1' D octor (Eornelis Ifamsfortt 
ivor iiifarft nu ivbij ivere baffuer, fom lier eptber aUetiib ffall bliffue tiif ett abeteefe, 
oc euu abbetecFer alletiibtt ffall ivbij boe, font fannb finnbes fait, buifs font til lege= 
bomme bruges oc beboff giiores oc er att befomme. ©d? liaffne ivij aff ivor fyunerlige 
guuft oc uaabe faa oc for troffaff oc iviittiig tienuestlie, fom for"' D octor (Eoruetis 
oss oc ivorre ivuuberfottbe ber til giiortt oc beiviift baffuer oc ber eptber troliigeuu
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giiore [oc] bcuiifc ntaa oc ffal, rouubtt oc tiilabctt, oc nu mett tbcttc mortt øbititc breff 
rnunbe oc tiillabc for"' D oclor Æøruclis, att banitb oc hans egte børuu oc tlicrcs borun 
oc afffomme ntue oc ffulle baffue, nybo, bruge oc bclioHc for"' bufs, gaarbtt oc abeteefe, 
alb tbeuu ftunb oc faa leunge for"' D oclor Æornelis oc Iiantts botun oc uoger aff 
banns bornu oc afffoninte tiil ere. ©cb ffall for"' D oclor <£ornclis oc Iianns børnn 
oc afffontnte, bnilcfcnn font familie bufs oc gaarbt tiilfontnicr, irere forpliigtbett tiill att 
bolle mbij famme bus ettit gobtt abeteefe mett alle Iionitbc mrtlier oc aunbett, fom paa 
abeteefe bor att irere, faa att uaar more D oclorcs in tn cd ic in is , fom mij Iiafftte bos 
oss, eller aunbre lier mbij riiget noget belioffue tiil legebomme, att tbe tlia funbe tfiet 
tlier befontnte for ett ffclliigtt merb. ©c ffall tbet mere tillabitt fiiobmettnb, fremmere 
oc anubre tlier trbij ©bensfe att felge fttefer, inngeferbtt, peber oc aunbre mrtlier eptljcr 
gamell febuaune, bog ffall iitngenn frenter eller fiiobmennbtt mue felge tlier trbij byenu 
nogle tilgiiorbe legebomme, font fallis co inpositn , trbeiin for"' D oclor (Cornelius oc 
banns afffoninte for"' abbeteefe [re] trbij ©benusfe, oc ffall for"' D oclor (Cornelis oc 
ett baus bornit oc afffonte, liuilefeitn font boer paa fantme abbeteefe gaarbtt oc abe|te]fett 
opboder, trerre frij for lannbfeefnegte Iiolb oc aimbeitu ©bennsfe bys tynge, oc liigenell 
mere Iiannom friit for att bruge fyiitt lterinng oc bierinitg mett fiiøbntannbfos Iiaunbell 
baabe inbeiiu byes oc irbenn, font anubre borgere ttjer boeuubes erre. ©c tlier font 
for"' D oclor Æornelis bornu oc afffontnte iefe nogenn af tl^ennoni faa bueliig ere, att 
tbe funiibe felff foreftaa fantme apeteefe, tlia ffulle tbe mere forpliigtbett att liolle tlier 
enn gobtt bueliig abeteefefr], font faitnb foreftaa familie apeteefe, paa tbett att familie 
abeteefe faitnb faa møgett tipis beber mebtt magtt bolles. Scfjebe tbet ocfifaa, att for"' 
D oclor iCornelis oc banns børnn oc afffontnte iefe mebtt ntagtt liolle fantme apeteefe, 
faa att D oclorcs oc apeteefer, font tlia ere ber trbij riiget, funitbc fenitbe, att nterefe= 
liige brøft finubes, tba ffall tliette mortt breff tlier mett forbrott mere, oc fantme Iius 
fororbineriis til enn aunbett apeteefer, font Hiet riil oc faitnb mebtt magtt bolle, bog 
att for"' D oclor (Cornelis oc banns børnn oc afffonte beliolle lines lbe baffner tber 
iuubførtt. Eluj forbittbe mij alle, ebuo tbe Iielft cre eUer røer<> fu’tnbe, serbelis more 
fogeber, enibitjnteunb oc alle aunbre, for"' D oclo r Æontelis oc banns egte bornit oc 
afffontine lier emobtt paa for"' gaarbtt oc abeteefe, eptber fom forfdireffuet ftaar, att 
Iiiimbre eller y uoger maabe forfauug att giiore, mnnber trortt bY^efte oc uaabe. ©a= 
tiim Kiiopiiebaffueu Horssbagenn iteft eptlier paaffe bag aar etc. M dxlix. IDnuber 
mortt fiignett.

Dominus rex ninnn propria subschripsill.

Delte omfallende Privilegium har ikke saa lidt tilfælles med del, som 
Kristian den Tredje i 1531) havde udstedt for den københavnske Apoteker 
Willum Unno, der ogsaa virkede i Kongens Tjeneste. Begge disse Apo
tekere fik Brugsretten til hver sin af Kongens Gaarde, men medens Hams
fort fik sin uden Afgift for sig og sine Efterkommere, skulde Unno kun 
nyde sin, saa længe han levede og betalte 30 Joakimsdalere i aarlig Leje 
af den, naar han ikke behøvede at holde nogen Svend, der kunde ledsage 
Kongen paa hans Bejser. Begge Apotekere fik Eneret paa at sælge sam
mensatte Apotekervarer, men der tillagdes Hamsfort udtrykkelig Bel til 
at drive Købmandshandel haade inden- og udenbys. I begge Privilegierne 
bestemmes det, al deres Indehavere er fritagne for al borgerlig Tynge; 
fælles for dem er endvidere Truslen om, at Bevillingen fortabes, hvis de 
to Apoteker ikke holdes i god Orden.

Den her anførte lange Kække Bevillinger taler tydeligt om den Yndest,
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Hamsfort stod i hos Kongen; der findes imidlertid adskillige andre Vid
nesbyrd om, hvor uundværlig han har været for Kongefamiljens ældre 
og yngre Medlemmer. Han fulgte Kongen paa Jagt, og han modtog Hans 
Naades Besøg paa »Biskopsgaarden« i Odense. Efter Kongens Død op
holdt han sig et Par Aar hos Enkedronning Dorothea paa Koldinglnis; 
1560 eller sikkert 1561 var Hamsfort med hende i Dresden; i dette Aar 
havde han nemlig en Strid med en Læge ved det sachsiske Hof; det 
lykkedes ham at faa Lægen fjærnet, efter at han i en Disputats, der over- 
væredes af Kurfyrsten, havde godtgjort den Paagældendes Løgnagtighed 
og Uvidenhed.

Kurfyrst Avgust den Første af Sachsen var gift med Kristian den 
Tredjes virksomme Datter Anna; hun beskæftigede sig blandt andet meget 
med Apotekerkunsten og grundlagde Hofapoteket i Dresden; hendes Por
trætmedaljon er nu Varemærke for dette Apotek. I 1561 raadførte hun 
sig med Hamsfort, med hvem hun ofte vekslede Breve, om Sammen
sætningen af en Slags blodrensende Piller, der endnu som Mutter Anna- 
Pillen aarligt sælges i et Antal af omtrent 1 Million fra hendes Apotek2). 
I en Pakke Breve fra Kurfyrstinde Anna, bevaret i det danske Rigsarkiv, 
tindes Hamsfort omtalt et Par Gange3). Den 17. Januar 1558 heder hun 
Kongen, om Dr. Kornelius maa faa Lov at rejse ned til hende; hendes 
Søn Joachim var nemlig død kun faa Maaneder gammel, Kurfyrsten 
havde med en den Gang ualmindelig Kordomsfrihed befalet, at Liget i tre 
Lægers Nærværelse skulde skæres op, for at man kunde se, hvad Barnet 
var død af4). Mutter Anna vilde gierne høre Hamsforts Baad og Betænk
ning for at det ikke skulde gaa hendes andre Børn lige saa ilde som den 
døde Dreng. Hendes Bøn blev ikke opfyldt; i et Brev fra Maj Maaned 
gentager hun den; det fremgaar af det, at Kongen har lovet hende Kor
nelius’ Nærværelse, men da Hans Naade ligger syg af Feher, kan Dok
toren ikke undværes. Kort efter blev Kongen rask, men synes nu at have 
forestillet sin Datter, at den fremmede Læge vikle blive misundt og lagt 
for Had af de kurfyrstelige Medici. Fyrstinden forsikrer i en Skrivelse 
fra Juli Maaned, at denne Antagelse er ganske uden Grund. Kornelius 
kom dog ikke afsted i dette Aar; snart efter blev Kongen syg til Døden 
og fik atter Brug for Hamsforis Omsorg, som nu ydedes for sidste Gang; 
et Par Dage før sin Død fortalte Kongen sin Læge, at en Engel i en 
Drøm havde forkyndt, at det Nytaarsdag skulde blive godt med ham; 
paa denne Dag var Hamsfort hos sin Herre i Dødstimen; faa Uger senere 
var han sammen med den medicinske Professor Jakob Bording paa Kal- 
lundhorg Slot for at balsamere Kristjern den Andens Lig.
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Kurfyrstinden havde i 1557 sendt sin Kader et Pulver, der virkede 
som Modgift; det bestod navnligt af Firebladbær kogte i Eddike og tør
rede, samt Engelsødrod; for at prøve Modgiftens Virkning lod Kongen 
en dødsdømt Forbryder give et Kvintin Kviksølvsublimat i Risgrød, hvor
efter Staklen straks svulmede op og befandt sig meget ilde; Hamsfort gav 
ham nu Pulveret i Vin; efter gentagne stærke Udtømmelser kom Patienten 
sig og fik da Lov at leve5).

Fem Aar senere var Anna beskæftiget med at samle en Receptbog; 
lmn henvendte sig da ogsaa til Hamsfort med et Rrev, i hvilket det 
hedder:

tPcnn ifir benn niet?t allein »on bestregen, bass ihr tvcilanb unsres her3^c^ftcn 
fjernt Paters »ertrauter £eibarjt getrefen unb noch bei nuferer 5rau Unitter in foldjent 
2lmt fetb, fonbern auch fonft eurer befonbern (SefchicFlichfeit unb (Erfahrung halber hoch 
unb roeit berühmt unb befanut unb irir anet] 511 eurer Jlrptei ro r aubern ein fottberltd] 
fjers unb Vertrauen haben, als begebreu trir gauj guäbigft, ba ifir etliche beroährte 
SlrjjnciftücFe für bie aufgcjeichneten (Sebrechen bie geroiss roäreu, hättet, ihr trollet uns 
biefetbeu mit allen llmstäubeu, roie mau bie jurichten unb gebrauchen foll, fleisfig auf* 
fchrcibeu Iasfeu unb mittheilen, bie trollen mir euch 511 Ehren unb mit Vertreibung 
eures Matuens in berührtes uttfer Kuuftbuch fchrcibeu Iasfeu, biefetbeu auch fouft nie* 
ntattb gemein machen etc.8).

Paa samme Tid var hendes Søn Kristian for sin Sundheds Skyld 
sendt til Redstemoderen paa Koldinghus, hvor Hamsfort særligt og med 
Held tog sig af den etaarige Drengs Rehandling7).

Endnu 1572 sendte Kurfyrstinden en Kurer til Odense for at hente 
Dr. Kornelius og hans Hustru, som han »besserer Pilege halben« skulde 
tage med sig til Dresden8).

Kort efter Kongens Død foretog han en Rejse til Nederlandene og 
var ved Krigens Udbrud paa Vejen hjem gennem Ditmarsken nær bleven 
laget til Fange. Han opholdt sig ved Frederik den Andens Hof i Slut
ningen af Avgust 1559, da en Pengegave gennem ham udbetaltes til nogle 
fremmede Digtere for Lykønskningsvers til Kongen; ved Lejlighed hyldedes 
da ogsaa Hamsfort paa Gudernes Tungemaal.

Omtrent ved Aar 1562 er Hamsfort rimeligvis bleven fritaget for den 
daglige Hoftjeneste, uden at hans Forbindelse med Kongen derfor helt 
afbrødes, som det kan ses af et endnu bevaret Rrev fra ham til Frederik 
den Anden; Rrevct er skrevet paa Hald den 7. Maj 1563; Hamsfort har 
været kaldt did til den syge Rigsmarsk Otte Krumpen, der led af »een 
kranckheyt, welkren men vp idt Latyn Melancoliam nennet.« Hamsfort 
skildrer for Kongen den Syges Tilstand som meget alvorlig.

Kornelius maa nu have taget fast Ophold i Odense, hvor hans Fætter 
vel ellers har staaet for Styret til daglig. Han dyrkede Lægeplanter i sin
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Have, og 1575 opførte lian el Laboratorium ved (laarden paa Flakhaven. 
Af denne er bevaret en Afbildning paa et kobberstukket Fugleperspektiv 
af Odense By Ira 1593, udgivet af den lærde Henrik Banzau til Banzaus-

1. Apoteket (M yropolium) paa Flakhaven 1593.

holm (nu Brabetrolleborg); et Udsnit af Perspektivet gengives her efter 
del Odense Musæum tilhørende Eksemplar. Apoteket (Myropolium =  
Balsamhandel) ses liggende ved Flakhaven Nord for St. Knuds Kirke.

Af Hamsforts Medhjælpere kendes foruden Fætteren Johannes en 
Adam Apoteker, som maatte forlade sin Tjeneste 1551 paa Grund af sine 
afvigende religiøse Meninger, idet han ofte overfor Dr. Kornelius angreb 
Barnedaahen. Endvidere Johan Klohwech, som 1545 stod i Forbindelse
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med nogle Hollændere, med hvem Konsistoriet beskæftigede sig paa Grund 
af deres Udtalelser om Religionen. Endelig nævnes i et Kongebrev fra 
1561 en Klement Small, hvem Statholderen paa Københavns Slot, Mogens 
Gyldenstjærne, fik Paalæg om at give fri Underholdning paa Slottet i to 
Aar, da han vilde studere ved Universitetet.

Hamsforl var først gift med Merieke eller Maren Splenters fra Husum, 
Enke efter Herman Hoyer (død 1511), Frederik den Førstes og Kristian 
den Tredjes Krigsøverste og Lensmand paa Helgoland; ved delte Ægte
skab blev han Stedfader til Kaspar Hoyer, som spillede en fremtrædende 
Rolle i Slesvig og oprettede det adelige Gods Hoyersworth i Ejdersted, i 
hvilket Landskab han senere i en Række Aar var Staller. Merieke døde 
i Odense den 19. September 1560. I Avgusl det følgende Aar giftede Hams
fort sig med Magdalene Payens, Enke efter den kongelige Raad, Dr. juris 
Rei nhard Wejbold Fries. Kongen gjorde hans Bryllup sammen med hans 
Datter Magdalenes; denne ægtede kongelig Raad, Dr. juris Ilieronymus 
Thenner. Datterens Ægteskab bragte svære Sorger over Hamsforl. 1566 
opsagde Thenner sin Tjeneste og vilde forlade Landet. Da delte imidler
tid blev anset for farligt for Staten, paa Grund af det nøje Kendskab 
Thenner havde til den danske Regerings Planer, blev han anklaget som 
den, der havde brudt sine Forpligtelser, og hvis Adfærd vakle Mistanke 
om Forræderi; 1567 dømtes han til livsvarigt Fængsel; han indsattes paa 
Dragsholm Slot og bevogtedes her saa strængt, at hans Hustru og Sviger
fader maatlc have særlig Bevilling for at faa Adgang til ham kort før 
hans Død 1570. Paa sit Dødsleje bestemte han 100 Daler til de Fattige; 
heraf tog hans Enke Lejlighed til al oprette »Doktors Roder« i Odense 
for 16 gamle og trængende Kvinder; denne Stiftelse laa, hvor nu Huus’s 
Roder slaar; 1798 blev den nedbrudt og dens Midler henlagte til Graa
brødrehospital, af hvilket den endnu udgør en særlig Afdeling.

Magdalene Payens døde 11. Februar 1578; to Aar efter, den 8. Marts, 
fulgte Hamsfort hende i Graven. Før sin Død havde han stiftet et Legat 
paa 100 Daler, for hvis Renter der skulde indkøbes Træsko til fattige 
Rørn i Odense Skole. I 1577 havde han oprettet en Plads for et for
ældreløst Rarn i Graabrødrehospital.

I Odense Musamm opbevares en Rlyplade, 11 Ctm. lang, 11 Ctin. 
bred; den skal være fundet ved Gravning paa Si. Knuds Kirkegaard og 
har formodentlig haft sin Plads paa I lamsforts Kiste; tidligere fandtes den 
i Nationalmusieel, men Elalsraad Lotze erhvervede den 1882 for Odense. 
Pladen gengives her til Sammenligning med en tidligere foretagen ufuld
stændig Tydning9).
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2. Blvplade m ed Gravskrift over Hamsfort.

Indskriften lyder i sin Helhed saaledes: Ossa Cornelii Hamsfortii, 
Christiani Tertii Regis Danorum Archiatri. V(ixit) A(nnos) septuaginta, 
M(enses) deccm, D(ies) tredecim. ()(hiit) An(no) Chr(isti) millesimo qvin- 
gentesimo octogesimo (ante diem) octavo Eid(us) Martii. H(oe) s(epul- 
crum) S(uuni) Liberi Moercntes Patri Carissimo Opt(ime) Mer(ito) F(ieri) 
G(esserunt). Paa Dansk: De jordiske Levninger af Kornelius Hamsfort, 
Kong Kristian den Tredje af Danmarks Livlæge. Han levede i 70 Aar, 
10 Maaneder, 13 Dage; han døde den 8. Marts i Kristi Aar 1580. Denne 
hans Grav have de sørgende Rørn ladet gjøre for den højtelskede og højt 
fortjente Fader.

Gennem Indskriften faar vi her Oplysning om Hamsforts Fødsel; han 
er kommet til Verden den 20. April 1509.
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De Børn, som overlevede ham, var Magdalene, gift med Thenner, 
Kornelius, Faderens Efterfølger som Apoteker, og Dorothea, først gift med 
Klavs tbor Smede, senere med den gottorpske Livlæge Matthias Korna- 
rius og død den 5. Juni 1608 i sit 58. Aar. To andre Børn, Frederik 
og Margareta, døde unge.

I Aaret 1596 udgaves i Hamborg: Twee korte eenfoldige Recepten 
legen de Pestilentz: dat erste eenes olden, hochgelarden, wolerfahrnen 
der Konigl. Maiestiit to Dennemarck Lif-Medici, I). Cornelis van Hams- 
lort, vor den gemeenen Mann gestellet; dat ander Mosis StafTelsteiners, 
Joden-Medici lo Weimar wahnhaft.

Dette er den ældste Hamsforis eneste svage Berøring med den medi
cinske Literatur.

KORNELIUS HAMSEORT.
1580—1627.

Denne anden Kornelius blev født i Kolding den 6. Maj 1516 »paa en 
Torsdag Eftermiddag, Klokken var lire«. Det formodes, at han besøgte 
et Lycæum i Lynehorg eller Lybæk, da hans smukke Haandskrift bar en 
afgjort lysk Karakter1). Hans Interesser vendte sig tidligt til Fædrelandets 
Historie, men ban lagde sig som Arving til Apoteket i Odense efter Studiet 
af Medicin og Farmaci. 1571 studerede ban ved Universitetet i Marlnirg10), 
men det følgende Aar, den 4. November, immatrikuleredes ban i Padua, 
hvor ban opholdt sig i lang Tid. Selv lier, hvor ban havde rig Lejlighed 
til at dyrke sit Brødstudium under Tidens berømteste Lærere, glemte ban 
ikke sine historiske Studier; ban udarbejdede i Padua et Udkast til en 
Odense Bisperække, som ban forsynede med Pennetegninger; paa Titel
bladet ses saaledes et Billede af Odense, ved St. Knuds Kirke viser sig 
lydeligt 'laget med Trappegavle og Tinder paa det gamle Apotek.

Efter sin Hjemkomst tog Hamsfort ivrigt fat paa sine historiske Sam
linger; Lektor Hans Lang i Odense var lians Ven og Medarbejder, Biskop 
Niels Jespersen opmuntrede lians Virksomhed; ban afskrev Dokumenter 
i Sliftsarkivet og traadte i Forbindelse med Arild Huitfeldt. 1 Aaret 1579 
drog ban atter til Italien formodentlig for at afslutte sine medicinske 
Studier med en Doktorgrad, men ved Faderens Død i del følgende Aar 
vendte ban hjem efter først at have erhvervet den medicinske Licentiat
grad rimeligvis i Basel, hvor ban udgav en lille medicinsk Afhandling: 
Dispositio brevis de menslruis.

Efter Faderens Død overtog ban Apoteket og virkede i mange Aar
2
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her ogsaa som Læge, hvad man eksempelvis kan se af Povl Andersen 
Medelbys Ligprædiken over Erik Hardenberg til Skovsbo fra 1604.

Medhjælper hos Hamsfort var rimeligvis den Apoteker Jesper Thimme- 
sen, over hvem der tidligere i St. Knuds Kirke fandtes en latinsk Ind
skrift, der fortalte, at han den 1. September 1602 døde af Pest, og desuden 
at ban var gift med Kirsten Jørgensdatter Mule, med hvem han havde 
en Datter Maren. Den senere Apoteker i Nyborg Knud Wulff var Med- 
hjadper paa Odense Apotek 1622—30.

Hamsfort vedblev at beskæftige sig med Historien, han tilvejebragte 
betydelige Samlinger navnlig til de danske Middelalderbispers Historie og 
Aarbøger til Danmarks almindelige Historie. Intet af hans Arbejder blev 
udgivne, men de fleste af hans Optegnelser er bevarede i Haandskrifl og 
benyttedes navnlig af Langebek i hans store Kildesamling Seriptores re
rum Danicarum. Dr. Holger Rørdam har i vore Dage udgivet et Par 
Rækker af hans Optegnelser.

Om Hamsforts Apotekervirksomhed er et Par Erindringer bevarede. 
Evrst Rudolf af Anhalt opholdt sig den 5. og 6. December 1010 paa Odense- 
gaard; fra Apoteket leveredes til hans Rehov for 22 Daler 6 (3 »Urter og 
Konfekt«1'). Under den udvalgte Prins Kristians Ophold paa Odensegaard 
i November 1625 blev der til ham brugt Sukker, Krydderier, Konfekt o. 1. 
for 37 Daler 1 2 |3, for hvilket Beløb Hamsfort udstedte den her gen
givne Regning, der er attesteret af Prinsens Kammerjunker Otte Kruse og 
kvitteret af Hamsforis Medhjælper Dietrieh Ottho12).

Man har vel saaledes paa højeste Sted ikke haft noget at udsætte 
paa Hamsforts Konfekt; men i 1621 var Kongens Livlæge Henning Arni- 
sæus og Dr. Oluf Worm i Odense for al besigtige Apoteket, »om derudi 
findes den Del, der bør at være hos et oprigtigt Apotek«. Hamsfort maatte 
godtgøre Visitatorerne, »hvad de paa Rejsen billigen fortærendes var.«.

Flamsfort havde nogle af sine Midler staaende i Odensegaarde. Hans 
Schultz Bardskær udsteder saaledes St. Hansdag 1609 Pantebrev til »der 
erbaren vnd hochgelarten Hernn Oornelio vonn der Hamsfordt Medicine 
Uandidato Erbgessessen binnen Odennse« for »200 gilde ganekbare Reichs- 
tlialer also tho Lubecli vnnd Hamborch gannekbar ist« l3). Lignende 
Eorskrivninger findes i senere Aar fra Peiter Terkell Rader, Detleff Folcker- 
szen Bardskær og Andreas Boman, Borger og Remmer i Odense13).

Man har et Brev fra Holger Rosenkrands til Kansleren Kristian Friis 
af 6. November 1625; heri beretter Rosenkrands, der havde faaet del Hverv 
at skaffe Kronen nogle Pengelaan i Fyn i Anledning af Krigen, at han 
ikke har kunnet opnaa noget hos Kornelius, da han laa til Sengs og
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havde ringe Fornuft at tale med; han ventede hver Time en salig For
løsning, hans Heste Penge stod i Holsten, og de kunde ikke opkræves før 
det følgende Aar. Maaske slaar det i Forbindelse med hans Sygdom, at 
Medikus i Odense den 16. December 1625 fik Kongebrev om at have Ind
seende med Apoteket d e r14).

Hamsfort kom sig dog denne Gang; hans Død indtraf første Pinsedag 
den 13. Maj 1627 mellem 12 og 1, Biskop Hans Michelsen holdt Ugedagen 
efter Ligtalen over ham i Si. Knuds Kirke, Baadlmsels Stormklokke ringede 
ved hans Begravelse, der indbragte Kirken 50 Daler.

Kort før sin Død, den 13. Januar, stiftede han et Legat paa 1000 Bdl., 
hvoraf Benten skulde udbetales til 3 Disciple i Odense Gymnasium. Efter 
Gymnasiets Ophævelse kom Legatet 1802 til Latinskolen i Odense og er 
nu oplaget i dennes Stipendiefond. Desuden gav han 500 Bdl. til K irken15).

Hamsforl var to Gange gift. 10. September 1587 holdt han Bryllup 
med Mette, Datter af Baadmand Beinhold thor Smede i Flensborg og 
Gesa Lange; han blev ved dette Ægteskab Svoger til Frederik den Andens 
berømte Livlæge Peder Sørensen, der var gift med en anden Datter af 
thor Smede. Mette Hamsfort døde snart efter sit Giftermaal, og Enke
manden giftede sig da med en tysk Kvinde Katharina Jers, der var be
slægtet med ham, hvorfor ban 18. September 159(5 fik Kongens Dispensa
tion til Ægteskabet. Katharina var Datter af Johan Jers, Baadmand i Kiel.

Katharina Hamsforts overlevede ham længe. Kristian den Tredjes 
gamle Privilegium for Familjen Hamsforl synes al være gaaet i Glemme
bogen; det var i 1628 blevet paalagt »afgangne Gornelii von der Hams- 
lordls Efterleverske og Søn, som underholder Apoteket i Odense« at ud- 
staa al borgerlig Tynge efter »Formuen« som andre Odenseborgere; her
imod gjorde Moder og Søn Indsigelse, hvorefter Kristian den Fjerde under 
24. Januar 1(529 udstedte en Befaling til Magistraten i Odense om, at den 
i Overensstemmelse med den af hans Hr. Faders Fader givne Bevilling 
skulde forskaaue de Paagældende for Byens Tynge18). Atten Aar senere 
har Katharina forestillet Kongen, al hun efter et hendes Søn meddelt 
Privilegium har kontrihuerel lige med Gejstligheden, naar nogen Kontri
bution eller anden Udgift paabydes den; dette er hun fremdeles villig til, 
men agter derimod ikke at betale Byens og borgerlig Tynge, da hun ingen 
borgerlig Næring og Haandlering bruger. Den 15. Marts 1617 stadfæstede 
Kongen den hende givne Rettighed17). Samme Aar den 5. Avgust befalede 
Kristian den Fjerde Henning Valckendorff al tilholde Borgmester og Baad 
i Odense, at de skulde lade hendes Bo registrere efter lovlig Medfart, naar 
hun ved Døden afgaar18). Hun levede dog nogle Aar endnu; ved Konge-
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brev af 2. Februar 1650 forløvedes Dr. Jakob Sperling og Thomas Bro- 
dersen fra deres Værgemaal for hende, Borgmester og Baad indsattes i 
deres Sted19). De to Mænd havde fungeret i Følge Kongebrev af 25. Marts 
1648, der ogsaa bestemte, at Katharina maatte være forskaanet for Ind
kvartering i sit Hus mod al betale saa mange Soldaters Ophold andet 
Steds i Byen, som hende kunde tilkomme »efterdi udi disse Tider den 
Ene med den Anden bør at udstaa Byens Tynge«20).

Katharina Hamsforis var i sine sidste Aar blind og svagelig i anden 
Maade. I 1614 begærede hun af Kongen, at en Johannes Khemmes Gods, 
som stod i hendes Hus, maatte komme i Forvaring paa andre Steder, da 
bun laa paa sin Sotteseng og ikke kunde have Tilsyn med det. Kongen 
skriver derfor 25. Marts til Stiftsbefalingsmanden paa Odensegaard Henning 
Valckendorff, at ban skulde lade Godset hensætte et andet Sted indtil 
videre Besked. Desligeste at ban henlægger Johannes Kbemmes Sviger
moder, som holdt til i Katbarinas Hus, hvor Borgerskabet sørgede for 
hendes Kost, paa et Sted, hvor hun indtil videre kunde blive forvaret 
med hvad bun havde bos sig, da Katharina formedelst sin høje Alder og 
Svaghed ikke kan have nogen i sit H us21).

Denne Khemme var født i Liiland, i mange Aar Sekretær hos den 
svenske Bigsmarsk Jakob de la Gardie og som saadan bosat i Stockholm. 
Han var gift med en Datter af en Agnete Neuhaus i Odense og derved 
besvogret med den hamsfortske Familje. I Krigen 1643 optraadte han i 
Slesvig og Holsten som Spion; han synes at have konfereret med Torsten
sons Hovmester om et passende Sted for den svenske Hærs Overgang til 
Fyn. I Januar 1644 var Khemme i Odense, hvor hans Svigermoder var 
ufornuftig nok til overfor Fremmede at tale om et Beskærmelseshrev, 
Torstenson havde givet ham. En Johan Krumb, der boede i det hams
fortske Hus, var Kbemmes Uven paa Grund af en Arvestrid og angav 
ham for Øvrigheden. Kristian Thomesen Sehcsted tog ham i Forhør, 
hvorefter han førtes til København til videre Behandling; hans videre 
Skæbne udover Forhøret i København er ubekendt; at Kristian den Fjerde 
ikke var barn god ses af et Brev fra Kongen af 4. Marts 1644, hvori han 
til Iver og Niels Vind skriver: »Safremdt hånd Nu indled uyl herud med 
sanden, daa skal Skraprettercn leeden(!) den vd af hannem med hans 
konst«22).

Johan Krumb faar sil Skndsmaal i Anledning af en Sag, som 1654 
var rejst af Generalavditør Henrik Langermann. Denne havde begæret 
Indførsel i noget af Katharina v. d. Ammesfortz Gods i Eidersted i Følge 
en Obligation, hun 1649 skulde have udstedt til ham i Odense. Hendes
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Formyndere Herman Hahne, Byfoged Erik Nielsen og Kæmner Knud Ras
mussen mente, at Obligationen var nretmæssig. De havde ved Borger i 
Odense Bendiks Lauritzen ladet tilkendegive Hertugen af Gottorp, at den 
salig Kvinde for høj Alderdom og Blindhed efter Kongens Befaling var 
under Godtfolks Værgemaal, den Gang Haandskriftet blev underskrevet; 
ingen af hendes Værger kendte noget til Obligationen, før Gælden nu blev 
krævet; desuden havde Katharina ikke Behov at laane Penge, hvorimod 
hun tog Rente af Andre. Obligationen var underskrevet af Johan Krum h; 
men om ham siges det, at han var en Mand, der sig nogen Tid i Odense 
opholdt og ntilhørligt fravendte Katharina noget af hendes Gods og Breve, 
hvorfor han blev dømt i Arrest og af Arresten hortrømte. Imidlertid 
blev Langermann og andre Interesserede stævnede til at møde paa Gottorp 
den 20. Marts 1654, hvor Bendiks Lauritzen vilde imødegaa Generalavdi- 
tøren23).

Johan Krumh havde den Gang været død i en halv Snes Aar. Den 
25. April 1641 registreredes og vurderedes hvad Gods, der fandtes efter 
salig Krumh, tilforn tilholdende paa del gamle Apotek i Odense og der 
samme Steds ved Døden afgaaet. Den Afdøde har muligvis været i Slægt 
med Hamsforterne og maaske haft Tjeneste i Apoteket, da den sidste 
Kornelius drev det, i det mindste efterlod han sig omtrent 80 medicinske 
og farmacevtiske Værker, blandt hvilke en Del af det sekstende Aarhun- 
dredes mest berømte; sandsynligt er det, at en Del af dem har tilhørt 
Hamsforlerne; Apotekertaksten fra 1610 var imellem Bøgerne, der tilsammen 
vurderedes til 193 Sldl. 3 $ 10 p. Hans øvrige Ejendele bestod, foruden 
i Klæder, i Skøder og Adkomstbreve paa adskilligt Jordegods i Holsten til 
Værdi 15,620 Mark lybsk eller 7,810 Sldl.; hele Formuen beløb sig til 
8,358 Sldl. 14 P; han skyldte kun 323 Dl. 1 jf hort, saa at der altsaa blev 
en betydelig Sum i Behold. Katharina Hamsforts havde udlagt og betalt 
til den salig Karls Begravelse 47 Dl. 2 12 p; Gravstedet i Kirken kostede
75 Sldl. Doktor Kristoffer Schultz behandlede Krumh i hans sidste Syg
dom og fordrede herfor 10 B dr.; Apoteker Kristoffer Jakobsen Wolf havde 
leveret ham Medicin for 5 Daler 4 p, men desuden var der brugt Medika
menter for 16 DI. 3 jf, som var hentede hos Knud Apoteker i Nyborg; 
man havde ikke tilstrækkelig Tillid til den daværende Apoteker i Odense21). 
Endnu 1647 var Gravstedet i Kirken ikke helt betalt, og Skiftet saaledes 
næppe bragt til Ende25).

Da Katharina Hamsforts endelig lukkede sine blinde Øjne, havde hun 
næppe mere nogen Slægt i Kongeriget; hendes Dødsaar kan ikke med 
Sikkerhed angives, men 13. Marts 1655 forbyder Frederik den Tredje Magi-
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straten i Odense at kræve Sjette- og Tiendepenge af noget Landgods, hun 
havde efterladt sig i Slesvig; Arvingerne var Anna Hoyers, Vilhelm Wan- 
chres af Tønningen og Peder Klemmer, forrige Løjtnant under det Ahle- 
feldske Kompagni26). Aaret efter, den 9. April, maa Kongen endnu give 
Tilladel se til, at Arvingerne faar deres Arv uden Kavtion for Afgiften27).

Dette er det sidste Spor, Hamsfortslægten har efterladt sig her i Riget; 
dens sidste Mand var

KORNELIUS HAMSEORT.
1027 1(53(5.

Han kalder sig altid selv von der Amessfort og tiltales paa lignende 
Maade i de Kongebreve, der er bevarede i hans Anliggender. Han var 
Søn af Historikeren Hamsfort, men hans Fødselsaar er ubekendt. 1(519 
studerede han i Strasborg, og han overtog Apoteket i Odense otte Aar 
senere.

Under en Strid mellem Arvingerne efter Magdalene Thenner forlanger 
Kornelius den 30. April 1(531 Skifte foretaget efter sin Faster, der var død 
»for nogen Tid siden«; hendes Død maa saaledes være indtruffet 1(533 
eller i Begyndelsen af del følgende Aar, hvad ogsaa stemmer med, at hun 
i 1(533 sidste Gang forekommer paa Listen over dem, der betaler Fatlig- 
skat. Ilan fik senere foretaget en Forandring ved Stiftelsen Doktors Boder, 
som Magdalene havde oprettet. Kristian den Fjerde skriver fra Antvorskov 
Nvtaarsaften 1(53(5 til Henning Valckendorff og Hospitalsforstanderen i 
Odense, at Cornelius von der Amisfort havde ønsket at foretage et Mage
skifte med en Haveplads liggende ved nogle Boder, som hans Faders 
Søster har givet til fattige Kvinders Underhold, og en anden Plads, som 
er de Fattige mere belejlig. Da de to Mænd nu har erklæret, at den til
budte Plads ligger næst op til disse Boder, og at den, naar den ryddes 
og jævnes til Haverum, vil blive meget belejligere end den Have, de nu 
har, befaler han dem al bringe Mageskiftet i Stand »paa Voris Naadigst 
ralificalion*, dersom det kan ske Hospitalet uden Skade, og det ikke strider 
mod Fundatsen28).

Den sidste Kornelius beholdt ikke Apoteket til sin Død; han var ugift 
og havde saaledes ingen Udsigt til, at Kristian den Tredjes Privilegium 
kunde opretholdes. Kristoffer Jakobsen Wolf, der boede i Odense, havde 
i Sommeren 1(53(5 paataget sig herefter at holde Apoteket vedlige og søgt 
Kongen om Tilladelse til at beholde »det store Stenhus«, som Kornelius
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at hetale en vis aarlig Husleje, eftersom der gives af andre Huse i Odense29). 
Men dette har ikke været efter Hamsforts Vilje. Han havde tilbudt Apo
teket til Kongens Hofapoteker Johannes Fabricius, hvorfor Kongen 22. Juli 
1636 befaler Henning Valekendorff at lade kalde en eller tiere Doetores 
medicinæ paa samme Apotek og forfare, om det er saa forsvarligt og 
med adskillige nøjagtige medicanu-nlis forsynet, som det sig h o r30). En 
Maaneds Tid senere, den 30. Avgust, ønsker Kongen del store Stenhus, 
hvori der hidtil har været Apotek, vurderet af uvillige Dannemænd31). 
Hamsfort har formodentlig allerede den Gang faaet Lyst til selv at eje det 
Hus, hvortil Slægtens Minder var knyttede, men som den dog bestandig 
kun havde været Bruger, ikke Besidder af. Hverken Kristoffer Wolf eller 
Johannes Fabricius kom til at bo i Beldenaks Gaard, Hamsfort købte den 
med den Grund og Ejendom, som de andre Huse derhos er paabygle af 
hans afgangne Forældre for 1000 Speciedalere, der skulde betales til Steen 
Bilde til Kærsgaard, Befalingsmand paa Rugaard; Valekendorff skulde 
give Kornelius Skøde paa Ejendommen, saa snart den var betalt32). Pengene 
skulde Steen Bilde anvende til Ulrik Kristian Gyldenløves Nytte og Gavn33). 
I Summen skulde fragaa 240 Bdl. for en Halvgaard i Munkebo, som Kor
nelius samme Efteraar havde solgt til Kongen34).

Kornelius fd< ikke ret længe Glæde af Erhvervelsen af sine Fædres 
Gaard. Den 19. Avgust 1640 stiftede han el Legat for de Fattige i Odense 
paa 1000 Bdl., samme Dag er han vistnok død, den 24. Avgust tik 
St. Hans Kirke 4/2 Bdl. for at ringe over hans Lig; da er han vel bleven 
begravet i Familjens Grav i St. Knud35). Det de Fattige tiltænkte Legat 
blev ikke straks udbetalt; hans Efterladte gjorde Vanskeligheder, fordi intet 
formeligt Gavebrev var oprettet. Først 1648 blev Katharina Hamsforis ved 
Dom nødt til at udlægge det fornødne; hun gav da lo Obligationer paa 
tilsammen 1500 Bdl., hvorved hun godtgjorde de siden 1640 paaløbne 
Renter.

»Del store Stenhus« havde udspillet sin Bolle som Apotek; Hamsfort
slægtens Ældste, den blinde og skrøbelige Katharina, fandt sin Død i det; 
men dernæst gik det over paa fremmede Hænder. Endnu en Gang blev 
det et Hjem for en af Odenseapotekerne, efter at han var bleven kastet ud 
af sin farmacevtiske Virksomhed, og 1857 jævnedes det med Jorden, for 
at dets Nabo, St. Knuds Kirke, hvori næsten alle Apotekerne havde fundet 
deres sidste Hvilested, kunde faa Lys og Luft.
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KRISTOFFER JAKORSEN WOLF.
1636—1645.

Kristoffer Wolf var født i Odense, hans Fader, Magister Jakob Jakob
sen Wolf, var Lektor i Teologi ved Gymnasiet36). Vi véd intet om, hvor 
ban bar lært Apotekerkimsten, men ban fik Kongens Tilladelse til at leje 
Beldenaks Gaard paa Flakhaven og samme Aar, 1636, Bevilling til at 
drive Apoteket, som ban indrettede i nuværende Nr. 9 paa Overgade; 
denne Gaard tilhørte Wolfs Svigerfader, kongelig Majestæts Kaptejn Avgu- 
stinns Ebell, gift med Margrete Friis, og ban gav Wolf Skøde paa den 
den 26. September 163837).

Oer var i Odense megen Misfornøjelse med Wolfs Apotek; til Kongen 
klagede man over lians ringe Forraad og bøje Priser. Derfor fik Kongens 
Livlæge Jakob Fabricins Befaling til paa sin Kejse gennem Fyn i Februar 
1639 at visitere Apoteket og med Flid forfare, om der sælges alt det, man 
kunde forlange af et »vel bestilt« Apotek, ja om Apotekeren selv havde 
Forstand paa Apoteket38).

Kristoffer Jakobsen tik dog Lov til at fortsætte sin Virksomhed, 
men ikke uden Sorg og Bekymringer; lians Hustru Ottilia Avgustinusdaller 
døde 164239), og det følgende Aar klages der atter over Apoteket. Nu maa 
Doktor Fabricius og desuden Doktor Scbultz i Odense undersøge, om 
Byens Apotek saaledes boldes ved Magt og fuldkomment er, som et Apo
tek bør at være40).

Stillingen begynder at blive Wolf uholdbar. »Den ærlige og velagtede 
Mand« lader 2. September 1641 registrere alt lians og lians salig Hustrus 
Gods og Formue, og det var ikke saa lidt, men Ottilias Oldefader var og- 
saa den store Odensekøbmand Oluf Bager. Deres Gaard paa Overgade 
vurderedes til 2400 Sietdaler; deres Halvdel af en Gaard paa Nørregade 
mellem Niels Frandtzen og Niels 4'ollelund til 300; en Have i Vindegade 
kaldet Bjørns Løkke med Bygning til 900. I Laboratoriet fandtes mange 
»adskillige Instrumenter«, Destillerpande, Tabulerebrædt med Dæksel, Kon
fektbakke, 4'abulerepander, el Balneum Mariæ, i selve Apoteket stod en 
Jærnvindovn, en Krumkniv, et Sisorium og en Presse med to Jærnskruer.

Kristoffer vurderede selv Medikamenterne til 1036 Daler 1 jf 6 |3, og 
der fandtes til dem Sten- og Glasflasker samt Krukker, som ban ikke 
lakserede, desuden var der den 28. Marts 1645 indkommet fra Lybæk »ad
skillige Materialia« til en Værdi af 892*/s Daler 4 (3.

Kristoffers »linnede Gangklæder« bestod i to gamle Skjorter, to
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Skjorter af et Stykke og seks andre Skjorter; han havde fire Par Lærreds
strømper, fire Haandduge, fire slette Kraver og en Kniplingskrave.

Hertil kom hans »Klæder og Gevær«. Der var en stakket sort Kappe 
til 12 Daler, en Sørgekappe til 11; hans hrune Rejsekjortel var 1 Daler 
værd, den sorte forede Kjortel 8 Daler og den gamle, sorte forede Kjortel 
2 Daler 2 det var Overtøjet. Derunder kunde han hære en Borattes 
Klædning, en af sort Tersenalie, af Atlask eller af sort Klæde; hans gamle 
Atlaskes Kalmasak var 3 Daler værd ligesom et Par Æ rm er af samme 
Stof. Hovedheklædningen hestod i en Hat med Baand og en gammel, 
foret Sohelhue; foruden de tidligere nævnte Lærredsstrømper fandtes to 
Par uldne Strømper og et Par af Silke med Hosebaand. Kristoffer havde 
kun el Par Sko til at hinde, et Par Hansker og en Odderskindsmuffe; 
hans Værge hestod i 1 Kaarde med Gehæng til 4 Daler og 3 Bøsser med 
Krudt og Hagelpung til 15 Daler. Biblioteket vurderedes til 38 Daler 3 $ 
12 |3. Hele Formuen beløb sig til 9349 Sldl. 1 |3. Men dertil kom saa en 
Gæld paa over 8990 Sldl., deriblandt Varegæld i Amsterdam, Hamborg og 
Lyhæk; til Arvingerne, Kristoffer og hans fire Børn, blev kun 1259 Sldl. 1 |3.

Apoteker Wolfs senere Skæbne er ubekendt; det følgende Aar var han 
endnu i Odense, men derefter tabes ethvert Spor af hans Færd.

KRISTOFFER SCHULTZ.
1645—1616.

Schultz er rimeligvis Søn af den Kirurg i Odense Johannes Schultz, 
der døde 163241). Om hans Opdragelse og Uddannelse ved vi intet.

Biskop Hans Michelsen friede i 1638 for Schultz til Enken efter Odense- 
lægen, Dr. Jens Mule; hendes Navn var Anna, og hun var Datter af Raad- 
mand Willum Lukassen og Barbara Arntsdatler; Anna, der havde været 
Enke i fem Aar, optog Frieriet gunstigt, men hendes Moder satte sig imod 
Forbindelsen; Schultz rejste da til Leyden og erhvervede sig der Doktor
graden i Løbet af et Par Maaneder. Efter sin Hjemkomst gentog han sin 
Bejlen, vandt Barbara salig Willums for sig og holdt Bryllup med sin 
Anna den 23. September 1638. Han kom ved sit Ægteskab i Besiddelse 
af Gaardene Nr. 4 og 6 paa Vestergade og praktiserede som Læge, indtil 
han 1645 søgte Bevilling som Apoteker, den han opnaaede 26. April. 
Kristoffer Jakobsen Wolf var ikke for vel anskrevet i Odense, men de 
gentagne Visitatser maa antageligt ikke have bragt noget særlig slemt for 
Dagen, i det mindste fik han udvirket et Kongebrev af 19. Juni 1645, hvis 
Fremkomst begrundes ved den Beklagelse, Wolf har ført over, at han har haft
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store Udgifter til Apotekets Materialier og Instrumenter; derefter opfylder 
det hans Ansøgning om, at Schultz, »som samme Apotek nu efter hannom 
bekommer«, maa afkøbe barn, hvad ban behøver til sit Apotek; Stifts
befalingsmanden faar Besked om at være Mellemmand og sørge for, at 
Wolf ikke lider for stor Skade42).

Schultz var kun Apoteker et Aars Tid; han fik 13. Maj 1646 Told
frihed for de Medikamenter, som han indførte her i Riget, »Suedsker og 
Gewiirtz undtagen«. Efter 8 Aars Ægteskab, døde han fra Hustru og tre 
Børn og fandt sit sidste Hvilested i St. Knuds Kirke i samme Grav som 
Jens Mule og hans første Hustru; i Kirkens Krypt ses endnu den i 1753 
med en ny Indskrift forsynede Ligsten over ham.

Schultz havde af en Del af den fynske Adel været antaget som Læge, 
men ved hans Død resterede endnu den aarlige Løn, den havde tilsagt 
ham. Laurids Ulfeld og Henning Powisch fik derfor paa Enkens An
søgning Befaling til at forhandle mellem hende og Skyldnerne og endeligt 
afgøre Sagen43).

Anna Willumsdatter søgte Kongen om Tilladelse til at beholde det 
Apotek, hendes Mand efter Borgmesters og Raads Ansøgning og derpaa 
med kongeligt Privilegium havde anrettet med stor Bekostning, og som 
hun efter hans Død med stor Besværing havde holdt ved Magt; hun fik 
den ønskede Bevilling 22. April 1649“ ).

Del følgende Aar holdt Anna Skifte efter sin Mand; Beretningen om 
denne Handling viser, hvilket rigt Hus Apoteker Schultz havde ejet45).

Gaarden, den salig Mand havde beboet, ansattes til 2500 Slettedalere; 
men desuden ejede Boet en Tredjedel af en Gaard i Nedergade, syv Boder 
paa Sortehrødrekirkegaard tvært for Urtehaven, fem Boder paa Kirke- 
gaarden, fire i Mellemstræde, syv i Mester Nielses Stræde (Overstræde), tre 
ved St. Jørgens Port, lire bag Skolen og et højt Hus mest ved, fire nye 
Boder i Klarestræde, en Urtehave ved Skulkenhorg, en Humlehave uden
for St. Jørgensport, Rødegaard, der ogsaa var i senere Apotekeres Besid
delse, (den vurderedes til 500 Daler), og endvidere Tolderlund (1600 Daler). 
Al fast Ejendom udgjorde 8735 Daler, i Guld, Sølv og rede Penge fandtes 
over 1500 Daler. En Del af de i Skiftet nævnte Apoteksredskaber er 
aahenbart de samme, som Kristoffer Wolf ejede; der omtales af nyere 
Sager ti Par store og smaa Vægte, fire indsatte Messingvægte paa 7 Pund, 
en Jærnhom til en Vægt med Skaale, 22 S Blyvægte; i Kontoret stod et 
stort Apotekerskab med 24 Skuffer.

Schultz’s Garderobe vurderedes til 100 Sidalere, og bestod i en sort, 
stakket Flosses Klædning, hvortil kom fire Kapper: en sort Grovgryns,
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en sort Klædes med Flos forneden, en sort Silke Grovgryns underforet 
med Atlask og en sort Kappe med Flos under. Desuden var der natur
ligvis Linklæder, Sengeklæder, Spærlagen, Sengetækker, Bænkedyner og 
-hynder; Doktorens Liberi, hans Bogsamling, vurderedes af Magistrene 
Jørgen Bertelsen Taulov og Ludvig Hansen, der ejede det gamle Apotek 
paa Flakhaven, til 200 Sldl. 2 jf 12 |3.

Apotekets Medikamenter og andre Materialier ansattes til 1620 Daler 
1 hvorfra gik hvad Lorentz Apotekersvend havde indført i Boet og nu 
igen fordrede med 113 Daler 1 12 |3.

Med alt det nu anførte, med Kornet paa Loftet, de brune Heste, 
Koerne og Svinene udgjorde hele Boets Formue 28,515 Daler 1 $ 3 (3; 
der blev til Arvingerne 10,166 Dl. 2 $ 13 (3; al Gæld var da betalt, der
iblandt Lorentz Apotekersvends Landtepenge og Løn, 184 Bdl ; ligeledes 
var del fastsat, at Lærlingen Jakob Knudsen efter Læretiden skulde have 
den sædvanlige Æreklædning.

Schultz’s Enke drev Apoteket, til hun blev halvtresindslyve Aar gammel, 
hun døde den 6. Oktober 1652 og begravedes hos sine to Mænd.

Skifteretten træder atter til46). Det oplyses, at der i Apotekerstuen 
stod en Kakkelovn, en Egeskive, en Fyrretræs Stal,elseng, en gammel 
Bogstol og to stakkede Bænke. Varebeholdningen vurderes af Apoteker 
Knud Wolff fra Nyborg og Handelsmand Hahakuk Kok i Odense til 3061 
Daler 9 |3, altsaa ikke saa lidt mere end ved Schultz’s Død; de to Vurde- 
riugsmænd fik hver 30 Daler for deres Umage.

Den salig Kvinde ejede selv Bøger for 31 Daler, men desuden var 
Schultz’s Bibliotek i Behold; det takseredes af Dr. med. Stefan Barn og 
Magister Hans Klavsen Mule til 277 Daler 8 |3. Dr. Barn havde været 
den Afdødes Læge under hendes Sygdom, hvorfor han krævede og fik 20 
Daler; Medicin har hun vel væsentligst faaet fra sit eget Apotek; men 
hendes Provisor og Efterfølger som Apoteker Georg Bilhardt havde for
skrevet Medikamenter fra sin Broder, Hofapotekeren i Slesvig Sebastian 
Bilhardt for 3 Daler 3 $  8 (3; selv havde han til Gode af sin Løn 30 Daler. 
Af »Skrinet i Apoteket« indkom der i Boet, førend Bilhardt overtog Offi
cinet, 215 Daler 5 |3.

Anna Willumsdatter havde holdt godt Hus med, hvad Manden havde 
efterladt hende; der blev til Arvingerne omtrent den samme Sum til De
ling, som den Doktorens Bo udviste.
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GEORG BI LHARDT.
1652-1655.

Bilhardt havde været Provisor hos Schultz’s Enke og fdi allerede Uge
dagen efter hendes Død Privilegium paa Apoteket, »saafreml han med 
hendes Arvinger om, hvad ndi samme Apotek fandtes, kunde akkordere«17). 
Det følgende Aars 13. November, da han var kommen til Rigtighed med 
Arvingerne, fik han den endelige Bevilling, som var eksklusiv: kun han 
maatte falholde alle Slags Konfekt, som med Sukker er præpareret, alle 
Slags »indsyltel Tøj«, Medikamenter og alt andet, som hører til Lægedom, 
hvilket han altsammen maatte indføre toldfrit, »Sukker og (iewiirtz« dog 
undtagne48). Som yderligere Begunstigelse fdi han 30. Juni 1651 udvirket 
told- og altcisefri Indførsel til Apotekets Fornødenhed af 3 Ammer Mal- 
vasier, 3 Ammer spansk Vin, 3 Ammer fransk Brændevin, 3 Ammer rhinsk 
Vin og 3 Ammer Vineddike49).

Paa det samme Aars 10. Maj fremkom Bilhardt for Baadstuerelten i 
Odense og begærte sit Privilegium læst og paaskrevet; men paa samme 
Tid lod han sig forstaa med, at han havde förnummet, hvorledes noget 
i samme Privilegium var Køhmandslavet pnvjudicerlig og imod deres Ret
tighed og Frihed; han erklærer derfor, at han ej noget mod samme deres 
Ret vil protestere, men frit tillade Enhver i nævnte Lav, som handler med 
Konfekt og indsyltet Tøj, herefter som altid tilforn brugeligt og sa'dvanligt 
har været, det uimodsigeligt maa nyde og falholde, idel han alene for
beholder sig Handelen med Medieamenta, Materialia, Medicinalia og andet, 
som hans Privilegium gav ham Eneret paa. Denne Erklæring har Bil
hardt i Raadstuehogen bekræftet med sin egen Haand50).

Bilhardt har uden Tvivl levet sin korte Apotekertid i del samme Hus 
som Sehultz og hans Enke; han maa være død i første Halvdel af 1655 
og 3. Marts 1656 fik hans Broder, Hofapotekeren i Slesvig, Kongens Til
ladelse til at udføre hans Apotek uden Erlæggelse af Told og Tiendepenge51).

STEFAN RAM.
1655-1658.

Barn fødtes 1625 i Marne i Ditmarken, studerede ved forskellige frem
mede Universiteter, 1618 saaledes i Leyden, indtil han 1651 blev Dr. med. 
i Strashorg med en Disputats de apoplexia. Han kom nu til Odense, hvor 
han blev Provinsialmedikus. Den 8. Oktober 1651 ægtede han Karen Biis
hrigh, Datter af Borgmester Thomas Brodersen Biishrigh og Birgitte Seehlad;
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Karen var fødl 18. September 1635; paa det af hendes Fader i 1651 i Si. 
Knuds Kirke opsatte Epitafium ses endnu hendes Porlrtvl.

Da Bilhardt døde, fandt Ram Lejligheden gunstig til at erhverve Apo
teket i Odense, og 28. Juli 1655 fik han Bevilling til at drive del52); i tre 
Aar virkede han som Apoteker, men da maa en alvorlig Sygdom have 
mindet ham om snarlig Død, paa Treaarsdagen for Udstedelsen af hans 
Privilegium, bevilgede Frederik den Tredje, at hans Hustru, hvis hun over
levede ham, maatte nyde og beholde Apoteket i Odense med samme Privi
legier, som det var ham forundt, eftersom han skal have anvendt stor
Bekostning paa det; det gøres Karen Bams til Pligt at holde Apoteket for
svarligt vedlige med friske, tjenlige og fornødne Varer saa og gode, dygtige
og erfarne Svende, som Apoteket tilhørligen og uden Klage kan forestaa
og forrette, hvad deres Bestilling vedkommer53).

Fire Dage efter, den 1. Avgust 1658 døde Stefan Barn; han nedsaltes 
i Thomas Biishrighs Begravelse, og Enken fortsatte den Apotekervirksomhed, 
hendes Mand saa tidligt kaldtes bort fra.

KRISTOFFER PEDERSEN BALSLEV.
1661—1664.

Bet længe fik den unge Enke, Karen salig Bams, ikke Lov til at sidde 
ene med sit Apotek; den 20. Oktober 1661 holdt hun Bryllup med Dr. med. 
Kristoffer Pedersen Balslev paa Odense Baadluis; haade Byens egne Musi
kanter og Stadsinstrumentisterne fra Haderslev opvartede Gæsterne med 
Musik. Bevilling til at drive Apoteket havde han allerede faaet den 11. Juli.

Balslev var Læge som sine nærmeste Forgængere. Han fødtes i Odense 
16. Januar 1628 paa Vestergade lige for Flakhaven, hvor nu Nr. 11 er; 
Forældrene var Stifts- og Regimentsskriver Peder Rasmussen, en Bondesøn 
fra Landsbyen Balslev ved Middelfart, og Karen Bruun, der stammede fra 
en fornem Borgerfamilje i Odense. Faderen døde 1632, og Moderen giftede 
sig otte Aar efter med Lektor i Teologi ved Odense Gymnasium, Magister 
Jens Povlsen Winding. Efter femten Aars Ægteskab døde han, og Balslevs 
Moder giftede sig 1657 med Professor ved Gymnasiet Jørgen Bertelsen 
Taulov, som overlevede hende.

Kristoffer Balslev blev Student fra Odense Skole 1617 og lagde sig først 
efter det teologiske senere efter det medieinske Studium, 27. April 1619 im
matrikuleredes han ved Universitetet i Leyden, studerede ogsaa andet Sleds 
i Udlandet, indtil han 1658 blev Dr. med. i Utrecbt. Sin Doktordisputats
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de Nephritide tilegnede han Biskoppen, Professorerne og Magistraten i 
Odense. Kort Tid derefter er han vendt hjem og praktiserede som Læge, 
indtil han giftede sig og overtog Apoteket, som fremdeles befandt sig paa 
Vestergade.

Imidlertid steg hans Velstand ved Arv efter rige Slægtninge, 1664 solgte 
han Apoteket, blev endnu nogen Tid boende i Odense, men flyttede saa 
ud paa Fravdegaard, som han 1671 købte af Fru Dorthe Daa, (Iregers 
Krabbes, der havde maalte pantsætte en anden af sine Ilovedgaarde, Hver- 
ringe, til ham. Balslev levede nu som Godsejer; 1686 udnævntes han til 
Kancelliassessor; hans Hustru døde 8. Avgust 1686 og begravedes i St. Knuds 
Kirke, hvor Stiftsprovsten Ludvig Stoud holdt en senere trykt Ligtale over 
hende.

Kristoffer Balslev døde 6. September 1693 paa Fravdegaard. I Fravde 
Kirke nedsattes hans Lig; hans læderbetrukne, med store Metalbeslag pry
dede Kiste staar i Kælderen under det sydlige Kapel, hvor hans Datter 
Birgitte og hendes Mand Thomas Kingo har deres sidste Hvilested.

Paa Kisten er anbragt lo Vaahenskjolde, af hvilke det ene viser tre 
Palmeblade omsluttede af en Krone, det andet en Bose, tre Stjærner og 
en Halvmaane. Pladen paa Kistelaaget har følgende Indskrift:

Udi et saligt Haab til en ærefuld Opstandelse er her nedlagt Siælens 
iordiske Bolig af velædle Doet. Christopher Baltzlow til Fraugdegaard, 
Medicinæ Praetieus i Fyn oc Assessor udi Kandsellicollegio, som var fød 
her i Odense A1’ 1628 den 16. .lanuari; efter otte Aars Reiser i sin Ungdom 
paa de fornmste (!) Slæder i Europa, levede 25 Aars ynskelig, frugtbart 
Egteskab med velædle Karen Thomasdaatter Risbrieh og efter 7 Aars Enke
mands Sæde saligen hensov paa Fraugdegaard A° 1693 den 6. September 
Klokken Halfgaan (!) 4 Eftermiddag. Oprigtighed, Forstand med gammel 
Troe og Love de gik saa sagte ned her hos hans Been at sove.

Universitetet udstedte et Program ved hans Død.
Thomas Kingo ægtede den 19. December 1694 Balslevs Datter Birgitte; 

tre Aar efter købte han Fravdegaard af sin Svoger Peder Balslev, der var 
Læge i London og 1706 bragtes i Forslag som Apoteker paa Kristianshavn, 
men afslog det ham af Kancelliet gjorte Tilbud om Privilegium, da han 
som Læge fandt det under sin Værdighed at underkaste sig farmacevtisk 
Eksam en5A).

Paa det pragtfulde Epitafium, som Kingo 1702 lod opsætte over sig 
og sin Hustru i Fravde Kirke, nævner han sin Svigerfader med Hæder.
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JAKOB GOTTFRIED BECKER.
1664—1700.

Endelig kom Odense Apotek igen i en Farmacevts Besiddelse; af de 
tidligere otte Ejere havde de seks været Læger. De sidste seks Indehavere 
af Privilegiet sad kun med det i faa Aar, Becker ejede det i seks og tre-

4. Jakob Gottfried Becker. Malet 1640 (af Eyerschüttel?).

dive; men den sidste Halvdel af denne Periode under meget vanskelige 
Forhold. Apoteket lagde ikke saa stærkt Beslag paa hans Tid og Arbejde 
som Handel med Korn, Stude, Gaarde og Huse i Odense og Jordegods; 
det er sikkert rigtigt nok, naar det i en gammel Optegnelse om ham 
hedder, at »denne Becker passerede i begyndelsen for een meget riig 
Mand, blev siden fattig, døde i yderste armod i een gaard, hvor han 
boede, og havde ingen hos sig uden een gammel Karl«55).

Becker blev født i Husum den 24. Juli 1638; hans Forældre var Rektor
3
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ved Byens Latinskole Gottfried Becker og Elisabeth Ehrenreich; han 
»opfødtes med Baron Wedderkop, som siden blev halshugget i Stock
holm« 55).

Fjorten Aar gammel var han forældreløs; hans Formynder Frederik 
Langheini lod ham besøge den lærde Skole og sørgede desuden for privat 
Undervisning, indtil han 1654 blev Discipel hos Samuel Meyer paa Svane
apoteket i København. Her var han som Medhjælper under Belejringen 
og opføres paa Rodemesterlisten blandt dem, der fra Meyers Enke skulde 
gaa paa Volden.

Senere rejste han nogle Aar i Udlandet, kom saa hjem og købte 1664 
Apoteket i Odense af Kristoffer Balslev; den 9. Avgust s. A. fik han Privi
legium.

Balslev blev boende i sin Gaard paa Vestergade, men overlod Becker 
sin Gaard paa Overgade, som udgjorde den østlige Del af nuværende Nr. 10. 
Her indrettede Becker sit Apotek med Bistand af sin yngre Broder, den 
senere Hofapoteker Johan Gottfried Becker. Denne Gaard havde 1581 til
hørt Oluf Bager, derefter Jørgen Hansen Mule og Raadmand Herman Hahne. 
Senere lejede han af Balslev og Otto Biisbrigh et Hus, som udgjorde Kluh- 
gaardens vestlige Del; det rev han ned og hyggede det sammen med sin 
Ejendom; han indrettede samtidig en Port paa sin nye Grund ud til Over
gade, hvorved den uheldige Omstændighed blev afhjulpet, at Apotekets 
Udkørsel hidtil var bag om Kancelliraad Jørgen Skeels Gaard (vestlige 
Del af Nr. 12) lil det Stræde, som løb ud til Overgade mellem denne og 
Postmester Søren Bolts Gaard (østlige Del af Nr. 12)56).

Over Porten lod han sætte en Bjælke med hans og hans anden Kones 
Vaahen og Initialer. Imellem disse var anbragt en Bladkrans, som bares 
af to Engle; indenfor Kransen stod: Der Nahme des Herren ist ein festes 
Schloss, der Gerechte lauft dahind vnd wird beschermet. Desuden fandtes 
Aarstallet 1684. Da Ejendommen 1840 blev nedrevet, flyttedes denne Bjælke 
ud i Ejendommen Nr. 108 (nu 102) paa Vestergade. Ved Gadeanlæg og 
Nybygning er denne Bjælke nu forsvunden.

Af den saaledes udvidede Ejendom er bevaret en meget interessant 
Beskrivelse i en Taksation foretaget den 5. Marts 1701 57).

Gaarden med Apoteket vurderedes til 3144 Bd. 5 jf 4 [3, hvad rime
ligvis var temmelig lidt; Becker protesterer da ogsaa imod Forretningen; 
han har sat over 8000 Bd. paa sin Gaard, siger han, Gaarden og dens 
Tilliggende er 150 Fag Hus, paa den har han nu bygget i 38 Aar, der 
er over 50 Logementer og Kammerser i den, »saadant koster noget at 
indrette«. Desuden har han opbygt og forbedret 36 Huse og Gaarde i



Odense, bygger og forbedrer endnu, men bar lidt for over 100,000 Rdl. 
Skade af onde Mennesker.

Desværre mangler den største Del af selve Apotekets Beskrivelse; det 
defekte Dokument begynder med den Erklæring, at Officinet er vel for
synet med Reoler, Skuffer og Diske item 3 Kobbel Vinduer ud til Forstuen; 
i det ene Hjørne er af et Fag et lidet Kontor afdell med Vinduer indvendig 
paa begge Sider til Apoteket. Ved Siden af Apoteket var en Stue paa to 
Fag; Loftet og Væggene var lier betrukne med Lærred, i »Skildrearbejde« 
anstrøget og paa Væggene omsat med en enkel panelet, anslrøgen Frise; 
Gulvet var lagt med hollandske Fliser, paa tvende Sider af Kakkelovnen 
var opsat med fine hollandske Klinker. Ved Enden af denne Stue var 
en liden Afdeling med en Vindeltrappe til de øverste Værelser og en Ned
gang til Kælderen.

Huset til Gaden var paa 22 Fag, to Etager højt og med to Kviste for
uden en Kvist til Gaarden. Sidehuse og Tværbygninger delte Byggepladsens 
Omraade i tre Dele, de to øverste Gaarde og Baggaarden. Fra Hoved
bygningen gik et Sidehus mod Nord imellem de øverste Gaarde; paa første 
Sal i dette var Materialsalen med Vinduer til begge Sider, Loftet var af 
ru Brædder, anstrøgne med Okker, Væggene ligeledes beklædte med an
strøgne Brædder, Gulvet var lagt med Teglastrag, ved Siden af Salen var 
et mindre Bum, Materialkamret; dette Hus var noget brøstfældigt.

De to Gaarde begrænsedes mod Nord af en Bindingsværks Bygning 
med Svale ud til en af Gaardene; den var vel vedligeholdt, »alleneste 
Huset overalt var af meget gammelt Tømmer«. Her fandtes to Labora
torier, et med Vinduer baade mod Nord og Syd og med Murstensgulv, 
et andet med »sine indehavende Destillerovne, Fyrsteder og Esse saml en 
derover opsat Hvælving«. Svendekamret laa ogsaa her; det var paa fire 
Fag og havde Vinduer til Baggaarden. Lofterne over dette Hus var af
delte til Urtekamre og Glaskammer.

I Baggaarden laa det store Pakhus mod Vest, i Nord laa Staldbygning, 
Ved- og Kulhuse.

Til Ejendommen hørte endvidere syv smaa Vaaningcr i Hans Jensens 
Stræde og den store Lysthave, som endnu hører til Apoteket, skøndi dette 
ikke længere er i Beckers Gaard. Den var over 16,000 Kvadratalen stor, 
»anlagt med Bosen- og andre Træer«; i den nordre Ende af Haven var 
en Fiskepark; ved denne laa et rødmalet, to Etager højt Bindingsværks 
Lysthus; forneden var en Forstue og to Værelser, ovenpaa en stor Sal og 
et Kammer; Lysthuset vurderedes til 190 Rdl., Haven til (S00 Rdl.

1 Beckers store Hus logerede Hertugen af Holsten Gottorp, da ban 
3*



------  36 ------

1671 rejste gennem Odense til København. Af de 36 Unse, Becker siger, 
ban bar opbygt og forbedret, bar vi i øvrigt endnu Kendskab til følgende: 
31. Oktober 1685 tik han af Inger, Borgmester Knud Knudsens Enke, 
Skøde paa 5 Boder i Nørregade mest den Gaard, Andreas Bartskær 
ibor58); 1(1 Aar senere solgte han dem til Baadmand og Tolder Jakob 
Kristensen Møller ved Skøde af 12. Oktober5”). 161)1 solgte Becker til 
Maren Marie Bang paa Hollufgaard Steen Billes Gaard i Vindegade, som 
Oberst Banlzau boede i (Skøde '”/o)®”), medens han overlog Borg
mester Knud Knudsens Enkes Gaard paa Eiskelorvel for den Prioritet, 
Ealtigvæsenet havde i den. Det følgende Aar afhændede ban Gaarden 
Nr. 13 i Overgade, hvor sal. Jaeob Andersen Suidlzer havde boet, mens 
nu lians Enke Susanne Eriksdatler boede der, Gaarden havde en Vaaning 
og Indkørsel imod Torvestræde; Køberen var Sognepræst Mads Madsen i 
Lumby (Skøde 3% 161)2)61). 161)3 skødede han til Amtsskriver og Ride
foged Basmus Andersen et Hus bag Skolen (3% )”2). Samme Aar den 8. Av- 
gusl pantsatte ban for 8800 Bdl. Apoteksgaarden med Have, Lysthus, om
liggende Boder og Vaaninger saml Apoteket tillige med Gaarden Nr. 11 
paa Vestergade og hans Gaard i Kerteminde”3). Gaarden paa Vestergade 
solgte han 161)7 til Byfoged Laurids Rasmussen Høeg, den havde tilhørt 
Magister Jørgen Bertelsen Taulov (Skøde ”A)”4). Samme Aar, den 15. Ok
tober tilskødede han Handelsmand, Overformynder Daniel Bastianssøn to 
Vaaninger i Sorlebrødre Kirkegaards Mellemstræde“5).

Ved Avktion den 15. Marts 161)8 afholdt efter Begæring af Raadmand 
Peter Marlfeld i København over Diderik Sacbmands øde Gaard og Ejen
dom, Skjolden, koble Becker denne for 62 Bdl. (Skøde’% 1608)°”). Nogle 
Dage efter solgte ban Halvdelen af den til Byfoged Høeg (Skøde 22A)”7). 
Ved Skøde af 11. December 1706 afstod han Sværdfeger Johan Ilarm Poppe 
en Vaaning paa Skjolden”8) og ved Skøde af 15. Januar 1707 en anden 
Vaaning samme Sleds til Skræder Nikolaj Jørgensen””). Kancelliraad Jørgen 
Skeels Enke Elisabeth Bille til Broholm tilskødede 21. December 1700 sin 
tidligere nævnte Gaard til Beckers Broder, Ilofapoleker Johan Gottfried 
Becker i København7”), der overlod den til Odenseapotekeren; fire Aar 
efter solgte denne Gaarden til Købmand Jørgen Ilalme (Skøde ‘Via 1701)71). 
Endelig kommer vi til den sidste Gaard, Becker var i Besiddelse af, nemlig 
Ide Skinkels Ejendom paa Overgade, mellem Skomager Jakob Skotte og 
Mellemstræde; Johan Gottfried havde faael Skøde paa den 23. December 
1700 og afslaaet den til Jakob, der lod den forandre og ombygge72).

Foruden disse Ejendomme i Byen havde Becker en Del Gods paa 
Landet. Af Borgmester Knud Knudsen fik ban 2!). Juni 1674 Skøde paa
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Ilovedgaard i Veflinge Sogn; i 1675 pantsatte han til Frederik v. Yittinghof 
til Eskehjærg en Mængde Bøndergods; to Aar senere maa han afstaa samme 
Herremand 25 Gaarde og Peder Winding til Lammehave andre 2. En Køb
mand i Hamborg tilskødede ham 1675 2 Gaarde i Skovby Herred, en anden 
overdrager ham Bøndergods paa 11 Tdr. Hartkorn. lH'/a Td. Hartkorn i 
Sunds Herred tilskødede han Generalfiskal Kristian Pedersen til Bødkilde 
i 1679. Syv Aar senere skøder Becker en Gaard i Rønninge og en i Kap- 
pendrup til Generalløjtnant Hans v. Løvenhjelm til Vejrup og en Gaard 
i Højrup til Dr. Kristian Euja i Odense. 1687 skødede han en Gaard 
paa 18 Tdr. Hartkorn i Eskildstrnp til Johannes Ileerforl i København, 
der Aaret efter ogsaa fik en Gaard i Søsøby. 1690 den 12. Juli skødede 
han til Maren Bang, Borgmester Jens Eriksens til Hollnfgaard, 2 Bønder
gaarde i Glavcndrup, som han havde faaet i Betaling af Erik Banner til 
Oregaard. Det følgende Aar tik han af Valdemar Kristian v. Gabel til 
Hvidkilde to Bøndergaarde i Egense, medens han tilskødede Gabel en 
Gaard i Bynkeby.

Ved sil tredje Ægteskab i 1692 med Snsanna Hahne, Assessor Peder 
Windings Enke, fik han Godset Lammehave, som han 11. Januar 1696 
skødede til Generalløjtnant Hans Løvenhjelm; senere paa Aaret solgte 
Becker ham ogsaa en Gaard i Højby.

1693 afstod Becker 3 Gaarde til Frederik Giedde til Hindcmae og det 
følgende Aar et Jordstykke Brundsas i Vigerslev Sogn til Henrik Gylden- 
sljerne til Boltinggaard; Jordstykket havde han faaet med sin Kone, som 
havde arvet det efter sine Forældre.

Hermed er Bækken af Beckers Transaktioner udenfor Apoteket af
sluttet, saa vidt det endnu lader sig gøre at efterspore dem. Han ejede 
en lid et Skib Fortuna, hvormed han i Aarene 1673—71 antageligt har 
udført Korn fra Assens, Bogense og Kerteminde til Hamborg og Bremen7'1).

Alle disse Handler, hele den store Virksomhed, Becker udfoldede, med 
Omsætning af Ejendomme, Korn og Stude gik ikke for sig uden gentagne 
alvorlige Rystelser af hans Pengeforhold.

I hans Privilegium stod, at han skulde være fri for at svare Skat og 
andel borgerlig Paalæg og Besværing; desuden gav det ham Tilladelse til 
at holde Vinkælder med fransk og hed Vin. Fritagelsen gjaldt naturlig
vis kun for hans Apotekervirksomhed. For den almindelige borgerlige 
Bedrift, han lagde sig efter, gjaldt ingen Undtagelse, ligesom han maatle 
svare sine Skattebyrder af de Ejendomme, han erhvervede foruden Apo- 
tekergaarden. Han tik imidlertid 1. Februar 1668 udvirket et Kongebrev, 
der tilsagde ham Frihed for Skat og Kontribution af, hvad han ejede og
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handlede med, naar han efter sil Tilhud aarligt vilde komme Byen lil 
Hjælp med 60 Sleldalere; Tilsagnet tik tilbagevirkende Kraft og skulde 
gælde for Fremtiden dog den Summa uformindsket, som den hele By i 
Konlrihulion og Skat ansættes til. Af den l'old og Akeise, som allerede 
var paalagt eller fremdeles paalagdes, skulde Becker være pligtig at udgive, 
hvad hilligt kunde tilkomme ham 71). Herved havde han nu skaffet sig 
Sikkerhed mod overdrevne Skattepaakeg; de 60 Sietdaler kunde meppe 
spille nogen Bolle hlandt de Summer, Becker var vant til at regne med.

I 1675 begyndervanskelighederne for Alvor, han pantsadler og afstaar 
adskilligt (lods, og 10. Februar faar han et Beskærmelseshrev mod sine 
Kreditorer. I de følgende Aar samlede han sig ny Gæld; Købmand Evert 
Holst i København tik 21. Februar 1683 Højesteretsdom over Becker paa 
5000 Bdl.; da Pengene skulde betales, erklærede Skyldneren, at der hos 
ham intet var til Betaling at bekomme; paa Holsts Begæring blev der da 
afsagt Arrestdom over ham; han maatte ikke forlade sin (laard, før Gælden 
var betalt75).

Hovedkreditor var Købmand i Hamborg Joachim Heinrich Anckel
mann, hvem Becker for Kavlion og Forstrækning skyldte 15 747 Bdl. 3 $ 
5 j3; haade 1682 og 83 havde Anckelmann villet gøre sig betalt, og begge 
Gange var der blevet udnævnt Kommissioner, dels for at mægle, dels for 
at gøre Indførsel hos Becker, men disse Skridt var hievne afvendtc; nu 
blev der derimod paa Anckelmanns Forestilling givet Ordre til Landsdommer 
Johan Monrad og Præsidenten i Nyborg Niels Lassen om at være Kom
missærer mellem Anckelmann paa den ene og Landsdommer Otto Biis- 
hrigh, Kristoffer Balslev og Becker paa den anden Side. Kommissions
dommen gik lil Højesteret, hvis Kendelse faldt 15. Oktober 1684; den 
bestemte, at Beckers Gaard med Apotek burde sælges ved Avklion; hvad 
der indkom, efter at Balslev var tilfredsstillet, skulde tilfalde Anckelmann, 
som 5. April 1684 havde faaet Privilegium paa at drive Apoteket, hvis han 
købte det, og i saa Tilfælde lade til dets Orift en Person beskikke, som 
dertil hefindes dygtig. Avktionen fandt Sted den 4. November 1684. Oa 
solgtes fem Boder paa Nørregade, fire Boder i Mellemstræde, fem Boder 
i Hans Jensens Stræde. Anckelmann købte den nye Oel af Apotekergaar- 
den for 484 Bdl. samt Steen Billes Gaard. Dagen efter solgtes det gamle 
Apotek med Have saa og med Adgang til at faa Privilegiet for, hvad det 
har kostet Anckelmann, og de Penge, der fandtes i Apotekets forseglede 
Lade. Højsthydende blev Sr. H. Fiihrsen for 4090 Bdl.; hans Kavtionister 
var Evert Holst og Hofapoteker Becker. Den gamle Del af Gaarden fulgte 
Assessor Balslev til hans Pants Afbetaling.
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El'terat Anckelmann var bleven tilfredsstillet for Apotekets Salg, ud
stedte Hofapoteker Becker 20. September 1085 en Obligation til ham paa 
3000 Bdl., som skulde afdrages i visse Terminer; Evert Holsl fik Skøde 
paa Boderne i Nørregade, Hans Jensens Stræde og Mellemstræde, paa det 
nye Stykke af Apotekergaarden med Haven og paa Steen Billes Gaard, 
alt efter at han havde indløst dem. Hofapoteker Becker tik derefter 
23. Marts 1080 kongelig Bevilling paa, at have samme Bet, Pretenlion og 
Prioritet til sin Broder og hans Middel, som Anckelmann havde haft, naar 
han denne havde tilfredsstillet.

I)a Evert Holst var død, blev der den 31. Maj 1688 oprettet en Kon
trakt mellem hans Enke Maria og Brødrene Becker, i Følge hvilken hun 
vilde lade sig nøje med i Stedet for de hende skyldige 8558 Bdl. at mod
tage 4000 Bdl. i forskellige Afdrag; hun vilde da anse sig skadesløs og 
udlevere de hos hende heroende Dokumenter, nemlig Balslevs Transport 
af 8. December 1681 til Holst og Johan Becker paa sit Pant i Jakob 
Beckers Hus, Kvittering for Apotekets og Havens Køb, Anckelmanns Pri
vilegium, Skøderne paa Steen Billes Gaard, de 11 Boder saml den nye 
Bygning. I Marts 1689 var Kontrakten opfyldt, og Becker havde alter 
Baadighed over sin Ejendom 76).

Under hele denne vidtløftige Sag, der stillede store Krav til Beckers 
Paarørende, havde Odenseapotekeren ogsaa at forsvare sig mod en Johan 
Filip Bauch Waltman, som 1686 havde solgt Medikamenter paa Torvet 
i Odense og taget Patienter i Kur. Den 10. April 1686 udstedte Kristian 
den Femte en Bevilling, hvorefter de Varer og Medikamenter, som Becker 
ved Byfogeden havde ladet Waltman fratage, skulde gives ham tilbage; 
det tillodes ham endvidere frit og uhehindret at fuldbringe og udføre sin 
Kur paa de Patienter, han allerede havde antaget sig, dog at han ingen 
Varer, som Apotekerne vedkommer, til Nogen sælger og forhandler. Uge
dagen efter fik Waltman en endnu mere omfattende Bevilling. Kong 
Kristian gjorde Alle vitterligt, at Johan Filip Bauch Waltman, Flod-, Tand- 
og Wundarzt fra Tønningen, havde Lov til at falholde og sælge sine Medi
kamenter paa alle Markeder og ellers paa andre Steder i de danske Biger 
og Lande, dog kun for saa vidt det ikke stred mod den allernaadigsl ud
stedte Forordning og Apotekertakst; hvis Nogen kunde behøve og begære 
hans Kur, maatte han betjene dem for billig Betaling, naar han tilforn 
var bleven eksamineret af det medicinske Fakultet og Stadsfysikus i Køben
havn og fundet dygtig.

Her havde Becker aahenharl lidt et Nederlag; at han ogsaa havde 
den offentlige Mening imod sig synes at fremgaa af følgende Attest
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fra Borgmester og Raad, der her gengives ordret efter Odense Magistrats 
Kopi bog:

tDir IK'mgermcifterc uub Katb ber Köuigl. Dätmemarcffdic Stabt O ttense  (Lliim 
Kunbt uub Dcfeuueu liiemit, gegen 3eberinäiinig(iet}e, bass »ormetfer biefes ber <£t>re 
»efter unb Kunft firfaliruer ifieifter J o h a n  P h ilip  Kaiid? auss ber Stabt Nürnberg 
Diirtig, L a b o ra n t unb røuub artøt, mit einen grünen Kräuter unb munb Halsolpn 
£ebeus putuer, unb anberen M edicam enten  iin freyen ZTiarcfet, altjie etliche tagen 
ausgcftaubeu bie M edicam enta  Derfauff bess faljls siemlidjeit «gu £auf gehabt audi 
bainit 511 eines gebe »ergniigen gute p roben  unb C u u r getrau bass ZTiäimlid) mit bene 
felben lrolil 5rieblidi=tTiasfen unter aubern <£inem Zfian »om £anbe Halmmens 3acob 
fjanfen ein ZTiüHcr monhafft in Karup einen abfd)enlid)cn Krebs fchabeu roeldjeu er fdjon 
brey 3alir in feinen ZTtunbe (Schabt, gefetjen, unb eines t?alb (O tagen fteft (Sottidjcr 
fjülfc, micbcr nun glücflid? C u rirt unb 311 Seiner »origen gefunbtheit geholfen t»ie aud? 
einen Knaben natjmens (fhriftiau fjanfen feines alters f6 |,en 3at;r, einen abfdicudilidien 
fjasfenmnnb (Scfdpiitten, unb enuer halb 9 tagen (Sliicflid) C u rir t unb 511 21ed?t ge= 
bradit, meile mm <£r biefer tuns umb <£rtl;eilung eines Ktteftati, Dieuftlid? unb 3»b= 
ftänbig angcfud)t, So haben mir 3 h ” foldjes ftid^t abfdilagen Können Souber mit biefem 
Briefe »erfebeu, unb megen feines guten »ertjaltens h*c,n’t ZTiäiiitiglicheu 511111 33efte 
R ecom m enderen  unb beffen 311 Ul^r Kunbe ben felben Zfiittclft unter (ßetruefte bieffer 
Stabt Sigiel unb bes Secrelarej S u b ten p lio n  23eftärd}e molle So gefdiehe, ©theufe 
benb 5üuffte Zflay A nno (686.

L. S. Jusu spectabilis Senatus Christiernus 
Jacobi Secretarius Otthoniensis77).

Becker var paa dette Tidspunkt ikke længere Medlem af Magistraten, 
i hvilken han sad som Baadmand fra 1667—82.

Mens Bauch Waltman rejste Landet rundt med sin Bevilling og sin 
værdifulde Anbefaling, fortsatte Becker sine Spekulationer og Handler, 
indtil det 1695 igen blev galt med ham. Der blev nedsat en Kommission 
til at afvikle Gælden, og Broderen i København maatte alter træde til. 
Jakob Gottfried androg 29. Juni 1695 allerunderdanigst, troskyldigst Kongen 
om for adskillige Aarsager og for sin anlrædende Alderdoms Skyld at 
maatte overdrage sit Apotek til sin Svigersøn Klavs Oldenborg, Apoteker 
i Nyborg. Det var Meningen, at Oldenborg skulde afslaa Nyborg Apotek 
lil Beckers Søn Kristoffer, som var uden Lands for at perfektionere sig i 
sin Profession; hvis Kongen gav Kristoffer Becker Bevilling paa det ham 
tiltænkte Apotek, vilde hans Fader holde en dygtig Provisor der, lil han 
kom hjem, og anvende sin største Flid paa at holde Apoteket saaledes 
vedlige, at Ingen med Bette skulde have Aarsag at klage paa det78).

Kongen gav 20. August 1695 Oldenburg Privilegium som Apoteker i 
Odense, hvor han dog sikkert kun har været Tilsynshavende. Becker 
havde været i Underhandling med Frederik Seidelin om at købe Apoteket 
i Nykøbing paa Falster; men denne Handel gik ikke i Orden.

Jakob Gottfried fik i dette Aar adskillige Domme i Gældssager; Kre-
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ditorcrne fandtes i Familjen eller var Folk, ban havde handlet med uden 
at kunne opfylde sine Forpligtelser; i Marts blev der som en Gang tidligere 
forkyndt Becker Arrest i hans Hus, men han slap dog ud og kørte til 
Vejrup; 20. Avgust fik han Bevilling til at indkalde sine Kreditorer med 
et Aars Varsel.

Men ogsaa efter at denne Storm var redet af, fortsatte han med Køb 
og Salg og deraf flydende Retssager79); han sælger sine Ejendomme ud; 
21. Januar 1099 faar han igen Moratorium paa lo Aar; meste Aar sælger 
han Apoteket og kommer for Retten med Køberen. Nu ejede han vist 
nok ingen fast Ejendom mere; Broderen i København gav ham Bolig i 
Skeels Gaard i Overgade; da Jakob Becker senere tik den til Ejendom, 
solgte han den og Hyttede til Skinkels Gaard, hvor han boede de tre 
sidste Aar af sit bevægede Liv.

Becker var ikke. gift, da han seks og tyve Aar gammel købte Odense 
Apotek; men tre Aar efter, 25. Juli 1607, ægtede han Katharina, en Datter 
af Hofapoteker Kristoffer Heerfort i København. I Maj del følgende Aar 
fødte hun ham en Datter Dorothea, der blev gift med to Apotekere, først 
med Jørgen Hervig i Køge og efter hans Død med Efterfølgeren, senere 
Ejer af Løveapoteket i København, Andreas Winther.

Den 1. September 1071 blev den tidligere nævnte Søn Kristoffer født; 
Katharina var svagelig efter denne Eødsel; den 7. Januar 1072 døde hun 
og nedsattes seks Dage efter i Beckers hvælvede Begravelse under Alteret 
i St. Knuds Kirke. Biskop Niels Bang holdt Ligtalen, og Præsten i Svin- 
dinge Frederik Brandt skrev i Anledning af Dødsfaldet et Trøsteskrift, som 
tryktes i København 1072. Kristoffer Becker døde ung.

Det følgende Aars 15. Oktober giftede Becker sig med Balslevs Sted
datter Kristina Ram, Datter af den afdøde Læge og Apoteker Stefan Ram, 
født 9. September 1055. Bryllupet stod paa Raadhuset. Brudens Fætter, 
Jens Bircherod, senere Biskop i Aalborg, havde skrevet Lykønskningsvers 
i Tidens Stil; mere malende og ejendommelige er Indbydelsesbrevene til 
Festen; de er i en anden Stil end vore Dages korte, trykte Formular; et 
af dem lød saaledes, det er sagtens Forbillede for dem alle:

I3oyæribe fornefyne gobe wenn

Ittevtcn
Nest atb Selffbel?agelig welftanbtø ønffe od? 23erebuiIIig tEl?ienniftes Ærbybelsfe, 5orften< 
biges Ijermeb wenligen, 2tt effter foin ben £?øyad?tbar wiiss od? welfornentnte Zfiaub 
Jaco b  Gotl’ried B ecker Kaabmanb oc A potecker l?enibj Staben, ejfter ben 2llbnisfe 
ilegerenbe (Subs P rov idenz, Sanipt foradbris od? paarørenbe IDenners C onsenlz  er 
Sanibtydt IDoris Kiere Datter ben fjcvberlig Dyb <£ljd?enbe od? (Subfryctig Kløe
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K ristina  Ram  til 3 t  Kierligt od] irenligt <£d]tefd]ab; S aa  er Doris Bryllups Ijøytib 
berammit 2lt fci?al l]olbes hcrtibj (Dtteitsfe O nsdagen  benn —  (5. O etober for|’t= 
fouttnenbe, fjuortil ben 2llbnted]tigc (Sub Baabelig forleene 2llb »yde od] IPelftguelfe. 
<£r ber for til fjanitent fotiim troris bøya'ribe irenn ZTTin, Satnpt ZTiin Kieriftes renlig 
Begering, at fjanb Dbefnergit til Samme tiib rille £abe fig finbe, od] meb Itanss f]ee= 
berlig Beruerclsfe De Duge Brnbefold] til (Sttbs fjutiss geleibe, berrneb 2lnbed]tige Bønner 
Saabanbt (Subeligt foretagenbe Beforbre, 2lt bet ZTiaatte geraabe til (Rubs 2lller - -  
Ijelligfte B afns 2<£re, paarorenbe XDenner till glebe, od] bennem Selffner til (Timelig 
od] <£rig IDelfarbt: Siben effter (Sttbs O]ienniftes forretning til Kaabbuusfet Denitem 
Dere følgad]tig, od] berrneb ^ornerne goebe IPenner IDete Doris Kierlommen gieft, (Ta= 
genbis tillade meb Itttiss Den gobe (Slib Befd]iercnbcs IDorber. Saaban Store Dntag 
od] 2£ris Beitisning tri meb alb tadnemeliglieb ftebfec tienftuillig tril Ærfienbe. Be= 
falenbe Ijannem ZTieb 2llt Kiert liaffnenbe Ditber ben 2lllerl]øyeftes Befdyyttelfe. (Dd] 
forbliffuer ijau ss  ©enifttrilligfte
Ottcnse b. =  f6. Septem. Qriftoplj. Balflotv. M. 1).

ni. p.
Anno f67580).

Assessor Morten Michelsen var paa denne Tid Ejer af Ørridslevgaard 
og Dallund.

I sit andet Ægteskab havde Becker tre Dotre, Katharina, senere Apo
teker Klavs Oldenborgs Hustru Elisabeth, gift med den følgende Apoteker 
og Karen, som to Gange blev Præstekone. Kristina Beckers døde 7. Ok
tober 1080 i Barselseng med en Søn Stefan, død det følgende Aar. Hendes 
Død indtraf i en af Beckers Pengekriser; ban bar ikke saa hurtigt som 
forrige Gang kunnet se sig om efter en ny Kone; der gik seks Aar, før ban 
den 20. Maj 1092 ægtede Susanna Haline, Enke efter Assessor, Licentiatus 
juris Peder Winding (død 1084), Datter af Baadmand Herman Haline og 
Else Mule; bun var af rig Slægt og bragte Becker Godset Lammebave, hvor 
Bryllupel stod, og tre Stedbørn, en Søn og to Døtre. Efter ni Aars Ægteskab 
døde Susanna Beckers; bun begravedes i St. Knuds Kirke den 20. Marts 1701.

Til forskellige Tider kan man følge Beckers Husstand; dens Medlem
mers Antal aftager i Aarenes Løb. 1072 bestod den af 15 Personer; for
uden Becker og lians to Børn, var der Apotekersvenden Petter Karstensen 
(21 Aar gi ), tre Drenge: Klaus Hag 10 Aar, Samuel 17 Aar, Hans Kristensen 
17 Aar, 2 Gaardskarle, 1 Tjener, 2 Piger, 1 Amme, Mette Hansdatter, som 
var Mandens sal. Kvindes Slægtning 10 Aar, og en syltenaars Knøs Korends 
Fabricius, som gik i Latinskolen. I Stalden stod 5 Heste81).

1(588 er der ti Personer i Beckers Hus, barn selv og lians tre Børn, 
en Svend, to Drenge, to Piger, 1 Gaardskarl, dertil 2 Heste; det følgende 
Aar kun et af lians Børn, ellers det samme Antal; men 1090 er der uden
for Familjen kun 1 Svend, 1 Dreng og 2 Piger82).

Efter lians sidste Kones Død synes Kreditorerne at være faldne over 
Becker igen; i det mindste fik han 30. Juli 170(5 Moratorium for dem.
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indtil Skiftet efter hans afgangne Hustru var sluttet83). Denne Afslutning 
oplevede han næppe; den 29. Maj 1707 døde han og hlev siden begravet 
i Si. Knud. Skinkels Gaard, hvor han tilsidst boede, solgtes ved Avktion 
til Professor Knud Landorph.

PETER von WESTEN.
1700-1727.

Efter det urolige Beckerske Tidsrum fulgte en lang Bække Aar, i hvilke 
Apoteket tik Lov til at virke i Fred, medens driftige Ejere samlede sig 
Formue ved mange Handler. I tre Slægtled sad Familjen von Westen ved 
Ledelsen af del gamle Apotek, indtil dens sidste Apoteker satte sin Ejen
dom men ikke sin Anseelse eller Arbejdsævne over Styr.

Peter von Westens Forældre var Købmand og Baadmand i Nysted 
Mathias v. Westen og Sidsel Marie Lerche. Han fødtes 1602 den 28. 
November. Apotekerkunsten lærte han hos sin Broder Arnold, der fra 
1680 til sin Død 1698 var Ejer af Løveapoteket i Trondhjem. Senere var 
han paa Svaneapoteket i København, som han bestyrede paa niende Aar 
efter Kristoffer Heerforts Død, da han 16. Februar 1700 søgte Kongen om 
Privilegium paa Apoteket i Odense, om hvilket han paa Majestætens aller- 
naadigsle Behag havde sluttet et Køb med Becker (9. Februar 1700)8I). 
Von Westen skriver i sin Ansøgning, at han havde fornommen, hvorledes 
adskillige Personer sig i Odense ofte lod finde og tværtimod Kongens For
ordning solgte det, som Apoteket alene vedkom, hvorved den gemene og 
ukyndige Mand meget hlev bedraget, medens Apotekeren, som med stor 
Bekostning maatte holde Apoteket vedlige, ved saadan forhuden Handel 
led ikke ringe Skade og Afbræk i sin Næring; derfor heder han Kongen 
om, al det alene maa blive tilladt ham at sælge alle Slags Akvaviter, 
enten de var destillerede af dansk eller fransk Brændevin, endvidere at 
det maa blive forbudt enhver Medikus, Badskær, Feltskær, Okulist, Brok
snider, Bader, Kvaksalver, Urtekræmmer eller nogen Anden al udgive, fra 
fremmede Steder forskrive eller falholde hemmeligt eller aahenhart noget 
purgerende, sveddrivende eller vomerende Medikament, Sal volatile, Teriak, 
Bøgeiser, Kager, Spiritus, Pudder, Balsam, Snustohak, ungarsk Vand, Elik
sirer, destillerede Oliteter og andet, som Forordningen og Taksten alene 
tillod Apotekerne at sælge, under Straf af 100 Rdl.; desuden bad v. Westen 
om Forhud mod, at nogen Apotekersvend var i Tjeneste i Odense hos 
andre end Apotekeren, alt for at Apoteket des bedre kunde konserveres
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og holdes som et vel beskikket Apotek, Byen og Landet til Gode, hvorved 
Enhver kunde fornøjes og upaaklageligt betjenes.

Kongen udstedte den 9. Marts 1700 Privilegium for v. Westen eller 
lians Ønske, dog at Bestemmelsen om Apotekersvendene ikke optoges deri85). 
Apotekeren lod det tinglæse 21. Juli og fremlagde samtidigt Beckers Be
villing, der var tinglæst 28. September 10648B).

Von Westen kom straks i Proces med Becker om Pengeforholdene 
ved Ordningen af Købet; det kom saa vidt, at ban maalte gøre Indførsel 
i Ejendommen efter en Bytingsdom af 24. Januar 1701, der imidlertid for
kastedes ved Baadstuerettens Dom af 21. September s. A.; v. Westen blev 
henvist til at søge sin Ret efter Loven87).

I 1713 var v. Westen i Strid med Byen om sin Vandforsyning. I en 
Ansøgning til Kongen siger han, at han uanset den ham ved Apoteker- 
privilegiet hjemlede Fritagelse for Byens Bestillinger har paataget sig In
spektionen over Byens Vand og sat Vandforsyningen i god Stand. Stift
amtmand Pritzbuer har derfor bevilget ham uden Betaling at maatte lægge 
en Portion Vand i sin Gaard paa egen Bekostning. Han ansøger nu om 
kongelig Stadfæstelse herpaa. Odense Magistrat erklærer derimod, at al 
den Tjeneste, v. Westen har gjort Byen, ikke er 2 Skilling værd, Inspek
tionen var betroet barn af hans Patron Stiftamlmanden uden Magistratens 
Samtykke, alene for at han derved skulde faa Vandet for intet, hvilket 
Magistraten ej kan billige. Den kongelige Stadfæstelse blev derefter nægtet88).

Ni Aar senere bliver Sagen taget op igen. Von Westen beklager sig 
til Kongen over, at han ikke mod den Besværlighed, han har haft som 
Brand- og Vanddirektør fra 1709—17, maa lade indlede det ferske Vand 
fra Byens Ilovedrende i hans Gaard til Bedste for hans Laboratorium, at 
barn forholdes de Penge, han af egne Midler har udlagt til Brandvæsenets 
Vedligeholdelse, nemlig 112 Rdl. 4 $ 4 (3, og endelig at Byens Skatter og 
Besværing paalægges ham imod hans Privilegium. Magistraten erklærer, 
at den har forundt ham at lede Vandet ind i Gaarden mod en Gang for 
alle at betale 50 Rdl. (12. Oktober 1722)89). Dette anser den for en stor 
Føjelighed imod det ringe Resvær, han i nogle Aar har haft for Ryen som 
Direktør.

Med Hensyn til Skatteklagen siger Amtmand Kristian Sehested, at 
v. Westen af Byen som en Myndling og den, han har sit rigelige Brød 
udaf, prætenderer sine Penge uden Proces, men vil, at Byen skal sagsøge 
ham for at faa sit eget; han bør svare Skat af den Næring, han driver 
foruden sit Apotek, nemlig ved at herbergere Rejsende og bespise Officerer 
og andre Fremmede90).
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Efter Magistratens Fremstilling liar v. Westen i den Del af Gaarden, 
som Becker byggede, indrettet Logement for Rejsende, som han for Be
taling linser og derfor daglig trækker mange Penge, saa de andre af Magi
straten indrettede Herberger derved i deres Næring svækkes, siden han 
ene næslen oplager det altsammen, »og del mener ban at være et Apotek«; 
den ham paalagte Broskal og Vognmandsskat havde han allid været nvillig 
til at betale. Han, som i mange Maader tjener store Penge med Næring 
og Brug større end nogen Andens i Odense, havde Magistraten mindst for
modet for en Bagatel af 1 eller 5 Bdl. aarlig skulde svare saa uvillig til 
Kongens Tjeneste og Puhliei Bedste at fremme; lian kunde jo opkøbe alle 
Huse i Byen og sidde skattefrit med dem. »Men som vi i andel fuld
komment kender lians ræsonable Gemyt og noksom ved, at dette ej sker 
af nogen Fortrædelighed eller utidig Gerrighed, saa slutter vi, al han ikke 
drives til dette af sig selv, men af Andre.«

Mathias Jensen Banders opgør (S. Januar 1722, at v. Westen siden 1711 
skylder for Møllebroskat, Vognmandsskat, Officerernes Ildebrandsskat, Vand- 
og Brandskat til 1721 i alt 54 Bdl. 4 $ 153/i |3.

Efter at Sagen var indberettet til Kongen, tik Sehested stiftet Forlig 
mellem Parterne 21). Juni 1722. Forliget gik ud paa, at v. Westen fra 11. 
Juni 1723 aarligl skulde betale til Byen 3 Bdl. 2 desuden samme Beløb 
for de foregaaende 10 Aar, alt i Stedet for Vognskat, Raadstueskriverløn 
og andre Byens nødvendige Udgifter. Den resterende Møllebroskat skulde 
ban betale med 4 Bdl. 4 jp 14 j3, Officerernes Brændepengeskal med 5 
14 |3, Brand- og Vandskat med 8 Bdl. 1 $ 3'A |3, i alt 47 Bdl. 1 $ 157a |3; 
von Westen tik saaledes til Gode af Byen 05 Bdl. 2 472 |3, som straks
skulde udbetales ham 91).

Paa samme Tid havde v. Westen forlangt af Byen 94 Bdl. 3 $ for 
20 Dages Logement og Standkvarter, Hertug Karl Budolf af Wiirtemherg 
ved Hærens Gennemmarseh til Sjælland havde taget hos ham i Februar 
171(1. Hertugen havde selv medført Køkken og Kareter samt Senge 
og andre Bekvisiter, saa de 94 Bdl. var kun for Slid paa Service, for 
Ildehrændsel og Lys. Magistraten fandt Fordringen for høj og nægtede 
at betale92).

Maaske er det denne Begivenhed, som har givet Anledning til Sagnet 
om Czar Peter den Stores Ophold paa Odense Apotek. Der fortælles, at 
v. Westen 1704 skal have faaet Ordre til at beværte Czaren paa kongelig 
Bekostning; men at ban gjorde det altfor kongeligt, idet ban i sin Have 
lod afbrænde et Fyrværkeri, der kostede 4000 Bdl., dem Kongen siden 
ikke vilde betale, hvorfor v. Westen henvendte sig derom til Czaren; men
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den (lang snød Peter von »Westen«93).

I det nævnte Aar kan Ozaren ikke liave været i Odense; hvis Histo
rien er passeret, maa det være i Oktober 1716, da Selvherskeren over alle 
Russere drog fra København over Fyn til Tyskland; lians Staldekvipage 
hestaaende af 340 Heste og 131 Betjente blev da befordret gennem Odense 
til Haderslev, hvilket medførte en Udgift for Odense Amt paa 21 Rdl. 
2 y 91). Da v. Westen var Byens største Hotelejer, er det sandsynligt, al 
Kejseren har boet hos ham den ene Nat, han maaske var i Odense, saa 
meget mere som hans Ophold ikke ses at have kostet hverken Staten eller 
Byen noget; nogen Ordre fra Kongen til v. Westen eller nogen Ansøgning 
fra denne om Godtgørelse for overdreven llot Behandling af Landets mæg
tige Gæst har hidtil ikke været al tinde.

Om v. Westens anselige Formuesomstændigheder er det et Vidnesbyrd, 
at han 1723 havde laant sin Svoger Kristian Karl Bircherod til Fravdegaard 
1200 Bdl. god dansk Kurant og i December Termin faaet Pant i Bese
løkken ved Odense samt i et lille Hus derved kaldet Humlehuset, item 
Engen ved Broen ved St. Knuds Kloster, som var tilskødet Bircherod af 
Kongen 1720, og som v. Westen kom til at eje95). Endvidere at han Aaret 
efter havde laant Grev Kristian Ludvig Wedell 582(5 Bdl. og faaet Pant i 
Wedellshorg Hovedgaard!,<i).

Apotekernes Bet til at holde Værtshus gav ofte Anledning til Spek
takler og Slagsmaal; sjældent gik der Menneskeliv i Løbet, som del en 
Gang i v. Westens Tid skete paa Odense Apotek.

Juleaften 171 I havde Kristian Karl Merckel, en Søn af Borgmesteren 
i Kerteminde Johan Adam Merckel, ved et ulykkeligt Sting af sin Kaarde 
dræbt og formyrdet sin egen Kusk navnlig Søren i Apoteker v. Westens Hus.

Under et af Forhørene i Sagen forklarede Apotekersvend Jakob v. We
sten, at han hin Helligaften mellem Kl. 2 og 3 var i en lille Stue bag 
Apoteket hos sin Principal, og samme Tid var Merckel i Apoteket; Vidnet 
gik derud for at hente noget til Apotekeren; da sagde en af deres Disciple 
til ham: Monsieur Merckel stak efter sin Kusk med blottet Kaarde. Kusken 
stod udenfor Apoteket ved Disken. I de, samme gik Vidnets Kollega Sa
muel Joakim Grubbe for at befare, om bemeldte Kusk var slukket eller 
e j; Jakob v. Westen fulgte med, og de spurgte Kusken, om han havde 
faaet nogen Skade, hvortil han svarede: Blodet løber mig saa varmt neder. 
Jakob løb nu efter Bartskæren Hans Reichert; da han kom tilbage med 
Kirurgen, saa de Karlen gaa ude paa Gaden, hvor han i det samme faldt 
om; Merckel gik hen til Søren, greb ham om Armen sigende; Søren staa
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op, hvad skader Dig? Men dermed slap han den Saarede og gik ind i 
sil Logement hos Jakob Kristensen Lerehe og Johan Kristian Holhender. 
Søren blev bragt ind i Reicherts Hus, hvor han døde et Par Timer efter.

I Apotekersvenden Gruhhes skriftlige Vidneforklaring fremstilles Be
givenheden saaledes: Merekel kom ind paa Apoteket og hilste ham meget 
venligt, saasom han havde kendt Vidnets Broder Johan Gerhard, der var 
Læge i København. Merekel forlangte et Glas Akvavit og had Grubbe 
drikke ham til med del, hvad Vidnet ogsaa gjorde. Ordret lyder den 
følgende Del af Forklaringen som følger: »Men som han var drukken, og 
jeg havde et og andet al forrette, gik jeg fra ham og log Kladdebogen i 
min Haand, og idet jeg vender mig om, blev jeg var, at Merekel staar 
med sin blotte Kaarde og stikker ud gennem Vindvel til Karlen, og førend 
dette skete, hørte jeg ikke, at de havde et ondt Ord sammen.« Heraf ses 
det, al Apoteket var indrettet som de fleste andre Apoteker paa den l id, 
og som Odense Løveapotek har været det endnu langt senere. Paa tværs 
gennem Huset gik en Gang, hvis ene Side begrænsedes af Skranken, Di
sken; bag den laa Apoteket, hvor Merekel var kommet ind; i Gangen 
foran havde Kunderne ellers deres Plads; over Disken var Glasruder, som 
kunde skydes op og ned. Karlen Søren Hansen stod den sørgelige Jule
aften ude paa Gangen og lo ad sin overstadigt drukne Herre, der var 
indenfor Disken; i all for stor Lystighed eller maaske i pludselig Vrede 
har Monsieur Merekel da draget sin Kaarde og stukket sin trofaste Kusk, 
for hvem han ellers altid havde næret stort Venskab og megen Godhed; 
Søren tilgav da ogsaa paa sit Ydersle den, der havde taget hans Liv, og 
had godt for ham.

Merekel var imidlertid echapperel baade fra det Sled, hvor Gæl ningen 
skele og fra sit Logi; men Byfogden dømte den 15. April 1715 efter Lo
vens 6. Bogs G. Kapitel 1. Artikel, at Merekel, om han blev antruffet, ved 
el Sværd burde bøde Liv for Liv og dernæst i kristen Jord vorde begravet; 
desuden skulde han have sin Boslod, om han nogen ejede, til Kongen 
forbrudt, efter at Sagens Bekostning af den var betalt med 16 Bdl.

Under Forhørene optræder ogsaa Drengen Johan Andersen, som maaske 
var en af »deres Disciple«97).

To Aar efter, den 14. Avgust, fik Borgmester Merekel Bevilling til Op
rejsning og Stævne at paatale den hans Søns overgaaede Dom98).

Fra v. Westens sidste Aar er bevaret en Klage over Apoteket fra Fyns 
og Langelands Provinsialmedikus, den i Ungarn fødte Dr. med. Karl Mu- 
sæus. Klagen er rettet til Stiftamtmand Sehested og har følgende Ordlyd:
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£jod?wofyl (ßebofyrner £jr. (Sefyeimber Katfy unb Stiffts=2li„tman„,
(ßnäbiger fjerr!

P ag  bie ren o m é unferer ©beufeeifd?en 2lpotfyefe eben nicht bie allerbefte ift, folcfyes 
ift in, gangen fanbe, glaub id?, mefyr als wofyl befanbt; llnb niemanb werben bie 
©fyren mefyr bannt gerieben als mir, weil bie meifteu feilte glauben bag es in meiner 
ZHacfyt ftefye folcfyes ab3ufd?affeu, welcfyes bocfy in ber tfyat ficfy nid?t fo rerfyällt: Penn 
icfy fan wofyl einem 2lpotfyefer jureben, rermafynen, warnen, encouragiren  unb ber« 
gleicfyen, unb weuns aufs fyöcfyfte Fommt ifyn bey <£w. Ærcelleucc rerflagen, ba gefyören 
beim <3eug(cn) ober fcfyrifftlid?er 23eweig baju, folcfyes aber fällt fo wofyl dil’licil als 
weitlänffig, unb mefyr fan id? bod? uicfyt tfynu. 3d? fyabe and? bigfyer uicfyt ermangelt 
bie rorgefommene Klagen rorjufyalt(en) 311 erinnern unb 311 rerweifeu, fo wofyl bem 
2lpotfyefer felber als feinen bebienten, fowofyl unter 2lngen als and? in (Segenwart 
anberer feilte, fo wofyl fyöfflid? unb frennblid? als and? ernftfyafft; weil id? aber uumüg« 
lid? fan immerfort felber 3ugegen feyn auf ber 2lpotfyefe, fo fyilfft and? alles mein ftreb 
nid?t mefyr als es fyelffeu fau 111,b als am tage liegt.

3d? fyabe alfo offt unb ntaitcfymafyl barauf Speculiret, auf was 2lrtl? unb Weife 
bet,eu rieten Klagen über bie 2lpotefe„ am befteu fonnte abgefyolfeu werben, fiube 
aber fein fid?erer, gefcfywinber unb souvera iner rc incde  als bie 2luffyebuug bes M0110- 
polii. Unb 311 fold?e„t £ube unb in biefer 2lbfid?t fyabe icfy innliegeiibe Supplique auf« 
gefegt, unfern 2lllergnäb: König 511 bitten um bie perm issio n  uod? eine 2lpotfyefe au« 
3i,legeu.

3d? meine bag id? in folcfyer S upp li( |ue  fold?e a rg u m en ta  fyabe angefiifyret, welcfye 
ron <?jimlid;er Wicfytigfeit, so lid itæ t ,111b babey fyanbgreiflicfy wafyr fiub. 3d? fefye babey 
feine aubere d iflicu llæ l, als nur biefe einige, bag ber 2lpotfyefer prevteubireu will ein 
p riv ileg ium  pro  m o n opo lio  311 fyaben; 2llleiu id? fan 3fyi'c E xcellence auf mein 
(Sewigen rerficfyeru, bag fid? ber 2lpotfyefer felber, ro r biefem fo wofyl gegen mid? als 
and? gegen aubere fyat ausbrüeflid? rerlauteu lasfen, bag feine 2lpotfyefer«privilegiuni 
ron bem Scfyreiber in ber Æausjley aus fonberbafyrer frennbfcfyafft ril lav o rab le r ift 
ausgefertiget worben, als es ron bem König ift reso lv irt worb(en). ferner fo ftefyt 
and? nid?t in bem priv ileg io , bag er bas prevteubirte m on o p o liu m  follte auf immer 
1111b ewig fyaben, unb algo folget baraus ron fid? felber, bag es nad? ber bamafyligen 
bcfcfyaffcnfyeit ber ^cit, bes ©rtfys unb anberer llmftänbe concediret worben ift, unb 
algo and? ofyne alle Unbilligfeit gar wofyl wiber reräubert werben fau, wem, bie rer« 
äuberung ber ^eit unb bas b o n u m  p u b licu m  fold?es mit fid? bringen, ja  gar als 
eine groge Hotfywenbigfeit erforbern. Über bieg fo ift bas p riv ileg ium  bem 2lpotfyefer 
mit biefer ansbrudlicfyen C ondilion  gegeben, so lange er eine vo llständige Apo
th ek e  b æ ltt, gu te  W ab ren  und  b illichen  p re is g iebt, 2lber bieges fiub ju stem en t 
bie Klagen, welcfye am meifteu über ifyn gefiifyrt wirb, unb bas m onopo lium  ift bocfy 
eigeutlid? bie meifte llrfacfy unb (Selegenfyeit, bag gebad?te co n d itio n en  uicfyt erfüllet 
werb(en). Warfyafftig, 3fyv <£rcetlence! id? fyalte es ro r eine gewisfens facfye, bag riele 
teilte rerfäumeii ifyre (Sefunbfyeit, 11. 3iiweileu and? ifyr leben, blog aus fnrd?t ro r Koft« 
baren m edicam enten  unb aus ITiigtrauen auf bie 2lpotfyefe. <£s würb(en) and? riele 
rornefyme£eute offter einige m ed icam en ten  an bie 2lritieu patientenen spendiren, ober 
and? in ifyrem fyaus fyaben, wenn es auf ber 2lpotfyefe uicfyt gleid? fo fcfyräflid? fyod? ins 
(Selb lief. 3 ” fumma, 3fyi' <£rcellence! icfy fyalte baror, bag id? als ein red?tfd?affener, 
i£fyriftlid?er, gewisfenfyaffter u. reblicfyer fan b m ed icu s gegen bie gange p ro v in ts  fyauble, 
wenn id?s bafyin bringen fan, bag bas mefyr gebad?te fd?äblicfye m onopo lium  ab« 
gefcfyaffet, unb bie rieleu Klagen aufgefyoben werb(en) föiuieu. 3fyi'<-’ ÆfceUence werben, 
fyoffe icfy, rerfidjert feyn, bag gebacfyte Klagen uicfyt lingirt ober exaggerirt fiub, fonberi, 
leiber mefyr als gewieg unb fd?on feitfyer rieleu 3 a fyren. 3d? bin roreu 3 a fyr, üor alk’n 
anb« rorigen M edicis fo gliiflid? geirefeu, ein repulirlicfyes sa la riu m  ron ber p rov in lz  
31t erfyalten; Kau id? 111,1, bieges 3cd?r wiber fo gliiflid? feyn, unb bie Klagen biefer 
p ro v in tz  über bie 2lpotfyefeu auffyeben, welcfye alle rorige ITiebici uicfyt fyaben abfteUeu 
föu(neu), fo foll es mir eine fefyr groge 5reube unb Vergnügung feyn. Woferne min
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3bre Ærcell. biefcs mein dcssein  vor rechbuäsfig, aufrichtig unb uothtvenbig fiiibfetø, 
fo streifle id? and? gar nicht, baß id? barinuen burcf? Dero fjiilfe biefesmahl eben fo 
roohi iverbc feliciter reussiren, als voren 3«hr -

Sitte bemnad? <£m. Excel 1. gaiq uuterthäuig ii. gehorfamft, baß Sie tvollen bie 
hohe ©ütc haben, unb fo tvof?l meine S u p p liq u e  als and? bie gauje alTaire nnbe= 
fd?n?ert exam iniren, ob es 3 h r£> ap p ro b a tio n  hat ober haben fan. Sinben 3 h rc 
Excell. ettvas unbilliches barinuen fo rr>ill id? 3 h r S en tim en t bent Steinigen gar gerne 
oorjiehen. 5»nb(cn) aber 3 h rc Excell. baß mein Dorbaben red?t unb billid? unb bem 
bono pub lico  p ro fitab le  ift fo bitte id? h>emit allerbenuithigft, baß <£iv. Excell. foldies 
burd? eine gütige unb nad?brüflid?e vorftcllnng unb R ecom m endation  au Unfern Ullen 
gnäbigften König fo Diel secondiren unb poussiren trollen, als cs immer miiglid? ift. 
ööott tvirb <£iv. E xcellence bafiir <Sefunbf?eit unb langes leben geben, bas p u b licu m  
große obligation haben, unb id? aufs neue in lin em en t engagiret iverben, eilt getreuer 
unb allerergebenfter Diener von 3 h rc'r E x c e ll: unb 3 h re,n ganßcn fjaus 311 feyn unb 
lebenslang 311 bleiben.

Obenfe b. 27. F eb r. 1725.
f?od?tvohb<Seboruer ©näbiger fjerr, €tv. E xcellence

unterthäuiger Diener
2l„ D. Ulufcvus.

Des t?eu. ©ebeimbeu Katbs unb Stifft Umtntauns von S e t?efteb t E x c e lle n c e" ) .

Det har sikkert været den nidkære Musæus’ Alvor med at ville søge 
Monopolet ophævet; at han dog ikke alene har arbejdet derpaa af Hensyn 
til, hvad der var »dem bono publico profitable«, fremgaar af, at han for 
Kongen forestillede adskillige Aarsager til at udbede sig selv Permission og 
Tilladelse til at indrette og holde del andet Apotek i Odense. I Konseillet 
vedtoges det 2. Maj 1725, at Tilladelsen ikke kunde bevilges, siden det 
v. Westen forundte Privilegium var for ham alene100). Musæus fornyede 
senere paa Aaret sin Ansøgning med samme Resultat101).

Som et Modtræk imod Musæus’ Bestræbelser søgte v. Westen i 1725 
at faa Kongens Tilladelse til, at hans Privilegium efter hans Død »maatte 
hvile paa enten af hans 13 Børn, Sønner eller Døtre, eller hvem han i 
levende Live Familjen til Bedste vil tiltænke og forunde samme Apotek« 
saaledes, »at hvad Dispositioner, han i saa Maade enten skriftligt eller 
mundtligt gør, maa holdes og efterkommes, og at den, som nyder Apo
teket, maa tillige nyde de samme ham givne Privilegier og for ham hans 
Livstid og Efterfølgende blive uforandret«. Von Westen opnaaede den Be
stemmelse, at han fik udnævne En, som med Tiden kunde gøre sig kapa
bel til at forestaa Apoteket102).

Kort efter at have købt Apoteket giftede v. Westen sig med Beckers 
Datter Elisabeth, født 8. December 1679; Ægteparret fik 13 Børn, af hvilke 
de 9 døde før Faderen, det yngste var 4 Aar gammelt, da v. Westen den 
18. Juni 1727 afgik ved Døden; den 25. Juni blev hans Lig nedsat i den 
salig Mands Begravelse under Alteret.

Om Peter v. Westen minder endnu en paa Løveapoteket opbevaret 
4
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Malmmorter med Indskriften P. v. W. 1709. Elisabeth v. Westen drev Apo
teket i Odense et AarsTid efter Mandens Død. Hun beklagede sig til Magi
straten over, at en Del Købmænd, i Sær Vinhandlere, i Odense daglig i 
adskillige Maader gjorde hende Indpas og Fornærmelse tvært imod Apo
tekerprivilegiet. Magistraten sendte 19. Juli 1728 hendes Memorial til Older
manden for Købmandslavet Klavs Nissen med Begæring, at han ved Lavets 
Samling vilde lade samtlige Købmændene det bekendtgøre og dennem der
hos alvorligen tilholde, at lade sig det udi alt efterretteligt være, paa det at 
ikke Nogen, der her efter Dags maatte befindes herimod at handle, sig 
med Uvidenhed skal have al undskylde10'1).

Aaret efter at Elisabeth Becker var bleven Enke, giftede hun sig med 
Borgmester Kristian Ulrik Bless (22. Oktober). Bless var 22. April 1710 
bleven gift med Pernille Pilegaard, Søster til Ridefoged i Graabrødreklostcr 
Jens Pilegaard; hans anden Hustru var Maren Lime, der døde 31. Maj 1727.

I 1741 arvede Bless og hans Hustru Fravdegaard efter Kristoffer Bals
levs Datter Birgitte, der først havde været gift med Thomas Kingo, derefter 
med Juslitsraad Kristian Karl Bireherod. Fru Bless døde paa Gaarden 
den (i. November 1749, men begravedes hos sin første Mand i St. Knuds 
Kirke i Odense. Bless døde 1751 paa Fravdegaard; hans Kiste staar nu 
i Fravde Kirke ved Siden af Balslevs.

Ved v. Westens Død var Frederik Schneider Svend hos ham. Af 
hans tidligere omtalte Personale skal her særligt omtales Samuel Joakim 
Grubbe, som tjente paa Apoteket, da Merckel stak sin Kusk ihjæl; hans 
Levned oplyser om, hvorledes en Farmaeevt, der ikke blev Apoteker, paa 
hans Tid kunde komme gennem Verden.

Grubbe var fodt i Haderslev, hans Forældre var den lærde Fysikus 
Herman Gruhbe og Beala Katharina Baldov. Mandag den 10. Avgust 1716 
blev Grubbe i salig Johan Barchhausens Hus i Odense gift med Barchhau
sens Enke Karen Povlsdatter, Søster til Raadmand Hans Povlsen. Køb
mand Barcbbausen var død i Juni Maaned og begravet den 12.; han ejede 
en Gaard paa Vestergade mellem Sakso Bager paa østre og Graahrødre- 
stræde paa vestre Side; hans Bos Overskud var 416 Bdl. 4 ^ 9  |3101). Enken 
var syg og sengeliggende, da hun giftede sig igen; fire Dage efter Bryllupet 
Kl. 5 om Formiddagen døde hun. Ved Skiftet blev der til Enkemanden 
og hans Steddatter Marie 408 Bdl. 2 $ 8 (3105).

I to Aar drev Gruhbe Købmandshandlen i enlig Stand; saa giftede 
han sig paa ny en Mandag den 24. Januar 1718 med Margreta Helena 
Borch, Enke efter Tobakspinder Wolrath Dam, der var død 1716, begravet 
9. September.
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Dam havde 10. November 1713 faaet Bevilling paa i li Aar alene al 
være Tobakspinder i Odense; Bevillingen blev den 30. Oktober 1710 ud
strakt til Enken, og 3. April 1722 Ok Grubbe og lians Hustru en ny Be
villing for 10A ar10li). Grubbes anden Hustru var fodt i Haderslev ligesom 
ban selv; bendes Forældre var Raadmand Anton Boreb og Helene Marie 
Bademan; bun havde i sit første Ægteskab en Son Andreas og en Datter 
Sofia Maria; i andet Ægteskab fodles Datteren Beate Juliane og desuden 
tre andre Born; det Sidstes Fødsel kostede Margrela Helena Livel, bun 
begravedes 7. Juni 1722.

Grubbe havde da skilt sig ved Købmandsforretningen og kun givet sigaf 
med Tobakspinderiet; da ban anden Gang blev Enkemand, ejede Boet en 
Gaard paa Vestergade med Indkørsel fra Pugestræde, 1 Vaaninger i dette 
Stræde og en i Graabrodrestræde; dets Forfatning var daarlig; Aktiva ud
gjorde 4015 Bdl. 1 jf 13 |3, men Passiverne var 1185 Bdl. større. Grubbe 
overtog Boet med Forpligtelse til at nedbringe Gælden; til Dams Born, 
der kom til Bedsteforældrene i Haderslev, skulde ban udrede 1200 R dl.1<l7).

Grubbe fortsatte sin Virksomhed; ban giftede sig for tredje Gang med 
Karen Bertelsdatter, der var døbt i Assens 2. Februar 1687; hendes For
ældre var Provst Bertel Ludvigsen og Birgitte Kristiansdatter Luja; i dette 
Ægteskab fødtes Sønnen Bertel Herman Grubbe, der blev Præst i Præstø, 
Fverdrup, Maribo og Vordingborg.

Skondt Grubbe sad i en ret anselig Bedrift, lykkedes tlet barn ingen 
Sinde at skalfe det rette Forhold til Veje mellem Indtægt og Udgift; ban 
opnaaede at blive Raadmand; men efter at lians tredje Hustru var død i 1762 
og bleven begravet den 8. Maj i lians egen aalme Begravelse i St. Knuds 
Kirke for Enden af de korte Fruentimmerstole ved Koret, maatte Skiftet 
efter hende med Arvingernes Samtykke sluttes lo Aar senere, da Grubbe 
»som bekendt« var i saadanne Omstændigheder, at ban langt fra kunde 
betale sin Gæld endsige yde noget til Arv108).

Grubbes senere Skæbne er ubekendt. Han er ikke død i Odense; 
maaske er Forboldene voksede barn over Hovedet, og ban bar foretrukket 
al tage til sin Søn eller at gaa tilbage til Haderslev og ende sine Dage der.

JOHAN KRISTOFFER v. WESTEN.
1728—1761.

Peter v. Westen og Elisabeth Beckers Søn Johan Kristoffer fødtes paa 
Apoteket i Odense den 20. Oktober 1701. Han lærte Apotekerkunsten bos 
sin Onkel Apoteker Andreas Winther paa Løveapoteket i København.

4*
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Derefter har han vel tjent som Medhjælper hos sin Læremester, til 
han 1723 rejste uden Lands og fik Kondition i Magdelmrg; paa samme 
Tid var den senere Apoteker i Nykøbing paa Falster Klavs Seidelin i Ber
lin; de fornyede ved Korrespondance deres forrige Venskab, skriver Seide
lin i sin bekendte Levnedsbeskrivelse109); Venskabet skrev sig fra Discipel- 
liden, som de samtidigt havde tilbragt i København, hvor Seidelin var i 
Lære paa Hofapoteket. 1725 var v. Westen i Strasburg, hvor Seidelin ogsaa 
havde Plads, dog paa et andet Apotek end Vennen. Seidelin fortæller, hvor
ledes han sammen med sin Kollega som Hr. von Seidelin deltog i en 
meget fornem Maskerade, som gaves af et Par danske Adelsmænd, der 
opholdt sig i Strasburg; de lejede sig hver en Parlamentsherres Dragt og 
kørte til Ballet i Adelsmændenes Vogn med en Tjener slaaende paa hvert 
Vogntrin med en brændende Fakkel.

Til Paaske 1726 tog de to danske Kolleger Plads hver paa sit Apotek 
i Bern. Rejsen gik over Basel og Solothurn. I Bern nød de som tvende 
danske rejsende Apotekersønner megen Ære og Godhed af Alle, som til 
Professionen henhørte, »thi vi førte os temmelig tykt op«, siger Seidelin. 
Dog var de mer hievne arresterede første Paaskedag under Aftensangen, 
fordi de gik paa Gaden under Gudstjenesten; dog slap de som Fremmede 
for Hullet. Linder Opholdet her foretog v. Westen og Seidelin en Fodtur 
til Milano. Seidelin beretter, at de straks ved Ankomsten til Bern havde 
fattet Beslutning om at bese og bestige de højeste Schweizeralper og maa- 
ske fortsiette Turen til den italienske By, »men delte dessein holdt vi 
caclié, thi ellers havde vi ikke faaet Permission til Rejsen af vore Princi
paler«. Men i Avgust fik de den ønskede Tilladelse til at tage op i Al
perne; de hvervede 10 andre fremmede unge Karle, som skulde gøre Sel
skab; alle udmunderede de sig med en Overkjortel, en Canni/'as Trøje, 
Slivelelter, en god Hirschfænger ved Siden, lidt Linned, et Par Strømper 
og Penge i Lommen, en grøn Kokarde i Hatten og en god Stav i Haanden. 
Da de paa Rejsen en Søndag var komne noget op i Bjærgene, forefandt 
de en Kirke, et Landrelshus og et Værtshus, hvor hele Selskabet lod sig 
beværte med et Middagsmaaltid. »Aldrig«, siger Seidelin, »har jeg spist 
fornemmere end den Dag, thi Menigheden, som oppe i Bjærgene sjældent 
ser nogen Fremmede, stimlede ud af Kirken for at se os spise, ligesom 
det kunde have været et stort, fyrsteligt Herskab«. Her aahenharede de 
to Apotekersønner nu Rejsefællerne Planen om al gaa til Italien; det lyk
kedes at overtale dem Alle; paa Landretshuset fik de sig et Rejsepas ly
dende paa 12 Personer, og de antog en bekendt Vejviser, som forstod 
Italiensk, for en Betaling af '/■> Bigsdaler daglig og fri Forplejning, til han
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bragte Selskabet tilbage. Allerede Dagen efter blev de ti Ledsagere kede 
af den anstrængende Bjærgbestigning og vilde ikke med længere; v. Westen 
og Seidelin fortsatte derimod Turen, skøndt det for 12 Personer udstedte 
Pas maatte gøre dem mistænkelige. De gik over Griserbjærget til Wallis, 
dernæst over »det endnu højere og gruligere Grimselbjærg« og kom da 
paa fjerde Dag vel til Milano, hvor de opholdt sig i tre Dage. I den første 
italienske By, Fæstningen Domo, de ankom til, vilde Kommandanten arre
stere dem, »formedelst det urigtige Pas, og fordi vi af Sved og Støv saa 
ud som Maroder, belst v. Westen, som paa Vejen havde tabt sin Paryk 
af sin Lomme og saa virkelig ud som en Spitzbube«. Da Kommandanten 
og Garnisonen bestod af Tyske, som de Bejsende kunde tale sig til Bette 
med, slap de dog igennem. I Milano havde de Sorg af deres Vejviser, om 
hvem de havde l'aaet oplyst, at han havde ombragt tidligere Bejsende; 
paa et Værtshus søgte han at sætte ondt for dem som Kættere; paa Til
bagevejen optog de derfor en schweizisk Haandværkssvend i deres Sel
skab; de besøgte Isola bella i Lago maggiore, men fulgte ellers den samme 
Vej som paa Udturen; efter 17 Dages Fraværelse kom de atter hjem til 
deres Principaler, som de frygtede for at finde meget fortørnede, fordi de 
mod Forlov havde opholdt sig saa længe paa Bejsen, saa at man halvt 
frygtede for, at de var deserterede eller komne til Skade; men ved Hjem
komsten viste de sig meget artige og var vel fornøjede, at de fik dem til
bage igen. »Vi havde ogsaa for at fornøje vore Madamer en Present med 
hjem til dem af Isola-bella-frugter, som de med Behag antog«.

Til Maj 1727 forlod de to danske Apotekersvende Bern. Seidelin 
skulde endnu blive et Aar i Udlandet og besøge Frankrig, England og 
Holland; v. Westen bad derfor sin Fader om Tilladelse til at følge sin 
Kollega; men han fik hverken Tilladelse eller Penge; alligevel besluttede 
han at rejse med Seidelin til Frankrig i Haal) om endnu at kunne over
tale Faderen. Bejsen foretoges til Hest over Neufchåtel til Besancon, 
hvorfra Turen fortsattes med den ordinære Landkarosse, som gik lige til 
Paris. Afskeden fra Bern var ikke uden stor Højtidelighed. De to Bej
sende ledsagedes til Besancon af en Postillon, som førte deres to Kufferter 
med sig paa Hesten; 18 unge, beredne Karle, som var deres gode Venner 
og Bekendte, vel ekviperede og hver forsynede med 2 Pistoler fulgte dem 
ud af Byen; fire Mil fra Bern havde Vennerne ladet anrette et Afskeds- 
maaltid; da det med Fornøjelse var fortæret, og af Alle sidste Afsked taget, 
satte man sig til Hest igen, de Bejsende med deres Postillon ved én Side, 
alle de 18 andre i én Linje ved den anden Side; Postillonen blæste, gav 
Hesten Sporene og galopperede med de Bejsende ad den Vej de skulde,
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medens de Andre gav 3 Salver af deres Pistoler og siden vendte tilbage 
til Bern.

Paa Køreturen fra Besangon oplevede vore Hejsende et meget galant 
Æventyr med en Madame d’Aubigné og hendes Datter; ved Afskeden uden
for Paris fandt Moderen, det var Uret, at den unge Frøken ikke kunde 
skilles fra de artige Herrer danske Edelmænd, der havde bevist Damerne 
saa megen Høflighed paa Hejsen, uden at regalere, dem med et Kys, »hvilken 
given Frihed vi da ikke forsømte at betjene os af.«

I Paris kom Vennerne til at bo hos en Kirurg, der hoede i Fauhourg 
St. Germain, Hue de Boucherie, hvor de arvede en Seng, i hvilken en af 
Kirurgens Patienter netop var død; Sengen var slet nok, thi alle Franskes 
Sengklæder bestod i en Madras, en Uldpølse under Hovedet, et Par korte 
Lagener og et hvidt Bajs Dække.

Seidelin beskriver udførligt, hvorledes han studerede hos Jussieu, 
Geoffroy og Bolduc; men af alt dette kunde von Westen ikke profitere, 
thi af Mangel paa Penge, som hans Fader nægtede ham, maatte han for
lade det fælles Logis og tage Kondition i Paris, som var en kummerlig 
Omstændighed. Endelig fik han Brev, at hans Fader var død, og at han 
straks maatte komme hjem, men man sendte ham ingen Penge dertil; 
Seidelin knude ikke miste nogen af sine Penge for at hjælpe ham; v. We
sten maatte da løbe omkring til alle Danske, Holstenere og Hamborgere 
for at bede om Laan, men kunde intet faa, saa at Seidelin endelig maatte 
forstrække barn med 8 Louis d’orer, at han dermed pr. posto til Hest 
kunde komme gennem Nederlandene til Amsterdam, hvor han ventede 
at faa Penge hos en Materialist, som havde handlet med hans salig Fader, 
og saa havde han lovet Seidelin, al denne skulde finde Assignation paa sine 
Penge i London, naar han kom dertil. Dette lykkedes; v. Westen fandt 
Kredit i Amsterdam, og han assignerede Seidelin rigtigt sine Penge.

Da Seidelin sidst paa Aaret 1727 rejste hjem efter at have besøgt Eng
land og Holland, opholdt han sig en 14 Dages Tid hos v. Westen og hans 
Moder i Odense. Han siger, at Fru Bless var en meget ferm Kone, som 
tog meget venligen og kærligen imod ham og beviste ham al mulig Estime 
og Confidence; hun trakterede ham prægtigt, »og som Fyen er bekendt 
for Bakkelselandet, saa kan jeg og sige, at den gode Frue i de 14 Dage, 
jeg var der, hver Dag til Frokost, Middag og Aften havde et nyt Slags 
Bagværk at præsentere mig, hun bragte mangen en Time hen ved at sidde 
og snakke med mig alene, sagde, at hendes Søn havde været lykkelig, idet 
han i mig havde haft saa tro en Ven uden Lands, han havde og noksom 
berømmet mig, og hun maatte da og sige, da hun havde lært at kende
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mig, at dersom hun kunde faa saadan en Svigersøn som jeg, da vilde hun 
skatte sig lykkelig«.

Efter v. Westens Hjemkomst fra den lange Rejse bestyrede han Apo
teket for sin Moder, indtil hun 31. Juli 1728 overdrog ham det med Gaard 
og Have for 10,200 Rdl.; de paa Haven opbygte Vaaninger mod Hans Jen
sens Stræde hlev forbeholdt hans Faders Bo. Privilegium som Apoteker 
havde han alt faaet 12. April samme Aar.

I Følge Bevilling af 3. April 1717 var det Elisabeth v. Westen tilladt 
at sidde i uskiftet Bo, og, naar hun ønskede det, senere at skifte ined Sam
frænder. Da hun nu i 1728 agtede at indgaa Ægteskab med Borgmester 
Bless, vilde hun. foretage dette Skifte; men da flere af hendes Venner og 
Frænder var udeblevne ved den af hende til den 23. September berammede 
Skiftesamling, besluttede hun at skifte ved Magistraten for at undgaa Dispyt, 
og for at alting lovmæssigt kunde tilgaa uden nogen Paaanke i Fremtiden110).

Til Stede ved dette Skifte, der paahegyndtes den følgende Dag, var da 
Enken, hendes Børn Apotekeren, Mathias v. Westen Studiosus 22 Aar gi., 
Peter v. Westen 10 Aar, Abel Kathrina v. Westen 14 Aar og Charlotta 
Kristiana v. Westen 4 Aar; paa de Umyndiges Vegne mødte deres Far
broder Apoteker Edvard v. Westen fra Flensborg og deres »Svoger« Køb
mand Anders Lauridsen (Stamfader til Slægten Eilschou), der var gift med 
deres Farbroders Datter Kirsten Mathiasdatter v. Westen; paa de fremmede 
Venners Vegne mødte Postmester Andreas Melby.

Mod Skiftets Afholdelse protesterede Apoteker Klavs Oldenborg i Ny
borg paa egne og Svogeren Andreas Winthers Vegne i et Brev af 15. Ok
tober; han har søgt Kongen om Udnævnelse af Kommissærer og som en 
af dem foreslaaet Justitsraad Bircherod, »som min gode Svogerske og 
hendes Mands og Børns samt os andre Samfrænder voris altiid befundne 
fællidtz Troefaste Ven«. Grunden til Protesten ses af et tidligere Brev fra 
Oldenborg »A Madame, Madame Elisabeth Becker veuve D. Westen ma 
tres honorée Soeur«; han siger deri, »at han for sig og Sine maa vigilere 
at forekomme den Paaanke, som de Umyndige i sin Tid kunde tage over 
den Omgænge, som sket er med Apotekets og Vinkælderens Frastaaelse, 
der eragtes for en af Boens bedste Velstand«.

Skiftet gik imidlertid sin Gang trods Indsigelsen; der mødte Ingen for 
at tage sig af Oldenborgs Protest. Edvard v. Westen støttede skriftligt 
Enken i hendes Forhold til Johan Kristoffer, det samme gjorde Apoteker 
Winther, der skriver, at Apoteket snarest var for højt takseret til 6000 Rdl., 
hvorefter Gaardens Værdi altsaa blev 4000 Rdl., »welches nach itziger Zeit, 
da die Hauser in schlechter Preis, und dazu in Odense wohl passiren
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kan«. Apoteker Gottfried Kristoffer Becker i Rudkøbing undskyldte sin 
Udeblivelse med, at ban paa nogen Tid havde været inkommoderet i sine 
Øjne, saa at han ikke kunde taale Luften i dem. Han var gift med Su
sanne v. Westen, Datter af den afdøde Odenseapotekers Broder Arnold i 
Trondhjem. Blandt de fraværende var ogsaa Kapellanen Jørgen Hervig fra 
Køge, Stedsøn af Winther og gift med Jakob Gottfried Beckers Datter Karen.

Foruden Apoteket ejede v. Westens Bo 21 Vaaninger i Hans Jensens 
Stræde til en Værdi af 1155 Rdl., 2 Vaaninger i Ramsherred, og et Hus
1 Nedergade; desuden var der det halve af et Engmaal langs Aaen udenfor 
Vesterport kaldet Gertrudsholm, en Gaard i Røjerup af Hartkorn 9 Tdr.
2 Skpr. 2 Fdk. vurderet til 373 Rdl. 4 $  8 ß, i Fravde Sogn en anden 
Gaard paa 7 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdk. Hartkorn til 303 Rdl. 4 $ 8 ß. Ved Saks
købing ejede Boet en Vandmølle, som Peter v. Westens Søster Sidsel 
beboede for Livstid uden nogen Afgift; den afdøde Apoteker havde købt 
den 1710 for 176 Rdl. 4 Den salig Mands Gangklæder var til Enkens 
Børn og Folk i Apoteket employeret. I Staldene fandtes 7 Kvier, 9 Stude, 
16 Faar, 9 Lam, 2 brune Heste, 2 Søer og 6 Grise.

Hele Boets Formue udgjorde 27,842 Rdl. 2 $ 7 ß. Blandt Kreditorerne 
var Købmænd i Hamborg, Altona, Lybæk og Haarlem. Apotekersvenden 
Monsieur Frederik Schneider havde 150 Rdl. til Gode af sin Løn. Til 
Deling mellem Arvingerne blev 18,462 Rdl. 2 ß.

Johan Kristoffer kom i Tidens Løb til at eje adskillige Huse og Gaarde 
i Odense foruden flere Herregaarde.

Ved Avktion den 4. Maj 1729 købte han de tre Fjerdedele af Sorte- 
brødreløkken og en derved beliggende Urtehave (Skøde 18. December 1730) 
for 550 Rdl.111). Ved Skøde, dateret Tranbjærg 11. Juni 1738, udstedt af 
Margrete Lauridsdatter Munch, salig Kristen Kristensens Enke, købte han 
den sidste Fjerdedel af Sortebrødreløkken med Haveplads112). Det følgende 
Aar solgte han til Rebslager Laurs Sørensen 2 Huse og derhos liggende 
Urtehave ved Sortebrødrekirkegaard for 300 R dl.113). Sortebrødreløkken 
afstod v. Westen ved Skøde af 14. December 1753 til Rebslager Hans Han
sen Leopold med Undtagelse af et Stykke derved liggende Engbund114). 
Fra 3. Februar 1732 ejede han en Tid Herregaarden Krængerup, nu Fre- 
derikslund, ved Assens.

I 1733 kom v. Westen i Besiddelse af Størstedelen af det nuværende 
Løveapoteks Grund og Bygning. Ved Skøde af 4. Maj dette Aar købte han 
af Klara Levetzau, Enke efter Oberst Günther Didrich von Finecke hendes 
Gaard paa Overgade, liggende mellem v. Westens egen og Niss Brodersens 
Gaard, med Gaards- og Haverum. Finecke havde købt Gaarden paa Avk-
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tion 1728 efter Margrete West, Borgmester Jens Kristensens E nke115). 
Gaarden er rimeligvis bygget af Tolder og Baadmand Kristen Westesen, 
da den opføres i Odense Bys Grundtakst af 1683 som hans; den var da 
den højest vurderede Gaard i Byen (1010 Bdl), de nærmest følgende var 
Klubbens Gaard (750 Bdl.), Jordan (600 Bdl.) Bispegaarden paa Flakhaven 
(det gamle Apotek, 600 Bdl.). Becker havde i sin Tid opført sin nye Gaard 
paa en Del af Ahigael, Borgmester Otto Knudsens tidligere Grund; Kristen 
Westesen købte del øvrige af den tilligemed to Nahogaarde mod Vest og 
hyggede her sin store Gaard, der prydedes af 32 brændte Lertavler med 
bibelske Fremstillinger, Mands- og Kvindehoveder, det lybækske Bergen- 
farerselskabs Vaaben (Stokfisken og den halve llakte Ørn), det norske Vaaben. 
En af dem bærer Aarstallet 1559; formodentlig har Westesen forefundet 
dem paa en ældre Bygning fra Oluf Bagers Tid; indtil 1855 sad de endnu 
paa Apotekets Fagade; en Del af dem blev i 1879 indmurede i en Side
bygning, andre kom til Odense Musæum og Nationalmusæet. (Se Vignet
terne S. 7 og 116.)

Ved Skøde af 11. Juni 1737 købte v. Westen af Kapellanen til St. Knuds 
Kirke Niels Sass dennes Gaard paa Nørregade; Gaarden laa med Østgavlen 
mod Gaden, mod den søndre Side laa Oberst Holst til Langesø hans grund
murede Gaard og mod Nord St. Hans Kirkestræde eller P o rt116). Ved 
Skøde af 10. Juni 1738 afstod v. Westen Gaarden til Bodil Katharina, Aage 
Falcks Enke117). Kapellanen Sass blev siden gift med v. Westens Søster, 
Abel Katharina.

Udenfor Nørreport ved Kræmmerleddet købte v. Westen ved Skøde af 
3. Juni 1737 af Anders Nielsen en Vaaning liggende imellem Johan Nie- 
mands og Baadmand Borrings Vaaninger118). Dertil erhvervede han endnu 
ved Skøde af 25. Juli 1739, udstedt af Købmand Peder Simonsen Bis, 11 
Lejevaaninger udenfor Nørreport, bestaaende af 51 Fag Hus til Jordbroen, 
to Baghuse og en Urtehave119). Af Bis købte han ogsaa to Vaaninger i 
Skulkenborg (Skøde 8. Avgust 173912°).

Skomager Anders Nielsens Gaard paa Nedergade købte v. Westen 1740 
(Skøde 16. Marts); den laa med sin Vaaning Sønden for Gaden mellem den 
Gaard, HandskemagerSøren Laursen iboede, og Parman Klokkers G aard121). 
Den nye Ejer solgte den igen tre Aar senere (Skøde 11. Juni 1743) til Ja
kob Jensen122).

Af Handskemager Jakob Hendriksen og Handskemagersvend Hans Hen- 
driksen købte han 1745 (Skøde 11. December) den Gaard, der 1741 var 
tilfaldet dem efter deres Fader Handskemager Hendrik Jørgensen; den laa 
paa søndre Side af Nedergade mellem Bager Niels Jørgensen Harboes
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Gaard paa den vestre og Madam Ribers Gaard paa den østre Side’23). 
Ved Skøde af 12. Juni 1748 solgte v. Westen Gaarden til Anders Nielsen123).

Rødegaard blev v. Westens, da ban i 1746 (Skøde 19. Marts) købte 
den af Niels Knudsen for 1180 Rdl. Ejeren skulde fraflytte deu til paa
følgende Paaske121). Von Westen byggede en ny Gaard derude og kaldte 
den Kragsberg efter sin første Hustru. Han havde allerede ved Avktion 
i Provsten Jens Rosenvinges Dødsbo den 14. April 1739 (Skøde 12. Juni 
1739) købt Munkeris, der strakte sig fra Østbæk mod Syd til Rødegaards 
Jorder125).

I 1749 skilte v. Westen sig ved Beckers gamle Apotekergaard; ved 
Skøde af 6. Marts 1749 solgte han den til Gæstgiver Herman Kristian Kyhn 
tilligemed en bag samme Gaard liggende Haveplads mellem Regiments
kvartermester Belligers, Gæstgiver Niels Schousboes og hans egen nyind
rettede Have. I Gaarden boede Etatsraad Hans Simonsen, Amtmand over 
Assens og Hindsgavls Amter. Kyhn agtede nu at bruge Gaarden til et 
Herbergbus og vilde søge Privilegium herpaa; det var aftalt, at dette 
Privilegium skulde følge og urykkeligt forblive ved denne ham solgte Gaard 12°). 
Den vestlige Del af Gaarden, som Recker havde bygget, beholdt v. Westen, 
Professor ved Gymnasiet Søren Hee boede i den. Kyhn og v. Westen mage
skiftede senere nogle Smaabygninger ved Grænsen af deres Ejendomme 
(25. September 1750)127).

I Tiden mellem 1733 og 49 maa v. Westen da have indrettet Apoteket 
paa sin nuværende Plads; et Minde om dets første Aar lier er den endnu 
bevarede Indskrift paa en Bjælke i en af Kælderne til Gaden:

HÆG CELLA RENOVATA DEPICTA EST A° 1751 
PETRO von WESTEN.

Paa Heden ejede v. Westen et Hus og en liden Have, som han i Fyr
rerne havde købt af Borgmester Bless, og som han ved Skøde af 19. Fe
bruar 1750 solgte til Købmand Eobian Kristensen Adler128).

Sammen med Amtsforvalter Jens Raar og Borgmester Lars Eriksen 
købte v. Westen 1751 (Skøde 11. December) af Købmand Henning Jensen 
dennes Gaard udenfor Møllebro, en Rytterbarak i Skræppestrædet udenfor 
St. Jørgens Port og Ejby Lykke; for Gaarden betaltes 2775 Rdl., for Løkken 
1600 Rdl.129).

Ved sit Ægteskab i 1752 med Kancelliraad Thomas Neergaards Enke 
Barbara Olivarius blev v. Westen Ejer af Vibygaard i Ørsted Sogn mellem 
Roskilde og Køge; han solgte den ved Skøde af 11. Juni 1757 til Kammer
herre Adam Kristian v. Holsten til Holstenshus180); v. Westen forbeholdt 
sig Kaldsret for Gadstrup og Syv Præstekald første Gang til Eordel for
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sin Søn, der 1755 var bleven teologisk Kandidat; den daværende Præst 
døde imidlertid først 1788, og da var Kandidaten forlængst forsørget andet 
Steds.

Ved Avktion foretaget 20. Oktober 1755 af Fru Etatsraadinde Sofie Krag 
til Egeskov købte v. Westen Herregaarden Løj tved i Stenstrup Sogn ved 
Svendborg; den var paa 170 Tdr. 3 Skpr. og Album Hartkorn og ko
stede 32,340 Rdl. 1 ¥ l'/z (3 (Skøde 13. Juli 1756)131). 1768 afstod han Gaarden 
til sin Søn Apoteker Peter v. Westen; denne afhændede den 1771 til for
henværende Mølleejer Gregers Leopold. Den Hovedbygning, som de to 
v. Wcstener ejede, var opført af Niels Krag i Midten af det attende Aar- 
hundrede; Johan Kristoffer forøgede den med to Fløje, i hvilken udvidede 
Skikkelse den stod, indtil den nedbrødes i 1842.

En kort Tid ejede v. Westen Herregaarden Krumstrup i Ryslinge Sogn 
mellem Nyborg og Odense. Han købte den ved Avktion 4. December 1760 
efter Mikkel Langes Enke Karen Haurum Lange; dens Hartkorn var 214 
Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 1 Album, dens Pris 34,010 Rdl.132). Seks Aar senere 
solgte v. Westen den ved Avktion lil Krigsraad Morten Møller.

Johan Kristoffer v. Westen stod ikke tilbage for sin Bedstefader med 
Hensyn til store Ejendomserhvervelser; men medens Becker købte og solgte 
sig fattig, steg v. Westens Rigdom i Aarenes Løb. Maaske for at følge 
Reckers Eksempel købte ban i 1731 sammen med Skipper Pedersen af 
Seden en Jagt for 333 Rdl. 2 af Steffen Blad og Peder Nielsen fra Als 
(Skøde 25. Juni)183). 1736 solgte ban sin Part til Medrederen (Skøde 19.
Marts)131).

Naturligvis maatte den rige Apoteker ogsaa forstrække adskillige af 
sine Medborgere med Laan, ja Niels Rrodersen, som i Følge Dom og Ind
førsel var blevet frataget alt, hvad han ejede, havde efter Kontrakt af 2. 
Oktober 1738 lejet en Del Indbo af v. Westen, som derfor aarligt skulde 
have 15 Rdl.185).

Om det daglige Liv paa Apoteket kan intet oplyses; lejlighedsvis er 
Navnene paa Personalet i et enkelt Aar opbevarede; 1743 beskæftigede han 
1 Præceptor, 2 Svende, 2 Gaardskarle, 4 Piger og 2 Drenge136).

De sjældnere Begivenheder, som Uordener i Apotekets Vinstue, kan 
der derimod skaffes Besked om. Følgende Tildragelse viser, hvilken For
styrrelse i Apoteksarbejdet Gæstgiveriet kunde afstedkomme.

Der foreligger et Andragende af 15. April 1736 fra Kammeradvokat og 
Højesteretsprokurator Bredo Munthe, senere adlet som v. Munthe af Morgen
stierne, til Stiftamtmand Sebested om at indsætte Johan Foss, Forpagter 
paa Sanderumgaard, som Sættedommer, medens Vidnerne afhøres under
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et Tingsvidne, han vil foranstalte optaget i en Sag, som ham er arriveret under 
et af Prokurator Søren Borring, Hans Bryde, Student Jørgen Piil og Købmand 
Nis Nissen iværksat voldeligt Overfald. Andragendet bevilgedes, og til 
den 12. Marts indstævnes som Vidner Apoteker v. Westen, Monsieur Lau
rids Basch hos sin Fader Sr. Jess Kiersing, Bvfogden Niels Langgreen, Apo
tekersvendene Jørgensen og Schneider, Kaddersvenden Laurids Jensen og 
Drengene Jokum og Markus; desuden Justitsraad Simonsens Tjener Nis, 
Justitsraad Eichels Tjener Basmus, Landsdommer Billes Tjener, Birkedom
merne Lorentz Petersen og Erik Kristens samt Mons. Sølling. Von Westen 
skrev paa Forhørsdagen til Dommeren, at hverken han eller hans Folk 
kunde møde i Betten, fordi Markedet just holdtes den Dag, da en Del fra 
Landet indkom paa Apoteket og affordrede Medikamenter til Patienter137).

Prokurator Borring protesterer under 18. Februar mod Stævningen og 
skriver saaledes: Uventelig var det for mig, at da Jeg i Søndags Eftermid
dag den 12. Fehruarij var indkommen paa Apoteket her i Byen, og i en 
Stue, hvor almindelig for skikkelig Folk tappes og skænkes Vin, der af 
adskillige med usømmelige Ord og tilsidst af Højesteretsprokurator Sr. 
Munthe i Gærningen skulde have bleven overfaldet.

Men mere uventeligt, ja  fast utrolig holdt Jeg det, at den gode Mand, 
der i sin egen Samvittighed var og er overtydet, paa hvad Maade han mig 
paa samme Tid begegnede, skulde falde paa de Tanker i denne Materie 
at lade udstyre Stævnemaal, da Jeg og ingen anden kunde tilregne sig at 
være fornærmet, følgelig og ingen uden Jeg haft Aarsag Omgangen at 
søge oplyst og derefter paatale Satisfaktion.

Borring meddeler, at han agter at føre Tingsvidne for:
1) At M. Munthe indkom til mig i omrørte Vinstue og derfra indkaldte 

mig i Apoteket, og da Jeg der havde talt lidet med ham, vilde han sætte 
mig til Bette og ligesom reprimandere mig for min Tale, og hvad Jeg til
forn havde sagt.

2) At Jeg des Aarsag forlod Ham og gik igen ind i Skænkestuen, 
hvorhen han efterfulgte mig, blev ved det samme og derpaa udtalte ad
skillige Ord mig til Fornærmelse.

3) At Hr. Kitmester Viereck og Mons. Matthias v. Westen straks der
efter tilkom, og begge istemmede med ham i adskillige fornærmelige Ord.

4) At Hr. Kitmesteren derved ofte og mange Gange slog mig paa mine 
Skuldre.

5) At Hr. Bitmesteren derefter greb mig fast om begge mine Arme 
eller Hænder, og at Mons. Munthe, da Jeg saaledes var holdt af en anden
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og ej havde med ham at gøre, slog mig, at Jeg deraf ligesom i Besvimelse 
faldt over nogle Stole, og Blodet straks løh mig ud af Mund og Næse.

6) At de hegge derpaa gik ind i Mons. von Westens Sengekammer.
7) At Mons. Munthe noget derefter igen indkom i Skænkestuen, og 

hvorledes han hlev efterfulgt af en vis Herre (som jeg af Respekt i denne 
Handel ej vil nævne) og Bitmester Viereck, der hegge havde deres Kaarder, 
førend de endnu kom i Stuen, udtrukket og blottede, og hvad de siden 
dermed forrettede og samtligen talte.

Borring havde dog faaet Lejlighed til at forsvare sig; han slog Munthe 
med en Stok, hvis Knap og Baand denne llk fat i og vilde tage med sig 
til København som Bevismateriale138).

l)et vides ikke, hvorledes denne mærkelige Sag med en af Landets 
høje Embedsmænd som den ene Part udviklede sig.

To Aar senere forefaldt der atter paa Apoteket el af de urolige 
Optrin, som for os synes uforenelige med den farmacevtiske Gærnings 
Værdighed. Brødrene Ulrik Adolf Vilhelm og Henning Kristoffer von Hol
stein havde den 24. Avgust 1738 besøgt en tredje Broder Ditlev von Hol
stein, der laa som Kornet i Odense; da de alle tre fulgtes ned ad Gaden, 
fik de i Sinde at gaa ind paa Apoteket for at drikke et Glas sammen til 
Afsked. I en Skrivelse til Amtmanden i Odense, dateret Frederiksgave 
d. 1. September, skildrer de, hvad derefter hændte. »Als nun wir 3 Briiders 
in die Apoteck, wo die Medicamenta verkaufft werden, eintreten, finden 
wir die zum Weinn-Giisten eigentlich aptirte Stube offen stehen«; Hol
steinerne vil da gaa ind i Vinstuen, men Døren bliver slaaet i. Paa Kor
nettens Spørgsmaal til de Personer, der var i Apoteket, om hvem der var 
derinde, svaredes, at det var to Prokuratorer Borring og Holm, Byfogden 
Niels Langgreen og en Borger Nikolaj Klausen, »selbige theils hetruncken 
und in Dispute zusammen«. Idet samme lukkedes Døren op af Borring, 
Kornetten tog sin Hat af, sagde god Aften! og vilde gaa ind, men Borring 
gik ud i Apoteket og lænede sigtil Bordet »uns andern beyde steiff in das 
Gesicht sehent mit einer gantz ernsthafft und dahey mocanten mine stets 
hetrachtent«, hvorhos han udlod sig med, at han nok vilde tage sin Hat 
af for Kornetten, men ikke for de to andre »Kerls«. Den ældste Holstein 
had nu Apotekerdrengen om nogle brændte Mandler sigende »es sey gut, 
dass er keinen Hut auf habe, weile er dadurch der Mühe überhohen sel
bigen abzunehmen«. Denne Spydighed bevirkede, at Borring for løs paa 
Kornetten med knyttet Næve, saa at v. Westen maatte gribe ham i Armen 
og holde ham tilbage. Holm og Justitsraad Klebe kom nu ud af Apo
tekerens Stue, Holm blandede sig i Striden til Fordel for sin Kollega og
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vilde sætte en af Holsteinerne paa Døren, hvad dog ikke lykkedes; imens 
peb Byfogeden efter Vægterne, hvorpaa Holsteinerne tog de Tilstedeværende 
til Vidne paa, hvad der var sket, og gik b o rt139).

Det var i Apotekets Vinstue, at en tysk Teaterdirektør, hvis Selskab 
under megen Tilslutning havde spillet Komedie i Odense, ved en uforsigtig 
Yttring skilte sig af med sit velvillige Publikum; Manden hed Cunniger. 
En Dag i 1755 opholdt han sig i Vinstuen, da en Mand, som Cunniger 
ansaa for en Tysker, spurgte ham, om han kunde stoppe Omkostningerne, 
siden han spillede i et fremmed Sprog; han svarede dertil med en sejrende 
Glædes Smil: »Wenn die dummen Dänen nur was fürs Auge haben, so 
sind sie leicht befriedigt und geben willig ihre Batzen her«. Dette ufor
skammede Svar gjorde Cunniger meget upopulær i Odense; hans hele Sel
skab, som havde rejst med ham i mange Aar, skiltes ganske. Nogle blev 
tilbage; blandt dem le Claire, der siden ernærede sig som Dansemester. 
Men Cunniger rejste og glemte at betale en Del Godtfolk, han havde faaet 
Varer og Arbejde a f140).

Maaske har Vinstuen ogsaa fra først af tiltrukket Digteren Ambrosius 
Stub, der fra 1737 til 1744 boede i Odense; men baade før og efter dette 
Tidsrum er der Spor til venskabelig Forbindelse mellem Stub og Apoteker 
v. Westen. I 1736 laante Digteren, der ved Arv havde faaet en Bondegaard 
i Langsted, 96 Bdl. af Apotekeren; senere stod denne og hans Datter Fad
der til Stubs Børn. Da Stubs Kone døde i Foraaret 1747, var v. Westen 
blandt Kreditorerne i Boet med en ti Aar gammel Obligation paa 19 Bdl., 
som han frafaldt under Skiftebehandlingen141).

Fra Aaret før hidrører Stubs »Gravskrift over en Ælling med toe 
Hoveder, fød 1746 in Junio og forvaret paa Apotheqvet udi Odense«. Den 
lyder saaledes:

Hvi døde du (saa) snart, du lille Ande-Noer?
Du skulde bleven her i Verden rar og stor.
Dog dette var end da til deels for meget loved’,
Da Lycken foyer dem, der fødes uden Hoved142).

Den mærkelige Ælling genfindes sikkert senere i den yngste Peter v. 
Westens Naturaliekabinet.

Von Westen dyrkede i en Aarrække Tobak paa Bødegaard; han var 
den Tid den Eneste, der i Odense anvendte sin Jord hertil.

Hvert Aar maatte han til Magistraten afgive Beretning om sin Høst. 
1748 synes han at være begyndt paa Avlen; hans Høst fra dette Aar var 
endnu ikke solgt den 22. Januar 1749; han agtede da at sende den til
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København, hvis den ikke blev afsat i Odense. Aaret efter indberettede 
han, at han i 1750 havde avlet nogle Tusind Pund Tobak, 1751 fik han 
2—3000 “8; det følgende Aar indvandt han 700 Bundter, hvert Bundt paa 
9 8, i alt 6300 8, som endnu i Februar henlaa usolgt og uspundet, »saa
som Tohakspinderen beklager sig deraf intet at kunne afsætte, formedelst 
den i stor Kvantitet fra Fredericia i Landet [Fyn] indbringende spundne 
Tobak, som siges at skulle vokse paa Fredericias Grund, og naar det saa- 
ledes kontinuerer, forbyder Tobaksplantning sig selv her udi Landet«.

I 1754 sendte v. Westen 4285 8  Tobak med vedbørlig Passerseddel til 
Sr. Melchior Diderik Thomsen i Svendborg. De 4000 8, han fik ud af det 
det følgende Aar, kunde derimod ikke afsættes, »saasom de Svendborger 
Tobakspindere, der plejer at bruge og købe deslige Blade, dennem i Aar 
for visse Aarsagers Skyld ej vil tilforhandle«.

Høsten fra 1755 laa endnu det følgende Aar usolgt, »saasom den ge
mene Mand haver mere Behag til den hollandske og andet fremmed Gods, 
end hvad Landet kan producere«. 1756 blev ingen Tobak dyrket, fordi 
den Plantør, som v. Westen havde antaget, lod sig overtale til at gaa udi 
Hans Kongl. Majestæts militære Tjeneste i sidst afvigte Foraar; da v. We
sten ingen Anden kunde bekomme, som forstod at fortsætte dette Værk, 
saa blev lians Indretning og gjorte Bekostning paa den dertil destillerede 
Grund forgæves. I 1757 avlede han ved Kragsberg og end et andet Sted 
udenfor Byen omtrent 8000 8  Tobak, af hvilke 2040 8  sendtes til Køben
havn og 1000 8  til Svendborg, Resten var endnu efter Nytaar 1758 i Be
hold. Høsten fra dette Aar udgjorde 4305 8, som v. Westen mente alle 
vilde komme til Svendborg, »siden Ingen i Odense disse Varer var be
høvende«.

For 1759 erklærer v. Westen, al han ikke har plantet Tobak, men i 
dens Sted har ladet saa »Rapsat, som geraadede ganske godt«, hvorfor 
han agtede at fortsætte med den, siden sligt af Kongen var befalet. Det 
samme var Tilfældet det følgende Aar; v. Westen havde ikke kunnet be
komme nogen Plantør, han var tjent med.

Der foreligger endnu en Erklæring fra v. Westen om hans Tobaks
dyrkning; han siger i den, at han i en Del af de forbigangne Aaringer i 
Følge kongelige Ordinancer har ladet plante Tobak; i Sommeren 1761 
har han derimod aldeles ingen Tobak plante eller haft, siden han mente 
samme allernaadigst at være forbuden; i Stedet for har han saaet Raps.

Hermed ophørte Tobaksdyrkningen i Odense i nogenlunde stor Stil; 
senere findes der Spor af, at Andre har dyrket Tobak i Grønløkken113).

Af Tobakssorter, som han i 1761 havde paa Lager aabenbart til Salg
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i Apoteket, kan anføres 50 ® Contille, 82 ® Aschara, spansk Tobak, en 
Fustage Rapé og 10® spansk Snus148).

Af hans øvrige Varelager fra dette Aar nævnes 50 ® Risgryn, 10 ® Alle- 
haande, 100 ® Vitril, 50 ® Galmejsten, 1 ® Safran, 10 ® hvidt Voks, 8 ® 
Sagogryn, 30 ® Svovl og 150 ® Kaffebønner.

Vinkælderen indeholdt 11 Ammer rhinske og hede Vine, 116 Oksehoveder 
gamle og unge, hvide og røde franske Vine, 5 Oksehoveder fransk Brænde
vin og 2 Oksehoveder Vineddike143).

Den 3. Februar 1750 blev hele Apoteket underkastet et Eftersyn, for 
at det kunde konstateres, om Varelageret var fortoldet; Eftersynet foretoges 
af Raadmændene Samuel Grubbe og M. Aabye i Overværelse af Tolderen, 
Raadmand Nørager og Lauritz Bang paa Toldforpagternes Vegne.

Der forefandtes paa Lofterne en Del Destillerapparater, Glas, Buteljer, 
Krukker, Digler og andet til Apotekets Brug benhørende, en Del Vine samt 
et komplet Apotekervarelager af Oliteter, Urter, Rødder, Frø og Medika
menter, som ikke var specificerede i Toldrullen, og som var for vidtløftigt 
at opregne. Men af de i Toldrullen anførte Varer fandtes følgende, som 
giver en god Forestilling om Forretningens Omfang: 25 ® Anis, 4 ® Bæver
gejl, 50 ® Blaatræ, 40 ® Kakaobønner, 4 ® Kanel, 4 ® Kardemomme, 6 ® 
Kubeber, 50 ® Galæbler, 100 ® forskellige Gummisorter, 16 ® Indigo, 25 ® 
Ingefær, 6 ® Segllak, 120® Mandler, 10® Mastiks, 4® Muskatnødder, l ’/a ® 
Muskatblomme, l*/g® Nelliker, 50® Pommeransskaller, 16® Salmiak, 40® 
Salpeter, 8 ® Salvieblade, 80 ® Vinsten, 2 Dusin Flasker Jasminolje, 5 Ris 
Skrivepapir, 4 Ris brunt Papir, 12 Ris Makulatur, 2 Ris blaat Makulatur, 
1 Ris tyrkisk Papir, 200® Stivelse, 300® Pudder, 10® Rabarberrod, 1 Fu
stage Alun, 70 ® Lavrbær, 60 ® Avripigment, 150 ® Korender, 20 ® Figen, 
1 Anker Linolje, 1 Anker Lissabonolje, 200 ® Rosiner, 500 ® Svedsker, 60® 
Spydglands, 100 ® Sølverglød, 300 ® Te, 40 ® Guldsvovl, 120 ® Mønje, 
300 ® Blyhvidt, 50 ® Kapers, 30 ® Oliven, 80 ® hvid Sæbe og 100 ® Terpen- 
tinolje143).

Af sine Medborgere var v. Westen anset for sine Ævner som Køb
mand. Da derfor Kongen i 1735 udstedte en Befaling om nogle af Ind
byggerne, der om Handelssager maatte have nogen Oplysning, til det i 
Odense indrettede Kommercekollegium at forsvare, saa meddelte Magi
straten (25/i 1736), at den dertil havde udnævnt Jens Dreyer, Jens Nielsen, 
Johan Frederik Kurrelbaum og Apoteker v. Westen, »som efter vores ringe 
Tanker af de herved Stedet befindende Negocianter synes lier til mest at 
være tjenlige«; samtidig meddelte Magistraten Stiftsbefalingsmanden, at den
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ikke skulde ermangle de i dette Tilfælde til et bekvemt Samlingssted be
høvende Værelser paa Raadhuset tilbørlig at lade indrette144).

I nogle Aar var v. Westen Toldforpagter148).
Om Apotekets store Have forekommer kun sparsomme Oplysninger; 

i 1740 omtales et Orangeri foruden det ret selvfølgelige, at der i den dyr
kedes Kaal, Urter, Blomster og »andre Hauge Gevexter«146). Den nævnes 
ligeledes i en tilfældigt bevaret lille Epistel fra v. Westen til Stiftamtmanden, 
Grev Kristian Rantzau; den meddeles her som Prøve paa Tidens Brevstil:

Deris fjøy«(5rcflige E xcellence
fjøy= og Pelbaarnc fferr 5tiffts«2tmtmanb.

Maabige fferre!
D a benb agenbe poft fra H am b o rg  mig inat nogle faae ftamjTe filb baner meb= 

bragt, faa tager benb unberbanige frifyeb famme tjerlios at orerfenbe, i fyaab be, font 
noget nyt af Uaret ffulbe nære Deris fføy (Sreoelige E xcellence ©g naabige (Sreuiube 
behagelige, og berfore ønjfer famme meb <55ot helbreb og gob ap p e tit maatte nybo, 
ffuornæft jeg meb ftørfte v en e ra tio n  ftebfe er

Deris fjøy=(Srct>elige E xcellence 
min ftaabige fjerris 
unberbanigfte tiener

J . C. W esten .
O dense, b. \2. 3ulij l "48-

P. S. Ubi GosføltjctiSe effe tager mig bettb fribjeb at fenbc prøner af benb forte 
bobbelte Ulaij Kifchen, font jeg hat,er ubi r»ttn ffane, og jeg neb Dcris fføy (Sreflige 
<£llences(!) nærnærelfe looebe, ffulbe nu benb art nære behagelig, fattb oculere grifte 
beraf befomntis, be aere langt delica tere, naar be a?re fulbfommen mobe, men ber bline 
be af fpurrene før beffabigebe, enb mobe147).

Grev Rantzaus Forgænger i Embedet var Kristian Sehested til Ravn
bolt; Natten mellem d. 31. August og 1. September 1740 skete hans Lig- 
begængelse gennem Odense til Herrested Kirke; der ringedes med alle 
Stadens Klokker, Vinduerne i de Gader, hvorigennem Processionen drog, 
var illuminerede med Lys, Apoteket derimod med gule, røde og blaa Glas
lamper, medens der herfra hørtes en travrig Musik148).

Johan Kristoffer v. Westen blev d. 21. April 1730 gift med Karen Krag 
Holmsted, Datter af Apoteker i Aarhus, senere Apoteker og Borgmester i 
Nyborg, Kancelliraad Bernt Holmsted og Dorthea Marie Kryssing; bun 
døde i December 1747 og nedsattes den 4. Januar 1748 i v. Westens aabne 
Begravelse under Koret i St. Knuds Kirke.

Anden Gang blev v. Westen gift d. 20. September 1752 med Barbara 
Olivarius, døbt 26. Juni 1716, Datter af Provsten i Ørslev, Holger Olivarius 
og hans anden Hustru Kirstine Magdalene Smith. Hun havde først været 
gift med Kancelliraad Thomas Neergaard, der døde 1742 som Ejer afViby- 
gaard mellem Roskilde og Køge. Fru Neergaard bevarede ved dette Ægte-

5
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skab sin Plads i Rangforordningen, idet v. Westen den 12. April 1751 havde 
faaet Bestalling som Agent med Rang som virkelige Kancelliraader119).

Agent v. Westen og hans Hustru oprettede 28. November 1764 et Te
stamente, konfirmeret af Kongen 21. December s. A. 15°). Det hedder heri, 
at v. Westens Søn Peter havde faaet Apoteket og Kragsherg, hvorfor det 
skolde glæde dem, om de to andre Sønner Berent og Kristian Ulrik kunde

5. Johan Kristoffer v. Westen.

faa deres tvende Jordegodser Løjtved og Krumstrup, »saa meget mere som 
jeg Barbara Olivarins er aldeles ingen Elskere af at besidde saadant Gods, 
eftersom sligt forhen ved Vihygaard i Sjælland haver tilvejebragt mig megen 
Møje og Fortrædelighed«. I Testamentet bestemtes, at Fru Barbara, hvis 
hun blev Enke, skolde have forlods af Boel 8000 Bdl. med Pant i en af 
de bedste Ejendomme, desuden Løsøre for 1000 Bdl., en hende tidligere 
skænket københavnsk Bankaktie paa 700 Bdl., samt af Godserne aarligt 
10 Favne tørt Bøgebrænde af 5 Kvarters Længde, som skulde køres 3—4 
Mil, hvorhen hun forlangte det.
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Efter at have overdraget Apoteket til sin Søn Dr. med. Peter v. We- 
sten, blev Agenten boende i Odense, indtil ban to Aar senere flyttede til 
Falster. I September 1766 stilledes det i Kristian den Femtes Tid opret
tede falsterske Rytterdistrikt til Avktion; v. Westen købte ved denne Lej
lighed Hvededal, tidligere Grimmelstrup i Nørre Vedby Sogn Syd for Stubbe
købing og Nørreladegaard i Nykøbing Landsogn. Det førstnævnte Gods

G. Karen Krag Holnislcri.

var paa 548 Tdr. Hartkorn og kostede 32,000 R dl.; her blev ingen Sinde 
opført nogen Hovedbygning. Nørreladegaard var paa 712 Tdr. Hartkorn 
og betaltes med 53,000 Rdl.; Hovedbygningen omdøbtes til Westensborg, 
og der tog Agenten Sæde.

Havde Opholdet paa Vibygaard bragt Barbara v. Westens »megen Møje 
og Fortrædelighed«, saa gik det ikke bedre lier paa Falster, hvor Organisa
tionen af de ved Salget af Krongodset opslaacde nye Hovedgaarde voldte 
mange Vanskeligheder. Bønderne søgte ved kraftige Midler at unddrage 
sig det forøgede Hoveri, der nu paalagdes dem, og v. Westen maatte tage

5*
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sin Del af Besværet med at faa dem til at gøre det meget rigelige Arbejde, 
han bebyrdede dem m ed151).

Han forstod imidlertid at faa noget nd af sine Godser og efterlod sig 
et rigt Bo ved sin Død den 4. December 1774.

Han bisattes den 13. Januar 1775 i Justitsraad Greens aabne Begravelse 
i Nykøbing Kirke, hvorfra han senere førtes til Systofte; her stod hans 
Kiste i Kirkens Taarn indtil 1870, da den sænkedes i Jorden paa samme 
Sled, uden at Nogen tænkte paa at afskrive Indskriften paa Laagets Bly
plade152).

Straks efter Mandens Død gjorde Enken Indsigelse mod Testamentet; 
hun erklærede, at Benten af de 8000 Rdl., som Testamentet fastsatte for 
hende, passede til deres daværende økonomiske Ævne; »men som min 
salig Mand og jeg siden den Tid har lagt os noget anseligt til Bedste og 
i Sær ved en sparsom Husholdning her paa Westensborg, saa har han 
indset, at den ved bemeldte Testamente stipulerede Summa er alt for liden 
at anse imod det, han siden den Tid saa vel ved sin egen som min Flid 
har forhvervet og derfor faaet i Sinde at oprette et Stamhus, paa det han 
ved sammes Erektion kunde opfylde det, som mangler i Testamentet, og 
se mig efter sin Død bedre forsynet ved at tillægge mig Hus, noget til 
Ildebrand og videre«. Hun gør faa Dage efter Mandens Død energiske 
Skridt til at faa Stamhusbrevet, der var affattet 20. Juli 1774, og som kun 
Mandens Sygdom havde afholdt ham fra at indsende til Kongen, stad
fæstet; dette blev imidlertid afslaaet, da alle Betingelserne for Oprettelsen 
af et Stamhus ikke var til Stede. Men derpaa erklærer hun, at hun ved 
Trusler, Lokken, haard Medfart og anden utilladelig Omgang var bleven 
truet til at underskrive Testamentet og Stamhusbrevet; hun stævner sine 
Stedsønner for Falsters Birketing og de hende for Odense Byting for at 
faa den utilladelige Omgang bevist; paa Falster blev hendes Beskyldninger 
mod den Afdøde mortificerede, og i Odense afkræftes hendes Paastande 
ligeledes. Fysikus Eichel erklærede, at han af sin Journal kunde se, hvor
ledes han vistnok Aaret efter, at v. Westen havde solgt Apoteket, havde 
behandlet ham for inflammatorisk Kolik med nogen Smærte i venstre 
Side og Stranguri; Sygdommen var ikke forbunden med »Fantasi«, men 
smærtefuld og farlig.

Da Fruen saaledes ikke kunde faa sin Vilje ad disse Veje, forlangte 
hun Skifte og Deling efter Loven. Og nu opnaaede hun at faa sig tilsikret 
Renten af 14,000 Rdl. i Stedet for af Testamentets 8000; derimod delte 
Stedsønnerne Apoteker v. Westen, Major Bernt v. Westen og Præsten i
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Brændekilde Kristian Ulrik v. Westen, der var gift med Fru v. Westens 
Søsterdatter, Arven ligeligt.

De falsterske Gaarde skulde have været solgte ved Avktion i Maj 1777, 
men den 27. Maj s. A. solgtes de underhaanden, Westensborg Hovedgaard 
med Systofte, Nørre Ørslev, Tingsted og Eskildstrup Kirker samt Eskild- 
strup Kongetiende og Nykøbing Vandmølle til Justitsraad Peder Thestrup 
paa Stadager, Kancelliraad Hans Tersling af Vennerslund samt Købmand 
Hincheldey i Nykøbing for 100,000 Rdl.; Hvededal overgik til Kristian Ul
rik v. Westen tilligemed Nørre Kirkeby, Nørre-Vedby, Nørre Alslev, Kip- 
pinge og Brarup Kirker samt et Kornmagasin paa Nykøbing Langgade 
kaldet Smedegaarden for 44,000 Rdl. Gaarden Garnevraa, hvis Jorder nu 
er lagte under Næsgaard Landbrugsskole, solgtes til Birkedommer Kierulf.

Efter at Boets 18 Huse i Odense var afhændede, og Kristian Ulrik v. 
Westen endnu havde købt Gartnergaarden med Have og et Stykke Jord i 
Nykøbing Mark for 1000 Rdl., kunde Skiftet endelig sluttes 31. Avgust 1778; 
hver af Brødrene fik udlagt omtrent 32,000 Rdl.; Professor v. Westen, der 
ved Faderens Død var under Fallit, havde dog optaget saa meget af Arven, 
at han kun fik udbetalt 1625 Rdl. 5 $  Ve |3153).

Fru Barbara v. Westen flyttede nu til Næstved, hvor hendes Søster 
var gift med Præsten ved St. Mortens Kirke Jakob Hansen Haagen. Hun 
købte Gaarden Nr. 18 paa Østergade og døde her 15. December 1789. Hendes 
Efterladenskaber, der udbragtes til 1890 Rdl. 2 14'A [3, deltes mellem
hendes Søskende og deres Børn154).

PETER von WESTEN.
1764-1774.

Denne Johan Kristoffer von Westens Førstefødte kom til Verden i 
Odense den 20. Marts 1731; fire Dage efter bar lians Bedstemoder paa 
fædrene Side ham til Daaben, hans Faddere var Bedsteforældrene fra Ny
borg Borgmester og Apoteker Holmsted og Hustru, Købmand Anders Lau
ridsen paa Vestergade og hans Faster Jomfru Abel Katharina v. Westen.

Han lærte Apotekerprofessionen hjemme hos Faderen, deponerede 1751 
fra Odense Gymnasium og studerede de følgende Aar ved Universitetet i 
København, hvor han tog farmacevtisk Eksamen. 1753 rejste han uden 
Lands, serverede som Svend og Provisor i adskillige berømte Apoteker155) 
og blev 1758 Dr. med. i Rostock for en Afhandling: De inflammatione 
sangvinea, causa tympanitis. Aaret efter vendte ban hjem til Odense, hvor
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han praktiserede som Læge. Ved Bestalling af 19. September 1760 blev 
han Professor designatus ved Gymnasiet i sin Fødeby; ved forefaldende
Vakance blandt Professorerne skulde han efter Senium tiltræde og nvde

FTftTaf et lignende Selskab i Jena; 1783 traadte han ind i det kongelige
lærde og typografiske Selskab i Odense187). '

Professoren taalte i Længden ikke de med hans Lægepraksis forbundne 
fatiguer og Rejser, hvorfor han nødtes til at ophøre med den; han købte 
af Faderen Kragsberg, en Tredjedel af Sukkerraffinaderiet og Apoteket, 
som denne havde indrettet med betydelige Omkostninger, dem han ikke 
kunde vente af nogen Anden end sin Søn erstattet og betalt. Den 11. Maj 
1764 fik Peter v. Westen dernæst kongelig Bevilling paa at være Eneapo
teker i Odense185).

Man skulde tro, at v. Westens gode Uddannelse, hans Faders Rigdom 
og Familjens rodfæstede Anseelse blandt de Odense Borgere, til hvilke 
tre af dens Slægtled nu var knyttede, vilde have beredt ham en i en sikker 
og rolig Bane afstukket Fremtid; imidlertid skaffede hans urolige Sind 
ham et mere springende Levnedsløb, end man paa Forhaand kunde an
tage, da den otte og tyveaarige Dr. med. vendte hjem til sin Fødeby. Det 
tjener ham dog til den største Ære, at han overvandt den første Fortviv
lelse, da alting syntes at glippe for ham; hans Karakter og Kundskabsfylde 
gjorde ham det muligt at komme frem ad nye Veje og at ende sit Liv 
som en virksom Borger.

Af det i Provinsarkivet for Fyn bevarede Mandtal over saavel Mand
som Kvindekønnet i Odense af 15. Avgust 1769, der udviser et samlet Ind
byggerantal for Byen af 5209 Personer, fremgaar, at v. Westens Husstand 
bestod af 15 Personer, ham selv iberegnet; i Apoteket var 2 Svende og 2 
Drenge, til Husets Førelse fandtes 4 Piger, Kusk, Tjener og Dreng, desuden 
Wasmann Skildrer og Professorens Fuldmægtig.

Apoteket var ved at miste sit Fodfæste i Publikum, da Collegium me- 
dicum den 15. Marts 1771 skrev til Landfysikus Johan Eichel i Odense om 
at indkomme med en omstændelig Relation, om Apoteket var i Orden og 
med Beretning om, hvorvidt han antog, at Byen og omliggende Distrikt 
kunde kræve endnu et Apotek oprettet158). Den tidligere Apoteker i Sorø 
Ludvig Martini søgte om Tilladelse til at oprette et nyt Apotek, hvad 
Kollegiet dog fraraadede. I Eichels Erklæring hedder det, at Apoteket var 
forsvarligt forsynet; det havde ikke alene et anseligt, men næsten altfor 
stort et Forraad af Medikamenter. Taksten, som vel imellem havde været
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noget stærk, var nu aldeles indrettet efter den ved de københavnske Apo
teker brugelige; Apoteket var næsten altid forsynet med duelige og paa- 
lidelige Folk, hvorved Behandlingen ved Recepturen var i Orden og uden 
paaklageligt Ophold.

Kollegiet skrev derefter til det danske Kancelli, at da man havde be
mærket, at Publikum havde et Slags Paaanke og Mistro til dette Apotek, havde 
Kollegiet for at foretage sig alt, hvad der kunde eragtes for billigt til Publici 
Tilfredsstillelse og Tillid, paalagt v. Westen herefter altid at holde en eksa
mineret Provisor, hvorefter man formodede, at han vilde rette sig, da man 
ellers nærmere skulde indkomme med allerunderdanigst Forestilling.

Kollegiet lod dernæst under 17. April v. Westen tilflyde følgende Pro- 
memoria:

Saafotn Peres 2tpott]ecque i ©benfe bar ben Danbt)a?Ib at ftaa i ZlTtscrebit tjos 
ZTicvngben af publico baabe i tjenfeenbe til Datrenes Seffaffenbeb, faa og i fyenfeenbe 
til tEaften, ja  cel og i benfeenbe til ©pfigten og tEilfynet meb 21pott;ecquet: S aa  finber 
(Lollegium ZTiebicuni fig beføyet til for at tilfrebsftille og foruisfe bet tviilenbe publicum, 
beels og for at fracenbe fra Pent en ftørre prejubice, font fnnbe møbe neb et nyt 2lpo= 
tljecques ©prettelfe ber i Staben, at paalegge Pem  fra nu af og faa længe P e  ere 
<£jere af ©fficinet, at tjolbe en ejamineret proøifor berneb. ©g faafont benne for= 
anftaltntng Jlllerunberbanigft er anbraget for tjans ZTiajeftæt, formobe ni, at P e  nfor= 
tøret efterlene benne 21norbning, og fligt til os inbberetter, og faalebes forffaaner fig 
fel» for ben Ubebageligheb herom at ertjolbe en fføyfongelig befaling.

Von Westens Indberetning om dette Forhold er ikke bevaret; derimod 
beklagede han sig i Slutningen af 1772 over de jævnlige og store Udgifter 
ved Provisorernes Eksamination, hvorfor han bad, om den maatte finde 
Sted i Odense af Landfysikus og to Apotekere i Magistratens Overværelse. 
Kollegiet modsatte sig denne Ordning, men henstillede til Apotekeren at 
antage til Provisor en Farmacevt fra København, som enten havde Eks
amen eller snart kunde tage den, hvilket ikke letteligt vilde mangle i 
Hovedstaden159).

Kollegiets Skrivelse danner Indledningen til den store Ulykke, som 
skulde overgaa v. Westen. I 1772 dømtes han til Betaling af 1140 Rd. 
4 1 p, gammel Gæld160). Men det følgende Aar faar han fra Februar til
September Gældsdomme til Beløb af 36,007 Rdl. 4 p 161).

Han skyldte Indkvarteringspenge til Byen, Købmænd i Lybæk, Am
sterdam og Hamborg for Varer, Renter af Prioriteter, opsagte Kapitaler, 
kontante Laan; til Svigerfaderen, Amtsforvalter Jens Baar over 19,000 Rdl.; 
Statskassen gjorde Arrest i hans Ejendom for 3690 Rdl.; Skatter var ikke 
betalte, Kristian den Syvendes Konfirmation paa Professorbestallingen 
(99 Rdl. 3 ¥ 4 p) og paa Apoteksprivilegiet (25 Rdl. 1 ty) var ikke indløste.
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Da rejste Professoren bort fra Hus og Hjem, hvor hans Hustru laa i 
Barselseng; han var i lang Tid usynlig og landflygtig, indtil han omsider 
erholdt kongeligt allernaadigst Salvum conductum 162). Den 1. September 
1773 tog Magistraten hans Bo under Fallitbehandling163).

Den tidligere nævnte Martini prøvede straks at udnytte Forholdene; 
han ansøgte om at maatte oprette et andet Apotek i Odense, men fik Af
slag, da Collegium medicum ikke vilde indstille ham; »han har ikke den 
hedste Formodning for sig fra den Tid, han var Apoteker i Sorø og ikke 
kunde soutenere sig; desuden vil et nyt Apotek i nærværende Crisi, da 
P. v. Westen for Gæld har absenteret sig, være til for stor Skade for hans 
Kreditorer og bevirke, at Folk rundt om vilde opsige de Kapitaler, de havde 
i Apotekerne«, skriver Kollegiet den 26. Oktober til Kancelliet161).

Under Boets Behandling solgtes Apoteket, Kragsberg, Selleherg, største 
Delen af v. Westens Indbo, hans »rare og prægtige Skilderier af italienske 
og andre Mestre i forgyldte Rammer og Glas«, talrige musikalske Instru
menter, Vogne, Rciritetskamrets »store, rare og kostbare Samlinger af Ertzer, 
Conquiller, Insecter etc., som alt er sorteret liggende i dertil indrettede 
Glasskabe,« og endelig hans betydelige Bogsamling.

Kragsberg med tilliggende Jorder solgtes ved tredje Avktion d. 29. Ok
tober til Forskellige for i alt 7010 Rdl.; dens Hartkorn, indbefattet Munkeris 
og en Løkke paa søndre Side, udgjorde i alt 10 Tdr. 4 Skp. 4 Fdk. 1 Alb.; 
Jordernes Navne var Portløkken, Hunderupløkken, 13 Agre, lille og store 
Wilms Løkke, Kohaven og Margreteløkken; ved kgl. Bevilling af 31. Januar 
1766 var desuden til Gaarden henlagt Killerups Jorder, som havde hørt 
til Borgmesterembedet i Odense. Gaarden selv bestod af fire Længer; Hoved
bygningen var paa en Etage, anselig, teglhængt og vel indrettet til fornemme 
Folks Beboelse; den laa i en prægtig Have, hvortil hørte en liden Skov 
med Lystkvarterer og Alléer. Her søgte Byens Borgere ud om Søndagen.

Endnu i samme Maaned solgtes herude en Del Mohilier og Effekter 
for over 1300 Rdl.; der fandtes 143 Skilderier, iblandt hvilke sikkert mange 
gode Billeder; saaledes nævnes et hollandsk Stykke, den romerske Borg
mester og hans Datter i hans Fængsel, et polsk Gæstebud, en gammel 
Mand med en Øllehrødspotte (6 Rdl. 2 ^), Portræter af Ludvig den Fjor
tende, Frederik den Femte som Prins, Billeder af Marstrands Erobring, 
Frederiksborg Slot og Københavns Vartegn. Dyrehesætningen omfattede 
45 Stykker Kvæg, 10 Heste, Svin og en Del Fjerkræ.

I November solgtes Vinlageret, Fortegnelsen over det fylder 4 trykte 
Oktavsider; i December gik Davinde Kongetiende, Færgejagten Endnegtighed 
ved Nyborg, Kirken, tre Huse og en Gaard i Allese, et Hus i Paarup, en
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Gaard og syv Huse i Villestofte, 1 Gaard i Biskorup, Paaskeagrene og 
Hunderuphuset.

Ved kgl. Bevilling af 20. Januar 1774 var det blevet Generalinde Sofie 
Hedevig Juel til Bavnholt med flere indenlandske samt nogle udenlandske 
Kreditorer tilladt at bortsælge Apoteket ved offentlig Avktion paa det Vilkaar, 
at Køberen kunde vente at faa Privilegium exclusivum paa at være Apoteker i 
Odense, da der ellers vilde blive lidet eller intet til overs til Panthaverne165).

Allerede 18. Januar 1774 var Apoteket stillet til Avktion. Von Westen, 
som altsaa nu var vendt tilbage, fremlagde et Brev fra Apotekersvend og 
Materialist i København J. H. Stolpe, hvori denne siger, at der i Hoved
staden er nogle Lysthavende til Apoteket; paa Grund af Vejrliget kan de 
imidlertid ikke komme til Odense paa denne Tid; han foreslaar derfor at 
opsætte Avktionen til en belejligere Aarstid og tilbyder at gøre Lysthavende 
bekendt med Betingelserne. Hertil blev imidlertid intet Hensyn taget. Apo
tekets Gaard med hvad til Apoteket henhørte opraabtes for den Etatsraad, 
Overførster i Haderslev Amt Anton Frederik Schæffer tilhørende første 
Prioritets Paalydende 8000 Bdl. Apoteker Jessen fra Nakskov hød 8005 Bdl. 
Gaaarden alene med Have og Gaardsrum hlev dernæst opraabt for 4000 Bdl., 
men intet Bud skete; ligesaa gik det, da Apoteket i sig selv med tilhørende 
Privilegium opraabtes for 4000 Bdl. Anden Avktion blev nu fastsat til 
5. April, tredje til 12. April, altsaa til en Tid paa Aaret, da de Lysthavende 
fra Hovedstaden ikke kunde have nogen Vanskelighed ved at indfinde sig. 
Ved anden Avktion mødte imidlertid Ingen, og Apoteket dreves fremdeles 
med den senere Apoteker i Holstebro Kristian Faber som Provisor.

Bekendtgørelsen om disse sidste Avktioner giver en Beskrivelse over 
Apoteksejendommen; mange af dens Bygninger til Gaarden er nu forsvundne. 
Gaarden havde Indkørsel og to Indgange fra Gaden, den ene til Stuen, den 
anden til Kælderen. I første Etage var, foruden det anselige og vel ind
rettede Apotek, to Stuer og et Kontor, alle smukt gibsede og med Plat
fonds; Stuerne kunde bekvemt være Skænkestuer, hvortil de vel ogsaa 
tidligere har været anvendte. I anden Etage var en stor Sal med to Stuer, 
alle smukt betrukne og panelede. I tredje Etage fem vel indrettede Væ
relser foruden rummelige Opgange og Gange til Værelserne. Oven over 
tredje Etage var dobbelt Loftsrum, det underste helt igennem indrettet til 
at tørre de til Apoteket behøvende Sager, det øverste med Afdelinger til 
alle Sorter Glas.

Ved Hovedbygningen var tvende egal grundmurede Sidebygninger paa 
to Etager; i den højre Bygning fra Indgangen i underste Etage var en 
med Plalfonds prægtig gibset og panelet Stue, derved det til Apoteket ind-
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rettede Laboratorium, der til Sikkerhed var gibset og i komplet Stand med 
sine udfordrende Indretninger. I den venstre Sidebygnings underste Etage 
fandtes fire Værelser, derover Materialkammeret i tre Afdelinger med alle 
sine Skuffer, Flasker med videre, nyt og fuldkommen komplet. Under 
disse tvende Bygninger var gennemgaaende, hvælvede Kældere, vel ind
rettede til et komplet Vinlager, hvori laa paa deres Lad nogle og tredive

7. Kælder under vestlige Sidefløj (1903).

Stykfade og Tokaster med Jærnbaand og i god Stand tillige med en vel 
indrettet Skænkestue, hvortil Nedgangen var fra Gaden.

For Enden af den højre Sidebygning var en Tværbygning af Mur- og 
Bindingsværk paa lo Etager; i dens underste Etage var det til Apoteket 
indrettede Destillatorium med dels beborige Kedler, Pander o. s.v. og an
nekteret til Laboratorium. Ved den venstre Sidebygning var ligeledes en 
to Etagers Bygning af Mur- og Bindingsværk; i Stuen var Køkken og For- 
raadskamre og derved en liden Hønsegaard; oven paa ni Værelser foruden 
Opgang til Loftet, som var indrettet til Korn og Maltgøreri.
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Endnu omtales en ny Bygning i to Etager paa højre Side, med to 
Remisser, fire Pakkamre, en Vinde i Kvisten; en Tværbygning med Stalde 
og Gevækststue, et stort Pakhus med to Sidebygninger til grove Varer. I 
de tre store Gaardsrum var to Vandposte, den ene med fersk Vand, den 
anden med sylt Vand. Den store, vel anlagte Lyst-, Køkken- og Frugt
have indeholdt ogsaa medicinske Urter.

Bekendtgørelsen anbefaler Gaarden som særdeles bekvem for en Apo
teker; den laa paa det bedste Sted, midt i Byen, og den var desforuden 
formedelst dens mange Værelser vel indrettet til at herbergere Fremmede 
og Rejsende.

I Følge Betingelserne for Avktionen skulde Apoteket overtages straks 
efter vedkommende Buds Antagelse; Apotekets Komposita skulde tilslaas 
Køberen for halvt saa meget, som den nye Apotekertakst (af 1772) fore
skrev, Simplicia for Aarets hamborgske Prisliste med Tillæg af 12 pCt. for 
Told, Akcise o s v.; den fornødne Vurdering overdroges Martini, som nu 
var kongelig Gæstgiver og Vognmester i Postgaarden, og Provisor Faber; 
for dette Arbejde var der tiltænkt dem hver 150 Bdl. Køberen maatte 
forpligte sig til at beholde Provisoren og de anlagne Folk i Apoteket og 
give dem deres tilsagte Kost og Løn indtil 1 Aar efter Approbationen af 
det gjorte Bud.

Den tolvte April kom og med den Avktionen, hvortil flere Lysthavende 
havde indfundet sig. Gaarden, Apoteket og Privilegiet opraabtes for 8005 Bdl.; 
Buddene gik langsomt op til 8320 Bdl.; først efter et Middagsophold blev 
den tidligere Baadmand og Apoteker i Fredericia Folkmar Jakobsen Holm 
bøjstbydende med 12,110 Bdl., hvilket Bud antoges. Købesummen var saa- 
ledes ikke 2000 Bdl. højere end i 1727; Holm bar næppe paataget sig nogen 
Forpligtelse som den, Peter v. Westen 1701 havde erklæret sig villig til, naar 
han fik Privilegium, nemlig at forsyne de offentlige Indretninger, som i 
Fremtiden anlagdes i Odense, med de nødvendigste Medikamenter for saa 
billig og facil en Pris som muligt, del vil sige hans egen Indkøbspris ibe
regnet Told og Omkostninger, men uden nogen Fortjeneste.

Den Dag, da Apoteket første Gang udbødes til Salg, den 18. Januar 1774, 
begyndte Kl. 2 Avktionen over den fallerede Apotekers Møbler og Effekter. 
Af Avktionsprotokollen kan man se, i hvilke Omgivelser ban og hans 
Familje daglig havde færdedes. I Apoteket fandtes af Sager, der ikke 
kunde regnes med til dets egentlige Udstyr, et Ottedagesstueur, en Bus
lædersstol, et optrukket Gardin, to Ildkikkerter samt en Kobbervandtønde 
med Spildespand.

I Kontoret var et Skrivechatol, et andet Chatol og et stort Skab. Paa
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Væggen hang to Barometre og to Tabeller over den prøjsiske og franske 
Hær; desuden havde v. Westen her et lidet Fnteral med Instrumenter.

Den forreste Stue ved Apoteket indeholdt en Kakkelovn i to Etager 
med to Tromler, Tud og Jærnfod, et anstrøget Klaver paa Fod, to for
gyldte Kommoder, en Kanapé samt otte Lænestole med blaat Plydses Be
træk og blaat Lærredsovertræk; Gulvet var skjult under et broget, uldent, 
lidset Gulvklæde og to linnede Gulvklæder; for de tre I?ag Vinduer hængte 
tærnede Gardiner med Kapper. Væggene prydedes af et stort Spejl med 
forgyldt og lakeret Ramme samt 68 Billeder, blandt hvilke syv Portræter 
af Kongerne fra Kristian den Fjerde til Kristian den Sjette. Vistnok bag 
denne fine Stue laa Sovekammeret ud mod Gaarden; her stod Tronsengen 
med hjemmegjorte Gardiner og Kappe af blommet Damask. Familjens 
Dagligstue har sikkert været Lejlighedens nuværende Spisestue med den 
gamle Loftsdekoration; den var møbleret med et Egetræs Kvadrillebord 
med Voksdugsbetræk, to Teborde med blaa Stenplader, Stueur, et anstrøget 
Krogskab, et stort Spejl, to Lænestole og seks Guldlædersstole. Den saa- 
kaldte nye Stue til Gaden rummede en Kanapé og seks Stole med gult 
Damaskes Betræk, fire Borde, to Spejle med Glasrammer; paa et af Bordene 
stod et komplet, toucheret, emaljeret Kaffe-, Te- og Chokoladestel af kine
sisk Porcelæn.

Provisoren havde sit Kammer paa første Sal; dets Udstyr va re t Spejl 
med beskadiget Ramme, fire gamle udsyede Stole, en liden Geridon med 
Marmorplade samt en blaat anstrøgen Himmelseng med indtrykket Lær
redsomhæng. Apotekerdrengen, som havde sit Kammer tæt ved Provi- 
sorens, raadede over et lidet Skrivebord, to gamle Læderstole, et gammelt 
Skilderi, to Skabe og en Himmelseng; desuden var der inde hos ham en 
Slump Glas og en Kasse med en Slump gammel Snustohak.

Rundt om i Huset var Bryggers, Borgestue, Papirkammer, Pudder
kammer, Skrivestue, Urtestue og en Mængde Rum til Husets Økonomi; 
Skænkestuen i Kælderen var besat med et langt Fyrrebord med Skuffe, 
tre aahne Rænke, en Jærnkakkelovn med Ildklemme og Puster, tre Rus
lædersstole og en Stol med Guldlæder samt et Hængeskab.

Havens Inventar var ikke synderlig mærkeligt. I Vognporten og i 
Baggaarden fandtes Karet, Jagtvogn, Chaise, Postvogn og Arbejdsvogn, den 
udhuggede, grønt og rødt malede Kane laa paa Loftet.

Da nu alle v. Westens Møbler og øvrige Brugsgenstande var gaaet over 
paa fremmede Hænder, tog Avktonarius fat paa hans forskellige Samlinger, 
Raritets- og Naturaliekamrene ryddedes for deres Sjældenheder, Riblioteket 
paa mere end 1200 Bind spredtes for alle Vinde.
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Paa Rariletskamret gemtes en Del kirurgiske Instrumenter og Præpa
rater fra den Tid, v. Westen praktiserede som Læge; hans »store Men
neskeskelet« købtes af Etatsraad Holm i København for 3 Rdl. 5 $ ; Dyrc- 
skeletterne og de udstoppede Dyr af adskillige Arter fandt Købere til smaa 
Priser; 64 Glas med adskillige Orme og Dyr i Spiritus gik for i alt 10 Rdl. 
8 (3. Iblandt dem var rimeligvis Ambrosius Stubs Ælling med de to Ho
veder. Morsomt nok kan den rimeligvis forfølges endnu længere paa dens 
Vej; i Odense Adressekontors Efterretninger for 1. Juli 1771 findes følgende 
Bekendtgørelse: »Adskillige usædvanlige Ting og Misfostre af menneskelig 
og anden Slags Skabning (bl. a. en Fugl med dobbelt Hoved), som for 
deres Sjældenheders Skyld er forvarede i Spiritus, er at se i Sr. Anders 
Finnckes Hus ved St. Jørgens Port i Odense og samme Steds til Fals for 
Lysthavende enten samlede eller i Stykkevis«. Her er aabenbart v. We- 
stens Raritetskammer udnyttet; maaske har dets Indhold været at se paa 
mange Markeder siden.

Retegnende for Datidens historiske Sans er det, at ved Avktionen 82 
Urner »med Ren og Aske udi« solgtes for tilsammen — 1 Skilling; Sam
lingen omfattede andre Genstande fra Oldtidsgrave, gamle Vaaben, etno
grafiske Sager fra Grønland og Kina, Snurrepiberier, musikalske Instru
menter, Luftpumper, Elektrisermaskine, Rarometre, et Astrolabium med 
Fod, forskellige Solskiver bl. a. en af Kobber, som viste Kristi Lidelse. 
Dens Mangeartethed viser sig i de snurrige Avktionsnumre, der opraabtes, 
saaledes el Sværd af en Sværdfik og en Havgevækst, en gammel Strids
økse og nogle gamle Tænder, nogle Stykker gammelt Malm samt en Fisk, 
en udstoppet Fisk og en Fugl og et Stykke Træ.

Ogsaa i de Rum, der gemte Samlingerne, fandtes Rilleder. Protokollen 
nævner bl. a. et Kabinetsstykke forestillende Seneca, som blev aareladt til 
Døde, Skriveren har tilføjet »prægtig gjort«; det gik for 1 Rdl. 2 et 
Portræt af Kristoffer Valckendorff til Glorup betaltes med 1 $ 8 |3, medens 
en gammel General kun opnaaede 1 $ 1 |3, et stort Mesterstykke »Kristus 
paa Korset« med Indskrift omkring forsvandt for 4 Professorens Spansk
rør med Sølvknap købtes af Søren Andersen Kromand for 3 Rdl. 1 $ 2 (3.

Dernæst splittedes Biblioteket: de 192 Folianter, 532 Kvarter og 493 
Oktaver, som var samlede i gode Tider, havde staaet sammen i Reolerne 
hos deres videlystne Herre repræsenterende de mest udmærkede Forfattere, 
baade danske og fremmede, samtidige og ældre, navnlig paa det medicinske 
og naturvidenskabelige Omraade; værdifulde Skrifter om Historie, Topo
grafi, Geografi, Sprogvidenskab og enkelte teologiske Værker havde ogsaa 
haft deres Hjem paa Apoteket. Af Holberg havde v. Westen kun Klims
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unterirtiske Reise, Leipzig 1741 og Desroches’ Oversættelse af Moralske 
Tanker (Copenhague 1749).

Opløsningen af Bogsamlingen var meget grundig; der solgtes Pakker 
med Billeder og Noder, en Dagbog »mest rene Blade«, en Inskriptions- 
protokol for det fynske Societet 1747 kun med ubeskrevne Blade, v. We
stern Kollegiehæfter fra Studietiden, Manuskripter til hans egne Bøger; 26 
Eksemplarer i raa Materie af hans Tale paa Kongens Fødselsdag med 
Musik, holdt i Rostock 1759, trykt paa Postpapir, solgtes til Apoteker Jessen 
for 11 |3, 50 Eksemplarer paa Skrivepapir købte Provisor Faber for 12 |3, 
55 Eksemplarer paa Trykpapir gik for 1 Af hans Meditatio de chymiæ 
præstantia et utilitate ad medicam praxin (Rostock 1758) solgtes i samme Til
stand 140 Eksemplarer; et Bundt af v. Westens Dissertationer De febrium 
ortu og De inflammatione sangvinea (begge Rostock 1758) indbragte 2 (3.

Inden Udgangen af 1774 solgtes endnu en Del af v. Westens Løsøre, 
Afgrøden paa hans Eng ved Rebslagermarken Øst for Kræmmermarken 
og et Hus i Hans Jensens Stræde167). Selleberg købtes af Generalinde Juel 
for 29,050 Rdl.

Fra 11. November 1771 havde Professoren paa 12 Aar forpagtet Skytte
agrene; Forpagtningen opsagde han i Marts 1774 saavelsom Forpagtningen 
af nogle Jordstrimler omkring Rødegaardsløkken »i Anledning af de ham 
indløbende Omstændigheder«168).

Saaledes var han nu fuldstændigt revet ud af sin hidtidige Virksomhed 
og henvist til at skaffe sig nyt Erhverv.

Af v. Westens Personale kendes foruden Provisor Faber Hans Jakob 
Dreyer, der før 1771 tjente 5 Aar som Discipel og et halvt Aar som Svend 
paa Apoteket; han døde 1780 som Brændevinsbrænder i København. Johan 
Ertman Finch, død som Apoteker i Moss 1827, var Discipel og Medhjælper 
her fra 1763—70; den senere Apoteker i Kolding Morten Kristian Eilschou 
var Medhjælper hos v. Westen, da Falliten indtraf; Frederik Otto Flohr 
gjorde Tjeneste som Svend fra 1763 til 1765, han blev senere Købmand i 
Bergen; Karl Erdenreich Finch disciplinerede hos v. Westen fra 1770 og 
fortsatte hos Eftermanden; han endte som Apoteker i Korsør 1797.

Den 20. Oktober 1766 var v. Westen bleven gift med Anna Johanna 
Baar, døbt 13. Januar 1747, Datter af Etatsraad, Amtsforvalter Jens Baar 
til Lille Heshjærg og Birgitta Katharina v. Bergen.

Fru v. Westens Fætter, Overførster Anton Frederik Schæffer i Haders
lev, havde ladet sig Kragsberggaard udlægge for en ufyldestgjort første 
Prioritet paa 10,000 Rdl. Fra 11. Marts 1774 bortforpagtede han Gaarden 
til Professorinden for en aarlig Afgift af 400 Rdl. og med tre Maaneders
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Opsigelse; her slog Familjen sig da foreløbigt ned. Men i December Ter
min 1775 skyldte Fruen, for hvem Birkedommer Rønnow i Odense var 
Kavtionist, 320 Rdl. i Afgift og over 150 Rdl. i Skatter. Schæffer fordrede 
nu 24. Januar 1776, at v. Westen skulde forlade Gaarden til 11. Marts, 
hvorimod Fru v. Westen forlangte at blive til 1. Maj det følgende Aar, 
idet hun gjorde gældende, at hendes Skyld kun udgjorde 8 Rdl. 2 $ 12 (3. 
Schæffer fik imidlertid sin Vilje; i Frost og Kulde rejste den hjemsøgte 
Familje fra Kragsberg den anden Uge i Fasten, efter at Professorinden 
først havde maattet drage rundt til Bønderne paa Egnen og for gode Ord 
og Betaling faa dem til at tage sig af hendes Heste, Kvæg og Faar, som 
Forældrene havde betroet hende. Andre Kreaturer maatte over Hals og 
Hoved sælges til Spotpris169).

I de følgende Aar har Familjen levet i Odense under trykkede For
hold, indtil v. Westen 1779 af Kristian Jørgensen Bierrings Enke købte 
Odense Adressekontor og de af hende efter Mandens Død udgivne Konge
ligt privilegerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger; 7. April 1779 tik 
han kongelig Stadfæstelse paa Bevillingen til Kontorets Drift 17°).

Her fandt v. Westen en Virksomhed, som sikkert har tilfredsstillet hans 
bevægelige Sind og omfattende Interesser, selv om den ingen Sinde kom til at 
give ham store Indtægter. Vistnok i Anledning af Købet var han kommen i 
Gæld til Prokurator Uldall i Odense (200 Rdl.) og dennes Broder Højesterets- 
advokat, Justitsraad Uldall i København (105 Rdl. 14 (3). I 1780 søger de 
ham ved Odense Byting til Betaling af de to Poster; v. Westen paategner 
Stævningen en ydmygst Tak for de ydede Laan, som kun ren Umulighed 
har afholdt ham fra at betale, han heder Kreditorer og Dommeren om 
Taalmodighed og Overbærenhed, han skal nok betale til Juni Termin. 
»Min liden Kiøbhske Reise i Velfærds Sager har medtaget mig og min 
Liden etablissement ej mindre til de største Nødvendigheder for en Mand 
saa blottet som jeg, der som begynder skal, omskiønt en gammel, begynde 
saa tungt forfra«. Paa sin Veksel til Prokuratoren har han aftrykt sit 
Signet, et Skjold, delt af to sammenstødende Skraabjælker, i nederste Felt 
en Hane, i øverste to Roser, over Hjælmen hæver sig et Palm etræ171).

Peter v. Westen gik til sin nye Gælning med Iver og Lyst. I sit 
Blads Nr. 16 for 16. April 1779, som er det første Nummer, han redigerede, 
bekendtgør han den glædelige Begivenhed, der er overgaaet ham. Han 
siger: »Min Forfatning er herved bleven forandret, men ei min Lyst til 
at tiene enhver«. Og Bladets Program angiver han i følgende Ord:

»Mit Uge-Blad skal ieg bestræbe ligesaa meget at interessere den Tam
kende, som Daaren, ligesaa meget den Handlende, som Søefarende, ligesaa
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meget Kiøberne, som Sælgerne, og ieg vil giøre mig det til en hellig Pligt 
at være til Nytte, saavel for Jordbrugerne, som Borgere, saavel for den 
Fremmede, som Indlendinger, ligesom den Plan, som min Formand i det 
øvrige har tilsagt og lagt ved Adresse-Contoirets Aabning og sammes Ind
ledning den 25. Nov. 1771 skal ei heller blive ladet af Sigte«.

I de fem Aar v. Westen redigerede og udgav Efterretningerne, søgte 
han paa udmærket Maade at indfri de givne Løfter, saa vidt Pladsen i det 
lille Ugeblad tillod det; Indholdet er meget afvekslende; foruden alle Slags 
Nyheder findes talrige smaa Afhandlinger af praktisk Indhold, naturviden
skabelige Notitser, kongelige Forordninger, Efterretninger for Købmænd og 
Bekendtgørelser, baade officielle og private.

En Gang imellem, ved Dødsfald, til Pinse eller ved Aarenes Slutning 
fremkommer Digte, der giver Bidrag til Bedaktørens Karakteristik.

I Avgust 1779 finder han Anledning til at anbefale Adressekontoret og 
Bogtrykkeriet til Publikums Bevaagenhed og slutter i bunden Stil saaledes:

Min Skiæbnes Vei forandret er: —
Dog! lader det, — som den, end vilde, —

Ved uforvænte Hændelser —
Mig — min Credit og Velfærd spilde. —

Dog! nej! — min Konges Gunst og Publici Behag 
Forsikre mig, — at jeg tør haabe vunden Sag.

I »Tanker paa den sidste Dag i Aaret« (1779) udtrykker han paa ny 
sin Tilfredshed:

Velsignet være Kongen!............
Ja Tusind Tak for dette lidet leve Brød 
Som jeg og mine udaf hans Naade nød.

Sin vekslende Skæbne kommer han atter tilbage til i et Vers i det 
sidste Nummer af Bladet for 1780; han giver der en Slags Bekendelse om 
Grunden til hans dybe Fald i ydre Henseende. Der staar:

Nu aldrig meer, det blive evig fast,
Nu aldrig meer, ieg Lysterne vil følge,

Som før er skeet. —
Jeg vil det ikke dølge,
Om Verden det, end legger mig til Last.

Saa tænke hver: — Far vel — i gamle Synder,
Jeg Eder Krig fra denne Dag forkynder,

Om Hiertet end i tusind Stykker brast.
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Adressekontoret og Bogtrykkeriet var ved v. Westens Tiltrædelse i 
v. Bergens Gaard paa Flakhaven, Hamsforts gamle Apotek; men allerede 
i Slutningen af 1779 flyttede han til Oberst Skinkels forhen ejende Gaard 
paa Vestergade, hvor Amtstuen tidligere havde været172).

Samtidig med Bedaktørgærningen gik en omfattende Forfattervirksom
hed. Et Par Skrifter fra Opholdet i Bostock er allerede nævnte, der findes 
fra denne Tid endnu et Par andre videnskabelige Afhandlinger. Efter sin 
Hjemkomst til Odense skrev han I)e philosophiæ utilitate og et Par medi
cinske Tidsskriftartikler foruden en Oratio in natali Begis Frcderici Vti, 
de inedieinæ eertitudine.

Medens v. Westen var Apoteker, lod han Pennen hvile; men da han 
havde faaet et Trykkeri til sin Baadighed, og det gjaldt om at gøre det 
frugtbringende, tog han atter fat; det latinske Sprog lod sig ikke længere 
bruge, han skriver nu Dansk om populære Æ mnerog oversætter tyske Bøger 
om de forskelligste Ting, endog et Sørgespil af Brandes Olivie. i fem Optog.

To Aar efter sin Fratrædelse af Apoteket indbyder han til Forelæs
ninger paa Gymnasiet om Naturhistoriens Nytte; han siger i Indbydelses- 
skriftet, at han selv i Leyden har set, foruden den bekendte, ypperlige, 
fuldstændige botaniske Have, med en overmaade Fornøjelse de rareste 
Samlinger af alle Slags Naturalier og præparata anatomicæ; men intet 
Syn var ham mere rørende end de udstoppede Dyr af alle Slags, og i San
de prægtige, udstoppede Fugle i Haag. Det var nu hans Hensigt at gøre 
sine Medborgere delagtige i hans Viden og (ilæder; han bestemte en Time 
hver Onsdag og Lørdag Eftermiddag fra 2—3 til offentligt paa Gymnasiets 
Avditorium at docere Naturalhistorie, affatte korte Udtog af ethvert Natur
riges mest vigtige, nødvendige, tjenlige og mærkværdige Ting og Væsener, 
enten i Henseende til den Nytte og Indflydelse, de i Økonomien, Handel 
og Vandel etc. kan have, eller den Skade, de kan gøre, ligesom han heller 
ikke skulde efterlade paa sit Sted at tale om, hvad der var de danske 
Stater i Sær tilhørende; hans Afhandlinger skulde dele sig i to Hoved
afdelinger; den første vilde betragte Verden, og hvoraf den hestaar, Ele
menterne og de himmelske Legemer, den anden de tre Naturriger: Dyrene, 
Planterne og Mineralierne. Forelæsningerne stansede imidlertid »ved mellem
kommende Forhindringer«.

I 1779 udgiver han Skriftet Om Podagra, Aaret efter Adressecontoirers 
Natur, Oprindelse og Bettigheder. 1781 oversatte han Salchovs Anvisning, 
hvorledes Kvægsygen kan afhjælpes, idet han tilføjede en Afhandling om 
Kvægsygeindpodningens Fremgang og Udfald i Danmark, England, Hol
land o. s. v. Samme Aar kom Bøger Om Krappens eller Farverodens

6
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Plantning og Eine ganz neue Art zu punctiren, hvilken sidste i 1782 ogsaa 
udkom paa Dansk ligesom Den filosofiske Bondes Økonomi i Schweiz 
samt Plan og Charte til en botanisk Haves Anlæg ved Odense Gymnasium. 
Hans Sønner F. C. og J. B. v. Westen oversatte .1. G. Eisens Underretning 
om Urters og Bødders Tørring, hvortil han selv føjede et Tillæg om Have
væsenet. I 1783 udkom det tidligere nævnte Sørgespil, Bevis, at Tvekamp 
er et æreløst og taabeligt Foretagende (en Oversættelse), Forsøg til en Han
delshistorie, Om Sildetrækken eller Udvandring og Sildefangsten, Kapitels
takster fra 1660, Efterretning om Bogtrykkerkunsten og en Oversættelse af 
L. C. Schmalings Naturlære. Endvidere Efterretning om Tobakken og 
Krappen, som han forfattede efter Opfordring »af Fredericia«, for at Landet 
kunde lære »at spare Penge ved Folks Dyrkning af disse Urter, der ellers 
maatte indføres«. Forfatteren siger, at han selv har anlagt en Tobaks
plantage ved Odense, men ikke haft Held med sig, tværtimod skaffede den 
ham hans »saa meget følsomme Tab«.

Skriftet om Adressekontorerne er paatrykt: Høyædle og Velbaarne Herr 
Jens Baar, Kongelig Majestæts Etats-Baad; min Høystærede og Elskeligste 
Sviger-Fader og min Velfærds trofaste Stytte; tilegnes dette Skrift med 
ærbødigste, hengivenste og taknemmeligste Hierte og Haand, allerpligt- 
skyldigst af Peter v. Westen.

Jens Baar var den største Kreditor i v. Westens Fallitbo med en Fordring 
paa 18,902 Bdl. 4 (3; de øvrige Kreditorer lod sig forstaa med, at denne 
Gæld kun var en Forms Sag.

I Maj 1783 oplæstes i det kgl. lærde og typografiske Selskab i Odense 
en Afhandling, indsendt af v. Westen, om de nu brugelige Maader at kon
servere Kornet imod Muggenhed og Insekter. I Anledning heraf besluttede 
Selskabet at udsætte en Præmie af 25 Bdl. for den, som inden Nytaar 
indsendte det letteste og bedste endnu ubekendte Forslag til Kornets Be
varing, som i alle Tilfælde maatte have Fortrin for de brugelige Maader.

Dette er v. Westens sidste offentlige Handling i Odense. Han var da 
lige bleven beskikket til Toldforvalter og Konsumtionskasserer i Fredericia, 
hvorefter fulgte en Udnævnelse til Justitsraad (30. April 1783). Han solgte 
Kontoret og Trykkeriet til Frederik Seidelin og tog i Bladet for 2. Maj 
1783 Afsked »med megen Fynd« paa denne Maade:

Til
det respective Publicum.

Saa svimler og standser I grandskende Tanker over Forsynets for vore 
kortseende Øine forunderlige og ufattelige Følelser!
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Cirkler om Cirkler! Virvler om Virvler! Vuggen, vayede og vaklede,— 
veltende os hist og her; — dog sov, — og vaagede, — vi, næsten under 
det samme Zenith og Nardir.

Men, hvor blev vi siden af, — da vi begyndte at kravle — og — 
vakle — paa Jordens tumlende Klode? —

Vel slap vi Vuggen og Ledebaandet uden Fare. — Vi begyndte selv, 
ligesom at gaae ene. — Dog! — hvor tit havde vi ikke faldet til Lemme- 
læstelse, havde ikke de himmelske Bevogtere selv taget os under Armene, — 
og styrkende styret vores endda matte og uforsigtige Fied? — Vores med
fødte naturlige Skrøbeligheder bleve forandrede — og bøiede — ved Op
dragelsen inden for Ordeners og Anstændigheders Grendser.

De for vores Beste bedre, end vi selv indseende, og omhyggelige For
ældre, gav den urandsagelige Viisdom og det uudtømmelige Forsyn Ind
sigt og Formue nok til at anvende og opofre enhver af os, deres kiereste 
og kostbareste Ægteskabs Panter og Forsikringer til de Videnskaber og 
Handlinger, som de, efter de meest forsigtige Overveielser, saae, at vi af 
Naturen var dannede og skikkede til, saaledes, at vi kunde blive Gud til 
Ære, vore Forældre til Glæde, og det Almindelige, ja  os selv, til Gavn og 
Beste i Tid og Evighed. —

Dog seer det til Tidernes Ende og Evighedernes herlige Begyndelse 
klare Guddoms Øie langt tydeligere, end vore ømme og omhyggelige For
ældre, midt i deres for Børnenes Vel opspilende Udsigter, Indsigter og 
Hensigter. —

Saaledes fordrister jeg mig af egen Erfarenhed til en taknemlig og 
rørende Afskeed at forestille alle mine velyndende Velgiørere Forsynets 
ikke førend bag efter fattelige og indseete Vendinger! ja jeg maatte famle 
og fattes paa Ord, vilde jeg fra mit første Aandedræt til dette nu, forestille 
et kort, dog kiedsommeligt Udtog af mit Livs sammenflettede Kiede. — Og 
hvor lidet er dette imod det Hele?

Men, — hvorhen med alt dette? — Alene — for at sige Dem, respec- 
tive Publicum, al det allernaadigst har behaget Hans Majestæt Kongen, at 
benaade mig med et andet Levebrød, og at jeg med allernaadigst Tilladelse 
har afhændet det her værende Kongelige privilegerede Adresse-Contoir 
og Bogtrykkeri for Fyens Stift til Velædle og Høilærde Hr. Friderich 
SEIDELIN, af hvem det respective Publicum maa forvente den nøi- 
agtigste Vinskibelighed i dette Fag, for baade at fornøie og behage, og vil 
saaledes have Ham, Contoiret og Bogtrykkeriet paa det beste i enhvers 
Bevaagenhed erindret og anbefalet.

Vær i det øvrige, respective Publicum, fornøiet med, at jeg af den 
6*
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ærbødigste og oprigtigste Taknemmelighed imod Gud og Kongen, og af det 
meest fornøiede og skiønsomste Hierte for det høirespective Publicums 
Yndest og Understyttelse til min Velfærds Befordring, i det Fag, jeg hid
indtil haver været indsluttet, opofrer følgende

Afskeeds-Tanker.

Jeg smelter hen i Tak for Evighedens Fader,
Som saa til dette Nu har sørget for mit Vel.

Jeg heder, haaber, at l)u aldrig mig forlader,
Jeg heel opofrer Dig mit Legem og min Siel.

Tak naadigste MONARK for al beviste Naade!
Tak for Du givet har til mig vist Iævehrød;

Gud gked’ sin Salved’ paa utællelige Maade,
Giv vore Børnebørn begræde maa Hans Død.

Guds Englevagt omring Hans høie Konge-Trone,
Al List og Vold tlye bort fra Kongens Arvestoel;

Guds høire Haand hold fast paa Danmarks Konge-Krone,
Og lad ei noget Ondt formørke Rigets Soel!

Jeg ogsaa skyldigst bør min Tak til alle Stænder,
Som alle har beviist mod mig Bevaagenhed,

De ligesom med tet og sammenknyttet Hænder,
Har rækket Hielp og Raad til min Arbeidsomhed.

Giv Aandens klare Skin hver geistlig Mand oplyse!
Giv ærlig Vittighed maa boe i verdslig Stand!

Lad Fiender fuld af Skræk for Kongens Krigsmagt gyse!
Giv Kongens Biger staae i Flor! som Ganans Land.

Giv Kiølen glide maa igiennem Havets Bølge,
Og altid naae sin Havn til Vinding i Behold!

Giv Bondens Plovjern faa Velsignelser i Følge!
Gud være Kongens og hans Bigers Soel og Skiold!

Til Lykke Eftermand! Hr. SEIDELIN! til Lykke!
Jeg i Oprigtighed vil ønske til Valet;

Tryk til enhvers Behag! Lad Uheld Dem ei trykke;
Nei! nei! bliv riig og glad ved hvert et Alphabet.
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Den Friestad Frideritz mig ikke frie skal tage
Fra skyldig Skiønsomhed, fortiente faa enhver;

Tjenstfærdighed en Pligt jeg øved alle Dage;
Ja kierlig Ven endog mod Avind selv jeg er.

Vel skal jeg kræve Told; dog Publicum maa kræve
Fuld Venskabs Told af mig, jeg svarer strax Courant;

Og om Misundelse vil noget hos mig hæve,
Tag Hiertet i mit Liv! der faar du ærligt Pant.

Peter von Westen.

Den nye Redaktør af Efterretningerne fejrede sin Forgænger ved i 
Numret for den 11. Juli at meddele v. Westens Biografi, eftersom Justits- 
raaden »nu for sine Embedsforretninger aldeles er gaaet ud af de Lærdes 
Fag, saa tror man at skylde hans Erindring det billige Offer, man giver 
enhver Videnskabers Mand (naar Døden ellers bortkalder dem fra deres 
lærde Virksomhed).«

Seidelin giver en Fortegnelse over v. Westens trykte Skrifter, men til
føjer, »at der endnu kan forventes følgende under Pressen og Subscription 
hvilende Bøger: Et Index over Worms historiske Lexicon over danske, 
norske og islandske lærde Mænd, som et Forsøg til en dansk, norsk og 
islandsk Literaturhistorie. En heel fuldstændig Samling af alle latinske 
Autores, efter de bedste og rigtigste Udgaver, hvoraf enhver Autor udgiør 
et Bind eller Deel for sig. En latinsk Physica med Anmerkninger og 
Henviisning til de bedste Autores Meninger og Skrivter over de vigtigste 
Materier og Poster fra de ældre og nyere Tider. Odense Byes Beskrivelse 
efter mange Aars gi. Dokumenter og Efterretninger. Lector Thomas von 
Westens Missionshistorie i Nordlandene og disse Folks Skikke, Love, Reli
gion og Overtroe, samt Landets geographiske Forfatninger, efter denne for
tiente og flittige Mands Manuscripter. Siungende Gudstjeneste liiemme i 
Huset af Lector Thomas von Westen, med en Efterretning om denne vær
dige Mands Levnetshistorie. En rigtig og proportioneret Beregning over 
alle gangbare europæiske Mynters, Maals, Vægts m. v. Forhold, imod vore 
Danskes. En Efterretning om den von Westenske Families Herkomst og 
de af dette Navn Fortiente m. v. Historisk Efterretning og Iagttagelser 
over Tobaksormene, med Kobbertegninger ved, især Tohaksplantagerne og 
Fabriquerne til Lærdom. En Samling af Monstra af Børn, Creature, Ge- 
vexter m. v., med anatomiske Anmerkninger og Efterretninger, tilligemed 
Kobbertegninger ved. En Physik paa Dansk, i en fortællende Stiil til al-
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mindelig Undervisning og Fornøielsc, endog for dem, som ikke forstaae 
nogen af de andre, med Physiken nærmest forvante, Videnskaber, samt 
Endeel paa sine Reiser i og uden Riget samlede Iagttagelser og Sjælden
heder, om adskilligt til de saakaldte 3de Naturriger henhorende m. v., til
ligemed en Fortegnelse over hans Naturalsamling af alle 3de Riger ana
tomiske præparata, skeleterte Bladesamling, efter systematisk Orden, Ma
lerier, Kobberstykker, Antiqviteter, physiske og mathematiske Instru
menter m. v.«

Af alle disse Skrifter saa ingen Dagens Lys, men ikke uden Grund 
slutter Seidelin sin Biografi med de Ord: »Af forestaaende sees hans Virk
somhed og Flid, som ikke før nogen Professor ved Odense Gymnasium 
har naaet ham i, heller ikke har kunnet, eftersom han som designerende 
Professor ikke var bebyrdet med det trældende Arbeide, der ellers ned
trykker Høiskolens Lærere. Hans bestandige Lyst og Arbeidsomhed sees 
og af de mange bos ham findende Manuscripter, Excerpter og Herbarier, 
som lade haabe mere fra ham, om han maa leve, og hans nu idelige Em
beders Forretninger ei maatte afholde og hindre ham derfra.«

Efter at være flyttet til Fredericia, fik v. Westen 19. November 1783 
Privilegium for hele Rihe Stift paa at oprette og anlægge et Adressekontor 
og Bogtrykkeri; det har været hans Mening at fortsætte den i Odense 
afbrudte Skribentvirksomhed; men heraf blev der intet; derimod udgav 
han fra Nytaar 1786 Ribe Stifts Kongelig Allernaadigst allene Privilegerede 
Adresse-Contoirs Efterretninger fra Fredericia. Bladet udkom ugentligt 
som det i Odense, men i Kvart; Indholdet var ganske lignende hans tid
ligere Efterretningers, udenlandske Nyheder, belærende og underholdende 
Artikler, Smaadigte, enkelte optrykte fra Odenseavisen; stedlige Nyheder, 
Efterretninger og Bekendtgørelser er meget sparsomme; der opfordres gen
tagende til at indsende »passerede Nyheder i og udenfor Stiftet«, men uden 
Resultat. Bladets første Nummer indledes med et Digt i v. Westens sæd
vanlige Stil; han siger:

En uforandret Lyst den kaager i mit Blod,
Da jeg ei andet kan, end jeg maa flittig skrive;

Jeg glemmer aldrig, at hver Stand mig før var god,
Ja haaber ogsaa, at den her det vil forblive.

I den første Tid var Bogtrykker N. J. Lund i Kompagni med v. We
sten om Bladet; men den 11. Juni 1787 hævedes Interessentskabet, og 
v. Westen fortsatte alene.



87

1 Fyns Provinsarkiv er bevaret en Pakke Breve fra v. Westen og hans 
Hustru til Birkedommer M. T. Lund i Odense. Brevene drejer sig mest 
om de pekuniære Vanskeligheder, som synes at have forfulgt v. Westen 
under hans Fredericiaophold. I Foraaret 1789 skriver han, at han har 
været meget syg og endnu ligger for det meste, de ham overgaaede For
trædeligheder og Bekymringer hidrager meget hertil; det sidste Brev til 
Lund skriver han »med Besvær« den 29. Maj; endeligt meddeler Fru v. 
Westen den fælles Ven, at hendes Mand er død den 18. Juni Kl. 11 om 
Formiddagen. I hans Blad for 3. Juli findes en indsendt Meddelelse om 
Dødsfaldet; »en virksom Borger, en kierlig Egtefælle og Fader for 4 Ufor
sørgede« er gaaet bort. »Hans Gravskrift er af ham selv faa Dage før 
hans Død forfattet i følgende Inskription: Herudi hviler Støvet af P e te r  
von W esten , født den 20. Martii 1731 og død d. 18. Juni 1789. Det videre 
herom findes i W orm s Lexicon og Provst N æ r aas Kirke-Historie om 
Odense Gymnasii Professorer«.

Denne Indskrift kom til at staa paa hans Kiste i Familjehegravelsen 
i St. Knuds Kirke.

Peter von Westens Enke fortsatte Virksomheden i Fredericia til sin 
Død den 26. Juni 1795. Boet solgte Trykkeriet, »som kaldes Ilibe Stifts 
Adresse-Contoir« for 632 Bdl. 2 jf 6 [3. Fruens Formuesomstændigheder 
var ikke daarlige; Boets Aktiver beløb sig til 28,709 Bdl. 3 $ 2 [3; da Pas
siverne udgjorde lidt over 17,000 Bdl. blev der til Deling mellem de fire 
Børn 11,484 Bdl. 3 $ 2 p. Af faste Ejendomme ejede Boet Nr. 236 A og B 
samt Nr. 237 i Fredericia Princessindegade samt Korup Kirke ved Odense173). 
Professor v. Westens ældste Søn Johan Kristoffer grundlagde i Aaret 1800 
det v. Westenske Institut i København.

FOLKMAR JAKOBSEN HOLM.
1774—1781.

Apoteker Holm var en Mand paa 65 Aar, da han paa Avktionen efter 
v. Westen købte Apoteket i Odense. Han fødtes den 12. November 1709 
paa Askø, hvor hans Fader Jakob Poulsen Holm var Præst og gift med 
Karen Wolrathsdatter. Forældrene maa paa en eller anden Maade have 
staaet i Forbindelse med den ældre Peter v. W esten,efter hvem deres 
yngste Søn var opkaldt174).

Det er ikke bekendt, hvor han har været i Apotekerlære, og hvor han 
derefter har gjort Tjeneste som Medhjælper; den 11. Juni 1738 fik han 
følgende Bevis for at have underkastet sig farmacevtisk Eksamen:
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Stempel.
<£n fyaln Kigsbalcr.

E s hat M onsieu r V o lcm ar Jac o b se n  H olm  aus L o llan d  gebürtig, bey hief>9er 
F acu lta te  M edica H afn iensi gebührend fich gemeldet und nach »orgejeigten T esti- 
m o n iis  »on feinen £ehv»3a hren/ und denen 2tpothefern, bey treldjen er nachhero ser- 
v ire t, melche alle von feiner guten 2luffühnmg, rühmlichen Verhalten, treuen 5Ieiß, und 
genaue Erlernung der einem 21pothefer 311 rniffen nö tig en  Stiicfen, einmuthig 3eugen, 
Vienftlich »erlanget, ad E xam en  P lia rm aceu ticu m  gelaffen 311 werben und nach foldjcn 
ihm ein gültiges A ttesta tum  311 erteilen . tüann  allfo in folgern Verlangen ihm ge= 
willfahret, und denfelben fo wohl »on der Facultaet, als nach h°her König!. Verordn 
nung »on einigen h’efelbft mohnenden priv ilegirten  2tpothefern ejaminirt morden, fo 
mohl mas die S im p lic ia  und C om posita  in der O fficin betrift, a ls  mie bey das 
M ethodo G alenica als C hym ica  die M edicam enta  auf das gefchicftefte und ficherftc 
311 bereiten, nun aber derfelbe 31m döeuüge auf alle trogen geantmortet, mögen mir ihm 
das geugniff nicht »erfagen, baff er gefchidt fey, fomohl einen P rov iso rem  in einer 
mohlbeftellen O fficin, als auch, mann fich die (Selegenlieit äusfern follte, felbft einen 
erfahrnen Kpotliefer absugeben. 21nbey, da er erfuebet einige fragen »on der P rax i 
M edica bey3ufiigen, daraus erhellen möchte, mie meit ibm 3U practifiren fönnte erlaubt 
merden, im .fall fein D octo r m edicinse auf dem © rt oder in der Valie »orhaubeti, 
allmo er der 21pothefe »orftiiude? und er auch h 'er<>in feine IViffenfchaft durch 3uläng= 
lieh 2(ntwort auf den aufgegebenen fragen uns dargethan; dabey, auf gefchene Ver= 
Warnung, febr bebutfam in dem p rac tis iren  311 »erfahren, auch in fehleren fällen der 
nächfte M edicos 3U Kalit 3U sieben, diefetn eruftlid] nachsufommen »erfprociien; fo fann 
ihm befagtermaffen die Krauten fid) ansunehmen mohl erlaubt merden. lüelcbes unfer 
A ttesta tu m  mir mit unfer Efände Unterfdirift und Unterfiegelung hiemit betätigen wollen.

Copenhagen d. ff.Jun ii A° 1738.
3. ». Buchmaid. 

Facult. Medicæ Decanus. 
£. S.

(Gottfried Becfer.
£. S.

<5. Vetbarding. 
£. S.

2lnbreas IVinter. 
£. S .175).

Da Holm fik dette Eksamensbevis, var han Provisor paa Fredericia 
Apotek, hvis Ejer Nikolaj Rademacher var død i Januar samme Aar. Den 
29. Avgust fik han Bevilling til at drive Apoteket og den 19. November 
købte han det paa Avktion for 1200 Rdl. 3 ff. To Aar senere den 26. Juli 
blev han gift med Anna Magdalene Winsløv af Nyborg.

Hun døde 1751 (begravet 9. Marts); 8. Maj 1753 ægtede Holm Ane 
Dorthea Iversen, Datter af Niels Iversen Erritsø og Maren Borck. Under 
sin Virksomhed i Fredericia fik Holm 30. Maj 1760 Bestalling som Vice- 
raadmand og Sæde og Votum med de andre Raadmænd samt efter Tur 
og Senium at tiltræde virkelig Baadmands Løn og Indkomst. Efter 32 Aars 
Forløb solgte han Apoteket ved Avktion til Kasimir Martin Ingwersen.

Efter nu at have købt Apoteket i Odense, i hvilken By hans Broder 
Wolrath Holm havde været Prokurator, senere Borgmester, og hvor hans 
Moder var død, søgte han efter Sædvane Kongen om den fornødne Be
villing til Driften i Overensstemmelse med Avktionsvilkaarene. Ansøg-
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ningen gik til Stiftamtmand Billes Erklæring; denne lod den gaa videre 
til Odense Magistrat og til Landfysikus Eichel; Magistraten anbefalede An
søgningen, medens Eichel henstillede til Bille at lade forhøre hos Myndig
hederne i Bibe og Fredericia om Holms tidligere Forhold, »i Sær da det 
Deres Ekscellence selv ej ubekendte Rygte, Nødvendigheden til en habil 
og duelig Apoteker og min Befrielse fra al Bebrejdelse«.

Nu blev der skrevet om Sagen til Stiftamtmand Levetzau i Ribe, der 
indhentede Erklæringer fra Præsident Hoffman, Magistraten, Doctor medi- 
cinæ Henrik Martin Ingwersen og Apoteker Ingwersen i Fredericia.

Magistraten attesterede 10. Maj paa Holms Foranledning, at han i sin 
Metier havde vist sig som en meget habil og vindskibelig Mand; da han 
modtog Apoteket, var det i en meget slet Tilstand, men derefter og i hans 
Tid var det blevet af ham mærkeligt forbedret, hvorfor der ikke hverken 
af Læger eller Andre havde været noget Klagemaal paa ham eller de af 
ham solgte Medikamenter.

Præsidenten skrev, at han ikke kunde give Raadmand Holm andet 
Vidnesbyrd end det, han allerede havde faaet; hans Attest fra Provinsial- 
medikus Anchersen og flere Andre viser, at han forstaar at være Apo
teker; han skilte sig ved Apoteket i Fredericia paa Grund af den liden Næring, 
der var, da Byen laa i en Afkrog, og de fleste Familjer levede i yderlig Fattigdom, 
saa at han hverken kunde holde F'olk eller anskaffe mere end de mest for
nødne Varer, hvilket ogsaa den daværende Apoteker klagede over.

Apoteker Ingwersen afviste Stiftamtmandens Spørgsmaal, »da mir von 
selbigen nichts bewust ist«.

Doktor Ingwersens Erklæring er ret tvetydig; han skriver paa Tysk, 
at han ikke kan udtale sig om Holms Forhold som Raadmand; det over
lader han til Magistraten, som han var Medlem af. Om hans Apoteker
virksomhed siger Ingwersen, at da han har været privilegeret Apoteker, 
maa han have haft sin Eksamen efter de Fordringer til Videnskab og 
Dygtighed, som den Gang stilledes; det er ikke Doktoren bevidst, at Publi
kum nogen Sinde har klaget skriftligt til ham over Holm, og han slutter 
med den Udtalelse: »Wie Er seine Apothecke, Zeit meines hierseyns, im 
Stande gehalten, davon kann ich nicht wohl nachricht gehen: jndem meine 
wenige Häusser und Patienten von mir verlanget, ihnen mit guten Rath 
von Hausmitteln und von meinen eigen mcdicamentis Specificis zu dienen, 
womit ich auch unter göttlichem Seegen in möglichen Fällen geholffen 
und womidt auch alle und jede best vergnügt gewesen«.

Magistraten henholder sig i sit underdanige Promemoria til Stiftamt
manden til den Attest, den tidligere havde givet Holm, »hvortil vi have
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Aarsage, os saameget meere underdanig at referere, da den berømmelige, 
nu Salig Doctor Medicine og Riiber Stifts Provincial Physicus Hr. Ancher- 
sen haver givet bemeldte Hr. Holm saadan Altestatum om hans Habilitet, 
som vel icke enhver Apotecker kand meritere, og der ey heller, efter vores 
Attestes formelding har været nogen Klagemaal hos os over meerbem*® 
Hr. Holm.

Skulle der kunde uddrages noget af Hr. Doctor Ingwersens, eller hans 
Søns, som nu herværende Apotecker, Deris givne Besvaringer, til icke saa 
megen renomé for Hr. Holm, som vores jndeholder; Da maae vi tillige 
underdanig melde dette, at efterdj der har været en stoer og vidtløftig 
Process jmellem ham og Apotecker Ingwersen |: dog icke det angaaende, 
som nu reqvireris Erklæring om kand gierne versere nogen Animositet 
derunder. .Imidlertid maae mand fornuftig slutte, at det her værende 
Apotecke, som Raadmand Holm har solgt til nu værende Apotecker Ing
wersen, maa have været i goed Stand og Omstændighed, siden den første 
Bøed den sidste 400 Rdl. til Opladelse eller Fordeel paa Kiøbet, men Ing
wersen ville icke sig dertil resolvere«175).

Collegium medicum anbefalede Holms Ansøgning i Skrivelse til Kan
celliet af 26. Juni. Eichel synes at have villet paavirke Kollegiet til Holms 
Skade, men dette tinder det billigt indtil videre at forudsætte, at den, som 
anlægger saa betydelig Kapital i en Akkvisition, hvis Lykke og Fremgang 
alene vil ankomme paa Publici Tillid, vil gøre sig al Flid for at sætte og 
holde Apoteket i forsvarlig Stand. Skulde det i Gærningen siden mangle, 
var Dr. Fichel paa Embeds Vegne berettiget til sligt ikke alene at paatale, 
men og videre at andrage til fornøden Forandring176).

Efter at alle disse Skrivelser var komne Kancelliet i Hænde, fik Holm 
endelig sit Privilegium exclusivum den 13. Juli 1774.

Imidlertid har de syv Aar, han tilbragte som Apoteker i Odense, 
næppe hørt til hans Livs lykkeligste. Til December Termin skulde ban 
have betalt 4219 Rdl. 3 jf 93/s |3 til v. Westens Bo for Apoteket; han be
talte kun 400 Rdl. og blev stævnet for Retten; i Marts det følgende Aar 
hævedes Sagen, da Holm havde opfyldt sin Forpligtelse177).

Folk i Odense blev snart misfornøjede med hans Ledelse af Apoteket. 
Straks efter sin Tiltrædelse afskedigede han Provisor Faber, som havde skaffet 
Apoteket Publikums største Tillid og Yndest; i hans Sted antoges et Par 
Svende, som kun var paa Apoteket i kort Tid, hvorpaa han straks er
klærede sin Søn, som ikke havde staaet ret længe i Lære, for Svend; 
Fichels Forestillinger derimod frugtede intet, Folk fattede slette Tanker 
og søgte andet Steds h en 178).
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Byens Købmænd synes at have udnyttet den mod Apoteket herskende 
Uvilje. Thomas Breinholm i Nørregade solgte den veritable engelske Es- 
sentia vitalis, »som et ypperligt Mavepræservativ og Hjælpemiddel for de 
fleste Sygdomme, der rejser sig af Maven, samt et sikkert Middel imod 
den her i Landet nu grasserende Koldfeber, naar man, efter at Maven 
paa den gode Dag ved Laksativ er blevet renset, efter tredje eller fjerde 
Feberanfald bruger denne Essens, som den medfølgende Underretning 
nærmere forklarer«. Et Glas af Essensen kostede 2 j f179). Hans Biising 
bekendtgør 1778: »Foruden den berømte Wunder-Essentz, der bestandig 
til sædvanlig Priis 2 Mark Glasset hos mig er at bekomme, har ieg endnu 
i Gommission: et Extraordinair probat Medicament, kaldet Essentia Mira- 
culosa Coronata, eller: den Kronede Miracul-Essentz, som forskaffer den 
hastigste hielp og Helbredelse i de allerfleeste menneskelige Svagheder, efter 
den medfulgte trykte Underretning om dets brug i hver Sygdoms Tilfælde, 
hvilket koster et enkelt Glas 1 Mk. og et dobelt 2 Mk. danske« I8°).

Ogsaa Adressekontoret i Odense konkurrerede med Apoteket. I dets 
Efterretninger læses, at paa Kontoret »er og bliver herefter, det overalt 
bekiendte som nyttige Sorte Engelske Hof-Plaster [Court-plaster, engelsk 
Hefteplaster) i heele og halve Stykker at bekomme, og da man har søgt 
at sætte Priisen saa taalelig som mueligt, saa overlades dette Plaster herefter

I heele Stykker, for 1 Mk. 12 (3 Stykket,
I halve — for 1 Mk. — Stykket.

Altsaa for billigere Priiser end man hidtil bar kundet bekomme det, 
da det sædvanlig hidindtil har kostet 2 Mk., ja 3 Mk. Stykket; og da den 
rette Egenskab, som man almindelig fordrer af dette Plaster, fornemmelig 
bestaar deri, at det hæfter vel, og denne Egenskab aldrig skal savnes ved 
det Plaster, som herefter fra Odense Adresse Contoir bliver udsolgt; en 
Egenskab, som dog saa siælden har været at finde hos det man hidtil har 
kundet bekomme. Liebhavere og Kiendere af dette rare Plaster, skal da 
finde sig fornøjede« 181).

Holm har for at bøde paa Apotekets ringe Omsætning solgt Frugt og 
Most formodentlig fra den store Have182). Herimod kunde Ingen have 
noget at indvende; men da han tilsidst greb til ulovlige Midler for at holde 
sig oppe, greb det offentlige ind.

I Tidsrummet fra 9. December 1777 til 28. December 1778 havde Stads
kirurgerne David Thidtke og Johan Frederik Ortmann en smitsom Sygdom 
under offentlig Behandling. De beskyldte nu Holm for at have takseret de 
af dem i den Anledning udstedte Becepter for højt og at have krævet Be
taling for tidligere betalte Begninger, hvorfor det offentlige nægtede at be-
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tale hans Regning paa 115 Rdl. 1 $ 6 [3. Da Kirurgerne imidlertid havde 
været letsindige nok til at bevidne Regningens Rigtighed, fik han dem 
dømt til at betale Summen med Renter og Omkostninger; under en senere 
Sag blev de dog fritagne herfor.

Under de Politiforhør, som i sidste Halvdel af Aaret 1779 efter Kan
celliets Ordre afholdtes over Holm af Birkedommer Trojel, kom mange 
Misligheder for Dagen. Holm søgte stadigt at forhale Sagen ved at rejse 
andre Søgsmaal, som han saa indstævnede for Højesteret.

Han forestiller Stiftamtmand Bille, at Hans Ekscellence naadigst con- 
sidererer, at han har købt et forfaldent Apotek og deri sat sin Formue for 
at sætte det i en god og forsvarlig Stand, som han ved Guds Bistand skal 
holde det udi; men da han nu næsten er 71 Aar, og ønskede gærne at 
ende sine Dage i Fred og Ro, vil han bede om at se Sagen aldeles nedlagt.

Ligeledes meddeler han Stiftamtmanden, at han vil søge Højesterets 
Dom for, om han skal vige sit Forum i saa betydelig en Æressag og svare 
for en Politiret, hvor han intet Forsvar maa have ej heller formedelst sit 
Apotek og sin Legemskonstitution kan møde. »Imidlertiid er min under
danigste Begiering, at del vedlagte Edelige Politieforhar imod mig maae 
blive opholdt og cessere, indtil ieg saa snart mueligt, efter al: Kongel: Be
villing foreviiser Høyeste Rets Dom. leg beder Deres Excellence her udj 
følger den Aller Høyestes Lov, og ikke giør videre, imod mig, end hans 
Excellence Selv ville vederfares, saa at Po/zVzeforhøret strax ophæves, for 
skulle ieg over den u-retfærdige Behandling, hendes noget, da hviler min 
Død paa Deres Excellences Samvittighed.«

Holm anklages for, at han opfører, fordrer og lader sig betale for 
Medikamenter langt mere, end det var Apotekerne tilladt efter Taksten, ja 
i sine Regninger anfører, hvad der hverken er foreskrevet paa Recepterne 
eller udleveret fra Apoteket, at han for sin Mageligheds Skyld undertiden 
skal have nægtet at udlevere Medikamenter til Syge om Aftenen eller om 
Natten, og at han ikke holder tilbørlig Orden og Opvartning paa Apoteket 
eller duelige Svende, hvorved endog skal være indløbet, at Gift er blevet 
udleveret fra Apoteket i Stedet for Lakserpulver.

Eichel fremhæver den Mistillid og Misfornøjelse, Apoteker Holm har 
til Veje bragt ved sit Apoteks Bestyrelse og Medikamenters Dispensation; 
Misfornøjelsen giver sig til Kende derved, at de Fleste fra Odense henter 
deres Medicin i Nyborg og Faaborg.

Efter at Holms Søn i et Par Aar havde forestaaet Apoteket som Svend, 
rejste han til København ved Nytaar 1779, hvorpaa Eichel med gode Ord 
og Trusler søgte at formaa Apotekeren til at antage en Svend i hans Sted;
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dette var forgæves, Holm erklærede den ældste af sine Drenge Hans Sier
sted for Svend. Fysikus beretter videre: »Den sidste offentlige Visitation, 
som jeg foretog mig d. 17. Juni, gik i Sær ud paa nøjere at informere mig 
om Beskaffenheden med denne Dreng. Efter Forespørgsel, som skete i 
Regimentsfeltskær Brohms og Kirurgerne Thidtkes og Ortmanns Nærværelse, 
foregav Apotekeren, at han næsten i 4 Aar havde været i Tjeneste hos 
ham. Mens ved nøjere Forhør erfaredes, at det ikkuns var 2‘A Aar af
vigte Mikkelsdag, da dette unge Menneske kom til Apoteket og først i Lære, 
at han ingen Løn nyder, at han ej kan sige op, og at han ej kan gaa ud 
af sin Tjeneste, førend Apotekeren dimitterer ham. Altsaa synes mig, han 
er ikkun Dreng endnu. I det mindste er han ej en dygtig, forfaren og 
med Testimonio forsynet Svend, som Forordningen af 4. December 1672 
anbefaler, og som Apotekeren ved sligt et anseligt Privilegium exclusivum 
burde at holde.«

Vidneafhøringen bragte for Dagen, at Postmester Kurrelbaums Hustru 
havde faaet noget fejlt Pulver i Stedet for Svovlblomme og Præsten Schmaltz 
i Fuglevig Bauschgelb for Lakserpulver. Om Aftenen den 30. Juni 1779 
fik Baron v. Dyro et Slagtilfælde, Kirurgen Ortmann blev hentet, aarelod 
Baronen og foreskrev Kremortartari; en Pige blev Kl. 10l/s sendt til Apo
teket med skriftlig Rekvisition paa Pulveret; hun blev imidlertid afvist 
med den Besked, at hun maatte komme igen næste Morgen, da Holm ikke 
kunde se at læse Seddelen.

Endnu i 1780 fortsattes Politiforhørene til hen i December Maaned; 
del oplyses, at Trojels Kone har faaet Gift i Stedet for Kremortartari; af 
et Vidne havde Holm forlangt 2 Rdl. for nogle Urter, som Vedkommende 
dernæst hentede paa Nyborg Apotek for 3 efter Taksten; Regiments
kvartermester Schiøt klagede over uopløst Kamfer i en ham udleveret 
Medicin; Premierløjtnant C. S. Høen ved Garnisonskompagniet i Frederiks- 
ort udtaler sig meget stærkt om Holms slette, fordærvede, forliggede og 
gamle Medicin og Urter, men ogsaa om Apotekerens ugudelige og umen
neskelige Pengefordring; Løjtnantens Bud var blevet begegnet med Skælden 
og Banden ja med Trusel om Hug.

Tilsidst gav Holm tabt; han indgav i Begyndelsen af 1781 Ansøgning 
til Kongen om, at Forhørene maatte blive indstillede, mod at han solgte 
Apoteket; senere tog han Ansøgningen tilbage, men fornyede den om 
Efteraaret, da han bad om, at Privilegiet maatte blive overført paa hans 
Søn Jakob. Stiftamtmand Bille anbefalede Sagen, efter at det medicinske 
Fakultet under 22. Februar 1781 havde attesteret, at Sønnen var bleven 
eksamineret og funden dygtig til at indrette og forestaa et Apotek. Bille
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foreslaar28. November, at Ansøgningen bevilges Holm, »naar Hånd tillige med
deler sin Tilstaaelse her paateignet, at Hånd . . . .  vil betale Omkostningerne paa 
de allerede holdte Forhorre med viidere, efter vedkommendes meddeelende 
Reigninger, saa viit Lovlig og Billig kand være, imod at Ham igien got- 
giøris Hans om Quæstioncrede Reigning paa Medicamenter til den veneriske 
Svagheds Cuur for Aaret 1778 stoer =  115 rd. 1 $ 6 (3, for saaviit som 
Doctor Eichel efter Embeds Pligt ved revision finder at deraf kand og bør 
tilstaaes; og paa disse vilkaar, formeener ieg at viidere Undersøgning og 
Sags Anlæg imod Supplicanten nu ligeledes kunde bortfalde, for at und- 
gaae yder meere viitloftigbed som ellers lier af kunde flyde.«

Den gamle Apoteker gik ind paa Betingelserne og »paateignede« Amt
mandens Erklæring følgende:

»Endskiønt ieg er uskyldig udj nogen forseelse paa mit apotheqve, 
som [af] bos følgende Hr. Doctor Eichets, Apothequer Bøivings og flere at
tester allernaadigst maatle erfares, saa dog siden ieg er over 72 aar, og 
mit sinds og legems Kræffter ikke taaler at indlade mig i videre viitløftig- 
bed, er ieg villig til at indgaae de vilkaar som overstaaende Hans Excel
lence Hr. Stiffts Befalings Mandens Erklæring indeholder, naar min Søn 
nyder allernaadigst Bestalling paa mit Apotheqve, og Sagen der veed paa 
alle Sider Bliver ophævet. Odense ut supra.«

Sønnen Jakob fik nu Bevillingen, og 19. December 1781 resolverede 
Kongen, at Sagen mod Folkmar Holm kunde nedlægges, naar Apotekeren 
betalte Omkostningerne ved Forhørene183).

Folkmar Holms Sinds- og Legemskræfter bar dog endnu trængt til Stimu
lans af »videre viitløftigbed«. Birkedommer Trojel havde under 24. Marts 1782 
givet Holm sin Regning paa Forbørsomkostningerne, 245 Bdl. 4 8 |3, men
Apotekeren vilde ikke betale hverken meget eller lidt, hvorfor Trojel stævner 
ham for Bytinget. Her lader Holm sig forstaa med, at han vil betale med 
Kontraregning paa, hvad Trojel ved sine liderlige Drukkenskaber bar be
skadiget, sønderslaget og fortæret paa Apoteket. Han kommer frem med 
en gammel Historie om, hvorledes Birkedommeren en Gang i Fuldskab 
slog en hel Del Flasker med æteriske Oljer i Stykker og tilsidst maalte 
bæres ind i Apotekerens Seng, som han aldeles ødelagde i sin utilregnelige 
Tilstand. Holm har i Anledning af Trojels Adfærd opsat en Regning paa 
118 Bdl. og tilbyder Likvidation, hvis Birkedommeren vil betale 18 Bdl. 
Under Sagens Behandling døde Holm; lians Enke tilbød at lade Processen 
falde, mod at begge Parter gav Afkald paa deres Fordringer; herpaa gik 
Trojel ind, og Sagen hævedes181).

Holms Død indtraf efter Forbud af 15 Dages Sygdom den 2. Januar
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1783, han indsatles Ugedagen efter i St. Knuds Kirkes store Begravelse; 
hans Gravskrift siger, at han ved vindskibelig Brug af Tiden nød ønskelig 
Velstand, og at han tilsidst omskiftede Tidens byrdefulde Uro med en 
evig Fred.

Apoteket førte i Holms Tid som Mærke en springende Enhjørning.
Af hans Personale kendes foruden de tidligere nævnte Karl Erdenreich 

Finch (Medhjælper 1775—76) og Mikael Johansen Juul (Discipel i Holms 
sidste Aar).

Holms Enke Ane Dorthea blev i 1785 dømt til at betale Johan Hen
rik Kaysers Enke i Lybæk for Varer, hendes Mand havde modtaget i 1780 
og 81185). Hun døde den 9. Februar 1800 hos sin Søn Niels Holm, der 
var Præst i Dalby i Fyn.

JAKOB HOLM.
1781—1799.

Til Trods for den mangelfulde Uddannelse, Jakob Holm havde faaet 
hjemme hos Faderen, var der dog Nogle, der nærede Forventning om en 
bedre Forretningsgang paa Apoteket i Odense, naar Folkmar Holm over
drog det til sin Søn; Byens Magistrat anbefalede denne Ordning i den 
Antagelse, at den unge Holm kunde blive en god og nyttig Mand og Apo
teker. Men den nye Apoteker viste sig ikke Magistratens Tillid værdig.

Jakob Holm blev født den 21. December 1751, medens Faderen var 
Apoteker i Fredericia. 1766 kom han i Byens Latinskole, hvor han avan
cerede til den øverste Post i Mesterlektien. Fra 1770 til 75 var han Di
scipel hos Faderen, der dog i den længste Del af dette Tidsrum ikke havde 
noget Apotek, serverede derefter hos ham i 3 Aar og kom i Begyndelsen 
af 1779 til Kong Salonions Apotek i København, hvor han var til Mik
kelsdag samme Aar. Den 21. Februar 1780 tog han farmacevtisk Eksamen, 
ved hvilken det viste sig, at »hans Profectus var saadanne, at ham blev 
tillagt Characteren Haud illaudabilis«186). Herefter har han rimeligvis været 
hjemme i Odense, indtil han overtog Apoteket; han fik som Forgængerne 
eksklusivt Privilegium den 19. December 1781.

Af Folketællingen 1787 erfares, at hans Personale i dette Aar bestod 
af Provisor Georg Frederik Bergholtz, 36 Aar gammel, Apotekersvenden 
Pakkur, 30 Aar gammel og Læredrengen Henrik Biitzow, der var 11 A ar187). 
To Aar senere var Læredrengen forsvundet, foruden Bergholtz tjente Svenden 
Johan Gustav Kollberg, som senere blev Apoteker i Tisted188). 1 Holms
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sidste Aar var Kristen Madsen Medhjælper hos ham, fra 1801—3 var han 
Apoteker i Køge.

Efter at Holm havde haft Apoteket i 9 Aar, var dets Tilstand saaledes, 
at Kancelliet sendte Livmedikus Guldbrand og Apoteker Miihlensteth paa 
Svaneapoteket i København til Odense for at undersøge det. Den Beret
ning, de afgav, foranledigede en kongelig Resolution om, at Holm kunde 
vælge imellem inden 3 Maaneder at antage en duelig, eksamineret og 
heediget Provisor eller at sælge Apoteket; i Oktober 1790 bestemte Holm 
sig for det første189). Collegium medicum averterede Provisorpladsen 
ledig og udbad sig Forslag til dens Besættelse af de farmacevtiske Asses
sorer. Der meldte sig tre Lysthavende; en ueksamineret Svend fra Hof
apoteket, som imidlertid var vel ung, en farmacevtisk Kandidat fra 1789 
ved Navn Samuel Floris fra Sorø og Karl Erdenreich Finch, som kondi
tionerede hos Miihlensteth, var berejst og erfaren og samme Aar eksa
mineret med Laudahilis. Kollegiet foretrak Finch, der i sin daværende 
Plads havde 120 Rdl. i aarlig Løn og derhos et meget godt Bord, som han 
anslog til 200 Bdl. Han forlangte som Provisor 200 Rdl. aarlig og i Kost
penge 2 Rdl. 3 jf om Ugen190).

Som Kollegiet nu var ved at forhandle om en Instruks for Apoteks
bestyreren, kom der Brev fra Holm om, at ban havde antaget som Pro
visor sin Svend Nikolaj Schmidt, der hidtil havde tjent ham for 60 Rdl. 
aarlig. Skøndt det aahenbart har været Forudsætningen, at Provisoren 
skulde antages af Kollegiet eller Kancelliet, bøjede man sig for Kendsgær- 
ningen, da Schmidt havde gode Vidnesbyrd fra Apoteker i København, 
hvor han havde serveret; i 1782 tog han Eksamen med Haud illaudahilis. 
Provisoratet blev anerkendt og Assessorerne Hagen, Frantz Heinrich Muller 
og Miihlensteth udarbejdede i Februar 1791 en meget læmpelig Instruks, 
der siden stadfæstedes af Kancelliet. Instruksen bestemte, at Schmidt havde 
at forsyne Apoteket med gode Medikamenter og Varer, Simplicia og Kom- 
posita, at han skulde være ansvarlig for, at det Apoteket søgende Publikum 
med samme gode Medikamenter og Varer samt ellers ordentligt og for
svarligt blev betjent, at han maatte rekvirere de fornødne Varer med vi
dere af Apotekets Fjer og paase det anskaffedes Godhed; ligeledes maatte 
han hos Holm hæve de til Apotekets Fornødenheder nødvendige Penge, 
for hvis Anvendelse han havde at aflægge Regnskab for Apotekeren. Skulde 
Apotekeren til behøvende Varers Anskaffelse eller Udgifters Bestridelse findes 
sendrægtig eller uvillig, havde Provisoren at anmelde det for Stedets Øvrig
hed, som da enten kunde lægge Beslag paa Apotekets Indtægter for deraf 
at forsyne Provisoren med det fornødne, eller paa anden Maade for Fjerens
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Regning lade Udgifterne ske. I Instruksen stod endvidere, at Apotekeren 
ikke burde afskedige Provisoren uden at anmelde det til Øvrigheden, som 
da efter Omstændighederne vilde have at indsætte en anden.

Det blev tilsidst bestemt, at da Schmidt var fornøjet med 100 Rdl. 
Gage, 10 Rdl. til Nytaar og Kost med Vask og Logis, saa burde han af 
Apotekeren nyde saadant upaaklageligt mod at forvalte det ham anhetroede 
saa vel til Puhlici Fornøjelse som med Redelighed og Troskab imod Ejeren 
af Apoteket.

Finch var ikke fornøjet med denne Ordning; han truede med at ville 
sagsøge Kollegiet, idet han paastod sin »solenne Antagelse«, hvorimod Kol
legiet oplyste, at Ingen havde givet ham Løfte om Provisorpladsen. Med
lem af Kollegiet, Professor Kristian Gottlieb Kratzenstein meddelte, at Finch 
kunde være blevet hos Mtihlensteth, hvis han ikke i de sidste fjorten Dage 
af December havde forsømt og negligeret alle Forretninger i Apoteket, som 
om han var ganske forsikret om sit Provisorat; men paa Grund af sin Efter
ladenhed fik han sin Afsked Nytaarsaften191).

Schmidt var født i Stege den 1. Juni 1717, hans Forældre var Visiterer 
og Toldbetjent, senere Købmand Nikolaj Schmidt og Anna Margrete Wi- 
horg, der først havde været gift med Købmand Jens Jensen Hage; i dette 
Ægteskab havde hun en Datter, der blev gift med Apoteker Rasmus Smidt 
i Stege. Provisor Schmidt havde været Discipel i Nyborg og konditioneret 
i Faaborg, Stege, paa Københavns Svaneapotek, i Kongsberg og paa Kong 
Salomons Apotek, førend han gik op til farmacevtisk Eksamen. Paa Apo
teket i Odense endte han sørgeligt sine Dage.

I Maj 1795 beordrede Kancelliet Tiltale mod Apoteker Holm og Schmidt, 
fordi Arrestanten Frederik Pedersen i Odense Raadhus havde erklæret, at 
have købt den Gift, hvormed han intenderede Drab paa sin Hustru, paa 
Apoteket uden Attest; i Avgust blev de to Tiltalte frikendte192).

To Aar efter skriver Stiftamtmand Buchwald til Kancelliet, at Schmidt 
nu har hestyret Apoteket mere eller mindre uordentligt, indtil han paa 
nogen Tid er hleven saa yderlig drikfældig, at han i den Kvalitet og 
i Uefterrettelighed endog overgaar Apotekeren selv. Rygtet herom for
anledigede Buchwald til at gaa ind paa Apoteket, hvor han med Væm
melse forefandt saadan Skidenfærdighed og Uorden, som man kun kan 
vente af en Apoteker og Provisor som de derværende. Samme Dag Buch
wald havde været paa Apoteket, modtog han en Skrivelse fra Byfoged Bendz 
med Indberetning om, at Holm havde anmeldt ikke længere at ville be
holde Schmidt, hvorfor Bendz vilde anmode Collegium medicum om An
sættelsen af en anden Provisor. Amtmanden andrager Kancelliet om det

7
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samme; han har ladet Byens Læger erklære sig over den gyselige Uorden 
og Konfusion, som finder Sted ved Udleveringen af Medikamenter, og siger 
nu: »Hvorledes Publikum her kan være til Mode med saadant et Apotek, 
som ingen Fidus kan haves til, og hvis Medicin Ingen uden Angst og 
Frygt tør bruge, og om det ej er retfærdigere at betage Apoteker Holm 
det eksklusive i hans Privilegium, hvilket han desuden efter den strænge 
Ret har forbrudt, end at lade nogle Hundrede Mennesker baade i og 
udenfor Odense, som kan være trængende til Lægemidler, plages og ængstes 
for en eneste Mands enten Egensindighed, Skødesløshed eller Ondskab, 
deri vil jeg ikke foregribe Kancelliets Omdømme«. Han heder om hurtig 
Ekspedition af denne vigtige Sag189).

Der blev nu igen taget fat paa Apotekerens Forhold. Kancelliet skrev 
den 29. April til Stiftamtmanden, at Holm inden 8 Dage skulde bestemme, 
om han vilde taale Indsættelsen af en ny Provisor eller ogsaa sælge Apo
teket i Løbet af tre Maaneder. Holm erklærede sig den 9. Maj for Pro
visoren. Medens nu Myndighederne i København forhandlede om Sagen, 
indtraf paa Apoteket en Begivenhed, som satte yderligere Fart paa deres 
Overvejelser. Buchwald indberetter den 28. Maj til Kancelliet, at Provisor 
Schmidt Morgenen før er fundet død og druknet i en Dam i Apotekets 
Have, og at der var Formodning om, at han havde ombragt sig selv. 
»Men i hvordan det end er tilgaaet, saa er her paa Apoteket nu ingen 
Provisor, og ligesom Apoteker Holm selv allerede er suspenderet og kendt 
uduelig til at kunne forestaa samme, saa er den i Apoteket værende Svend 
Martin Frederik Sicwert ej heller saa paalidelig, at ham kan anhetroes at 
forestaa sligt.

Ved at indberette dette maatte det mig gunstigt tillades at anmode, at 
under disse paatrængende Omstændigheder den forventende nye Provisor 
uopholdelig maa vorde beskikket og beordret straks at rejse her til Byen 
for at forestaa Apoteket. Ligesom jeg og om midigt med næste Post ud
beder det høje Kancellis Resolution, om Apoteket, indtil den nye Provisor 
kommer, skal tillukkes, eller om det maa være Apoteker Holm og hans 
Svend Siewert tilladt imidlertid at præparere og uddele Medikamenter, 
hvilket sidste vel vil være fornødent i Betragtning af, at der ej er flere 
Apoteker her i Byen«193).

Kancelliet bestemte, at efter de indberettede Omstændigheder blev der 
intet andet for, end at Apoteket maatte bestyres af Holm og Svenden, 
indtil Provisoren kunde komme.

Provisor Schmidt skulde om Morgenen den 27. Maj være mødt i Apo
teket Kl. 7 som sædvanligt; Klokken blev et Kvarter over, og Schmidt
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indfandt sig ikke, hvorfor Siewert sendte Karlen Godske op paa den Af
dødes Værelse i Sidehuset i Gaarden, hvor ingen Folk var i Nærheden; 
Karlen fandt Provisorens daglige Klæder hængende paa Væggen; tillige 
stod der i Kammeret en Flaske med noget, Siewert havde lavet Schmidt 
til at vaske sig med for Utøj, hvormed han var stærkt befængt over hele 
Kroppen. Lidt efter blev den Forsvundne fundet liydende paa Maven i en 
Dam i Haven, en 8—9 Alen fra Kanten; den Døde var aldeles nøgen og 
afklædt, af hans Klæder fandtes ingen uden et Par Tøfler, som stod paa 
Land; ved nærmere Besigtigelse i Øvrighedens Nærværelse fastsloges, at 
der ikke fandtes Spor af ydre Vold paa Legemet, men Ansigtet var blaat 
og ophovnet. Under det optagne Politiforhør forklaredes det, at Schmidt 
sidst var set den foregaaende Aften Klokken lidt over 10, da Apoteket var 
lukket, og Personalet skulde gaa til Bo. Han var ganske ædru og ved 
fulde Sanser, Ingen havde mærket nogen særdeles Sindsforandring hos 
ham fremfor tilforn; men i Særdeleshed i den senere Tid havde han 
grublet og beklaget sig over, at han var en gammel Karl, der ikke kunde 
komme til Levebrød; nu han skulde forlade Apoteket, vidste han ingen 
Næringsvej, eller hvor han skulde hen. Det blev da uafgjort, om den 
gamle Medhjælper var gaaet ned til Dammen for at vaske sig eller for at 
gøre Ende paa sit Liv193). Graven lukkede sig over ham i S tilh ed  den 
30. Maj om Morgenen Kl. 3.

Skifteretten tog Affære samme Dag, Ulykken blev opdaget. Apoteker 
Holm paaviste Schmidts Kammer, hvori fandtes hans Sælskinds Kuffert 
og hans Gangklæder, som blev nedpakkede i Kufferten; han havde ingen 
Løn til Gode, men skyldte derimod Apotekeren Penge. Af Skifteproto
kollens Blade genopstaar den gamle Provisor for vore Øjne i sin gamle, 
stribede Frakke med de grønne Manchesters Bukser, dertil Forklæde og 
gamle Støvler eller Tøfler. Naar han gik ud, anlagde han sin eneste, 
gamle, sorte Hat til en gammel, violet Kjole med Vest eller en hel Dragt af 
rødt Klæde, der dog ikke vurderedes til mere end to Mark; som et Løfte 
til Fremtiden havde han liggende et Stykke sort Ems til et Par Benklæder. 
Med Undertøj var Schmidt kun slet forsynet; der var i Kufferten kun en 
gammel Skjorte, fire Par gamle Uldstrømper og et Par gamle, sorte Silke
strømper, hvortil et Par Sølvknæspænder; saa efterlod han sig endnu (i 
Bomuldsnathuer, 6 Kraver, 16 Æ rmer og 5 Halsklude, hvortil kom 1 Støve
kost, 1 Blaarlærredsgardin, Spejl, Ragekniv og Saks, Børster til Sko og 
Spænder, Strømpebaand og Pudderkittel men ingen Paryk, en Æske med 
noget Skramleri og en anden med nogle Papirer, Ernstingius’ farmacev- 
tiske Leksikon og et Bundt andre gamle Bøger. Alle Sagerne solgtes ved
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Avktion for 20 Rdl. 4 £ 12 (3; efter at Byfogden havde faaet Salær for Syns
forretningen, Kirurg Stiitzer Honorar for at syne Liget og Birgitte Marie 
sal. Poulsens Enke 2 Bdl. 3 $ for at klæde og vaske den Døde, blev der 
1 Bdl. 4 y 9 |3 tilovers til Apoteker Holm, som langt fra fik Dækning for 
de af ham afholdte Begravelsesudgifter end sige for sit Tilgodehavende; 
men der var nu en Gang ikke mere at hente hos den salig Karl194).

Imedens Schmidts Tragedie udspilledes i Odense, søgte man i København 
at imødekomme Stiftamtmandens Ønske om hurtig Ekspedition. Den 3. Juni 
indstillede Collegium medicum, at Holm efter dets Mening burde fradøm
mes sit Privilegium. Dagen efter nævnes Ansøgerne til Provisorpladsen; 
Johan Adolph Friderici havde taget sin Ansøgning tilbage, men Georg 
Ludvig Kobbe, som havde tjent 2 Aar paa Kristianshavn, og Karl Henrik 
Mau ønskede fremdeles Posten; den Sidste havde været paa Frederiks 
Hospitals Apotek siden Paaske 1792, var eksamineret to Aar senere og 
fremlagde fordelagtig Attest fra Apoteker Grønlund om sin Indsigt i Han
delen. Den 6. Juni blev Mau antaget, otte Dage efter sendte Kollegiet 
Kancelliet Forslag til Instruks, den 20. Juni reskriheredes den Amtmanden, 
og den 3. Juli stod den at læse i Fyns Adressecontoirs Aviser, for at Alle 
og Enhver kunde se, hvor galt fat det havde været med Apoteket og hvilke 
alvorlige Skridt, der nu var gjort til en Forbedring.

Det mærkelige, i dansk Apotekshistorie enestaaende Aktstykke lyder 
i Hovedsagen saaledes:

»Saasnart han (Mau) ankommer til Odense, skal han melde sig hos 
Provincial-Physicus Doctor Eichel, og forevise ham sin Instrux, og derpaa 
det allerførste mueligt, i Overværelse af Provincial-Physicus og Magistraten, 
eftersee og undersøge den udi Apoteket værende Forraad af Vare og Me
dikamenter, simplicia og composita, og deraf kassere alle de forældede og 
uduelige. Dog tillades herved at undtage de composita, som enten ved 
Bectification eller anden Behandling, efter Tingenes Natur, lade sig rette 
og forbedre til gode Medikamenter, ligesom og de Urter og Rødder, som 
allene have tabt deres udvortes Anseelse, men ikke ere mugne, eller paa 
nogen Maade fordærvede, maae anvendes til Extrakler og saadan Brug, 
hvortil de ere passende.« Man mærker her Assessorernes Bestræbelser for 
saa vidt muligt at skaane deres Kollega ligesom i 1790.

Instruksens anden Paragraf siger: »Naar denne Visitation er tilende
bragt, skal saasnart mueligt forfattes et ordentligt Inventarium over alle 
i Forraad værende Vare, simplicia og composita og over alle til Apoteket 
og dets Brug hørende Vasa, Instrumenter etc: af samme giøres 2 Udskrivter,
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verificerede med Physici Underskrivt og den ene tilstilles Øvrigheden, men 
den anden bliver ved Apoteket.«

Videre hedder det i følgende malende Afsnit, i hvilket den af Amt
manden paatalte Skidenfærdighed og Uorden kort og knapt konstateres: 
»Saasnart dette er skeet, skal han lade Urtekasserne i Apoteket reengiøre, 
reparerere og derefter opmåle saaledcs at ikke meer end een Artikel faaer 
Sted i hver Kasse, og at derved alle ubrugelige Signaturer blive udslettede 
og i deres Sted alle de nyere og brugelige Sorter igien anføres paa Skuf
ferne i den behørige Orden. Det samme skal og skee med Glas, Bøsser etc.«

Dernæst kommer følgende Bestemmelser:
»Paa Materialkammeret, skal, saasnart skee kan, indrettes et med 

Laas og Nøgel vel forsynet Skab, hvori skal giemmes alle i Forordn, af 
1ste April 1796 § 1 nævnte Gifte, hvilken Nøgel Provisoren allene skal 
have, og skal han hver Gang udlevere det Gift som forlanges, samt i øv
rigt nøie iagttage bemeldte Forordnings Bydende og derfor være ansvarlig.

Ligesom han skal staae til Ansvar, saavel for Medikamenternes For
svarlighed som Uddeelingens Nøiagtighed, saa skal han og have frie Raadig- 
hed til at indkiøbe og forsyne Apoteket med de fornødne gode Medika
menter, saavel simplicihus som compositis, efter Overlæg med Provincial- 
Physicus. Han skal og ene være bemyndiget til, at antage de til Apoteket 
fornødne Folk, og bliver der Uenighed imellem ham og Apotekeren om 
sammes Antal eller Løn, da skal samme bestemmes af Stiftamtmanden 
efter foregaaende Undersøgelse. Disse Folk skal og ene og allene staae 
under Provisors Befaling.«

Om Pengeforholdet træffes følgende Ordning:
»I Apoteket eller i Stuen næst ved Apoteket skal være indrettet en 

Vexle- og Udgivts-Kasse, hvori bestandig skal være en bestemt Sum Penge 
(Summen kan Physicus bestemme, efter Apotekets Fornødenheder, f. Ex. 
50 Rb.) som kunde være aftalte, hver Rigsdaler i sit Papir, for ikke at 
sinke de Kiøbende, naar dem skal vexles. Af denne Kasse bestyres ogsaa 
de daglig løbende Udgivter. Til hvilken Ende Nøglen hænger paa et vist 
Sted, og en Udgivtsbog indrettes, hvori strax indføres enhver Udgivt, som 
tages af denne Kasse, og samme sluttes hver Løverdag Aften. Skulde det 
indtræffe, at den nedlagte Sum ikke var tilstrækkelig til Ugens Ende, da 
maae af Apotekets Indtægter paa nye nedlægges en lige Sum.

For alt, hvad som indkiøbes af Betydenhed, maa Provisoren forsyne 
sig med behørig Qvittering. Urter, Rødder etc., som daglig indkiøbes skal 
af Svenden i Laboratorio anføres i en dertil indrettet Bog, med deres
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Vægt, og naar Ugen er til Ende, kan denne Bog confereres med Udgivts- 
bogen i Apoteket, hvor da lettelig vil sees, om noget er glemt at anføres.

Udi Disken eller Bordet skal være en Skuffe med 2de forskiellige 
Laase, hvortil Apotekeren skal have den ene og Provisoren den anden 
Nøgle. En Gang om Ugen skal denne Skuffe aabnes og Pengene udtages, 
som leveres til Apotekeren, for saa vidt Provisoren ikke har tilgode for 
giorte Udlæg eller i andre Henseender, Apoteket vedkommende.«

Instruksen beskæftigede sig nærmere med Vareindkøbet, idet den sagde:
»I Henseende til deVare, som forskrives fra fremmede Steder, da ind

rettes dertil en Defect-Bog, hvori indskrives alle de Vare, som ere for
skrevne, med deres Vægt, samt Stedet, hvorfra de ere forskrevne, paa det 
at der ordentlig kan vides hvad og hvormeget der er forskreven, og naar 
Regningen over disse Varer ankommer, da tilføies Priserne i Bogen til 
enhver Ting, at man derved, naar noget forlanges, da hastig kan vide 
Indkiøbsprisen.«

Den tiende og sidste Paragraf handlede om Provisoren selv:
»Han skal erholde i aarlig Løn To Hundrede Bigsdaler og i Kostpenge 

Eet Hundrede Bigsdaler, foruden frie Bolig paa Apoteket, bestaaende 
af to Kamre (det ene med Seng og Kakkelovn) samt fornøden Lys og 
Varme frit og uden Betaling, og ligesom han er beskikket af Vort danske 
Kancellie, saa kan han og ikke afsættes uden efter dette Kollegii Resolu- 
tion efter foregaaende Forestilling fra Stiftets Øvrighed, saafremt det be
findes, at han ikke opfylder sin Pligt og Publikums Forventning.«

Det er næppe rimeligt, at alle disse Bestemmelser i de to Aar, de fik 
Lov at virke, bragte Apotekets Anseelse paa Fode og førte Publikums 
Tillid tilbage. Holm døde ugift den 23. Maj 1799, og hans Efterfølger 
maatte endnu arbejde under Trykket af tidligere Tiders Vanrøgt.

Provisor Mau sagsøgte efter Apotekerens Død dennes Broder, Præsten 
i Dalby, til Betaling af hans Gage til 1. Maj 1800, endskøndt Apoteket den 
Gang var solgt til Blumensaadt; Mau gjorde gjældende, at han siden 
Salget kun havde opholdt sig paa Apoteket som den nye Apotekers Ven, 
idet han ikke kunde gaa ind paa Blumensaadts Tilbud om at træde i 
hans Tjeneste. Mau overtog senere Indretningen og Driften af Svaneapo
teket i Odense.

Holms Mobilier og Effekter bortsolgtes ved Avktion i September 1799 
for 2206 Bdl. 3 $  37a P; ved Avktion 10. September s. A. blev Apoteker 
Blumensaadt højstbydende med 1000 Bdl. for Møllerløkken og 1380 Rdl. 
for Rødehus med tilhørende Løkke, disse Bud blev dog ikke antagne195).

I det følgende Aar udbød Dødsboet Husene Nr. 545 og 551 i Hans
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Jensens Stræde, Nr. 176 i Bangs Boder og Bytterbaraken Nr. 161 paa Sorte- 
brødretorv til Salg underhaanden196). I Januar samme Aar erindrede Pa
stor Holm Boets Debitorer for Medikamenter om at betale inden Udgangen 
af Februar, da de, som ej afgjorde Gælden til denne Tid, ej maatte fortryde 
paa, at de blev sagsøgte, for at Skiftebehandlingen kunde faa Ende197).

NIKOLAJ NIELSEN BLUMENSAADT.
1799—1804.

Holms Arvinger lod den 6. Avgust 1799 Kl. 10 Apoteket sætte til Avk- 
tion tilligemed Gaarden, der betegnes som Nr. 17 i Overkorsgade; mod 
Gaden bestod den af to Forhuse, et grundmuret paa 16 Fag og et af 
Bindingsværk paa 2 Fag; det sidste var den vestlige Ende af Klubbens 
Gaard med Porten. Af Avktionsbetingelserne fremgaar, at Køberen skulde 
tage Provisoren og de øvrige Svende paa Apoteket i sin Tjeneste og be
tale dem deres Løn.

Gaarden og Apoteket blev opraabt for 11,150 Rdl.; Dr. med. Mylen- 
forth i Kerteminde bød 12,540 Rdl. og Højesteretsadvokat Rottbøll 12,600 
Rdl., hvorpaa blev givet Hammerslag; om Eftermiddagen erklærede Rott
bøll, at hans Bud var gjort for Apoteker Nikolaj Nielsen Blumensaadt i 
Køge og Cand. pharm. Kristian Kold i København; da Arvingerne erklæ
rede, at de ikke kunde modtage hans tidligere Bud, forhøjede han det til 
15,300 Rdl. mod nogle Forandringer i Betingelserne. Dette Bud blev an
taget, og Apoteket med det samme overleveret Køberne. Da Kold imidlertid 
ved Skrivelse af 6. December 1799 havde overdraget sit Bud til Blumen
saadt, indtraadte denne som Eneejer, og Skødet udstedtes til ham 30. De
cember 1799. Privilegium tik han 25. April 1800; det var ikke eksklusivt, 
men gav Ret til at handle med Speceri, Urtekram og Vin198). Kold overtog 
derpaa Apoteket i Køge.

Blumensaadt var født i Skads, Højer Herred, Tønder Amt i Slesvig 
den 27. Maj 1760. Han var Søn af Sognepræst Nikolaj Nielsen og Mette 
Margrete Blumensaadt. 1777 kom han i Lære hos Apoteker Kasimir Mar
tin Ingwersen i Fredericia, hvor han blev Svend 1783, som saadan tjente 
han endnu U/a Aar paa samme Sted. I April 1785 rejste han til Køben
havn og underkastede sig 23. Juli samme Aar Examen chemico-pharma- 
ceuticum, der indbragte ham Karakteren Haud illaudabilis186).

Den 3. Marts 1790 købte han Apoteket i Køge for 8000 Rdl. og fik 
Revilling 23. April samme Aar. Tre Aar efter ægtede han Susanne Ka-
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thrinc Gottsche, født paa Donse Krudtværk, døbt 13. Oktober 1766, Datter 
af Krudtmester Kristoffer Kinch Gottsche og Johanne Kristiane Rose.

I Aarene 1800 og 1801 købte Blumensaadt Eskeløkken udenfor St. Jør
gens Port og en anden Løkke i St. Jørgens lille M ark199).

Af og til findes der Annoncer fra ham i Byens Blade. I Juli 1801 
bekendtgør han saaledes i Adresseavisen, at der paa Apoteket modtages

8. Nikolaj Nielsen Blumensaadt.

frisk afplukkede Roser, saa vel røde som hvide; de betales med 3 Skilling 
Pundet og har aabenhart været bestemte for Byens og Omegnens Potpourri- 
krukker. I 1804 averterer han med ekstra gode Kastanjer og Valnødder 
fra det store Apotek i Odense.

Trods al hæderlig Flid har det været vanskeligt for Blumensaadt at 
faa Apoteket til at virke, som det skulde; i næsten tredive Aar var dets 
Anseelse stadigt blevet ringere, dets Publikum vænnet til at søge andet 
Steds hen. Apotekeren skriver da i Fyens Stifts Adresseavis for 20. Fe
bruar 1801 saaledes:
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»Da Afsætningen ved mit her eiende Apothek er, som jeg med mine 
Bøger og holdte Indtægters Beregninger tilstrækkelig kan gotgiøre, langt 
ringere end den efter Byens, og Omegnens Størrelse og Folkemængde 
burde formodes, saa har jeg troet, at en eller anden mig uhekiendt Aarsag 
mueligen kan have bragt samme i ufortient Miskredit, og derfor saavel 
som, for at stoppe Munden paa nogle Skiændegiæster, for hvis lumpne 
Bagtalelser og Stiklerier, jeg saa lidet som nogen anden honet Mand har 
kundet blive forskaanet, besluttede jeg at underkaste mig sammes offent
lige Visitation, jeg anmodede derfor de 3de herværende Læger, S. T. Hr. 
Doctor knebel som Stift- og Land-Physicus, Hr. Regimentschirurg Jørgen
sen og Hr. Dislrict-Chirurgus Stiitzer paa anordnede Maade og uden 
Skaansel i Magistratens Overværelse at visitere mit Apothek og derefter at 
meddele mig deres Attest. Hr. Chirurgus Stiitzer var ved Embedsforret
ning hindret fra at bievaane Visitationen, hvis Udfald nedenstaaende Vidnes
byrd nærmere oplyser.«

Vidnesbyrdet afgaves i denne Form:
»Anno 1801 den 14. Fehruari haver jeg underskrevne visiteret Hr. Apo- 

theker Blumensaadts Apotheque, og de derudi værende Simplicia og Com- 
posita Pharmaceutica, hvor jeg da kan give velbemelte Hr. Apotheker det 
Vidnesbyrd, at man har største Aarsag at være tilfreds med samme, saa 
vel Qualitet som Qvantitet af Medicamenter angaaende, som herved testeres.

J. Eichel.«
Regimentskirurg Jørgensen kan med Sandhed bevidne ovenanførte, 

ligesom Borgmester Lindved med Raadmændene Trojel og Bergmann ikke 
mindre har fundet, at dette Apotek hefindes i alle Dele vel ordnet og for
synet med gode Medikamenter.

Blumensaadt fik ikke nogen lang Virksomhed som Apoteker. Den 
8. April 1804 afgik han ved Døden, hvilken sørgelige Begivenhed Enken 
hekjendtgjorde saaledes:

»Efter 11 Aars kierligt Ægteskab berøvede Døden mig igaar Aftes Kl. 8 
min inderlig elskte Mand N. N. Blumensaadt, kongelig priviligeret Apo
theker her i Byen. Han bortrykkedes i Mandens bedste Alder, nemlig: 
efter at have oplevet 43 Aar 4 Maaneder. Han har efterladt mig med 5 
smaae Børn, hvoraf det ældste Barn ikkun er 6 Aar og den yngste ikkun 
4 Uger gi.; 4 Børn af vort Ægteskab ere tilforn gangne over til Evigheden. 
Enhver der kiendte den Afdøde som Mand, Fader og Ven, veed ogsaa 
hvad jeg har tabt og vil, derom er jeg overbeviist, billige mine Taarer. 
Mine Smaae græde med mig ved Tabet af deres Fader og Forsørger. Min 
eneste Trøst i denne navnløse Sorg er Haabet til Guds Forsyn og Bevidst-
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heden om, at mange Ædle deeltage i min Smerte og med mig yde den 
trofaste Mand, den ømmeste Fader og den oprigtigste Ven en Erindrings- 
taare. Bevidstheden herom er mig nok uden enten nogen skrivtlig eller 
mundtlig Bevidnelse desangaaende, der desuden ikkun vilde lægge nye 
Vægt til min sorrigfulde Byrde.

Da jeg har erholdt kongelig allernaadigst Bevilling paa at hensidde i 
uskiftet Boe med mine 5 smaae Børn og fremdeles at fortsætte Apoteket, 
saa anbefaler jeg mig paa det bedste til Enhver og forsikrer, at det stedse 
skal være min eneste Bestræbelse at handle med Enhver, som hidtil er 
skeet, paa den bedste og reeleste Maade. Odense den 9de April 1804.

Susanna Kathrine Blumensaadt, 
født Gøttsche200).

Ved Samfrændeskifte af 30. Maj 1805 ansattes Gaarden med Have og 
Apotek til en Værdi af 15,000 Rdl., et Hus i Hans Jensens Stræde til 500 Rdl., 
en Bytterbarak til 200 Bdl. samt Ind-og Udbo til 500 Rdl.; Boets samlede 
Aktiva var saaledes 16,200 Bdl.; da Passiverne udgjorde 15,200 Rdl., blev der 
til Arv kun 1000 Rdl.201).

Blumensaadt havde to Sønner, der blev Farmacevter. Den ældste, 
Niels Gøttsche Blumensaadt, født i Køge 9. Oktober 1798, kom 1817 i Lære 
hos sin Stedfader, Apoteker Jannik Andersen i Odense, var hos ham 5l/a 
Aar som Discipel og siden 2 Aar som Medhjælper. Fra Begyndelsen af 
Vinteren 1824 studerede han i København og tog farmacevtisk Eksamen 
19. Avgust 1825 med Hånd illaudahilis 202). Han døde den 6. September 
1883 i Odense efter i en lang Aarrække at have været Proprietær i Vend
syssel.

Den anden Søn, Nikolaj Niemann Blumensaadt, blev født i Odense, 
døbt 1. Maj 1804. 1821 kom han i Lære hos Martin Mecklenburg paa
Flensborg Løveapotek, var her i fire Aar og blev Kandidat 12. Maj 1826 
med Laudabilis 202). I 1835 købte han Gaarden Nr. 25 i Odense Nedergade, 
hvor han begyndte en senere meget betydelig Fabrikation af Lys, Sæber, 
Parfymer, Smørfarve o. s.v. Han døde i Odense 1871.

Af Blumensaadts Personale kendes Jens Waagensen, født i København 
1780, Søn af Hørkræmmer Waagensen, der i andet Ægteskab var gift med 
Madame Blumensaadts Søster Birgitte Kristine; han var allerede Discipel hos 
Blumensaadt i Køge, fulgte med til Odense og var der til Maj 1800; han 
blev farmacevtisk Kandidat 1802 og døde som Bataljonskirurg 1816.

Kristen Madsen, der var Medhjælper hos Holm, gik over i Blumen
saadts Tjeneste til 1800.

Kristian Andreas Damman var Medhjælper i Odense 1801—2, fra
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1804—14 var han Apoteker i Kerteminde, han døde som Postmester i 
samme By.

I 1801 den 1. Februar bestod Personalet af Damman, Jens Kristian 
Brandt, 22 Aar gammel, (han blev ikke Kandidat), samt Læredrengene 
Thiis Martin Beichstein, der heller ikke fik farmacevtisk Eksamen, og Sofus 
Kristian Seidelin, født i Odense 1787, Kandidat 1809, død 1861 i Køben
havn som Dr. phil., Assessor pharmaciæ og forhenværende Inspektør paa 
Fajancefabriken Søholm.

Ved Blumensaadts Død havde Mikael Kristoffer Bose været Medhjælper 
her i næsten et Aar; han fortsatte endnu et Aar til Maj 1805, var 1806—18 
Apoteker i Hobro og døde som Medhjælper i Banders 1849. Maaske har 
han va>ret af Madame Blumensaadts Slægt.

JANNIK ANDERSEN.
1808—1853.

Blumensaadts svage Helbred gjorde det nødvendigt for ham at have 
en betroet Mand i Apoteket. Denne Stilling indtoges ved hans Død af Apo
tekersvenden Jannik Andersen.

Han var født den 23. Februar 1774 i Hjemsted, Skærbæk Sogn i Sønder
jylland; hans Forældre var Bonden Anders Hansen og Johanne Jannik- 
sen, som paa bedste Maade sørgede for Sønnens Opdragelse og skatfede 
ham Skolekundskaber. Femten Aar gammel kom han i en meget stræng 
Lære hos Apoteker Andreas Mikael Eilschou i Bibe. Læretiden varede 
6 Aar, og Andersen tjente endnu halvandet Aar som Svend hos sin Lære
mester. Derefter tilbragte han fire og et halvt Aar hos den bekendte Apo
teker David Peter Hermann Schmidt i Sønderborg, indtil han 1803 til- 
traadte Pladsen hos Blumensaadt186).

Efter sin Principals Død rejste han til København for at tage farma
cevtisk Eksamen, som han bestod 4. Maj 1804 med Laudabilis. Han fort
satte nu sin Virksomhed i Odense og bestyrede Apoteket, ogsaa efter at 
han den 31. Maj 1805 var bleven gift med Blumensaadts Enke. Først 30. 
September 1808 udstedte Frederik den Sjette Apotekerbevilling for ham, og 
de to følgende Konger stadfæstede den 28. Marts 1843 og 4. November 1848.

For det gamle Apotek var det sikkert heldigt, at en ung og arbejds
dygtig Mand nu var dets Ejer. Dets Eneret til Medicinalhandelen i 
Odense var ophørt med Anlæggelsen af Svaneapoteket i Aaret 1800. 
Landets Krigsforhold og hele svækkede Tilstand i Aarhundredets første
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Decennier i Forbindelse med enkelte Reformer paa Apotekervæsenets Om- 
raade greb paa mange Maader ind i Apoteksdriften; der krævedes en fast 
og sikker Ledelse for at føre Apoteket igennem de strænge Tider.

I 1805 udkom en ny Farmakopé, der i mange Henseender betød et 
Fremskridt i Retning af Indskrænkning i Materia medica, i forbedret og 
navnlig mindre indviklet Fremstilling af Lægemidler. Saaledes nedsatte 
den Antallet af destillerede Vande, som hidtil i Følge Farmakopéen af

9. Apoleker Jannik Andersen.

1772 havde været officinelle fra 36 til 21; den fritog Apotekerne for at holde 
paa Lager Hunde-, Hare-, Gedde-, Slange- og Bjørnefedt samt afskaffede 
Halvdelen af de tidligere brugte Blomster, Frø og Rødder, de to Tredje
dele af officinelle Urter.

Aaret efter indtraf den første officielle Takstforandring i fire og tre
dive Aar. Paa Kronprinsens Fødselsdag 1806 udkom en af Sundheds
kollegiet udarbejdet Medicinaltakst, læmpet efter den nye Farmakopé; 
samtidigt bestemte en kongelig Resolution, at Sundhedskollegiet aarligt 
ved November Maaneds Udgang skulde bestemme hvilke Forandringer
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der efter Omstændighederne burde gøres i den anordnede Takst for enkelte 
raa Materialiér eller Simplicia saa vel i København som for andre Apo
tekere i begge Rigerne, og at til den Ende Provinsernes Apotekere skulde 
henvende sig til Kollegiet med Begæring derom, førend Udgangen af Ok
tober Maaned, hvorefter de saaledes af Sundhedskollegiet gjorte Forandringer 
skulde indsendes til Kancelliet for derefter at blive meddelte samtlige Over
øvrigheder til videre Bekendtgørelse for Vedkommende. Taksten blev trykt 
med ti særskilte Rubriker, saa at Apotekerne lige til 1815 for hvert Aar 
kunde tilføje Forandringer i Priserne.

Saa længe kom den imidlertid ikke til at gælde. Den 1. Marts 1808 
forbød Frederik den Sjette Udførsel af alle officinelle Lægemidler, og den

22. April s. A. fik Professorerne .1. D. Herboldt og K. F. Schumacher kongelig 
Befaling til at sætte de i København værende Medicinalvarer i Rekvisition, 
som efter deres Mening udfordredes til at sikre det offentlige mod Manglen 
af disse nødvendige Varer; lidt senere bestemtes det at udelukke 93 Droger 
og Præparater af Farmakopéen. Apotekerne beholdt Frihed til at udsælge 
deres Forraad af dem, men de skulde ikke have nogen Forpligtelse til at 
anskaffe ny Forsyning; siden ben ophævedes Apotekernes Eneret til at 
sælge de udelukkede Varer, saa længe Omstændighederne forbød, at en 
billig Takst kunde sættes for dem.

Ved Plakat af 27. September 1808 avtoriseredes dernæst de to Herrer 
til at konstituere sig som en Medicinalprovideringskommission, der skulde 
oprette almindelige Medicinalvaredepoter, fra hvilke samtlige Apoteker i 
Danmark havde at forsyne sig. Saadanne Depoter indrettedes nu i Køben
havn og Fredericia. Det første skulde forsyne Sjælland, Lolland, Falster 
og omliggende Øer med 41 nærmere betegnede Lægemidler af evropæisk
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og oversøisk Oprindelse; det andet Depots Omraade var den Del af Landet, 
som laa Vest for Storebælt, og det havde kun Udsalg af 23 »indiske« Droger, 
idet man antog, at Jylland lettere end de øvrige Landsdele kunde komme 
i Besiddelse af de Varesorter, der indførtes fra Fastlandet.

Det bestaaende Udførselsforbud indskærpedes paa ny, idet samtidigt 
al videre privat Handel og Omsætning med de vedkommende Varer paa 
det alvorligste blev forbudt.

Der udkom et Tillæg til den gældende Farmakopé, i hvilket optoges 
nogle nye, mindre bekostelige Sammensætninger til Lettelse for de Fattige 
og en detaljeret Forskrift angaaende de Lægemidler, som skulde sættes i 
Stedet for de udelukkede.

t I .A N D E R S E N .

Apotekerne førte mange Klager over Medicinalprovideringskommis- 
sionen, men opnaaede sjældent noget Resultat af deres Besværinger. Særligt 
var Apotekerne i Fyn og Jylland misfornøjede med, at de ofte ikke kunde 
faa de Varer, de skulde bruge, fra Oplaget i Fredericia, saa at de nød
sagedes til at skaffe sig dem andet Steds fra til Priser, der var højere end 
dem, Medicinaltaksten tillod dem at tage i Udsalg; saaledes havde Apo
teker Mau paa Svaneapoteket i Odense 1809 maattet købe Svovl af en 
Købmand til 60 |3 Pundet foruden Transportomkostninger; efter Taksten 
maatte han kun tage 2 $ Pundet i Udsalg; Svovl var paa denne Tid be
slaglagt af Arsenalet til Krudtfabrikation, og al privat Handel med dette 
Stof var forbudt.

Provideringskommissionen formaaede ikke at holde Priserne paa Medi
cinalvarer nede. Den udsendte Lister over sine Udsalgspriser i 1810, 1811, 
1812 og 1813. Af disse Lister fremgaar det, hvorledes Priserne paa de 
allerfleste af deVarer, Kommissionen handlede med, gik i Vejret. Moskus 
og Asfaltsolje gik ubetydeligt ned, Arsenik holdt sig uforandret, en svag
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Stigning, der ikke naaede en Fordobling fandt Sted for Aloe, raffineret 
Kamfer, spanske Fluer og Sabadillefrø; Prisen for alle de øvrige Stoffer 
øgedes, for Lakritsrod endog til det fireogtyvedobbelte.

Prisen paa Sennesblade, Myrra, Kviksølv, Ricinusolje, Brækrod og 
Senegarod fordobledes, paa Raakamfer, Bævergejl, Manna, raa Salpeter og 
Soda tredobledes den. Til fire Gange den oprindelige Pris steg Opium og 
Kinarod, til fem Gange engelsk Salt og Lakrits, til seks Gange Dyvelsdræk 
og Kongekinabark; Kopaivabalsam og Rabarberrod gik til syv Gange, peru
viansk Balsam og Svovl til otte Gange og Kaskarillebark samt renset Sal
peter til den nidobbelte Pris. De højeste Priser naaedes gennemgaaende 
i 1812 og 13.

Medicinaltaksten holdt ikke Skridt med de overordentlige Forhold i 
disse Aar. For 1809, 10 og 11 var der udkommet Tillæg til Taksten med 
nye Priser, men det for 1812 blev ikke færdigt i rette Tid. Københavns Apo
tekere indsendte derfor den næstsidste Dag i 1811 en Meddelelse til Kol
legiet om, at de havde forfattet en Takst, som de agtede at følge fra Nyt- 
aar; Følgen heraf blev et Sagsanlæg; den 12. Avgust 1812 idømtes Stadens 
Apotekere Bøder fra 100 til 500 Rdl. for Overtrædelse af Medicinaltaksten.

Forholdene i Provinserne var naturligvis ogsaa trykkede af de usæd
vanlige Omstændigheder; Apotekerne i Odense maatte lide deres Del. I 
November 1810 tilstillede Stiftsfysikus Boe Bojesen det kongelige Sundheds
kollegium en ham fra Apotekerne Jannik Andersen og Frederik Teodor 
Krtiger i Odense tilsendt Skrivelse om Tilladelse til at forhøje Priserne 
paa deres Varer i Forhold til Kursens Stigen beregnet efter de dem ved 
den kongelige Takst tilstaaede Procent; Bojesen mente ikke at kunne ind
lade sig paa nogen Besvarelse.

Skrivelsen lød saaledes:



112

fføyæble og Delbyrbige
Efr. Stifts=pl}Yfifus Doctor Medicinæ Soyfen i ©benfe.

5ormebelft be baglige tiltagenbe bøfc priifer, ey allene paa ZTiebiciital Darernes 
3nbfjøb, ifølge pengenes flætte Dærbj paa lipis Kiugbeb ingen (Sræubfer pibes, men 
ogfaa paa be 2lrtifler til £ipets førfte Købpenbigbeber, feer pi os nøbfaget, at frenv 
fomme ttteb 5<>reftilling til Deres Dclbyrbigbeb, om 5orf)øjelfe ubj ZTiebiciital ©aften, 
faafrembt ni ellers font ærlige ZTiænb ffal funbe beftaae, (ene nteb en .familie og bes= 
foruben i pore Dage befpife 5 a 6 ZTiaub Solbater, betale be nye S tatters paalæ g og 
be ælberes .forbøYelfer. Disfe (Srnnbe pil pære Doctoren not for at tilftaae os, at 
pores baglige ilbgiptcr, fiben 2laret 1806 fulbfommen bar formeret ftg til oper bet 5 a 
$ boppelte. ^olgelig barbe pores 3'tbtægter ftige i famme 5ort;olb, eller ogfaa forbeden 
paa famme 3ubtægter, ifalb .forliolbet ffulbe pære rigtig, ZTien at ingen af Deelene 
er ©ilfælbct pil De fom Stiftets £æge funbe pibe. De Syges 2lntal, 23yens og Ægnens 
Omfang er ftebfe ben famme, og at ^ovbeelen paa ZTiebicament itbfalg bar forringet 
fig ifteben for at forbebere fig, bette ffnlbe pi meb priis=©ourauterne i Sammenligning 
meb ZTiebiciital ©aften funbe gotgiøre.

3l?PorpeI ben fibfte ZTiebiciital ©aft for bette 2lar, ey par beregnet efter be Kegler, 
at pi funbe bane ben tilbørlige 5°vbeel, tl}i be 1^0 p: C: font berpeb er os tilftaaet er 
tillagt 3ttbfjøbs priiferne ubj 1806, nteb ©illæg af tjpab ©ingene foftebe mere ubj O c
tober f8O9, men uben nogen 2lpance paa bette ©illæg, eller ben forbøyebe prtis, tjporaf 
bet fomtiter, at pi efter benne ©art og beregnings KTaabe paa mange Ztrtifler icfuits 
tjapbe \2  å  20 p: C:; nagtet bette, pare pi bog i 23egynbelfett berpeb uben ©ab, men 
nu berimob, ba pores penge liar forringet fig fiben benne ©aftens Sættelfe fra 3T ß 
b: s: h: c: til 20 ß b: s: h: c: og Iwem ftaar os inbe for be jo eitbttu blioer flettere? 
faa bnrbe pi i bet ZTiinbfte fyape 3^ ß ifteben for 20 ß.

Di tør ogfaa tro, Doctoren pil billige meb os, at efterfom bet par Kongens og 
Kollegiets DiUie, pi maatte liatie bemelbte 5°rbeel ba ©aften blep fat, bør pi ogfaa 
have ben itu, tfcji baobe ©ollegiet troet ©ourfen ey ffulbe liaft mere Stanbljaftigfjeb, 
Ijapbe ben pift icfe Deller gipet os en ftanbliaftig ©aft, ttji fom ©ourfett ftiger og falber, 
maae ogfaa pores © aft ftige og falbe, for at ben fætter p riis  paa alting fan ide 
nægtes. 2tt pores (Sepiuft og ©ab bepeitberer af pengenes Dairbi, ligefaaoel font en 
Købmanbs, fan geller ide nægtes. Del er ben Kongelige ZTiebiciital propiberings ©onv 
ntisfton forfynet meb abffillige Zlrtifler, men deels æ re de m eget dyre , deels haves 
ey F o rra a d  og deels gives d erim ellem  u b ru g b a re  T ing , f. <£f: O leum  ric in i, 
Bals: C opaivæ  og F o l. S ennæ , som  D eres V elbyrd ighed  Selv h a r  lag t D adel 
p aa , ja  Ol. ric in i ey u den  G rund  ren t C asseret. Som bet nu ftebfe bar pæret
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Doctorens alvorlige Villte, i ODereensftemntelfe nteb rores, a t r i  ffulbe auffaffe os bc 
bebfte raae Zliaterial Vare, bror bc inb ra re  at bcfommc og til bnilfeii sombcelbft priis, 
for beraf at tilbcrebe gobe fammeufatte Zlicbicamentcr, tjrilfe De ey allene reb be 
aarlige Vifitationer, men til enfirer Hib fyar lagt for Dagen. 21t r i  ogfaa bar efter* 
fommet benne rores pligt, bet Vibnesbyrb troer r i  at Iiare fortienbt, tfii berfor orer* 
tybes r i af egen Samrittigbcb. Som Deres Velbyrbigbeb altfaa paa ben eene Zfiaabe 
labe 22etfærbigbeben tale for bem, baaber r i  icfe minbre bet ril finbe Steb paa ben 
2lnben, i fyenfcenbe, at nære rores Halsmanb paa behørig Steb, og forge for os, ja 
tillabe os, at tage ben 5orbeel paa Hiebicamenterne Ijrormeb r i fan nære tienbt og 
nogenlunbe ficfere os for total Unbergang. 21t r i  besuagtet fjar libt, og baglig liber 
ftor Hab, bet er inblyfenbe. 2lUe ZTorffe probucter maa r i  tage fra fjam burg: f: <£f: 
£idp ^slanbic: rab. gentiana?, 21(ebicin (Sias, Uetortcr og Kolber. <£n ntaabelig Kasfe 
(Sias fofter allene nbi Hransport og Holb 150 22b 1. font tabes rentub paa benne 21r= 
tifel, ba 3nbfiøbet allene er iftanb til at orerftige Ubfalgsprifen. Doctoren r il  tilftaac 
os llbilligbebett nbi, at nogen 21ianb ffal arbejbe for Zfntct, inb meere nteb Hab, men 
eitbnu nrigtigere er bet at presfe en 2lpotefer bertil, fom besfornben beltolber Xfiibler 
not iltænbe til at Iiolbc fig Sfabeslos ifalb han ey er ligefaa ærlig og famrittigfyebsfnlb 
fom bnelig 2Tianb. ffror let for barn at tage 7 gran Uloschus ifteben for 8*e, en 
ringere, eller minbre (Qrantitet (Eltina til et Decoct ifteben for ben foreffrerene o. f. r . i 
mange Hilfælbe flere og boem er ben bøbelige font forntaaer at ffiemte igiennem bet 
tycfe 5oi'ba?ng tjans Ejanbliitger ffinles nteb? Ejans førfte, nigtigfte og urøcfeligfte 
Ijoreb forntaal, ntaa berfor nære benne, at opfylbe fine pligter paa bet allcr 21øyag= 
tigfte, tlji neppe er nogen 2TCanbs af ftørre Vigtighcb. 5<>r Doftoren beljøre r i ey at 
betaillere benne Scettniugs Vigtighcb ttøyere, ril iefutts berfor ogfaa blobt Ijare fagt ber= 
nteb, at, naar 2lpotlieFeron reb nteb fig S eir puuftuel, at efterfomme bisfe pligter, ba fan 
ban ogfaa uben tilbagcljolb, trygt troe fig berettiget til at erljolbe ben fo rbed  paa fine 
Vare Ijrornteb Ijait fan ra?re tienbt og lere nteb en familie. 3 d e  at trirle  paa Deres 
Velbyrbigljeb jo er af fantme Uleuing, Ijaaber r i  De foreener Deres ©ttffe nteb rores 
paa behørig Steb, og føge at lofe bet tipasfenbe 23aanb font nu i 5 <M 21ar er lagt 
paa 2(potljcfernes formue, famt tillabcr os ittbtil ribere en 2lfrigelfe fra fibfte ZHebiciital 
H aft i bet 5°rljolb font 23anfofa'blerne fiben bens Scrttelfe Ijar forringet fig.

211eb fattb Ejøyagtetfe Ijar r i  ben 2<£re at 
tegne os Deres Ejøyæble og Velbyrbigljebs

©benfe b. j7 . ©ct. 1810. 2Hrbøbigfte
3- 2luberfeu. 5r. HIj. Kriiger.

Kollegiet bad Bojesen om behageligst at tilmelde Apotekerne, at en 
ny og forhøjet Medicinaltakst snart vilde udkomme; det underrettede ham 
tillige om, at Apotekerne i Kjøhenhavn havde faaet af de selv samme 
Varer, som Andersen og Kriiger havde klaget over, og at de ved de nyligt 
afholdte Apoteksvisitationer var befundne gode; Provideringskommissionen 
havde yderligere erklæret, at den kun havde en Sort af de nævnte Varer 
til Salg 203). Dermed henlagdes Apotekernes Skrivelse. To Aar efter blev 
der imidlertid beordret Sagsanlæg mod Andersen og Kriiger for Overtræ
delse af Medicinaltaksten; det synes dog ikke at være blevet tilVirkelighed.

Noget profiterede Andersen dog ogsaa af Krigens Tid, idet han var 
medinteresseret i Odensekaperen Den Snilde204).

Ved Skøde af 11. Juni 1814 erhvervede han en Løkke paa Ejby Mark, 
som endnu tilhører Apotekets Ejer.

8
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Allerede fra 1799 blev der brændt Brændevin paa Apoteket, men i 
1822 anlagde Brændevinsbrænder Niels Simonsen paa sine Lavsbrødres 
Vegne en Politiretssag mod Andersen, hvis Brændevinssalg de vilde have

10. Løveapoteket 1853.

forbudt. Apotekeren søgte da om Bevilling til fremdeles at drive det i 
hans Gaard værende Brændevinsværk, som han i 1812 havde købt fra 
Gaarden Nr. 291 paa Vestergade. Sagen gik til Kancelliet, der i December 
erklærede, at der ikke kunde haves noget imod, at han erhvervede Borger
skab som Brændevinsbrænder dog under Vilkaar, at ban fastnittede Dækslet
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til Kedlen og opførte en Mur omkring denne til Dækslets øverste Rand, 
og endelig at han ikke drev nogen anden borgerlig Næring end den, der 
ved Forordningen af 1. Februar 1797 var Brændevinsbrænderne tilladt samt 
hverken holdt Værtshus eller Skænkestue. En saadan holdtes for Resten 
af Forskellige i Kælderen under Apoteket. Den 8. Januar 1823 løste Ander
sen sit Borgerskab og betalte det med 15 Rigsdaler Sedler.

Huset Nr. 552 Ltr. C. i Hans Jensens Stræde købte Andersen af Dragon 
Poul Poulsen i 1828 (Skøde 4. September) for 200 Rdl.

Af den gamle Klubgaard ejede Andersen Porten og de Fag Hus, der

11. Løveapotekets Officin 1853.

var over den; men da Klubben i 1840 vilde bygge sig et nyt Hus, ønskede 
den at erhverve sig disse Lokaliteter, af hvilke Andersen hidtil havde oppe- 
baaret en aarlig Leje af 8 Rdl.; Apotekeren solgte da sin Part af Gaarden 
for 200 Rdl. og Ret til at benytte Portindkørselen.

Apoteker Andersen gav den 18. Februar 1811 sit Apotek Navnet Løve
apoteket, en Uge efter at Hospitalsapoteket havde antaget Svanen som sit 
Mærke. Fra 1822 var han en Tid lang Overformynder og deltog 1831 i 
Stiftelsen af Fyns Stifts Sparekasse, hvis Direktør han var til sin Død. Den 
14. September 1832 udnævntes ban til Kancelliraad.

I Efteraaret 1852 solgte han Apoteket til cand. pharm. Ernst Gustav 
Lotze for 74,500 Rdl., men han forbeholdt sig Ret til at benytte sit Borger
brev som Brændevinsbrænder ved sin Gaard Nr. 201 paa Vestergade. Til 
1. Maj 1853 fratraadte han Apoteket, og Aaret efter den 12. Maj afgik ban

8*
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12. Løveapotekets Officin 1853.

ved Døden i en Alder af 80 Aar. Han havde da været Enkemand i næsten 
ni Aar, idet hans Hustru var død den 18. September 1845. De begravedes 
paa Kirkegaarden ved St. Knuds Kirke.

En af Andersens Disciple har givet en Skildring af Livet paa Apo
teket i Slutningen af Fyrrerne. Han fortæller om sin strænge Opdragelse 
og sin Læremesters lille, ranke Skikkelse med de skarpe Ansigtstræk, den 
faste Gang og de af Ar gennemfurede Hænder. Den gamle Kancelliraad 
var da en rig Mand, meget praktisk anlagt og stadig i Besiddelse af den 
Arbejdslyst, hvormed han havde styret Apoteket gennem meget vanskelige 
Tider 205).

Digteren Hans Kristian Andersens Moder samlede Urter til Apoteket; 
Sønnen fulgte med, naar hun afleverede sin Høst, legede med Apotekerens 
Børn i Borgestuen, hvor han fortalte Historier og fremstillede Scener af 
sine Drengeaars Komedier. Apotekeren varetog i 1827 Andersens Inter
esser i hans Bedstefaders Dødsbo206).



ERNST GUSTAV LOTZE.
1853-1893.

Fyrretyve Aar i frugtbart Arbejde, der udvikler sig harmonisk paa 
Grundlag af det Fag, der oprindeligt drog Gustav Lotze til Odense. Den 
unge farmacevtiske Kandidat, som havde fortsat sin Uddannelse længe 
efter Eksamenen, og som havde lært af fremmede Landes Forhold, satte sig 
først grundigt ind i de Krav, hans Apotek stillede til ham; han ryddede 
op i alt det gamle, han ikke kunde bruge, og han fornyede Aar efter Aar 
det, han havde under Hænder. Tiden gik; den fyldtes ikke længere af 
den stadigt voksende Forretning, han skabte; mere og mere kom han ind 
i det offentlige Liv, hans By og hans Fag førte. Han satte sit Præg paa 
alt, hvad han fik med at gøre, stærk som lian var ved sin Arhejdsævne, 
sin frodige Rigdom paa Ideer, sin altid vaagne Iver efter at underlægge 
sig nyt Omraade. Han gjorde intet halvt; hvad han satte sig for, blev 
gennemført til den yderste Enkelthed; han forstod at holde alle sine Gøre- 
maal ude fra hverandre og at give dem netop saa megen Tid, de behø
vede; gennem de talrige Pakker skrevne Aktstykker, han har efterladt sig, 
en omhyggeligt ordnet Samling af Dokumenter for hvert Stykke Arbejde, 
offentligt eller privat, han har gjort, kan den, der aldrig har talt med 
ham og ikke har kunnet følge hans Gærning, mens den blev til, Skridt 
for Skridt følge Udviklingen af hver af de Sager, der fyldte hans Liv, 
lige fra de første Overvejelser og Beregninger til det fuldt færdige Resultat.

Hjemme hos sig selv hyggede og udvidede han bestandigt for at skaffe 
mere Plads og bedre Betingelser for det daglige Arbejde; hans By voksede
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sig stor omkring ham, og han havde ogsaa dens stigende Krav for Øje, naar 
han gjorde dens Gælning. Men ved Siden af alle de praktiske Hensyn, 
han altid tog og maatte tage, gik en Stræben efter Lys og Skønhed, som 
gav al hans Færd Glans og Farve. Naar de, der stod ham nær, vil drage 
hans Minde frem, knytter de det til Tanken om Sommerens rige Frodighed; 
da hører de endnu hans Stemmes Klang og ser hans Øjes Lys.

13. C hristiane Lotze f. Boeek.

Lotzes Fader var Farmacevt, Ernst Gerhard Lotze hed han, og han 
fødtes i Hamborg 1768.

Sin Disciplin udstod han hos Friederich Mecklenhurg paa Løveapo
teket i Flensborg, der fra 1717—64 havde været ejet af den ældre Peter 
von Westens Brodersøn Edvard v. Westen, som døde her 12. Februar 1774. 
E. G. Lotze var senere i en Aarrække Laborant paa Hofapoteket i Køben
havn. Herfra søgte han i 1798 om Privilegium som Materialist i Køben
havn, men fik Afslag, fordi Kollegium medicum mente, at Privilegiet vilde 
berøve Stadens Apotekere den Fordel, nogle af dem havde af Material-
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handel med Rigernes Apotekere, hvilken Handel formentlig var sikrere i 
deres Hænder end i Andres, ligesom den gjorde det aldeles unødvendigt 
at have særskilte Materialister etablerede 207). Imidlertid løste han tre Aar 
senere, den 2. December, Borgerbrev som Kommissionær og aabnede en 
Drogehandel i St. Kannikestræde Nr. 45, nu Nr. 10 ved Siden af Borchs 
Kollegium; den 2. Marts 1808 forandrede han sit Borgerskab til en Materia-

14. Gustav Lotze.

lists208). Hans Forretning her havde god Fremgang; en endnu bevaret 
Priis-Courant over Material- og Droguerie-Varer fra 1804 omfatter henved 
halvfjerde Hundrede Varesorter; han noterede f. Eks. Bals. Copaivae til 
10 $ Pundet, Bals. Peruv. til 27 $ og Carmin til 27 $  Unzen, Coralla alba 
til 11 $, Cort. Chinae Begiae til 4 Bdl., Lac Sulphuris til 15$, Opium The- 
haicum til S1/» Rdl., Bad. Bhaharbari til 14 $ 8 p, Bad. Sarsaparillae til 19 $ 
Pundet, Sal. acetosellae til 2 $ 8 p Unzen. Han købte Gaarden i Kannike
stræde og indrettede i Kælderen et Kamferrenseri, der dreves med nogle 
og tyve Kapeller. Under Bombardementet 1807 led Ejendommen en Del
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Skade, Lotze og hans Hustru var paa Færde med Slukningsredskaber, 
naar Bomberne faldt, og frelste saaledes Huset fra fuldstændig Ødelæg
gelse. Et Par Uger efter fik ban foretaget en Vurdering af Skaden for at 
kunne søge om Erstatning, da ban i Mangel af en saadan »for Fremtiden 
vilde blive en i Grunden ruineret Mand «. Af Taksationsforretningen frem-

15. Løveapoteket efter Ombygningen 1853.

gaar, at i Forhusets Kælder blev en Bjælke og tre Skillerum rent sønder- 
slagne; paa første Sal havde to Bomber ødelagt Loftet, otte Vinduesrammer, 
Gulvet og Vægbetrækket samt splintret en Mængde Buder, Tagene baade 
paa Forhus, Side- og Baghus var ganske ødelagte, Bjælker, Lofter og 
Gulve i Baghuset tog megen Skade. De to vurderende Haandværksmestre 
anslog, at der til en Istandsættelse vilde medgaa 352 Bdl. dansk Kurant209). 
Lotzes Nabogaard, Borchs Kollegium, lykkedes det Englænderne at faa 
skudt i Brand; Kollegiet blev først genopført i 1824; indtil dette skete, var 
Lotze Lejer af dets Have.
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I 1833 afstod Lotze Forretningen til Th. Lose og Schlick, der tretten 
Aar senere flyttede til Kronprinsessegade; selv tog han Bolig i Ejendom
men Nr. 193 (nu Nr. 15) paa Hjørnet af Teglgaardsstræde og Nørrevold
gade, som han køhte, og her døde han 29. Oktober 1849.

Lotze var først gift med Karoline Henriette Rosalie Kleinstiiber, hvis 
Fader var Hofmekaniker i Gotha; hun døde 21. Februar 1821. Tre Aar

1G. Løveapotekets Officin (1903).

efter, den 15. April, ægtede Lotze sin afdøde Hustrus Søster Charlotte Kri
stine, født i Gotha 15. Marts 1787; hun var Enke i fire og tyve Aar, til
bragte en lang Aarrække hos sin Søn paa Løveapoteket i Odense og døde 
her den 23. April 1873.

I det gamle Hus i Kannikestræde fødtes Ernst Gustav Lotze den 14. 
December 1825. Fem Aar gammel kom han i Skole hos en Enkefru 
Dietrich i Landemærket Nr. 178 og 179 (nuværende Nr. 9) lige overfor 
Trinitatis Kirke. I to Aar erhvervede han sig sine første Kundskaber her, 
hvor en halv Snes Drenge og Piger udgjorde hele Børneantallet. Derefter 
blev Lotze sal i Borgerdydskolen.
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I det Udkast til en Selvbiografi, han har efterladt sig, bruger han 
meget stærke Ord om dens Bestyrer, den bekendte Professor Mikael Niel
sen. Han siger: »Jeg begyndte straks paa Latin, og da jeg var kommen 
op i fjerde Klasse, overtog Nielsen selv dette Fag, i hvilket vi havde et 
aldeles overvejende Antal Timer. Nielsens hensynsløse, næsten tyranniske

17. Løveapoteket efter Ombygningen 1871.

Maade at behandle Drengene paa kulminerede i hans Behandling af mit 
Hold, og da jeg var livlig og oplagt til Spillopper, gik det oftest ud over 
mig; jeg fik ofte Bank og mange NB. for Uopmærksomhed, i hvilken det 
jo var en let Sag at gribe En, naar der netop skulde lægges an derpaa; 
da hvert NB. var — 6, gik det forholdsvis daarligt. Latin lærte jeg 
alligevel en hel Del af, men da mine Forældre ikke var fornøjede med, 
som det gik, blev jeg taget ud af Skolen og sat i Borgerdydskolen paa
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Kristianshavn.« Her blev Lotze straks Duks til Trods for Nielsens Ud
talelse om, at han aldrig blev til noget.

Efter at være bleven konfirmeret — til sin store Sorg paa Tysk i 
Petri Kirke — blev Lotze i Avgust Discipel paa Vajsenhusapoteket hos 
Johan Daniel Herholdt Groth; fem Aar efter tog ban Medhjælpereksamen, 
blev endnu et halvt Aar paa samme Apotek og læste derpaa til Kandidat-

18. Løveapotekets lille Laboratorium.

eksamen, som han bestod i 1847 med Laudahilis. Under Studietiden 
havde han af og til vikarieret paa Kong Salomons Apotek. I de første 
fire Aar efter Eksamenen var han Amanuensis ved den polytekniske Lære
anstalts Laboratorium, der den Gang var fælles for Læreanstaltens og 
Universitetets Studerende, først hos Professor Zeise, derpaa hos Professor 
E. A. Scharling, der begge var Farmacevter. Samtidigt manuducerede han 
Farmacevter og Polyteknikere og deltog flittigt i den 1841 stiftede farma- 
cevtiske Forenings Liv. Han meldte sig ind i den straks efter allagt 
Eksamen (14. November 1847) og stillede med det samme sine Æ vner til
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Foreningens Raadighed. Til det første Julegilde i Foreningen, den 7. Januar 
1848, mødte han med to Viser; i den ene af dem siger Lotze, der senere 
skulde lede saa mange Sammenslutninger af forskellig Art:

Enighed du gjør stærk!
Stort eller lidet Værk,
Intet kan uden dig lykkes.
Hersker du mellem os,
Da kan vi byde Trods,
Naar vi af Andre mon trykkes.

Til Juletræet det følgende Aar (den 3. Januar) skriver Lotze atter en 
Sang, hvori han minder Vennerne om, al det er Tid, at Morter og Pistil 
skal hvile; derefter kommer det for Foreningens Aand betegnende Vers:

Hvad enten Fattig, nu eller Rig,
Hvad enten Herre eller Tjener,
Den ene er jo den Anden liig,
Vi ingen Rangforordning kjendcr;
Her Skinnet intet Udslag gjøre tør;
Kun Ære den, som Ære hør og hør.

:j: Som Lov skal staac;
»Store eller Smaae,

Her Frie, Lige, Brødre være«. :|:

I Farmacevtisk Forening mødtes haade Apotekere og Medhjælpere. 
Visens sidste Vers har Hentydning til de den Gang raadende patriotiske 
Stemninger og viser Forfatterens politiske Sindelag, han opfordrer til at 
tømme en Skaal

»For Danmark indtil Eid’rens Vande«.

Det var dog ikke hlot ved festlige Lejligheder, at Lotze var virksom, 
han tog ogsaa sin Del af Foreningens alvorlige Opgaver. I 1848 holdt 
han tre Foredrag. Det første handlede om Kloroformens Fremstilling i 
store og smaa Partier, dens Egenskaber o. s. v .; Foreningens Protokol med
deler, at Lotze overlod Selskabet en lille Portion Kloroform som Ejendom, 
ligesom han ogsaa skænkede det Manuskriptet til Foredraget, der ikke er 
blevet offentliggjort. Kloroform var den Gang ny som Lægemiddel, i 1847 
anvendtes den første Gang som Anæstetikum, den blev optaget i den danske 
Farmakopé 1850 og kostede den Gang 45 |3 for 20 Gram, Prisen paa den



125

samme Mængde er for Tiden 16 Øre. Kloroform spiller nu en fremragende 
Rolle blandt Firmaet Gustav Lotzes Præparater.

Lotzes andet Foredrag drejede sig om Kulstofkloriderne, var altsaa en 
Fortsættelse af det første; det tredje behandlede Karlsbadsalt, ledsagedes af 
Analyser og indeholdt Bemærkninger mod en af den senere Apoteker i Tern- 
drup, cand. pharm. Monrad Matzen, forfattet Afhandling om samme Æmne.

I 1849 bestred Lotze to af de i Foreningen afholdte tre Foredrag. 
Han talte om de overhedede Vanddampes Anvendelse til Fedtstoffernes 
Dekomposition og om Ravsyrens Fremstilling af æblesur Kalk samt om 
Dannelsen af vandfri Salpetersyre ved Indvirkning af tør Klorluft paa tørt 
salpetersurt Sølvilte.

Det følgende Aar berettede Lotze om de overhedede Vanddampes over
ordentlig vigtige Anvendelse i mange tekniske Arbejder, om de elektro
magnetiske Telegrafer og om blanket Enebærolje. I 1851 talte han i fire 
Møder om Aeronavtikens Historie fra Oldtiden til den nyeste Tid, han 
foreviste- samtidigt Tegning af Pelinis Flyvemaskine og Generalkort over 
de vigtigste Arter Luftballoner; dernæst om Tændmassen til Friktionsfyr
stikker og deslige pyrotekniske Fabrikata i Almindelighed; Aaret efter ind
ledede ban en Diskussion om den farmakognostiske Afdeling i Canstatts 
Pharmaceutiseher Jahresbericht for 1850.

Disse Foredrag viser, hvorledes Lotze søgte at udvide sine farmacev- 
tiske Kundskaber og hans Bestræbelser for paa Grundlag af dem at er
hverve sig Indsigt i tekniske Forhold. Han tik senere rig Lejlighed til i 
det store og praktiske at fortsætte sin Ungdoms Arbejder.

Lotzes Arbejde for den farmaeevtiske Forening indskrænkede sig 
imidlertid ikke til det nu fortalte. I 1818, 49 og 51 var han Medlem af 
dens Bestyrelse, i 1818 sad ban sammen med Grosserer, cand. pharm. 
Tb. Lose og den senere Ejer af Aabenraa Løveapotek, cand. pharm. Peter 
Kristian Stisgaard (død i Odense 24. August 1893) i et Udvalg, der skulde 
revidere Foreningens Love. Aaret efter ordnede han en Prøvesamling paa 
200 Droger, som var skænket Foreningen af Dr. pluk, cand. pharm. Kristian 
Marinus Paulsen. 1850 foreslog Lotze, at Foreningen skulde lade afholde 
botaniske Udilugter for Apoteksdisciple; saadanne kom ogsaa i Stand i de 
følgende Aar, til at begynde med under Ledelse af Botanikeren, den senere 
Grundlægger af Albanibryggeriet i Odense Tb. Schiotz; han fik ligeledes 
vedtaget at der skulde offentliggøres Beretninger om Foreningens Virk
somhed, hvilket dog ikke skete før nogle Aar senere.

Ved sin Afrejse fra København i Foraaret 1853 synes Lotze at have 
udmeldt sig af Foreningen210).
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Ogsaa for det farmacevtiske Understøttelsesselskab gjorde han sig nyttig. 
I 1852 var ban Medlem af en Komité, der udarbejdede væsentlige Æ ndrin
ger i Selskabets Love, som senere vedtoges; fra 1. Januar 1851 og til sin 
Død var han dets Provinskasserer for Fyn.

I Begyndelsen af 1852 foretog Lotze en Rejse til England, Frankrig 
og Tyskland, privatiserede dernæst et halvt Aars Tid og købte om Efter- 
aaret Løveapoteket i Odense for 74,500 Rdl.

19. Overgade Nr. I, (i, 8 og Kl for 1871.

I Følge Købekontrakten af 6. Oktober solgte Andersen Rygningerne 
(assurerede for 14,000 Rdl.), Apoteket, alle Farmakopéer samt Haandbøger, 
alle Kompositioner, Apotekspersonalets Senge med Sengklæder, Brænderiet 
med samtlige Kedler og Kar, den paa Overtagelsesdagen i Gang værende 
Brænding samt Mælkeriinvenlariet og de i Haven værende Lysthuse, Træer 
o. s. v., et Hus i Hans Jensens Stræde, den sydlige Del paa ca. lO'/s Td. 
Land af Andersens Løkke udenfor Frederiks Bro ved Nyborgvejen, lo Fag 
Hus for Enden af Klubbens Gaard. Køberen fik endvidere alle de til 
Kolonialhandelen hørende Varer og andre Genstande samt tolv Køer og 
en Arbejdsvogn.
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I Vinteren 1852—53 gjorde Lotze Tjeneste paa Kong Salomons Apotek 
i København, og 1. Maj 1853 overtog lian sit Apotek, hans Bevilling er 
dateret 11. Juni s. A.

20. Overgade Kr. 4, G og 8. 1903.

Samme Dag han underskrev Købekontrakten indrettede Lotze sin første 
Kassebog for Løveapoteket; i Vinterens Løb noterer han her forskellige 
Erhvervelser til sin fremtidige Ejendom, saaledes en Ammoniakretort til 
10 Rdl. 4 Apotekets Ur til 30 Rdl.; den første Maj 1853 tager han dens 
Indtægtsside i Brug, idet han indfører sin første Dagskasse med 12 Rdl. 
2 ty 1 j3. Straks efter log han fat paa de store Ombygninger, som heskæf-
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tigede ham til hans sidste Aar og blandt andet medførte, at Apotekets 
Facade tre Gange skiftede Udseende.

Paa det gamle Apotek kom man ad en høj Trappe op i en Gang, der 
gik paa tværs gennem Huset; til højre i den var en Bække høje Vinduer 
med smaa Bilder, de to Vinduer sad i Døre, gennem hvilke man kom 
ind i den meget lidt rummelige Skranke, hvorfra der var Udsigt til Apo-

21. Rum i den slore Lagerbygning.

tekslokalet med dobbelt Beceptur ved Pillen mellem de to Fag Vinduer 
til Gaden, Arbejdsbordet med Skuffer paa Gulvet, den tre Etagers Kakkel
ovn, Beoler med Træbøsser og Flasker og Vaskekummen med Løve
hovedet. Her foregik Medicinalhandelen og Udsalget af den ikke ringe 
Mængde Brændevin, som Apotekets Brænderi tilvirkede; Brænderiet, der 
omsatte for omtrent 300 Bdl. om Maaneden, nedlagde Lotze efter et Aars 
Forløb, men allerede i den første Sommer forandredes Apotekslokalet, saa- 
ledes at Skranken kom til at gaa parallel med Gaden, Indgangen byttedes 
et Fag mod Øst og førtes lige op til Apoteket, en Beceptur anbragtes ved
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hvert af Vinduerne, der gjordes større; Apotekets løse og faste Inventar 
fornyedes helt igennem; blandt Lotzes første Udgifter var 50 Rdl. til Møbler 
til Vagtkamret, som tidligere var under Hovedtrappen; det gamle Møble
ment var ved Overdragelsen vurderet til 10 Rd. Kælderlokalerne gibsedes, 
de gamle Nedgange til dem fra Gaden afskaflfedes, og nye Vinduer indsattes, 
Laboratoriet indrettedes med Dampkedel, nye Kogeapparater o. s. v. Ved

22. Løveapotekets Gaardsplaris mod Nord.

den første Visitats i Lotzes Tid (30. December 1853) bevidnede Fysikus 
Emil Aarestrup og de andre tilstedeværende Læger den nye Apoteker deres 
Anerkendelse af lians med store Omkostninger forbundne Restræbelser for 
at bringe et Provinsapotek i en saa komplet og mønsterværdig Tilstand.

Denne første Ombygning af Apoteket tilendebragtes den 19. November 
1853, paa hvilken Dag Lotze i Kassebogen bar noteret: Det nye A potek, 
K assen 49 Rdl. 2 i de følgende Aar bar ban stadigt i Kassebogen ved 
den 19. November tilføjet A a rs  dagen  og saaledes tilkendegivet, at han 
blev ved at tillægge denne Dag en særlig Retydning.

9
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Ved Avklionen i Andersens Dødsbo 1854 købte Lotze Besten af hans 
Ejendom ved Nyborgvejen med tilhørende Hos, omtrent 15 Tdr. Land.

I 1871 ombyggedes Apoteket paa ny; herved udvidedes Officinet be
tydeligt, og Husets Facade forandredes. Andersens gamle udskaarne Træ
løve over Døren erstattedes med en ny; men den lindes endnu bevaret 
paa Apoteket.

23. Løveapotekets Have og B ygninger til G aarden. (Efter Maleri.)

Ved denne Lejlighed modtog den østlige Sidefløj med Apoteket tjen 
Tilbygning, hvori Laboratoriet indrettedes, den første Benaissancegavl viste 
sig i Gaarden, Lotze satte paa den sit Firmas Mærke G. L. med Slange
staven og Aarstallet for dens Tilblivelse.

I 1873 købtes en tilstødende Ejendom paa Fisketorvet Nr. 9; hvor 
Lotze senere indrettede en Materialhandel, som nu er overdraget Hr. exam. 
pbarm. Engelsen; Ejendommen tilhører dog fremdeles Etatsraadindc Lotze.

1879 nedreves Sidehuset til venstre i Gaarden, hvor Brænderiet havde 
været; paa dens Plads indrettedes en Kassematkælder; den vestlige Side-
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Iløj modtog en Tilbygning og prydedes paa samme Maade som den til
svarende Fløj. I Gaardens Vestside opførtes en mindre Bygning, hvori 
nu Kapsel-, Pille- og Pastilfabrikationen foregaar; i Murene indsattes nogle 
af Lertavlerne fra Apotekets gamle Facade. Over Nedgangen til Kælderen 
indsattes en i den gamle Bygning forefundet Bjælke med Oluf Bagers Bo
mærke og Aarstallet 1572. Ved disse Byggeforetagender kom enkelte

24. Løveapotekets D anipstøderi.

andre Fortidslevninger for Dagen saaledes en i Mejborgs Gamle danske 
Hjem gengivet Vægdekoration fra Frederik den Andens Tid; paa en Bjælke 
i det gamle Laboratorium fandtes under Forskalningen en Række religiøse 
Indskrifter paa Dansk, Tysk og Latin.

1881 købtes en mindre Naboejendom, Nr. G paa Overgade, og del føl
gende Aar Klubbygningens Portparti, noget af dens Gaardsplads med nogle 
gamle Bygninger samt dens Have, der var udlejet til Tømmerplads, for 
25,000 Kr. og 135 Kvadratalen af Apotekets Grund. De nye Erhvervelser 
nedbrødes og genopførtes i Renaissancestil. Efter at Oluf Bagers gamle

9*
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Gaard Jordan i 1889 var blevet købt og ombygget, havde Gustav Lotzes Ejen
domme mod Overgade faaet det Ydre, som endnu er bevaret, og som an
tageligt endnu i lange Tider vil give denne Del af Byen sit Præg.

Allerede 1880 var den store Lagerbygning mod Nord i Gaarden bleven 
forsynet med ny Gavl, to Aar efter forlængedes den tilstødende Sidebygning 
mod Vest og sattes i Forbindelse med Lageret, paa samme l id som en

25. Løveapotekets analytiske Laboratorium.

Hegnsmur opførtes mod Klubbens Gaard, og en ny Lagerbygning med Stald 
og Vognskur byggedes paa Grundens østlige Del. Haven, der hidtil havde 
været lukket med et lavt Træstakit, forsynedes med et pynteligt Jærngitter, 
dets Portstøtter prydedes med to Løver af Klokkemetal, dets Portlaager med 
Gustav Lotzes og Hustrus Monogrammer. 1887 opførtes et nyt analytisk 
Laboratorium og indrettedes særlige Lokaliteter til Fremstilling af aseptiske 
Forbindstoffer. Det samlede Bygningskompleks mundede nu ud til tre 
Gader og havde et samlet Areal af over 27,000 Kvadratalen.

Hermed var i det væsentlige Lotzes Byggevirksomhed lier afsluttet;



133

han havde frembragt et Hele, hvori de enkelte Led naturligt føjede sig 
ind; der var let Forbindelse mellem alle den store Virksomheds forskellige 
Afdelinger, til alle Sider knejsede de svejfede Gavle med Firmamærket og 
Aarstal, som betegnede vigtige Afsnit i en arbejdslykkelig Mands Historie.

Allerede et Par Aar efter sin Overtagelse af Løveapoteket begyndte 
Lotze at forsyne de nærmeste Apotekere med Droger og Kemikalier; fra

26. Løveapotekels Kloroforniværk og Krystall isationshus.

1860 regnede han selv sin Storhandels og Fabrikations egentlige Begyn
delse.

1858 udstillede han ved Fyns Stifts Industriudstilling kemiske og tek
niske Præparater, fremstillede i Apotekslaboratoriet; disse Sager nød stor 
Anseelse og fandt ogsaa Afsætning i København. Særligt fremhæves Eau 
de Cologne, Extrait des Millelleurs, Kamtin, Belysningsvæske og Alizarinblæk.

1863 udstillede Lotze ved Landmandsforsamlingen i Odense og fik 
Sølvmedalje for Kemikalier og tekniske Artikler til landøkonomisk Brug 
saml tørrede Lægeplanter baade vildtvoksende og dyrkede.
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1865 var der atter Industriudstilling i Odense; her fik Lotze Sølv
medalje for de udstillede rene Præparater, vel behandlede Frugtsafter og 
fortrinlige, stødte Krydderier; hæderlig Omtale for Graastensæhler.

Ved Landmandsforsamlingen i København 1869 erholdt han atter 
Sølvmedalje for tørrede, officinelle Planter.

1872 var Lotze Dommer ved Kunst- og Industriudstillingen i Køben-

27. Løveapotekets Salthus.

havn og fik Medalje af første Klasse for sin omfangsrige Tilvirkning af 
farmacevtiske, tekniske og kemiske Præparater.

Lotze var blandt Indbyderne til den almindelige fynske Industri- og 
Landbrugsudstilling i Odense 1885; han havde Sæde haade i Forretnings- 
og i Dommerudvalget og fik Sølvmedalje og Æresdiplom for levende 
tropiske, medicinske Planter og Krydderiplanter og for farmacevtiske, tek
niske og kemiske Præparater.

Sølvmedaljer og hædrende Omtale havde han endvidere erhvervet 
sig ved Udstillinger i Nykøbing paa Falster (1872, Orlean og Ostefarve),
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og Amsterdam. 1866 var han Dommer og Udstiller ved Udstillingen i 
Stockholm.

I 1888 deltog Gustav Lotze i den nordiske Kunst-, Landbrugs- og 
Industriudstilling i København haade som Dommer og Udstiller udenfor 
Bedømmelse. Hans Udstillingsmateriale repræsenterede en Værdi af 6000 Kr. 
og omfattede de vigtigste af hans mangfoldige Præparater, som han selv 
opgiver saaledes: Kloroform (med en aarlig Produktion af omtr. 4000 8),

28. Løvcapotckcls A innioniakvivik.

Bromkalium, Jodkalium, svovlsurt Natron (100,000 8  om Aaret) svovlsur 
Magnesia, Jærn-, Zink-, Mangan-, Sølv-, Bly-, Kobber-, Vismut-, Kviksølv- 
og Guldsalte, Antimon- og Arsenpræparater. Af de tekniske Præparater 
fremhæves særligt Ammoniakvand, hvoraf fremstilledes 4—500 Balloner 
om Aaret. Endvidere fremstilledes Alkohol indtil absolut 100° Tr., Kro- 
lonolje, Mandelolje, Maltekstrakt, Kødpulver, Agernkakao, Smørfarve, Sozo- 
dont, Parfymer. Af Pulvere og maskinskaarne Droger fremstilledes aarligt 
150,000 ‘8. Dampkraften leveredes af tre Maskiner paa tilsainmen 25 Hestes 
Kraft. Medens Lotze i 1872 beskæftigede 9 farmacevtiske Kandidater,
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3 Kontorister, 14 faste Arbejdere, 5 Kvinder og 2 Drenge, ialt 33 Personer, 
er Personalet i 1888 vokset til 61 Mennesker, hos Firmaet Gustav Lotze 
arbejdede 9 farmacevtiske Kandidater, 16 Kontorister og Ekspedienter, 
1 Maskinmester, 5 Haandværkere, 27 faste Arbejdere, 2 Kvinder og 1 Dreng.

I det foregaaende er flere Gange nævnet Apotekets en og en halv 
Tønde Land store Have, en af Odense Bys Seværdigheder, med en over-

29. Løveapotekets store Laboratorium.

ordentlig Rigdom af Planter paa Friland og i Drivhuse. Med Rette be
tegnede Lotze den som et videnskabeligt Apparat i Forretningens Tjeneste; 
saa længe den bestaar, vil den være det smukkeste Mindesmærke’tom hans 
Kærlighed til Planternes Verden og til det Fag, som var hans, og som 
henter mangfoldige af sine Frembringelser i Skov og Mark og paa de høje 
Fjælde Jorden over.

Over den vidtstrakte Gaardsplads færdes Dagen lang Løveapotekets 
travle Arbejdere, fra Officin til Kontor, fra Kapselfahriken til de vidtløftige 
Lagerrum i Kældere og paa Lofter, fra Maskinhus til Støderi og Lahora-
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torier; under Halvtaget til venstre suger Vandet i store, afsvalede Jærn- 
cylindre Ammoniakluften til sig, i Fabrikens talrige Rum finder mang
foldige Omdannelser Sted. Sindrige Høreapparater drejer om deres Akser 
i mægtige Pander, hvori sundt Okseblod forvandles til Lægedom for 
svage Mennesker, vældige Kar fyldes med spejlblank Lud, hvoraf det 
hvide Glaubersalt skilles ud i blinkende Krystaller, (Centrifugen befrier

30. Løveapotekets Have mod Nord.

det fra den overflødige Væde, det lægges paa de udstrakte Tørreflader og 
vendes med store Skovle, indtil al Fugtighed er forsvundet; fra Kloroform
værket udsendes et af de fineste Produkter, Verdensmarkedet kender; 
Gryder, Kedler, Destillerpander, Kolber og Retorter fyldes med Urter, med 
Frø og Rødder og Blomster, med Metaller, Syrer og Raser; ved egen eller 
tilført Varme opstaar en Mængde Væsker i alle Farver, Salte i skinnende 
hvidt, i blaat og gult og rødt; ved fine Prøver fastslaas deres rette og gode 
Egenskaber, før de sendes ud i Landet.

Mod Slutningen af Dagen i Sommer og Efteraar viser sig i Gaarden
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Koner og Børn med deres Høst, Sække fulde af Bukkeblade, Kamillens 
og Hyldens Blomster, Kalmus- og Burrerod, Løvetand og Bulmeurt, der 
spredes til Tørring paa alle Lofter og siden danner Grundlaget for megen 
farmacevtisk Virksomhed i Landets Apoteker.

Vogne kører ud og ind, Dampfløjten lyder til de beskikkede Tider, 
overalt høres de dumpne Drøn fra Pulveriseringsanstaltens Dampstødere, 
de mekaniske Sigters evige Baslen.

31. Løveapotekels Have mod Øst.

Men stille og fredlyst ligger den store Have som Baggrund for al 
Travlheden. Her straaler Solen over grønne Plæner, blinker i Træernes 
Løv, kalder alle Blomsters Farver frem og spiller i stærke Glimt fra Vækst
husenes Hav af Ruder.

Tæt indenfor Gitterporten er store og smaa Sten stablede op i smukke 
Grupper; deres Underlag af Muld og deres jordfyldte Sprækker er Vokse
steder for Hundreder af Planter, mange af dem hentede fra fjærne Egne. 
Her trives Dryas octopetala og Drummondi, Saxifraga longifolia, Edelweiss, 
Betula nana, Salix retieulata, Ampelopsis Weitehi, Helianthemum, Silena-
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arter, Entiancr og Ranunkler; fremdeles Podophyllum peltatum, Opuntia 
Raffmesquiana og mange Sedumarter.

Paa et større Jordstykke, omgivet af Stenhøje, er Jorden bortført til 
en Dybde af fire Fod, dernæst er der paafyldt to Fod Mosejord omkring 
el lille Vandbassin med Springvand; i Bassinet er anbragt Nuphar advena 
og Nymphæa pygmæa alba. I Mosejorden er indplantet Azalea, Rhodo
dendron, Kalmia, Ledum palustre, Myrica gale, Cletbra, Andromeda, Per-

32. Løveapotekets Have mod Syd.

nellia, Rbodora, Daphne, Xantborrbiza, Priva laevis, Tyttebær, Blaabær, 
Melbær, Multebær, Fritillaria Meleagris, Frytbronium foruden adskillige 
Ranunkler, Primulaer og Fntianarter.

Af Havens sjældnere Træer skal nævnes Gymnocladus canadensis, 
Pterocarya caucasica, Paulownia imperialis, Virgilia lutea, Liriodendron 
tulipifera, Catalpa speciosa, Halimodendron purpureum og argenleum, 
Broussonetia papyrifera, Koelreuteria paniculata, Magnolia Soulongeana, 
Betula pendula Edwardi; lier findes endvidere Bambusa, Eulalia argenlea 
fol. marginata, Eulalia japonica og Eulalia zebrina.



140

Drivhusenes samlede Længde er 308 Fod, deri indbefattet to omtrent 
30 Fod høje Palmehuse. De indeholder en Rigdom af Bregner, Palmer, 
Kaktus, Roser og Orchideer; mangfoldige tropiske Nytteplanter er repræ
senterede, saaledes de Heste offieinelle; de udgør en overordentlig kostbar 
og sjælden Samling, lærerig for Enhver, der for sit Studiums Skyld eller 
af Tilbøjelighed ønsker Adgang til at kende fremmede Landes Planteverden.

Ikke blot den skønne Have ved Apoteket var Genstand for Lotzcs 
Omsorg; paa Landstedet og dels Jordtilliggende ved Nyborgvejen anvendte 
han et betydeligt Arbejde og frembragte her de i Danmark enestaaende 
Plantager af medicinske Planter. I 1882 opførte ban nye Bygninger her
ude; deres fire Længer indeholder Beboelse for Bestyreren, Stalde og øvrige 
Bum for del Landbrug, hvortil 13 Tønder Land af Arealet er udlagt. De 
øvrige 12 Tønder Land anvendes som meget rigt udstyret Frugt- og Køk
kenhave samt til Dyrkning af Lægeplanter. Her findes Agre med Konge
lys, Bulmeurt, Kamille, Pigæble, Galnebær, Salvie, Lavendel, Pebermynte, 
Jordhumle, Hjulkrone, H jærtensfryd, Korbendikt, Malurt, Merian; Som
meren igennem beskæftiges flere end 100 Kvinder og Børn med Indhøstning 
af de forskellige Plantedele, som siden tørres under Lofternes Skifertag. 
Over Ejendommen passerer et Vandløb; Vandet herfra kan ledes ind paa 
et dertil indrettet Jordstykke, hvor det om Vinteren fryser til Is, som 
bruges i den store Virksomhed.

Hele Arealet er indhegnet af en Tjørnehæk, mod Vest er plantet et 
Læbælte, og Frugthavens lige og brede Gange er afgrænsede med Frugt
træer og Bærbuske. Paa begge Sider af Hovedvejen op til Bygningen er 
plantet Rødtjørn, langs en anden Vej vokser smukke Bøn.

Glæden over det store Arbejde, som er nedlagt i de nu skildrede Fore
tagender, delte Gustav Lotze med sin Hustru Christiane Boeck, født den 
12. September 1832, Datter af konstitueret Guvernør i Serampore Johan 
Christian Boeck og Sophie Christine Schou; deres Bryllup fejredes den 
12. September 1855.

Lotzes fremragende Arbejde paa egen Grund førte til en omfattende 
Virksomhed i det offentlige Liv. Fra Januar 1859 fungerede han som 
Eksaminator ved Medhjælpereksamenen for Fyns Stifts Fysikat, indtil den 
nye Eksamen indførtes syv og tyve Aar senere og henlagdes til København. 
Han deltog i 1860 i de skandinaviske Naturforskeres ottende Møde i Kø
benhavn, hvor han meddelte en kort Beretning om vegetabilsk Pergament 
og fremviste Prøver af det.

I 1867 holdt Danmarks Apotekerforening Generalforsamling i Odense; 
her valgtes Lotze til Medlem af Direktionen, og Mødets Deltagere besaa
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Løveapotekets Have, som allerede da var rigt forsynet med interessante, 
indenlandske Planter. Han kom hurtigt til at spille en Rolle i Foreningen, 
hvis Generalforsamlinger han gjorde tiltrækkende ved Foredrag og Frem
visninger. Ved Mødet i Aarhus 1869 var han saaledes Ordfører for 127 
Kaldsfæller, paa hvis Vegne han overrakte Foreningens Formand, Assessor

33. Plantage med Bulmcurt (Ilyoscyamus niger L.).

pharm. S. M. Trier, et Legat paa 1000 Rdl. til Tak for hans femogtyve- 
aarige Virksomhed som Foreningens Stifter og Leder og som Redaktør 
af Landets første farmacevtiske Organ; ved samme Lejlighed holdt Lolze 
Foredrag om Kaliindustrien i Stassfurt; i 1871 kritiserede han den danske 
Farmakopé og foreslog udarbejdet Forslag til Ændring af Medhjælper
eksamenen. Aaret efter afløste han Trier som Formand; da Generalforsam
lingen i 1871 afholdtes i Odense, kunde Lotzc opvise 33 forskellige Arter 
af Lægeplanter fra sine Plantager og 76 Arter i Drivhusene; det følgende
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Aar fremviste han paa ny dyrkede officinelle Planter og talte om deres 
Virkning i Forhold til de vildt voksende; det følgende Aar behandlede 
han atter Undervisningsspørgsmaal, og i 1878 fremkom Foreningens Kom
mentar til Bekendtgørelsen om Medhjælpereksamen af 1849. Til sin Død 
var Lotze Apotekerforeningens Formand; han varetog dens Interesser med 
Kraft og usvækket Iver; kort og klart fandt han Udtryk for sit Stand
punkt i den Mangfoldighed af Sager, der trængte sig frem i Aarenes Løb.

Her skal ogsaa nævnes hans Haandkøbstakst (1875) og hans Bogføring 
for Apotekere (1889).

Da i 1872 Fonden til det farmacevtiske Studiums Fremme blev dannet, 
var han en af Indbyderne til dens Oprettelse, og han var fra samme Aar 
Medlem af dens Bestyrelse.

Lotze deltog i den internationale farmacevtiske Kongres i London 
1881, hvor han blev Medlem af en Kommission, der skulde tilvejebringe 
ensartede Kegler for Styrken af stærkt virkende Droger og deres Præpa
rater; i 1885 var han til samme Kongres i Bruxelles, fungerede som Vice
præsident og holdt et Foredrag: Observations sur l’essence de canelle de 
Chine; under sit Ophold her blev han Æresmedlem af Société royale de 
Pharmacic de Bruxelles, af Société de Pharmacie d’Anvejjs og af Société 
de Pharmacie de Gand, allerede i 1881 var han hieven Æresmedlem af 
Allgemeine oesterreichische Apotekerverein. Medlem af Svenska Läkare- 
Sällskabet i Stockholm blev han 21. Maj 1878.

Han har endvidere deltaget i arkæologiske Kongresser, Jærnbanekon- 
gressen i Bruxelles 1885 og i Sejlsportsstævner.

Skønt Lotzes Fagfæller saaledes i en lang Aarrække lagde Beslag paa 
hans Tid og Arbejde, fik han dog ogsaa Lejlighed til at udfolde en stor- 
slaaet Virksomhed for Odense Bys Vel.

I 1859 foranledigede Lotze Oprettelsen af Dampkøkkenet og Bade
anstalten i Albanigade; han havde den daglige Bestyrelse af denne Institu
tion, indtil den 1867 udlejedes; i 1884 blev den nedlagt.

Fra 1. Januar 1863 var Lotze Medlem af Sundhedskommissionen, 
valgtes samme Aar ind i Bestyrelsen for de Fattiges Kasse i St. Knuds 
Sogn og blev ligeledes Medlem af en Komité, der skulde kontrollere Gas
sens Lysstyrke; han foretog med selvkonstruerede Apparater en indgaa- 
ende Undersøgelse af Gassens Tryk og Lysævne og aflagde mundtlig Be
retning derom i Byraadet. Dette Arbejde blev Indledningen til hans senere 
fremragende Virksomhed her. I 18G4 valgtes han ind i Raadet og fik hurtigt 
Arbejde nok. Gennem de følgende ni og tyve Aar fungerede han i alle 
Udvalg undtagen Skoleudvalget, saaledes i det for Kanal- og Havnevæsenet
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under betydelige Udvidelser og Uddybningsarbejder; ban var Formand i 
Udvalgene for Markvæsenet, Fattigvæsenet, de tekniske Anliggender og 
Teatret. Overalt satte hans Virksomhed dybe Spor. Blandt andet gennem-

34. Odense Musæuni.

førte han straks efter at være bleven Formand i Teaterudvalget en Række 
Foranstaltninger mod Brandfare, Tid efter anden fik han fornyet Teatrets 
Inventar, forbedret Belysningsforholdene, indlagt Varme- og Ventilations
apparat og i Sommeren 1891 omdannet den usædvanlige stygge Facade211).

Desuden var han Medlem af Industriforeningens Bestyrelse, af Teknisk 
Skoles Bestyrelse, af Repræsentantskabet for Fyns Diskontokasse, af For
retningsudvalget til Anlæggelsen af Sydfynske Jærnbane og senere af dennes
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Direktion, Formand for Sydfynske Dampskibsselskab i Svendborg, i Be
styrelsen for Odense Klub og Foreningen Fruens Boge, desuden virksom 
ved Anskaffelsen af Dampskibet St. Knud og ved Oprettelsen af Odense 
Telefonselskab.

For Byens Udsmykning virkede han ved Indsamlingen til Frederik 
den Syvendes Statue paa Flakhaven (1865), H. C. Andersens Statue i Kongens 
Have (1888); i Fuldførelsen af Springvandet paa Fisketorvet havde han en 
væsentlig Andel (1876).

Under Krigen i 1864 arbejdede Lotze i en Odensekomité til de fynske 
Begimcnters Forsyning med Uldtøj, i de følgende Aar sad han i Central
komitéen; i 1871 stod han i Spidsen for en Indsamling til franske Sol
dater i tysk Fangenskab. Ved adskillige Lejligheder var Lotze Ordfører for 
Odense By; en Tid var han Formand for Byens Højreforening.

En Mængde Artikler i Tidsskrifter og Dagblade har Lotze skrevet i 
Tidens Løb; de giver et udmærket Indtryk af Forfatterens mangesidige 
Interesser og af hans hele Væsen. Livligt og anskueligt klarlægger de, 
hvad der skal siges; ofte fremtræder de i spøgende Form, altid vil han 
helære, advare eller vejlede. Hans tidligste journalistiske Forsøg er et i 
flere navngivne Hundes Navn gennem Flyveposten i 1852 fremsat spøge
fuldt Angreb paa Krigsminister Hansens Forbud mod Hundes Færdsel 
paa Københavns Volde, et Spørgsmaal, der synes at have sat mange kø
benhavnske Hundevenners Penne i Bevægelse. I Fædrelandet anmeldte 
han 1856 en af F. V. Galsehjøt foretagen Bearbejdelse af Begnaulls uorga
niske Kemi; samme Aar skrev han i Berlingske Tidende om Gasbelysning 
og om Justervæsenet i Danmark; i Fyns Avis offentliggjorde han i 1860 
et Digt: Til Mindretallet i den slesvigske Stænderforsamling.

I alle de følgende Aar optræder Lotze hyppigt haade i københavnske 
og lokale Blade, ligesom han tik optaget enkelte Artikler i lægevidenskabe
lige og farmacevtiske Tidsskrifter. Han skriver om Trafikforhold (Odense 
Kanal, Lillebæltsfærgen, Sydfynske Dampskibsselskab), om kommunale 
Forhold (Byens Veje og Gader, Asylet, Børnehospitalet, Skolerne, Teatret, 
Badeanstalten, Byraadsvalg); ved mange Lejligheder forsvarer han sit Syn 
paa farmacevtiske Forhold, vejleder og advarer i tekniske Spørgsmaal, 
skriver til Fordel for bedre Behandling af Dyr; i Fyns Stiftstidende skil
drede han 1876 sine Indtryk fra den arkæologiske Kongres i Buda-Pesth; 
i 1889 fandtes i Dagbladet el Par Artikler om Reval før og nu; med stort 
Lune anmeldte han i sin Tid Morten Eskesens »Jordskue i Sang«.

I Forbindelse med denne journalistiske Virksomhed skal nævnes Lotzes 
frodige Produktion af Lejlighedsviser, der for det meste blev til under
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Mærket Erncstus. Hans Farmacevtviser er allerede anførte; efter at han 
havde taget Ophold i Odense og til hans sidste Dage lod hans Sange i 
mangen offentlig og privat Anledning, ved Fester for Kongehuset og Grund
loven, ved Jubilæer, Udilugter, Foreningsmøder o. 1. i Odense; en hel 
Række Viser er helliget Etatsraad J. Chr. Dreyers aarlige Jubilæum i det

35. Skulptursalen i Odense Musæum.

tekniske Udvalg, ofte hortes hans Vers i Spøg og Alvor indenfor Hjemmets 
Vægge.

Endnu staar tilbage at omtale den Institution, for hvilken Lotze i en 
Aarrække med største Kærlighed og Interesse udforte et betydeligt Arbejde, 
nemlig Odense Musæum. Dets Tilblivelse i sin nuværende Skikkelse skyldes 
for en stor Del Lotzes Energi og Offervillighed, flere af dets Samlinger har 
han skænket, Tid og personligt Arbejde anvendte han i rigt Maal paa dets 
Ordning og hele festlige Indretning.

Allerede i 1860 oprettedes et Musæum for nordiske Oldsager i Odense 
10
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af en i dette Øjemed stiftet Forening. Musæet havde først Lokale paa 
Slottet, men efter at dets Samling af Oldsager i Aarenes Løb var vokset 
stærkt og dets Omraade udvidet til Mønter og Medaljer, maatte Foreningen,

36. Gustav Lotze.

hvis Bestyrelse bestod af Adjunkt C. (i. V. Faber, Etatsraad Koch og Gustav 
Lotze tænke paa at faa opført en Musæumshygning. Der blev ved Legat
midler og større Bidrag fra enkelte Privalmænd skabt et Grundfond, hvor
efter Lotze fik frie Hænder til at arbejde videre paa Sagen; ban skaffede 
Bidrag fra Staten, Kommunen, forskellige Institutioner i Odense og Fyn
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samt fra Private; Byen skænkede Byggegrunden i Skolegade, nu Jærn- 
banegade, og 15,000 Kr., mod at Musæet med Inventar og Samlinger blev 
dens Ejendom. Den 1. Juni 1883 begyndte Arbejdet paa Bygningen efter

37. Christiane Lotze f. Bocck.

Murmester A. F. Andersens Planer, og den 19. April 1885 kunde Musæet 
indvies.

Dets Samlinger bestaar af en historisk-antikvarisk Samling, en Kunst
samling (Malerier og Billedhuggerarbejder) og en naturhistorisk Samling. 
Den første omfatter en fortræffelig Samling danske Mønter, Mønter og

10*
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Medaljer fra Sverig, Slesvig og Holsten; i den naturhistoriske Samling 
findes Frederik den Syvendes tidligere Samling af udstoppede Pattedyr og 
Fugle, en østafrikansk Insektsamling, Konkylier, Mineralier, Forsteninger, 
Koraller og Svampe, alt skænket af Lotze, i mange Aar Genstand for hans 
Studier.

I Skulptursalen med de udmærkede Afstøbninger af Antiker og af 
danske Billedhuggeres Arbejder vil Lotzes Buste i Marmor en Gang faa 
sin Plads; paa hans tresindstyvende Fødselsdag skænkede Lotzes Haand- 
værkere ham dette Kunstværk, modelleret af Billedhuggeren Aksel Hansen, 
idet de udtalte Ønsket om, at det efter hans og hans Hustrus Død maatte 
blive anbragt i Musæet; dets Plads indtages indtil da af en Gibsafstøbning.

Gustav Lotzes betydningsfulde Livsgærning vandt Paaskønnelse fra 
mange Sider udover de allerede nævnte. Den 10. September 1805 ud
nævntes han til Bidder af Dannebrog, den 9. Juli 1870 til Dannebrogsmand 
og den 8. December 1884 til Elatsraad. 1800 den 23. Juli blev han Ridder 
af den norske Sankt Olafsorden og 20. September 1871 Ridder af Æres
legionen.

Paa Femogtyveaarsdagen for Lotzes Tiltrædelse af Løveapoteket, den 
1. Maj 1878, bragte Byraadet ham sin Lykønskning, en Deputation fra Dan
marks Apotekerforening og hans Venner overrakte ham en Adresse og en 
mægtig Sølvopsats; fra Funktionærerne i Forretningen modtog han el 
Sølvskrivetøj. I Dagens Anledning skænkede Lotze 1000 Kr. til den paa
tænkte Musæumsbygning og 1300 Kr. til den tekniske Skole i Odense som 
el Legal, hvis Renter skulde uddeles som Præmier for dens flinkeste Elever. 
Den følgende Dag gav Byens Borgere en Fest paa Raadhuset til Lotzes Ære.

De efterfølgende Aar var rige paa Arbejde, Lotze fortsatte med usvækket 
Kraft sin store Gærning; men da han begyndte at nærme sig de lialv- 
fjersindstyve Aar, tænkte han dog paa at trække sig noget ud af sin of
fentlige Virksomhed for at kunne leve sine sidste Aar i sin egen Kres. 
Dette skulde imidlertid ikke forundes ham.

I Begyndelsen af December 1893 var Lotze i København til Direktions
møde i Apotekerforeningen, han vendte hjem paa sin 68aarige Fødselsdag 
den 14. om Torsdagen; Dagen efter var han til det sidste Møde i Byraadet 
i hans Valgperiode; han agtede ikke at lade sig opstille ved Valget i den 
følgende Maaned. Raadets Formand havde takket de afgaaende Medlemmer 
og navnlig dem, som ikke modtog Genvalg, da Lotze svarede: ». . . Men 
næst at tale i Forsamlingens Navn, maa det være mig tilladt at sige et 
Par Ord i mit eget, hvad man ikke vil finde underligt, da jeg staar i Be
greb med at forlade en 30aarig Virksomhed. Jeg lager Afsked med By-
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raadsgærningen, fordi jeg føler det som en Pligt, nu da jeg er 68 Aar, 
selv om min Interesse for Sagerne er usvækket, er jeg dog af og til noget 
anstrængt og mindre arbejdsoplagt. Det er med en motiveret Resignation, 
at jeg bringer Byraadet og dets Formand en Tak for det forløbne Tids
rum, fra hvilket jeg har mange gode Minder, selv om der ogsaa har været 
Tider med Strid, da jeg har lagt mig til Ro med en Pen under Puden. 
Men naar Kampen blev endt, og Krudtrøgen drev bort, har jeg aldrig 
baaret Nag og har heller ikke nu Rum for nogen anden Følelse end Tak
nemlighed. Jeg bringer Dem Alle som En min Tak! Hvis Forretnings
ordenen fremdeles tillader at tilkalde Assistance til enkelte Udvalg, skulde 
det glæde mig, om man i Anliggender f. Eks. vedrørende Musæet eller 
Kanalen fremtidigt vil benytte sig af mig«.

Formanden udtalte derefter, at han var vis paa, at det billigedes af 
Forsamlingen, naar han paa dens Vegne bragte Etatsraad Lotze en Tak 
for hans SOaarige Virksomhed. Etatsraaden havde angivet Grunden, hvorfor 
han trækker sig tilbage og fuldkommen rigtigt sagt, at han ikke helt vil 
forsage os. Jeg er vis paa, at selv om han ikke er Medlem af denne For
samling, vil den med Glæde sikre sig hans Dygtighed og indsigtsfulde Virk
somhed. Jeg vil ønske, at Etatsraad Lotze maa hvile paa sine Lavrbær 
saaledes, at han ikke fuldstændigt slaar Haanden af os.

Forsamlingen rejste sig i Tilslutning til Formandens Ord og ydede 
derved Lotze den sidste offentlige Hyldest. Samme Aften deltog han i et 
livligt Møde om de forestaaende Byraadsvalg, efter sin Hjemkomst ramtes 
han om Natten af en Hjærtelamhed; Søndag den 17. December Kl. 2 ind- 
traadte Døden. Fem Dage efter fandt Begravelsen Sted fra St. Knuds 
Kirke under meget stor Deltagelse. Byens Avtoriteter, Byraadets Med
lemmer, Løveapotekets Personale, Apotekerforeningens Bestyrelse, en 
Mængde Apotekere og Haandværkere havde givet Møde. Apotekerforeningen 
lagde en Sølvpalmegren paa dens Formands Kiste, Sølvkranse var sendte 
fra Apoteket og Byens Haandværkere. En Salme, den Afdøde havde 
skrevet, blev sunget i Kirken, hvorefter Kisten førtes ud paa Kirkegaarden 
og sænkedes i den Grav, hvori hans egen og hans Hustrus Moder samt 
en syttenaarig Adoptivsøn allerede havde fundet Hvile.

Tre Aar efter satte hans efterladte Hustru ham her et prægtigt Grav
mæle i Granit og Bronce med det skønne Citat afVergil: Exiit ad coelum 
ramis felicibus arbor. Mindesmærkets Portrætmedaljon og dets Figurer 
er modellerede af Billedhugger Aksel Hansen.

Ved denne Lejlighed fremsagdes et Mindedigt, skrevet af Sophus Mi- 
chaélis; i jævne, indholdsrige Ord giver Digtet en slaaende og varm Skil-
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dring af den fremragende Mand, som saa pludseligt kaldtes bort fra sit 
Arbejde, det har derfor en naturlig Plads her, hvor Gustav Lotzes Saga 
sluttes:

Hans Liv var som et løvrigt Træ, 
der bærer Frugt paa Frugt i Læ 
af lykkerige Ranker.
En Strøm saa sund som Plantesaft 
gav Livet idel Blomstrekraft
— kun Handling var hans Tanker.

Som Dagen blank hans Øjes Skær, 
saa fyrig travl hans hele Færd 
som selve Soinrens Grøde, 
der driver hvert et Frø af Muld 
og modner Markens Korn til Guld 
og lader Frugten gløde.

Hans Smil var lyst som Morgengry, 
hans Mod et Solskin over By, 
til daglang Gerning rede.
Hver Aften tog hans Tanke fat 
paa Kunst- og Fortidsminders Skat,
— alt det, han vilde frede.

Kun den, der planted’ Livets Frø 
og saaed’ Handling, skal ej dø, 
men tro af Livet mindes.
Hver Gang i Blomst Naturen staar, 
hans eget Minde Knopskud faar,
— hans Navn til Somren bindes.

Vi mange, som har kendt hans Ild 
og set ham virke, myndig, snild 
og følt hans Hjærtes Gløden,
— vi hører end hans Stemmes Klang, 
ser Øjet lyse end en Gang
og hilser ham trods Døden.

Endnu hans Spor er ikke tabt, 
end trives alt, hvad han har skabt, 
hans Værk vil længe skinne.
Hvert Aar i Solens fulde Glans 
der flettes skal en Sommerkrans 
til Gustav Lotze’s Minde!

I det Tiaar, der er forløbet siden Etatsraad Lotzes Død, er den store 
Virksomhed, han lod tilbage, bleven ført videre i hans Aand og under 
stadig Fremgang; for at nævne et Par Tal, der illustrerer Væksten: Kloro
formproduktionen er stegen til 10,000 Ammoniakvandsfremstillingen til 
4500 Balloner om Aaret; af Pulvere og maskinskaarne Droger tilvirkes 
aarligt 250,000 ®. Firmaet Gustav Lotze nyder overalt Tillid og Anseelse. 
En stor Del af Personalet er bevaret fra dets tidligere Chefs Tid, dygtige 
unge Kræfter er komne til. Etatsraadinde Lotze er fremdeles Firmaets 
ansvarlige Indehaver, medens den daglige Drift forestaas af Forretnings
fører C. A. Jensen og cand. pharm., Løjtnant Peter Johansen de Neergaard; 
de Neergaard, der tillige er ansvarhavende Bestyrer af Løveapoteket, er 
født paa Avnsbjærg den 7. Marts 1864, Søn af Godsejer Peter Kristoffer 
de Neergaard og Ida Louise Amalie Nikoline Ludovika Laussen. Den 
24. Juni 1893 ægtede han i Odense Christiane Charlotte Boeck, adopteret 
Lotze, født 9. Maj 1871.
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Etatsraadinde Lotze freder med Pietet og Omsorg sio Mands Værk. 
I)a saaledes Musæet for nogle Aar siden krævede en Udvidelse, traadte 
Fruen til i Etatsraad Lotzes Sted, erhvervede den fornødne Byggegrund 
og skænkede til Arbejdet 15,000 Kr., hvorved det muliggjordes at skaffe 
Musæumshygningen en passende Afslutning; den udgør nu fire sammen
byggede Fløje om en overdækket Gaard. Den 7. Februar 1902 udnævnte By- 
raadet Etatsraadinden til Æresmedlem af Musæets Bestyrelse »i Erkendelse 
og Paaskønnelse af den Betydning, som afdøde Etatsraad Lotze og hans 
efterlevende Hustru bar haft for Udviklingen af Musæet i Odense til dets 
nuværende anselige Omfang og vidtrækkende kulturelle Indflydelse paa 
Befolkningen ikke blot i Odense By, men i hele Fyns Stift.«

Det gamle Apotek er da fremdeles i omhyggelige, varsomme Hænder; 
maatte det bestaa med Lykke og Hæder i kommende Tider.



E n k e lte  af de i Bogen indeholdte Billeder har ikke fundet nærmere 

Omtale i Teksten. Dette gælder Frisen paa Side 117; den her afbildede 
Tavle har sin Plads over Apotekets Port mod Gaarden; oprindeligt hørte 
den til den Gaard, som Oluf Bager i 1581 byggede paa St. Alhani Kirkegaard 
mod Sankt Knuds Kirke; den laa Vest for Læseforeningens Ejendom og blev 
nedrevet 1836; Tavlen kom da til Tømrermester Langhoffs Gaard paa 
Vestergade 108; herfra erhvervede Etatsraad Lotze den senere. I samme 
Gaard paa Vestergade havde ogsaa den Side 34 omtalte Portbjælke tilsidst 
sin Plads; den har forgæves været eftersøgt og gengives Side 154 efter en 
Tegning i Burman Beckers En Odenseborger i det syttende Aarhundrede.

Løverne i Afsnittet om Jannik Andersen er tagne fra de i ældre Tid 
meget benyttede Paahindingssignaturer til Medicinflasker. Et Par af dem 
bærer Navnet paa den Medhjælper, der har ekspederet Medicinen, hvortil 
de har været brugte; Side 109 findes fra 13. Juli 1828 Kristoffer Strøyhergs 
Signatur, Strøyherg døde 1847 som Ejer af Aalborg Svaneapotek; Side 111 
ses en Signatur fra 8. Marts 1842, skrevet af Kristian Ellermann, død 1898 
som Apoteker i Bergen; den ene Signatur Side 112 er skrevet 4. Oktober 
1840 af cand. pharm. Jens Nikolaj Walther, der i mange Aar gjorde Tjeneste 
paa Apoteket; han døde som Købmand i Assens 1850.

Billedet Side 130 er en Gengivelse af et Maleri af Rasmussen Eilersen, 
det ejes af Etatsraadinde Lotze. Originalerne til J. K. v. Westens og Hustrus 
Portræter tilhører Hr. Dr. phil. H. C. R. Crone i København, Maleriet af 
J. G. Becker er i Fru E. Burman Beckers Besiddelse samme Steds, Billederne 
af Blumensaadt og Jannik Andersen skyldes Enkefru Blumensaadt i Odense; 
for velvillig Tilladelse til den foretagne Reproduktion er Udgiverinden og 
Forfatteren meget forbundne.

Portrætet Side 146 er udført efter en Kultegning, Portrætet Side 147 
efter Maleri af F. Vermehren.
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Fra mange Sider er der ydet Bistand under Udarbejdelsen af denne 
Bog; med Erkendtlighed skal saaledes nævnes Hr. Bedaktør Belaerts van 
Blokland i Haag, Hr. Justitsraad, Apoteker H. E. Friis, Hr. Kordegn V. Holm, 
Forfatteren Hr. Sophus Michaelis og Hr. Arkivar G. Saxild. En ganske særlig 
Tak tilkommer Hr. Arkivar G. L. Wad, uden hvis sjældne Interesse og 
Velvilje mangfoldige Oplysninger ikke vilde være komne Forfatteren for 
Øje; Hr. Arkivaren har ydet sin værdifulde Vejledning ved Tekstens Revision.

Efter Udgiverindens Ønske og ved den gode Samvirken mellem Kunst, 
Industri og Haandværk har Bogen om Odense Løveapotek faaet den fore
liggende smukke Udstyrelse; maatte den da opfylde sin Hensigt at bevare 
Mindet om en betydelig Mand og at vække Interesse for den historiske 
Skildring af det Fag, han tilhørte.
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75) Odense Raadstuebog. 1680—91. Fol. 107. (l4/5 1684).
76) J. G. Burman Becker: En Borger i Odense i det syttende Aarhundrede. S. 13— 17. 

Odense Panteprotokol. 1683— 90. Fol. 247.
77) Odense Magistrats Kopibog over indkom ne Sager. Byraadets Afl. Nr. 48. S. 136—38.
78) Indlæg Nr. 5 0 2% 1695. Fynske aabne Breve.
79) Odense Raadstue Konceptdombog. 1691—95, 1696— 1701.

Genpartdomme til Odense Byting Nr. 6 og 7. Byfogdens Atl. Nr. 370 og 371.
80J Provinsarkivet for Fyn.
81) Mandtal over Odense By 1672. Byraadets Atl. Nr. 550.
821 Mandtal over Odense ang. Kop-, Kvæg og Ildstedsskat 1688, 89 og 90. Byraadets Atl. Nr. 550.
83) Fynske og sm aalandske aabne Breve N. 12. 1699— 1707. S. 464—65. Nr. 46.
84) Odense Panteprotokol. 1697— 1704. Fol. 159.
85) Indlæg Nr. 16. "/s 1700. Fynske aabne Breve.
86) Odense Raadstuebog. 1691 — 1701. Fol. 229.
87) — — — — 255.
88) Supplikprotokol. 1713. 2. Halvaar. 266.
89) Odense Magistrats Kopibog. 1719—26. Byraadets Aflevering Nr. 51. S. 208— 10.
90) Odense Amts Arkiv. Protokol 22. Fol. 24.
91) — — Nr. 197.

Odense Magistrats Kopibog, 1719—26. S. 117 og 142.
Supplikprotokol. 1722. 1. Halvaar 107.

92) Odense Magistrats Kopibog. 1719—26. S. 221.
93) Vedel Sim onsen: Bidrag til Odense Byes ældre Historie. Odense 1843—44. 3 B. S. 122.
94) Odense Kopibog af Kongl. May. og andre Brefve til og fra Otthense fra Anno 1714 og til 

1718. S. 380.
Odense og Rugaard Amters Kontributionsregnskab. 1716. Bilag 162.

95) Odense Panteprotokol 1704— 16. Fol. 102.
96) Supplikprotokol. 1725. 1. Halvaar. 248 og 569.
97) Odense Bytings Konceptdombog Nr. 83—84. Byfogdens Aflevering Nr. 51.
98) Fynske og smaalandske aabne Breve Nr. 14. 1717—23. Fol. 47.
99) Odense Amts Arkiv Nr. 197.

100) Supplikprotokol. 1725. 1. Halvaar 562.
101) — — 2. — 452.
102) — — 1. — 449.
103) Odense Magistrats Kopibog. 1726—43. Byraadets Aflevering Nr. 52. S. 82.
104) Odense Skifteprotokol. 1716 — 22. Fol. 10.
105) — — — — 80.
106) Fynske og smaalandske aabne Breve Nr. 14. 1717—23. Fol. 428.
107) Odense Skifteprotokol. 1722—26. Fol. 26.
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108)
109)

110)

H D
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)

154)
155)
156)

Odense Skifteprotokol. 1762—64. Fol. 566.
Apoteker Klavs Seidelins Levnedsbeskrivelse i Uddrag ved T. Hindenburg. Historisk Tids
skrift. 3. IL 2. IL S. 299 o. v.
Odense Skifteprotokol. 1626—29. Fol. 236 o. v.

Edvard v. W esten kaldes i Skiftet Farbroder, i Virkeligheden var ban Farbroders Søn
(se Side 118).

Odense Pantebog. 1727—33. Fol. 334.
— — 1733—44. — 340.
— — — — 411.
— — 1744—55. 486.
— — 1733— 44. — 10.
— — — — 269.
— — — — 329.
— — — — 266.
... — — — 400.
— — — — 405.

— — — 439.
— — — — 600.
— — 1744 55. — 202
— — — — 110.
— — 1733—44. — 389.
— — 1744—55. — 230
— — — — 307.
— — — — 286.
— — — — 384.

Sjællandsfars Landstings Skødebog Nr. 18. 1748—83. Fol. 252 o. v.
Fynbo Landstings Skode- og Pantcprotokol 18. Fol. 272.

— _  658.
Odense Pantebog. 1727—33. Fol. 369.

— — 1733—44. — 179.
— __ _  358.

Kop-, Heste- og Karosseskat. 1743.
Odense Bytingssager. 1736. Tingsvidne Nr. 3. Bvfogdens Allevering Nr. 76.

Odense Amtsarkiv. Nr. 201.
Iversens fynske Aviser. 1791. Nr. 83. 17. Oktober.
A. I). Jørgensen: Ambrosius Stub. (Historiske Afhandlinger III. Kbli. 1898).
Bibe Skoleprogram. 1854.
Odense Byraads Arkiv. Nr. 113.
Odense Magistrats Kopibog. 1726—43. Byraadets Aflevering Nr. 52. S. 278.
Fynske og smaalandske aabne Breve. 1759—66. Fol. 38.
Odense Bytingssager. 1740. Nr. 12, 13. Byfogdens Afl. Nr. 80.
Odense Amts Arkiv. Nr. 206.
Ugentlige Provincial Notifications Liste, Odense 1740. Nr. 44. 3/t>.
Fynske og smaalandske aalme Breve. 1746—52. Fol. 470.

— - — — — 1759—66. — 562.
Povl Hansen: Bonde og Herremand; Aarbog for dansk Kulturhistorie. I. Kbh. 1891. 
Meddelelse af ” /s 1903 fra Hr. Kordegn V. Holm, Nykøbing F.
Nykøbing Amts Skifteprotokol. 1772—93. Fol. 113 — 194.
Falster Lands Birketings Justitsprotokol. 1775—79. Fol. 32.
Odense Bytingssager Nr. 1B/nj«. Byfogdens Aflevering Nr. 109.
Næstved Skifteprotokol. 1785— 1809. Fol. 156.
Fynske og sm aalandske aabne Breve. 1759— 66. Fol. 508.

— - — — — 189.
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157)
158)
159)
160)
161)

162)
163)
164)
165)
166)

167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)

Fyens Stifts alm indelige Aviser Nr. 55. "A 1783.
Collegii m edici Correspondance Protocoll. 1752— 1800. S. 17. Sundhedskollegiets Arkiv.

— — — — S. 21 o. v.
Odense Raadstueakter. 1772— 74. Byraadets Aflevering Nr. 31. 4/ i7 7 2 . 2/ m t .

— Bytingssager. 1773— 74. Byfogdens Aflevering Nr. 101— 2. 8. 28. 32. 33. 34. 37.
41. 42. 43. 50. 52. — 1773.
Odense Raadstueakter. 1772— 74. 2/m 3 .
Odense Bytingssager. 2 l / n 7 7 .  Byfogdens Aflevering Nr. 110.
Odense Adresse Contoirs Efterretninger. 17/« 1773.
Collegii medici Correspondance Protocoll. 1752— 1800. S. 120.
Indlæg til Fynske og smaalandske aabne Breve. 13A 1774. Nr. 67.
Odense Avktionsprotokol. 1769— 74. Fol. 546. 552. 557. 601. 612— 76. 691.
Odense Adresse Contoirs Efterretninger. 22/io, *’/>», 20/i2 1 7 7 3 , 28/i 1774.

Bibliotekets ældste Bøger var: En latinsk Beskrivelse over Verden gennem alle dens
Aldre, trykt med hollandske Typer i Nürnberg 1493; Scarabæus af Erasmus Rotcrodamus 
Lips. 1500; Zwelferi Pharmacopoea Augustana, Palat. 1500; Oeconomia Hippocratis Al- 
phabeti serie distincta, Frankfurt 1538; Galeni Opera omnia, 5 Tom. Bas. 1538; Commen- 
tarii in 6 Galeni Libros de morbis et sym ptom atis, Lugd. 1540; Pauli Jovii Vitæ princip. 
M ediolanensium, Lutetiæ 1549; Madii et Lombardi Explanationes in Aristotelis librum de 
poctica, Venet 1550; Henrik Smids Tredje Urtegaard 1557; Scaligeri Viri clarissim i 1559; 
Ad. Turnebi Adversaria, Paris 1564; Fastos Magistratuum et Triumphorum Romanorum  
ab urbe condita ad Augusti obitum , Brugis Fland 1566; Paupertatis poetarum, Tubingæ  
1566; Primum mobila Schreckenfuchsii c. fig., Bas. 1567; Zobes Sachsenspiegel, Leipzig 
1569; Allerley deutsche müntzen m. Kupf. 1572; Paracelsi Chirurgia magna, Argent. 1573; 
Nova stirpium  adversaria, Antwerpiæ 1576; Henrik Smids Lægebog 1577; Chronica Cbariones 
1578; Verantwortung des christlichen Concordien-Buchs 1583; Militia moderna, Venet. 1583; 
Della Comedia di Dante 1587; Der Römische Kaiserliche Kammergerichts-Ordnung 1588; 
en tysk Beriderbog 1588; Lutheri Bibel, København 1589; Donati Maluritas morborum, 
Frcf. 1591; Lydius de Classe Hisp. invincibili, Tranekiær 1591; Biblia Tremelli, Hannover 
1596; Descriptio Civitatis Romæ, Frankfurt 1597; Les politiques de J. Lipsius, Paris 1597; 
Pet. Andr. Matthioli Opera c. fig. 1598; Mejeri Nucleus Historiarum, Hamborg 1599. 
Odense Avktionsprotokol. 1769— 74. Fol. 737, 752, 788, 790.

— — — — 685.
Odense Bytingssager. Byfogdens Aflevering Nr. 110. Is/i7,i
Peter v. W esten; Adresse-Contoirers Nytte, Oprindelse og Rettigheder o. s. v. Odense 1780. 
Odense Bytingssager. Byfogdens Aflevering Nr. 114. ” /nso.
Odense Adresse-Contoirs Efterretninger. 1779. Nr. 46. 12/ n .

Skifte efter Fru v. W esten. Provinsarkivet for Nørrejylland.
Helium Herreds Avktionsprotokol. 1721.
Indlæg Nr. 67. Fynske og smaalandske aabne Breve. l , /i 1774.
Collegii medici Correspondance Protocoll. 1752— 1800. S. 147.
Odense Bytingssager. ” /m«. Byfogdens Aflevering Nr. 105.
Odense Politidokum enter. 16/ i7 7 o .  Byfogdens Aflevering Nr. 334.
Odense Adresse Contoirs Efterretninger, ” /s 1776.

—  — — •/, 1778.
— — — 19/i 1776.

Fyens Stifts Journal. 26/i, ’/n  1781.
Politiretssag mod Apoteker F. Holm. Odense Amts Arkiv Nr. 212.
Politividneforhør over Apoteker Holm. 2/i7so. Byfogdens Aflevering Nr. 334.
Odense Politidokum enter Nr. IO/i7 7 o . Byfogdens Aflevering Nr. 334.
Indlæg Nr. 218 til Fynske og sm aalandske aabne Breve. le/n  1781.

De paa den om stridte Regning anførte Lægemidler var følgende: Mercurius sublimatus,
Stærk M erkurialsalve, Mercurius dulcis rite ppt., Antim onium  diaphoretieum, Conchae ppt., 
Radix Sarsaparillae, Rasura Ligni Guajaci, Lapis infernalis, Ungventum purificans, Mel ro-
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satum, Mercurius vivus, Gummi urabicuin, Pulvis Croci, Camphora, Ungventum digestivum , 
Emplastrum Vandaleri, Mercurius præc. rubr., Magnesia, Emplastrum mercuriale. Ungven- 
tum Basilicon, Boraks, Lapides Cancrorum ppt., Pulvis Jalapæ, Cremor Tartari, Flores Sul- 
phuris, Theriaca Andromacbi, Semen Lycopodii, Emplastrum de vaniscum  Mercurio, Dia- 
gridium ppt., Pulv. Troehisces Alhandali, Bad. Liqviritiæ.

184) Odense Bytingssager. 1/n » s . Byfogdens Aflevering Nr. 119.
185) — — ’»/naj, — — • 122.
186) Det medicinske Fakultets Eksamensprotokol. 1769— 1807.
187) Optegnelse paa Folketallet i Odense Kiøbstæd. */’ 1787.
188) Mandtal og Skatteprotokol for Odense Kiøbstæd. 1789.
189) Odense Amts Arkiv Nr. 47. Brevkopiprotokol. 1795—98. S. 580 o. v.
190) Collegii mediei Korrespondance Protocoll. 1752— 1800. S. 673.
191) _  _  _  _  _  s. 679.
192) Odense Bytingssager. 2’ /i7 B 6 . Byfogdens Aflevering Nr. 132.
193) Indlæg 2395 til Fynske Tegneiser. s/e 1747.
194) Odense Skifteprotokol. 1795— 99. S. 467, 529, 630 og 646.
195) Odense Avktionsprotokol. 1791— 1807. Fol. 547, 541.
196) Fyens Stifts Adresse Avis og Avertissem ents Tidende Nr. 30, l0/» 1800.
197) — — — — . _  — - 19. ” /» 1800.
198) 5. Departements Registrant for 1800. Fol. 172. Nr. 401,
199) Indberetning af 30/ i 2  1802 fra Odense Magistrat til det danske Kancelli om de sidste Købe

sum m er paa Jorder under Odense Bys Jurisdirektion. 1798— 1802.
200) Fyns Stifts Adresse Avis og Avertissem ents Tidende. Nr. 43. 9/4 1804.
201) Odense Skifteprotokol. 1804— 10. Fol. 504.
202) Det m edicinske Fakultets Eksamensprotokol. 1807—27.
203) Det kongelige Sundhedskollegium s Korrespondanceprotokol. 1808— 11. Nr. 225. !’/n  1810.
204) Odense Byraads Aflevering Nr. 945. Provinsarkivet for Fyn.
205) Cand. pharm. P. Rønning: Erindringer fra mine Discipelaar 1845—49. Archiv for Pharmaci 

og Chemi. VII Bd. Kbh. 1900. S. 6 o. v.
206) G. L. Wad: Om Hans Christian Andersens Slægt. Personalhistorisk Tidsskrift. IV. 3. S. 199.
207) Collegii mediei Correspondance Protocoll. 1752— 1800. S. 870.
208) Københavns Raadstueprotokol.
209) Københavns Raadstuearkiv. Vurderinger. 1754—1807. Klædebo Kvarter.
210) Den farmacevtiske Forenings Forhandlingsprotokol. 1844— 79.
211) Karl Schmidt: Meddelelser om Skuespil og Teaterforhold i Odense. Odense 1896. S. 223.
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Aabye, M. Side 64. Aarestrup, Emil 129. Adam, Apoteker 14. Adler, Fobian Kristensen 
58. Andreas Bartskær 36. Andersen, Rasmus 36. Anna, Kurfyrstinde 12. 13. Anckelmann, 
Joachim Heinrich 38. 39. Anchersen, Provinsialm edikus 89. 90. Andersen, Johan 47. Ander
sen, Jannik 106. 107— 116. Andersen, H. K. 116. Arnisæus, Henning 20. Arntsdatter, Barbara 
27. d ’Aubigné 54. Avgust den Første af Sachsen 12. Avgustinusdatter, Ottilia 26.

Baar, Anna Johanne Side 78. 79. 87. Baar, Jens 58. 70. 78. 82. Bader, Peiter Terkel 20. 
Bager, Oluf 26. 34. 57. 131. Baldov, Beata Katharina 50. Bang, Lauritz 64. Bang, Maren 
Marie 36. 37. Bang, Niels 41. Banner, Erik 37. Balslev, Birgitte 32. 50. Balslev. Kristoffer 
Pedersen 31— 32. 34. 38. 39. 41. 42. 50. Balslev, Peder 32. Barchhausen, Johan 50. Barcll- 
hausen, Marie 50. Bastiansön. Daniel 36. Becker, Dorothea 41. Becker, Elisabetli 42. 49. 50. 
51. 54. 55. Becker, Gottfried 34. Becker, Gottfried Kristoffer 56. Becker, Jakob Gottfried 
33—43. 44. 45. 56. 57. 58. 59. Becker, Johan Gottfried 34. 36. 38. 39, 41. Becker, Karen 42. 
56. Becker, Katharina 42 Becker, Kristoffer 40. 41. Beldenak, Jens Andersen 8. 25. Belli- 
ger. Regimentskvartermester 58. Bendz, Byfoged 97. 100. v. Bergen, Birgitta Katharina 78. 
Bergholtz, Georg Frederik 95. Bergmann, Raadmand 105. Bertelsdatter, Karen 51. Bierring, 
Kristoffer Jørgensen 79. Bilde, Sten 25. Bil hårdt, Georg 2 9 .3 0 .3 1 . Bilhardt, Sebastian 29 .30 . 
Bille, Elisabeth 36. Bille, Landsdommer 60. Bille, Stiftamtmand 89. 92. 93. Bircherod, Jens 
41. Bircherod, Kristian Karl 46. 50. 55. Blad, Steffen 59. Bless, Kristian Ulrik 50. 55. 58. 
Blumensaadt, Mette Margrete 103. Blumensaadt, Niels Göttsche 106. Blumensaadt, Nikolaj 
Nielsen 102. 103— 107. Blumensaadt, Nikolaj Niemann 106. Boeck, Christiane 140. Boeck, 
Johan Christian 140. Bojesen, Boe 110. 113. Bolt, Søren 34. Boman, Andreas 20. Borch, 
Anton 51. Borch, Maren 88. Borch, Margreta Helena 50. 51. Bording, Jakob 12. Borring, 
Søren 60. 61. Brandt, Frederik 41. Brandt, Jens Kristian 107. Breinholm, Thomas 91. Brixen, 
Valborg 8. Broehmand, Jesper 10. Brodersen, Niels 59. Brodersen, Niss 56. Brodersen, 
Thom as 22. Brohm, Regim entsfeltskær 93. Bruun, Karen 31. Bryde, Hans 60. Buchwald, 
Stiftam tm and 97. Bugenhagen, Johan 8. Biitzow, Henrik 95. Böwing, Apoteker 94.

le C laire Side 62. Cunniger, Skuespiller 62.

Daa. Dorthe Side 32. Dam, Andreas 51. Dam, Sofia Maria 51. Dam, W olrath 50. Damman, 
Kristian Andreas 106. 107. Dietrich, Enkefru 121. Dorothea, Enkedronning 12. 13. Dreyer, 
Hans Jacob 78. Dreyer, Jens 64.

Ebell, Avgustinus Side 26. Ehrenreich, Elisabeth 34. Eichel, Justitsraad 60. 68. 70. 89. 90. 92. 
93. 94. 100. 105. Eilschou, Andreas Mikael 107. Eilschou, Morten Kristian 78. Engelsen, 
exam. pharm. 130. Eriksen, Jens 37. Eriksen, Lars 58. Eriksdatter, Susanne 36. Erritsø, 
Niels Iversen 88.

Faber, Kristian Side 73. 78. 90. Falcks, Bodil Katharina 57. Fabricius, Jakob 26. Fabricius, 
Johannes 25. Fabricius, Lorends 42. v. Finecke, Günther Diderich 56. Finch, Johan Ertman 
78. Finch, Karl Erdenreich 78. 95. 96. 97. Finncke, Anders 77. Flohr, Frederik Otto 78. 
Floris. Samuel 96. Folckersen, Detleff 20. Foss, Johann 59. Frandtzen, Niels 26. Frederik 
den Anden 9. 10. 13. Frederik den Tredje 23. 31. Frederik den Fjerde 44. 45. 49. 55. Fre
derik den Femte 63. Frederik den Sjette 107. 108. 109. Friderici, Johan Adolph 100. Fries, 
Bernhard W ebold 15. Friis, Kristian 20. Friis, Margrete 26. Führsen, H. 38.

v. Gabel, Valdemar Kristian Side 37. de la Gardie, Jakob 22. Giedde, Frederik 37. Green, 
Justitsraad 68. Grubbe, Beate Juliane 51. Grubbe, Bertel Herman 51. Grubbe, Herman 50. 
Grubbe, Johan Gerhard 47. Grubbe, Samuel Joakim 46. 50. 51. 64. Grønlund, Apoteker 100.
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Guldbrand. Livm edikus 96. Gyldenlove, Ulrik Kristian 25. Gyjdenstjerne, Henrik 37. Gyl
denstjerne, Mogens 15. Göttsche, Birgitte Kristine 106. Göttsche, Kristoffer Kinch 104. Göttsche, 
Susanne Kathrine 104, 105. 106. 107.

Haagen, Jakob Hansen Side 69. Hag, Klavs 42. Hage, Jens Jensen 97. Hagen, Assessor 96. 
Hahne, Herman 23. 34. 42. Hahne, Jorgen 36. Hahne, Susanne 37. 42. Hamsfort, Dorothea 
17. Hamsfort Orschotanus, H em ik 8. Hamsfort, Johannes 8. 14. Hamsfort Kornelius 7— 17. 
Hamsfort, Kornelius 17—24. Hamsfort, Kornelius 24—25. Hamsfort, Magdalene 15. 16. 24. 
Hamsfortius, Petrus 8. Hamsforts, Lutera 8. Hansdatter, Mette 42. Hansen, Anders 107. Han
sen, Ludvig 29. Hansen, Søren 46. 47. Harboe, Niels Jørgensen 57. Hardenberg, Erik 20. 
Haurum, Karen 59. Hee, Søren 58. Heerfort, Johannes 37. Heerfort, Katarina 41. Heerfort, 
Kristoffer 41. 43. Hendriksen, Jakob 57. Herholdt, ,1. D. 109. Hervig, Jørgen, Apoteker 41. 
Hervig, Jørgen, Præst 56. Heye, Jep 9. H incheldey 69. Hoffman, Præsident 89. Hollænder, 
Johan Kristian 47. Holm, Etatsraad 77. Holm, Prokurator 61. Holm, Folkmar Jakobsen 75. 
87—95. Holm, Jakob 92. 93. 94. 95— 103. 106. Holm, Jakob Poulsen 87. Holm, Niels 95. 102. 103. 
Holmsted, Bernt 65. 69. Holmsted, Karen Krag 65. 69. Holst, Evert 38. Holsts, Marie 39. 
v. Holstein, Ditlev 61. v. Holstein, Henning Kristoffer 61. v. Holstein, Ulrik Adolf Vilhelm  61. 
v. Holstein, Adam Kristian 58 Hovers, Anna 24. Hoyer, Hermann 15. Hover, Kaspar 15. 
Hiieg, Laurids Rasmussen 36. Höen, C. S. 93.

Ingwersen, Kasimir Martin Side 89. 90. 103. Ingwersen, Henrik Martin 89. 90. Iversen, 
Ane Dorthea 88. 95.

Janniksen, Johanne Side 107. Jensen, Henning 58. Jensen, Jakob 57. Jensen, Laurids 60. 
Jers. Johan 21. Jers, Katharina 21. 22. 23. 25. Jespersen, Niels 17. Jessen 73. 78. Jonsen, 
Jens 9. Jokum, Apotekerdreng 60. Juel, Sofie Hedevig 73. 78. Juni, Michael Johansen 95. 
Jørgensen, Apotekersvend 60. Jørgensen, Hendrik 57.

Karl Rudolf, Hertug af W ürtemberg Side 45. Karstensen, Petter 42. Kavser, Johan Henrik 
95. Khemme, Johannes 22. Klausen, Nikolay 61. Klebe. Justitsraad 61. Kleinstüber, Karoline 
Henriette Rosalie 121. Kleinstüber, Charlotte Kristine 121. Klobwech, Johan 14. Knudsen, 
Jakob 36. Knudsen, Knud 29. Knudsen, Niels 58. Knudsen, Otto 57. Kiersing, Jess 60. 
Kierulff, Birkedommer 69. Kingo, Thomas 32. 50. Kobbe, Georg Ludvig 100. Kok, Habakuk 
29. Kold, Kristian 113. Kollberg, Johan Gustav 95. Kornarius, Matthias 17. Krabbe, Gregers 32. 
Krag, Niels 59. Krag, Sofie 59. Kratzenstein, Kristian Gottlieb 97. Klem m er, Peder 24. 
Kristens, Erik 60. Kristensen, Hans 42. Kristensen, Palle 10. Kristjern den Anden 12. Kri
stian den Tredje 8. 9. 10. 11. 12. 13. 24. Kristian den Fjerde 21. 22. 24. 25. Kristian, udvalgt 
Prins 20. Kristian den Femte 39. 67. Kristian den Sjette 64. Kristian den Syvende 70. Krumb, 
Johan 22. 23. Krumpen, Otte 13. Kruse, Otte 20. Krüger, Frederik Teodor 110. 113. Krys- 
sing, Dorthea Marie 65. Kurrelbaum, Postm ester 93. Kurrelbaum, Johan Frederik 64. Kylin, 
Herman Kristian 58.

Landorph, Knud Side 43. Lang, Hans 17. Lange, Gesa 21. Lange, Mikkel 59. Langebek, .1. 
20. Langermann, Henrik 22—23. Langgren, Niels 60. 61. Langheim, Frederik 34. Lassen, 
Niels 38. Lauridsen, Anders 55. 69. Lauritzen, Bendiks 23. Leopold, Gregers 59. Leopold, 
Hans Hansen 56. Lerche, Jakob Kristensen 47. Lerche, Sidsel Marie 43. Levetzau, Klara 56. 
Levetzau, Stiftamtmand 89. Lindved, Borgmester 105. Lorentz, Apotekersvend 29. Lohse, 
Th. 125. Lotze, Ernst Gerhard 118. Lotze, Ernst Gustav 9. 15. 115. 116— 151. Ludvigsen, 
Bertel 51. Luja, Birgitte Kristiansdatter 51. Luja, Kristian 37. Lukassen, W illum  27. Lund, 
M. T. 87. v. Løvenhjelm, Hans 37.

Madsen, Kristen Side 106. Madsen, Mads 36. Markus, Apotekerdreng 60. Martfeld, Peter 
.36. Martini, Ludvig 70. 72. Matzen, Monrad 125. Mau, Karl Henrik 100. 110. Medelbv, 
Povl Andersen 20. Mecklenburg, Martin 106. Mecklenburg. Friederich 118. Melhv, Andreas 
55. Merckel, Adam 46. 47. Merckel, Kristian Karl 46. 47. 50. Meyer, Samuel 34. Michelsen, 
Hans 21. 27. Michelsen, Morten 41. 42. Monrad, Johan 38. Mule, Else 42. Mule, Hans 
Klavsen 29. Mule, Jens 27. 28. Mule, Jorgen Hansen 34. Mule, Kirsten Jorgensdatter 20. 
Munch, Margrete Lauridsdatter 56. Musæus, Karl 47. 49. Mnnthe, Bredo 59. 60. 61. Miihlen- 
steth, Apoteker 96. 97. Mylenforth, Dr. med. 103. Müller, Frantz Heinrich 96. Moller, Jakob 
Kristensen 36. Møller, Morten 59.

Neergaard, Thomas Side 58. 65. Neuhaus, Agnete 22. Nielsen, Anders 57. 58. Nielsen, 
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