Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.
Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder
- og de sammenfiltrede slægter.

1

= Denne bog tilegner jeg Strynø Lokalhistoriske Arkiv =
2018

2

Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder
- og de sammenfiltrede slægter.
Forfatter: Bjarne Rasmussen

Andre bøger af Bjarne Rasmussen:






Dansk polarfart 1915 – 2015
Styrmanden fra Strynø
Claus Jensen Møller slægten i Det sydfynske Øhav
Strynø Kalv
Alle de nævnte fire bøger samt denne, kan lånes som e-bøger via
Slægtsforskernes Bibliotek.

3

Indholdsfortegnelse

Forfatterens indledning ......................................................................................... 05
Det mulige Netværksaristokrati ............................................................................ 07

Købmænd og Rådmænd ........................................................................................ 09
Toldforpagtningerne i den sene Middelalder ....................................................... 19
Fogederne i Strynø Birk ......................................................................................... 30
De sammenfiltrede slægter ................................................................................... 36

Ærøskøbing: Bertel Erichsen slægten .................................................................... 36
Ærøskøbing: Brandt og Gommesen slægterne ..................................................... 37
Strynø: Gommesen slægten .................................................................................. 39
Rudkøbing: Møller slægten ................................................................................... 39
Rudkøbing: Borch Lund slægten ............................................................................ 40
Odense: Jens Lassen slægten ................................................................................ 41

Tillæg: Den legendariske Claus Bertelsens levned ................................................ 44
Tillæg: Jacob Christensen Møller........................................................................... 49

Kildeskrifter ........................................................................................................... 50
4

Forfatterens indledning
Under udarbejdelsen af min slægtsbog Claus Jensen Møller slægten i Det
sydfynske Øhav blev jeg gjort opmærksom på, at Claus Jensen Møller havde
været Birkedommer/Birkefoged på Strynø fra 1704 og frem til sin død i 1740.
Han efterlod sig efterkommere på Strynø; efterkommere der let kan findes i
bogen ”Stryn’ske slægter fra middelalder til 1940” ”forfattet af Gösta Fugmann. I
den bog er det helt store forarbejde nemlig allerede gjort med hensyn til
beskrivelse af de gamle Strynø slægter, herunder også Claus Jensen Møllers
efterkommere på Strynø. I sin bog kalder Gösta Fugmann dem for ”Gomme
Clausen” slægten.
Jeg blev imidlertid nysgerrig efter at vide noget mere om Claus Jensen Møller –
stammede han mon fra Strynø eller en anden ø/egn? hvilken slægt mon han
stammede fra osv.
I skrivende stund er en af de helt
store udfordringer i en sådan
efterforskning imidlertid den, at
alle Strynø Sogn’s kirkebøger fra
før 1776 er væk…!
Myten på Strynø siger, at
præsten tændte op med dem
under en kold vinter for rigtig
mange år siden ;-)
Billedet til højre er forsiden af
Strynø Sogns første bevarede
kirkebog.
Jeg var derfor egentligt indstillet på at give op med hensyn til at finde flere
informationer om Birkedommer/Birkefoged Claus Jensen Møller, men så gav
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Marianne Raahauge Jørgensen, der selv har aner på Strynø, mig et tip til en web
site ved navn www.mortenclausen.dk , og der fandt jeg mange informationer om
”Gommesen” slægten i Ærøskøbing som Claus Jensen Møllers kone Anna
Gommesdatter kom fra, hvorefter jeg kunne fortsætte min efterforskning.
Det ene førte det andet med sig, og nu blev jeg virkelig nysgerrig efter at vide
mere om diverse personkredses indbyrdes relationer fra ca. medio 1600 tallet og
frem til ca. ultimo 1700 tallet med sigte på Strynø. Her i bogen har jeg valgt at
kalde disse personkredse for Det mulige Netværksaristokrati.
I skrivende stund anno 2018 har jeg dog desværre stadig ikke fundet frem til den
egn hvor min stamfader Claus Jensen Møller stammede fra, ej heller hvilken
slægt han stammede fra.
Til gengæld jeg fandt ud af en hel masse andet, der sammenlagt blev til denne
lille bog ”Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder - og de sammenfiltrede
slægter”, og som på sin vis er et supplement til min slægtsbog ”Claus Jensen
Møller slægten i Det sydfynske Øhav”
God fornøjelse 

Bjarne Rasmussen
Danmark, anno 2018
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Det mulige Netværksaristokrati
Her i bogen ”Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder - og de sammenfiltrede
slægter” for perioden medio 1600 tallet og frem til ca. ultimo 1700 tallet har jeg
valgt at fokusere på følgende byer og slægter:
Odense:
Jens Lassen
Jacob Christensen Møller
Ærøskøbing:
Bertel Erichsen
Gommesen
Brandt
Strynø:
Gommesen – via Anna
Gommesdatter fra Gommesen
slægten i Ærøskøbing og hendes
mand Claus Jensen Møller.
Rudkøbing:
Borch Lund
Møller

På sin vis er også både Christen Westesen og den lærde Oluf (Clausen) Borch i
Odense en del af Det mulige Netværksaristokrati i nævnte periode selvom de
begge to er født i Nørre Bork, Ribe Stift. I Odense fandtes ligeledes Lund slægten
og Kruse slægten i nævnte periode.
Førnævnte slægter i Odense er ikke specificeret nærmere i denne bog, hvorimod
Borch Lund slægten og Møller slægten i Rudkøbing indgår - og til dels også Kruse
slægten ligeledes i Rudkøbing.
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I min research på Det mulige Netværksaristokrati har jeg valgt at begynde med
den periode i 16. tallet hvor netværket begynder at dannes.
Her lægger jeg særlig vægt på, at kongen tilskødede sit krongods Strynø til
Landsdommer Jens Lassen i Odense i 1664 hvorefter øen kom i privateje for
første gang.
Derpå følger årene fra 1664 til især omkring 1691; en periode hvor Købmænd,
Rådmænd, Toldere og Fogeder og de sammenfiltrede slægter og/eller andre
relationer begynder at gøre sig gældende i Det mulige Netværksaristokrati.
I førnævnte periode er det af særlig interesse for mig personligt, at min
stamfader Claus Jensen Møller giftede sig med Anna Gommesdatter i 1690.
Hendes fader var købmand, rådmand, byskriver, borgmester Gomme Jensen i
Ærøskøbing (død i 1689).
I 1691 løste Claus Jensen Møller borgerskab i Ærøskøbing, erhverv pt. ukendt. I
1704 blev han udnævnt til birkedommer på Strynø.
Fra 1691 og et stykke ind i 17. tallet bliver de indbyrdes relationer mere tydelige i
det Det mulige Netværksaristokrati mellem lokationerne Odense – Ærøskøbing –
Strynø – Rudkøbing såfremt man tager udgangspunkt i deres fælles relation med
hensyn til slægt, handel, told og retsvæsnet.
I denne bog har jeg specificeret slægterne hvor det synes relevant, og forsøgt at
formidle deres indbyrdes relationer så godt det har været mig muligt i skrivende
stund.
I bund og grund kunne man måske - med lidt god vilje - kalde det for
grundforskning i en periode hvor der findes meget lidt, eller måske slet intet,
forskning i forvejen når Strynø inddrages i forskningen vel at mærke.
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Købmænd og Rådmænd
Købmændene
I denne bog har jeg valgt at fokusere på perioden fra ca. medio 1600 tallet og
frem til ca. ultimo 1700 tallet, og med hensyn til Gommesen slægtens Købmænd
og Rådmænd passer nedenstående fint:
Svendborg Byhistoriske Arkiv oplyser i skrivende stund følgende på arkiv.dk:
Museet har diverse optegnelser vedrørende Gommesen slægten tilbage fra ca
1340. Det begynder i Flensborg hvor en del af slægten var købmænd. Derefter
rykker familiemedlemmer til Sønderborg, hvor de også slår sig ned som
købmænd.
Fra omkring 1700 ses personer fra slægten bl.a. på Ærø og i Svendborg, hvor
næringsvejen fortsat er købmænd. Også efternavnet Brandt er tilknyttet
slægten.
Gommesen slægten i Ærøskøbing havde også relationer til Odense på mindst
følgende vis:
Købmand/rådmand/byskriver/borgmester Gomme Jensen (født 1625 død 1689) i
Ærøskøbing var først var gift med Anna Hansdatter Brandt (død 1665), der var
datter af Hans Pedersen Brandt, skipper, købmand, rådmand og borgmester i
Ærøskøbing i 1600 tallet, og som Gomme Jensen var ansat hos som byskriver og
fuldmægtig.
Gomme Jensen efterfulgte ham som rådmand og borgmester.
Gomme Jensen og Anna Hansdatter Brandt fik børnene:
Jens Gommesen Brandt (født 1663 død 1700), købmand og rådmand i
Ærøskøbing.
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Hans Gommesen Brandt (født 1664 død 1706), Sognepræst til Lindelse,
Svendborg 1688-1706.
Efter Anna Hansdatter Brandt’s død i 1665 giftede
købmand/rådmand/byskriver/borgmester Gomme Jensen sig med Salome
Wernersdatter (født 1646 i Odense død 1698 i Ærøskøbing). Hendes forældre,
Werner Clausen (født 1608 død 1686) og Berte Peitersdatter Gebert (født 1610)
var begge to bogbindingsmestre i Odense.
Gomme Jensen og Salome Wernersdatter havde en søn Werner Gommesen
Gebert (født 1668 død 1743) der senere blev købmand, byfoged og borgmester
og toldforpagter i sin fødeby Ærøskøbing.
Gommesen slægten i Ærøskøbing havde også relationer til Rudkøbing på
følgende vis:
Købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen i Ærøskøbing havde en søn,
Peder Gommesen Gebert (født 1671 død 1712), der blev gift med Riborre
Albertsdatter Sølle (født 1683 død 1739). Hun var søster til
skipper/købmand/byfoged Claus Bertelsen i Rudkøbing. Deres far var
skipper/købmand Bertel Erichsen i Ærøskøbing..
Gommesen slægten i Ærøskøbing havde også relationer til Strynø på følgende
vis:
Købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen i Ærøskøbing havde en datter,
Anna Gommesdatter (født 1672 død 1700), der blev gift med Claus Jensen
Møller (født 1670 død 1740). Han blev Birkedommer på Strynø i 1704.

Rådmændene (- og borgmestrene mv.)
I Gyldendals leksikon ”Den store danske” anno 2018 defineres en Rådmand og et
tilhørende Magistrat generelt således, citat:
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Rådmand, siden middelalderen et medlem af de råd, der styrede en række af
købstædernes anliggender. Fra 1600-t. valgtes rådmændene sammen med
borgmestrene af kongen, og de udgjorde tilsammen magistraten.
Fra enevældens indførelse i 1660 til udgangen af 1800-t. var ordet magistrat
betegnelse for borgmestre og råd i (en del af) købstæderne.
Magistraten udnævntes af kongen og varetog sammen med byfogederne de
kommunale forvaltningsopgaver.

Med hensyn til Fyn har jeg taget udgangspunkt i bogen Studier over det fynske
Rådsaristokrati i det 17de Århundrede (ca. 1600 – ca. 1682), forfattet af Svend
Larsen og udgivet i 1965.
Jeg citerer følgende fra bogens indledning:
”Jævnsides de gamle, fornemme slægters repræsentanter i rådet var der
tilflyttere, der for nogles vedkommende stammede fra andre samfundslag, og
der var indfødte, som savnede en tilsvarende slægtstradition.
Fælles for rådmændene var derimod deres økonomiske placering. Selv om der
med hensyn til formueforhold kan påvises en betydelig afstand imellem dem,
tilhørte de dog en økonomisk overklasse i bysamfundet.
Derfor har jeg valgt at benytte ordet rådsaristokrati om den kreds, hvorfra
rådmændene udgik.
Ordet aristokrati sigter imod en styreform, hvor magten udøves af en ved fødsel,
rigdom o.lign., fremragende klasse af borgere, og Hugo Matthiessen har da også,
som anført, foretrukket at tale om »et aristokratisk element«, der beherskede
bystyret, og C. Villads Christensen nævner de fornemme købmænd som
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»byernes aristokrati«, de »fornemme borgere« af hvis kreds de styrende udgik,
der var tale om »et aristokratisk selvstyre«.
J. Clausen betegner den kreds, hvorfra rådet i Aarhus udgik, som »et slags byaristokrati«.
De divergerende opfattelser af den kreds, som rådet i købstæderne var
tilknyttet, må formentlig ses på baggrund af de fleste undersøgelsers mål. Man
har lagt hovedvægten på belysning af rådets funktioner, men dyberegående
analyser af rådsaristokratiets genealogiske, økonomiske og sociale struktur er
ikke foretaget.
Sådanne analyser støder da også på flere vanskeligheder.
Medens man kan udskille adel, præster og håndværkere som klart afgrænsede
sociale grupper, må der for rådsaristokratiets vedkommende foretages et udsnit
af befolkningen, som skønnes tilstrækkeligt omfattende til at belyse de enkelte
rådmænds herkomst og det sociale milieu, de udgik fra og fik tilknytning til.
Grundlaget og udgangspunktet måtte derfor være en undersøgelse af den
enkelte rådmands slægt, og med rådmanden som central skikkelse har jeg søgt
at udrede slægtskabsforholdet i følgende omfang: rådmandens forældre og
søskende og disses ægtefæller; hustruens forældre og søskende og disses
ægtefæller, samt rådmændenes børn og svigerbørn.
Dette er relativt enkelt for de rådmænd, hvis slægt i flere generationer har haft
tilknytning til samme by, og hvor der er et nogenlunde fyldigt kildemateriale,
men det er overordentlig tidkrævende, når det gælder tilflyttere, især hvis disses
slægt har rod på landet eller endog i udlandet.
Den videre undersøgelse redegør for den del af de enkelte rådmænds slægt, der
har tilknytning til købstæderne; en undersøgelse af kredsens økonomiske og
sociale forhold, sammenholdt med de genealogiske, skal tjene til at vurdere,
hvilke faktorer der har bestemt kredsens indflydelse på bystyret, og endelig vil
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man ved også at inddrage rådmændenes børn og svigerbørn i undersøgelsen få
et indblik i den fluktuation i bysamfundet, den store bevægelighed, som efter
Fridericias opfattelse forhindrede, at der var en fast tilknytning til fødestedet og
en levende og urokket sammenhæng mellem generationerne.
Af hensyn til kildematerialets beskaffenhed må der tidsmæssigt sættes en
grænse, der nedad ligger omkring 1600. Fremefter standser undersøgelsen ved
1682, det år, da forordningen af 28. jan. fremkaldte en omlægning af
købstædernes styre.”
Indledningen i nævnte bog er langt mere omfattende, og efter indledningen
fortsætter bogen med disse kapitler:
Rådets ansættelsesmåde, funktioner og indtægter - Rådmandskredsens herkomst
- Det økonomiske grundlag - Faste ejendomme og bohave - Den økonomiske
placering -Rådmandskredsens forrettigheder- Fluktuationen i rådet –
Sammenbruddet – Arvingerne -Den nye tids mænd.
I bogens kapitel 3, Rådmandskredsens herkomst, skriver Svend Larsen, at en
”karriere” ofte skete på den vis, at en gårdmandssøn blev udnævnt til Foged i en
anden egn, og at flytninger desangående derfor var almindeligt; han kalder dem
for ”Fogedvandringer”.
Udgangspunktet for disse ”Fogedvandringer” hænger sandsynligt sammen med
de økonomiske forhold thi som foged oppebar man som regel fri bopæl; måske i
form af en gård, en vis pengeløn og naturalier samt fogedpenge som normalt var
10% af sagefald hvortil kom skriver og brevpenge mv.
”Karrieren” kunne senere fortsætte af den politiske vej som Byskriver, Rådmand
og måske endda Borgmester – her nævner Svend Larsen fx Christen Westesen og
Jens Lassen der var gårdmandssønner og som indvandrede fra Jylland til Odense
hvor de endte deres karriere som borgmestre og velhavende mænd.

13

Selvom fogederne flyttede til en anden egn som følge af deres udnævnelse
bevarede de som regel kontakten til deres tidligere tjenestested – her i 2018 vil
man nok sige at de bevarede deres netværk.
For god ordens skyld bør det også nævnes, at en udnævnelse til Foged, og måske
især som Byskriver, typisk også gav adgang til det mere magtfulde borgerskabs
miljø hvorfor det nu blev muligt for en Foged eller Byskriver at gifte sig med en af
det bedre borgerskabs døtre, og på den måde fremmede sine muligheder med
hensyn til at indgå i det magtfulde Rådsaristokrati.
Senere i denne bog synes meget af førnævnte vedr. især købstaden Odense også
at passe på købstaden Ærøskøbing i perioden fra ca. medio 1600 tallet og frem til
ca. ultimo 1700 tallet hvor ”Gommesen” slægten og ”Gommesen/Brandt”
slægten hyppigt var at finde som Købmænd/Rådmænd/Byskriver/Borgmester i
denne by.
I købstaden Rudkøbing var der lignende forhold i perioden medio 1600 tallet og
frem til ultimo 1700 tallet; omend denne købstad var en noget mindre købstad
end Ærøskøbing.
Tandlæge og historiker, Chr. Kiilsgaard (født 1889 død 1975), der grundlagde
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, har skrevet en del bøger om bl.a. bystyret mv. i
Rudkøbing gennem århundrederne.
I bogen ”Rudkøbing – Topografi og Bystyre IV del” forfattet af nævnte Chr.
Kiilsgaard og Jens Mollerup skriver de bl.a. følgende:
” For at kunne blive rådmand og borgmester måtte der være en forudsætning for
at vedkommende var indehaver en af vis velstand, for bestillingen var ulønnet
bortset fra nogle foreløbig ikke ret store sportler. Rådets medlemmer blev derfor
udelukkende taget fra købstædernes overklasse, der aldeles overvejende bestod
af købmændene samt enkelte velstående avlsbrugere og lignende, der i så fald
blev regnet med til købmandslavet, selvom de ikke drev forretninger.
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Håndværkere var udelukket fra rådet, og møder man her navne, der er tilføjet
betegnelsen for et håndværk, må det som regel hentyde til, at en af den
pågældendes forfædre havde haft dette erhverv, eller at han tidligere selv havde
udøvet faget.
(Red: dette gælder sandsynligvis i Gommesen slægten på Ærø i 16. tallet hvor
købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensens far var Jens Gommesen Smed.
Det kunne også gælde for birkedommer Claus Jensen Møller på Strynø som var
gift med førnævnte Gomme Jensens datter)
Valgene til byrådene gjaldt for livstid, og i almindelighed blev både rådmænd og
borgmestre i embedet til deres død.
I købstæderne (som Rudkøbing) var der to domstole, bytinget og rådstueretten,
men mens det var borgmester og råd, undertiden bistået af byfogeden, som
forstod rådstueretten, var det byfogeden, der forestod bytinget.
Rudkøbing – de ”8 mænd”
”Som tidligere nævnt blev rådets medlemmer valgt af byens købmandsstand. Det
betød reelt, at en meget stor del af byens befolkning var uden indflydelse på
bystyret, men fra omkring 1620 begyndte der at kunne mærkes et ønske i
befolkningen om større indflydelse på byens ledelse. I mange danske byer viste
rådene sig lydhøre overfor disse ønsker, hvad der også viser deres berettigelse,
og i ca. halvdelen af de danske købstæder dannedes de såkaldte borgerudvalg.
Man valgte som regel udvalget ved årets første rådstuemøde – der kunne bestå
af 8, 16 eller som oftest 24 mand, der valgtes blandt alle, der havde løst
borgerskab, altså også håndværkere.
I fire danske byer, Helsingør, Nakskov, Odense og Ribe blev disse 24 mands
udvalg permanente institutioner, der kom til at række helt frem mod vor
moderne købstadslovgivning, hvorimod udvalgene i de fleste andre byer sygnede
hen under enevælden.
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Det var dog ikke tilfældet i Rudkøbing.
Her valgtes i 1673 et fast ”8 mands udvalg”, der vedblev at bestå op i 1700årene. Det deltog bl.a. i valg af taksereborgerne.
Red:
Den senere byfoged i Rudkøbing, Claus Bertelsen, havde løst borgerskab i
Rudkøbing i 1670, og i årene 1681-1682 var han en af de 8 rådmænd.
Da rådmandsinstitutionen blev nedlagt i Rudkøbing i 1682 udnævnte kongen ham
til birkedommer i Grevskabet Langeland.
Senere blev han herredsfoged i begge Langelands Herreder. I 1689 fratog
Højesteret ham imidlertid alle disse embeder… han blev atter taget til nåde af
kongen og udnævnt til byfoged i Rudkøbing i 1693, et embede han virkede i frem
til sin død i 1715
Den 4. januar 1692 præciserer rådstueprotokollen, hvilke beføjelser de ”8
mænd” skulle have her.
Dette ”8 mands udvalg” bestod af følgende der havde løst borgerskab i
Rudkøbing:
Hans Rasmussen, Johan Kruse, Jørgen Jørgensen, Ditlef Nicolaj Mehl, Rasmus
Pedersen, Mathias Nielsen Bang, Poul Andersen Dreyer og Christian Hansen
Schreder
Red:
Bemærk nu følgende: i 1692 tog den ene generaltoldforpagter, Edward Kruse,
indledningsvis på en personlig inspektionsrejse rundt i hele landet for at sætte sig
ind i de enkelte toldsteders specielle situation, og herunder var det, at han blev
klar over smugleriets omfang langs Sydfyn og fremkom med sit berømte forslag
om toldkrydsere i dette farvand.
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Jeg gætter på, at Johan Kruse, der var medlem af ”8 mands udvalget” i
Rudkøbing, har fået en snak med generaltoldforpagter Edward Kruse da denne
kom forbi Rudkøbing på sin inspektionsrejse – en snak om det meget omfattende
smugleri (landprang), der gik hårdt ud over købmændene i købstaden
Rudkøbing..
Jeg gætter også på, at den ”detroniserede” herredsfoged og birkedommer Claus
Bertelsen kendte alle smuglerruterne fra sin tid som smuglerskipper (han havde
fået mange domme for dette smugleri..), og jeg gætter på, at Claus Bertelsen
derfor blev taget til nåde af kongen og udnævnt til byfoged i Rudkøbing i 1693
mod at han ”skiftede side” så at sige thi efter den udnævnelse til byfoged skulle
han efter sigende havde taget meget hårdt fat på smugleriet (landprang)..
Med hensyn til Strynø var øen krongods, og i 1663 bebeboet af 36 familier
fordelt på 33 gårde og ”to steder”.
I 1664 tilskødede kongen øen til privat eje (Landsdommer Jens Lassen i
Dalum/Odense) på grund af krigsgæld.
I 1701 Matriklen, hvor Strynø stadig er i førnævntes privat eje, ses det, at øen er
bebygget med ”29 gårde og 8 huse”.
Bebyggelsen og indbyggerantallet på Strynø var således ikke alverden dengang,
men måske kan visse kotymer fra de førnævnte købstæder alligevel havde
vundet indpas på Strynø fra 1704 og frem til ca. ultimo 1700 tallet…
I slægtsbogen Claus Jensen Møller slægten i Det sydfynske Øhav beskriver jeg
indgående hvordan netop denne slægts indvandring på Strynø i 1704 medførte
det, man kunne måske kalde det for et meget lokalt ”Foged- og
Netværksaristokrati” gennem lokale giftemål med såvel Thøsing slægten som
med Dam slægten på øen i de efterfølgende år.
Birkedommer/Birkefoged Claus Jensen Møller på Strynø havde jo netop giftet sig
ind i den ganske givet indflydelsesrige ”Gommesen” slægt i Ærøskøbing i 1690..
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Her kan man måske reflektere lidt over, at Claus Jensen Møllers svigermor,
Salome Wernersdatter (født 1646 i Odense død 1698 i Ærøskøbing) stammede
fra Odense hvor hendes forældre, Werner Clausen (født 1608 død 1686) og Berte
Peitersdatter Gebert (født 1610) begge var bogbindingsmestre.
På dette tidspunkt ejer Landsdommer Jens Lassen til Dalum (Odense) Strynø som
han havde fået tilskødet af kongen i 1664.
Landsdommer Jens Lassen i Odense havde et Netværksaristokrati bestående af
magtfulde personer.
Et andet eksempel kunne være Jacob Christensen Møller fra Bremerholm ved
Århus som fik bestalling som tolder i Odense fra 1. januar 1688.
I 1691 blev han udnævnt til Rådmand og avancerede i 1712 til Borgmester.
I skrivende stund er det ukendt om Jacob Christensen Møller i Odense og/eller
hans efterkommere var i slægt med Møller/Borch Lund slægten i Rudkøbing;
men virket som tolder havde disse to slægter til fælles i flere omgange i første
del af 17. tallet.
Det mulige Netværksaristokrati var nok ikke helt usandsynligt…!
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Toldforpagtningerne i den sene Middelalder
I Månedsskrift for toldvæsen udgivet i 1921 kan man læse en lille afhandling Træk
af Rudkøbing Toldsteds personalhistorie forfattet af J. Thaulow.
Fra denne afhandling citerer jeg følgende:
”Begrebet ”Told” i det 16. århundrede var ensbetydende med ”Udførselstold”,
medens ”Indførselstolden” benævnedes ”Sise” (senere benævnt Accise)
”Tolden” svaredes ved udførslen af heste og øksne (okser), medens ”Sise” var vin
og øl fra udlandet.
Øksneudførslen (udførsel af okser) måtte kun foregå over visse grænsebyer hvor
afgiften opkrævedes af en af kongen ansat ”Tolder”, medens ”Sisen” (Accisen)
opkrævedes i alle købstæder af en såkaldt ”Sisemester”.
Nævnte Tolder blev som regel udvalgt blandt byens mest ansete borgere således,
at tolder og borgmesterstillingen hyppigt var forenet, mens Sisemesteren ofte
tilligemed var Byfoged.
De ovennævnte forhold ændrede sig dog da Kong Christian IV organiserede et
egentligt toldvæsen i Danmark fra den 12. januar 1632 thi efter denne dato
skulle der findes en Tolder og en Toldskriver i hver by.
Vi springer nu til Odense Toldkammers historie 1632 – 1988 som kilde til
følgende:

Odense
I 1660 indførte kong Frederik III enevælden, og fra det år blev tolderne udnævnt
af kongen selv; herunder også tolderne i Odense.
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Christen Westesen var således en af de første kongeligt udnævnte toldere i
Odense idet han blev udnævnt den 30. januar 1662, men tiltrådte først den 8.
februar, da han ankom til byen, formodentlig fra København, hvor han var blevet
forlovet med Anne Olufsdatter Borch, en søster til den lærde Oluf (Clausen)
Borch hvis fader Oluf Clausen Borch var præst i Nørre Bork, Ribe Stift.
Christen Westesen (født ca. 1635 død mellem 1691) og den lærde Oluf (Clausen)
Borch (født 1626 død 1690) var begge født i Nørre Bork (Borch), Ribe stift i
Jylland, hvorfra også Landsdommer i Odense og senere toldforpagter Jens Lassen
stammede fra, og det skyldtes sikkert dennes (Oluf Clausen Borch) indflydelse
ved hoffet, at Christen Westesen fik sin stilling som øverste tolder i Odense efter
Jens Lassen.
Christen Westesen blev i 1674 udnævnt til Rådmand i Odense og 10 år senere til
Borgmester i Odense, men fratrådte først som tolder med udgangen af 1687.
Christen Westesen blev afløst på posten som stedlig tolder i Odense af Jacob
Christensen Møller (født ca 1661 – død 1717) der også var jyde.
Jacob Christensen Møller var revisor ved Bremerholm (Århus) da han den 30.
august 1687 fik bestalling som stedlig tolder i Odense fra 1 januar 1688 at regne.
Samme år (1688) var han blevet gift med enken efter skipper og
konsumtionsforpagter Ove Rasmussen Juel.
Jacob Christensen Møller blev næsten altid tituleret som Søe Tolder qua sit virke
ikke alene ”på land” men også indenfor søfarten idet han fortoldede de skibe,
der anløb Kerteminde med varer, der skulle indføres til blandt andet Odense.
I 1691 havde Admiralitetsråd og landsdommer Jens Lassen til Dalum ved Odense
samt Johannes Herman sammen budt på toldforpagtningen for hele Danmark
hvilket de blev tildelt af kong Christian V samme år.
Jens Lassen fik titel af Generaltoldforvalter.
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Jacob Christensen Møller beholdt sin stilling som stedlig tolder i Odense under
Admiralitetsråd og landsdommer Jens Lassen til Dalum ved Odense og Johannes
Herman fælles generalforpagtning af tolden i hele Danmark i 1691.
Generaltoldforvalter Jens Lassen måtte dog opgive/afgive sin del af
toldforpagtningen allerede i 1692.
I stedet for fik justitsråd Edward Kruse overdraget Jens Lassens del af
toldforpagtningen for hele Danmark i 1692.
I Odense fik den stedlige tolder Jacob Christensen Møller lov til at fortsætte som
stedlig tolder med justitsråd Edward Kruse som ny chef i stedet for Jens Lassen,
men Jacob Christensen Møller blev alligevel afskediget som stedlig tolder ved
udgangen af 1695; han var i mellemtiden blev Rådmand fra 1691 at regne.
I 1692 tog Edward Kruse indledningsvis på en personlig inspektionsrejse rundt i
hele landet for at sætte sig ind i de enkelte toldsteders specielle situation, og
herunder var det, at han blev klar over smugleriets omfang langs Sydfyn og
fremkom med sit berømte forslag om toldkrydsere i dette farvand.
Jacob Christensen Møller i Odense bød på den stedlige toldforpagtning i Odense
i 1700, og fik den tildelt af kong Frederik 4. med virkning fra 1. januar 1701 til
udløbet af 1703, men den blev forlænget uden en ny auktion, men han mistede
dog den stedlige toldforpagtning i Odense i 1707.
Jacob Christensen Møller var i 1691 blevet udnævnt til Rådmand og avancerede i
1712 til Borgmester. Ved sin død den 25 februar 1717 var han en meget
velhavende mand, og efterlod sig et meget stort antal ejendomme i Odense,
omkring 40 gårde og huse.
Krydstoldvæsenet
I den lille bog Træk af krydstoldvæsenets historie skriver B. v. Munthe af
Morgenstierne følgende, citat: ”
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Med Kong Christian V's Bortforpagtning af Tolden i 1692 til en Mand ved Navn
Kruse indledes det danske Toldvæsens Virke paa Søen omkring Danmark-Norges
vidtstrakte Kyster.
Nævnte Kruse var tilsyneladende en særdeles driftig og initiativrig Mand, der
ønskede at faa det størst mulige økonomiske Resultat af sin Forpagtning, thi
samme Aar (1692) søgte han og fik Tilladelse til at „udrede" Kystfartøjer for
hermed at bekæmpe det dengang stærkt udbredte Smugleri, der jo paaførte ham
direkte Tab.
Omkring Aar 1700 overtog Statsmagten selv Driften af Toldvæsenet.
Krydsfartøjernes Virksomhed fortsattes dog ad samme Linie som paabegyndt
under omtalte Toldforpagter Kruse.
Fartøjerne, hvis Antal ikke var overvældende, blev kommanderet af Officerer fra
Søetaten, der forrettede Tjeneste ombord i disse for eet Aars Krydstogt ad
Gangen.
Den Bemyndigelse til Visitation m. v. af Skibe i Søen, der blev tilstaaet
Toldvæsenet, fremgaar af Plakat af 18. Marts 1776 og var stort set Rettesnor for
den Virksomhed, Krydsfartøjerne udførte indtil 1899, fire Aar før Institutionens
Ophævelse.
I nævnte Plakat bestemmes saaledes, hvad de Søfarende havde at iagttage over
for „Vore til Krydsning udsendte Kongelige Fartøjer".
Var Skibene saaledes „destinerede til en Kongelig dansk eller norsk Havn", skulde
Skibets Dokumenter paa Forlangende forevises Fartøjets Chef, „disse Skippere
skulde fremdeles under deres Haand tilstille benævnte Officer en over den heele
Ladning i Følge medbringende Gertepartier, Connossementer og Fragtbreve, efter
Pakker, Foustagier og Mærker rigtig Fortegnelse, paa hvilken tillige skulde
anføres dets Skibs-Provisioner, forsaavidt samme bestaaer i fremmede Vahre,
saasom Viin, Brændeviin, Tobak, Gaffe og deslige".
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Endvidere hedder det: „De kommanderende Officerer paa disse vore Kongelige
Fartøjer skal det staae frit for, enten at ledsage Skibene til det bestemte Toldsted,
eller og samme, saavelsom de saavelsom de forefindende Vahre, hvor han det
fornødent eragter, med det Kongl. Toldsegl at forseigle".
Iflg. en Girculair-Skrivelse af 26. Juni 1777 fra Vestindisk-Guineisk Rente- og
Generaltoldkammer fremgaar endelig, at der fra da af skulde medfølge en
Toldbetjent med hvert Krydsfartøj.”
Det fik senere den følge, at 6 toldbetjente fra København kom og fratog Mogens
Weber, Peiter Rasmussen Gebert, og Gie Bertelsen de kontrabandevarer de
havde, og førte dem til Københavns Toldbod… se under Ærøskøbing –
Gommesen slægten

Rudkøbing
Jeg citerer atter fra J. Thaulows afhandling Træk af Rudkøbing Toldsteds
Personalhistorie :
”Den første tolder i Rudkøbing hed Michel Kaadt.
Den 18 november 1553 meddeler kongen således: ”alle, der driver
købmandshandel i Rudkøbing og andetsteds på Langeland, at kongen har tiltroet
Michel Kaadt at være tolder i Rudkøbing og oppebære al Told og Sise”
J. Thaulow fortsætter med at beskrive de efterfølgende toldere, told &
konsumtionsinsepktører, told & konsumtionskassere, toldforvaltere,
toldbetjente/visitere/toldkontrolører i Rudkøbing frem til ultimo 17 tallet.
Vi vil dog forlade J. Thaulow og hans afhandling for en stund for at fordybe os lidt
i bogen Bidrag til Langelands historie forfattet af Vilh. Lütken, og hvori jeg fandt
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en del af følgende informationer vedr. Rudkøbing; og som har en vis
sammenhæng med Det mulige Netværksaristokrati:
Smuglerskipper/købmand i Ærøskøbing, Bertel Erichsen’s søn Claus Bertelsen
(født 1648 død 1715) fik borgerskab i Rudkøbing den 18. januar 1671.
Claus Bertelsen ernærede sig dels som (smugler) skipper på sin fader Bertel
Erichsen’s skib, og dels som handelsmand og Prokurator i Rudkøbing.
I 1672 dømtes han for toldsvig (smugleri), hvad der dog ikke hindrede ham i at
blive valgt til byens kæmner i 1673.
I februar 1681 beskikkede kongen ham til Rådmand i byen, og allerede året efter
udnævntes han til Birkedommer i Grevskabet Langelands Birk, og i 1684 tillige
beskikket som Herredsfoged i øens sammenlagte Herreder.
Han mistede dog både Birkedommer embedet og Herredsfoged embedet i 1690,
men den 21 februar 1693 beskikkede kongen ham til Byfoged i Rudkøbing.
1693 var året efter at førnævnte toldforpagter Edward Kruse havde været på en
personlig inspektionsrejse rundt i hele landet for at sætte sig ind i de enkelte
toldsteders specielle situation, og herunder var det, at han blev klar over
smugleriets omfang langs Sydfyn og fremkom med sit berømte forslag om
toldkrydsere i dette farvand.
Fra sine år som smuglerskipper sammen med sin far Bertel Erichsen der var
Smuglerskipper/købmand i Ærøskøbing, har Claus Bertelsen uden tvivl kendt til
mange af de landingssteder (landprang) som smuglerne benyttede på Sydfyn,
Langeland, Tåsinge, Ærø og Strynø.. !
I 1693/94 lod Claus Bertelsen bygge to Gallioter som sejlede i fart mellem
Rudkøbing og København med gammelt tovværk købt af Toldforvalter Kruse i
København.. . Man kan kun gætte på, om deres oprindelige formål måske var at
virke som toldkrydsere…
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Nævnte Toldforvalter Kruse var særdeles sandsynligt den samme, der havde
overtaget Landsdommer Jens Lassens part af generaltoldforpagtningen i hele
Danmark i 1692… den samme Landsdommer Jens Lassen, der havde fået
tilskødet krongodset Strynø i 1664; det var den ø hvor Claus Jensen Møller var
blevet udnævnt til Birkedommer i 1704.
I de følgende år førte Birkefoged Claus Bertelsen an i Rudkøbings stadige krig
mod landprang (smugleri) og øens ulovlige havne med hensyn til
udførsel/indførsel af varer mv. (Rudkøbing var Langelands eneste købstad)
Claus Bertelsens første kone var død omkring 1680, og kort tid efter giftede han
sig med Sidsel Lauritsdatter Struck.
Claus Bertelsens og Sidsel Lauritsdatter Struck fik en datter, Riborre Margaretha
Clausdatter der blev gift med Tolder i Rudkøbing, Peder Pedersen Møller (født
1673 død 1723), og de fik sønnen Christian (Christen) Pedersen Møller (født
1716 død 1768 )
Da Tolder Peder Pedersen Møller, døde i 1723 blev enken Riborre Margaretha
Clausdatter gift med sin afdøde mands efterfølger som tolder i Rudkøbing, Oluf
Borch Lund.
I skrivende stud er det ukendt om Oluf Borch Lund kom fra Borch Lund slægten i
Odense eller landsbyen Nørre Bork/Borch i Ribe Stift eller måske endda fra
samme egn i Jylland som Jacob Christensen Møller, der blev tolder og borgmester
i Odense..
Med hensyn til netop Oluf Borch Lund vil vi atter fordybe os i J. Thaulows
afhandling Træk af Rudkøbing Toldsteds Personalhistorie :
Tolder Oluf Borch Lund var den første fagmand indenfor toldfaget, der beklædte
embedet som tolder i Rudkøbing. Før sin udnævnelse havde han tjent 12 år i
*Rentekammeret.
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Foruden at være den første fagmand ved Toldstedet Rudkøbing er han tillige
dette toldsteds første rangsperson, idet han den 4 september 1747 blev
udnævnt til Kammerassessor.
Hans bestalling som tolder i Rudkøbing er dateret den 8 november 1723.
I 1724 år blev han gift med sin afdøde chef Tolder Peder Pedersen Møllers enke
Riborre Margaretha Clausdatter, og blev derved en meget rig mand.
Formuen stammede fra hustruen Riborre Margaretha Clausdatters far, Byfoged
og Konsumtionsforvalter Claus Bertelsen i Rudkøbing (han døde i 1715).
Nævnte formue bestod i en stor mængde jordegods, samt penge nok til at købe
øerne Strynø og Strynø Kalv, i 1739 hvilket var omkring det tidspunkt hvor øens
birkedommer Claus Jensen Møller døde.
Efter hustruen Riborre Margaretha Clausdatters død solgte han disse øer til Grev
Frederik Ahlefeldt i 1753 for 13000 Rdl.
*Rentekammeret var betegnelsen for den funktion i den danske
statsadministration, som varetog økonomiske og materielle anliggender under
enevælden. Der var opgaver som bogholderi samt udbetalinger og told- og
skatteopkrævning; det indbefattede også administration af statens ejendom som
skove, veje og bygninger og udstedelse af kongelige privilegier. Rentekammeret
blev nedlagt i 1848, da der blev indført ministerialstyre, og opgaverne blev da
overdraget til de nyoprettede ministerier, hvoraf Finansministeriet fik
hovedparten. Oprindelig var rentekammeret ledet af en rentemester og en del af
Danske Kancelli, men ved enevældens indførelse i 1660 ændredes navnet til
skatkammerkollegiet. Det blev nu en mere selvstændig administrativ enhed, som
blev ledet af en rigsskatmester, hvor Hannibal Sehested blev den første.
I 1680 ændredes navnet tilbage til Rentekammeret.
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Da Toldforpagtningen af Langeland og Ærø blev udbudt under Fyns Stift fik
Tolder Oluf Borch Lund denne Toldforpagtning fra 1754. Det var året efter at han
havde solgt Strynø og Strynø Kalv.
Oluf Borch Lund var tolder i Rudkøbing fra 1723 til 1753, og igennem næsten
hele denne periode var Peder Pedersen Bager toldbetjent, toldkontrollør og
toldvisitør i Rudkøbing. Han var således blevet udnævnt til toldbetjent og
toldvisitør i 1738, og var ved sin udnævnelse til førnævnte beskæftiget med
tjeneste ved Hoffet ”..efter i mange år at have tjent adskillige folk” (netværk..).
I 1750 blev Peder Pedersen Bager udnævnt til toldkontrollør under
Toldforpagterne, og i 1761 blev han udnævnt til tolder. Han trak sig fra stillingen i
1765 og døde af alderdom og svækkelse i 1778.
Christian (Christen) Pedersen Møller var forvalter ved Baroniet Scheelenborg
indtil han fik embedet som Byfoged i Rudkøbing i 1743.
Han fik Embedet ved sin stedfader Tolder Oluf Borch Lunds Indflydelse og blev
samtidig Birkedommer på Strynø, som Stedfaderen Tolder Oluf Borch Lund
havde købt i 1739, men som han solgte i 1753. Året efter salget fik Oluf Borch
Lund så den store toldforpagtning.
Lokalhistorikeren Chr. Kiilsgaard, der grundlagde Rudkøbing Byhistoriske Arkiv,
har i sine to bøger: ”Rudkøbing – Typografi og Bystyre” Del 1-2-3-4, skrevet
meget om embedsmændene i Rudkøbing Bystyre i bl.a. 1600 tallet og i
1700tallet. Fx om Byfoged Claus Bertelsen og hans dattersøn Byfoged Christian
Pedersen Møller m.fl.
Ærøskøbing
Toldopsynet i Ærøskøbing indskrænkede sig i ældre tider udelukkende til
udførsel hvilket var noteret ned i Toldtariffen, og det endda helt ned i detaljer
som fx senge og kister.
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Alt hvad der indførtes passerede uden nogen form for afgifter.
Først i 1693 blev en indførselstold af 1 procent pålagt, men kun for de varer som
fremmede indførte.
I det nærliggende Fyn og på de andre danske øer, var der adskilligt, der som
kontrabande slet ikke kunne indføres, og der betaltes uden tvivl også
indførselstold af de tilladte varer.
Det måtte altså lønne sig godt for ærøboen at handle med Fyn (og de
omliggende øer som Langeland, Tåsinge og Strynø m.fl.), og lejligheden blev
heller ikke forsømt, hvilket ses af de hyppige forbud gennem det 17. og 18.
århundrede.
Tolden på Ærø blev første gang bortforpagtet til Ærøskøbings borgmester Hans
Pallesen, formodentlig på det samtlige borgerskabs vegne, i 1678.
Den 1. maj 1702 forpagtede Kongen tolden og sisen (Accisen) i købstaden
Ærøskøbing til daværende borgmester Joseph Jepsen, rådmand Jacob Andersen
samt købmand Werner Gommesen Gebert og Hans Steffensen for en periode af
6 år. Werner Gommesen Gebert var søn af Købmand/rådmand/borgmester
Gomme Jensen (født 1625 død 1689) i Ærøskøbing.
Da Toldforpagtningen af Langeland og Ærø blev udbudt under Fyns Stift i 1754 fik
Tolder Oluf Borch Lund i Rudkøbing denne toldforpagtning…
I 1754 blev det ved plakat bekendtgjort, at Ærøskøbings og Marstals toldsteder
skulle bortforpagtes under Fyns Tolddistrikt, og at alle de varer som på Fyn var
kontrabande, også skulle være det på Ærø…
Det fik senere den følge, at 6 toldbetjente fra København kom og fratog Mogens
Weber, Peiter Rasmussen Gebert, og Gie Bertelsen de kontrabandevarer de
havde, og førte dem til Københavns Toldbod…
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Strynø
I skrivende stund anno 2018 er det ukendt hvilke toldforhold der gjaldt på Strynø
i 16. tallet og i 17. tallet.
Det vides dog med sikkerhed, at Tolder Oluf Borch Lund i Rudkøbing købte
Strynø i 1739, og nogle få år senere, i 1743, blev hans stedsøn Christian Pedersen
Møller udnævnt til både Byfoged i Rudkøbing og Birkedommer på Strynø.
I 1753 solgte Tolder Oluf Borch Lund Strynø til Grevskabet Langeland/Stamhuset
Ahlefeldt; stedsønnen Christian Pedersen Møller fortsatte dog som Byfoged i
Rudkøbing og Birkedommer på Strynø frem til 1768.
l 1754 fik nævnte Tolder og kammerråd Ole Borch Lund i Rudkøbing
Toldforpagtning af Langeland og Ærø – og vel dermed også Strynø
Ifølge bogen ”Historiske huse og gårde på Strynø” blev bygningerne på Kærvej 1
tæt ved havet opført i 1906 til Hans Rubæk Hansen, der var toldembedsmand på
Strynø. En lille toldkrydser var udstationeret til embedets udførelse.
Med det selvstændige skippererhverv fulgte toldregistrering og kontrol.
På den modsatte side af Kærvej 1 ligger ”Lundsgård” på Kærvej 2. Den gård lå
oprindeligt i Strynø By, og var ejet af Birkedommer Claus Jensen Møllers
barnebarn, Peder Gommesen (født ca 1724 død 1787).
Peder Gommesens barnebarn Gomme Pedersen (født 1793 død 1863) udflyttede
gården fra Strynø By til sin nuværende beliggenhed på Kærvej 2 i 1845.
I skrivende stund er det ukendt hvorvidt ”Gommesen” slægten på Strynø havde
slægtsrelationer til ”Borch Lund” slægten i Rudkøbing.
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Fogederne - Strynø Birk
Strynø nævnes i ølisten i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, og senere optræder
øen i Nyborg Lens regnskaber for 1563, men forlenes 1588 til Erik Hardenberg til
Vedtofte, senere enken Anne Eilersdatter Rønnow. Efter hendes død i 1609 kom
lenet til Rigsråd Axel Brahe til Elvedgård i 1613, hvis enke i 1617 fik kvittance på
godset, som igen blev lagt til Nyborg Len.
Kong Frederik III af Danmark var
imidlertid kommet i gæld på grund af
svenskekrigene i 1657-60, og i 1664 var
Strynø Sogn mellem det krongods,
kongen i gælds betaling tilskødede
admiralitetsråd, senere landsdommer i
Odense, Jens Lassen til Dalum.
Den samme Jens Lassen havde nogle år
før, i 1662, fået tilskødet Dalum Kloster
inkl. birkeretten.
Jeg gætter på, at da Jens Lassen fik
tilskødet Strynø af Kong Frederik III i
1664 fik han samtidigt med også
birkeretten over Strynø på samme vis
som han havde fået birkeretten over
Dalum Kloster da han nogle år før købte
dette af Kong Frederik III …!

Fynske Land-birker omkring 16.
tallet
(Bogen ”Birk, Lov & Ret”)

Den første kendte Birkedommer på Strynø var gårdejer Rasmus Hansen på øen.
Han fik embedet i 16xx og virkede i det frem til 1677, se hans efterfølgere som
Birkedommer på Strynø senere i dette kapitel.
Fra 1664 og frem til ca. 1890/1910 havde Strynø/Strynø Kalv skiftende ejere:
Først Landsdommer Jens Lassen, senere hans søn Kancelliråd Christian Lassen.
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Kancelliråd Christian Lassen døde i 1725, og Strynø kom derefter i eje ved
Admiral Seneca v. Hagedorn der var gift med Elisabeth Birgitte f. Rantzau, Datter
af Palle Ranzau og Ingeborg f. Seefeldt, og enke efter Otto Schack.
Admiral Seneca v. Hagedorn ejede også gården Hindema på Fyn samt Jerstrup og
Krumstrup, og hvor han døde 27. April 1750.
Admiral Seneca v. Hagedorns kone Elisabeth Birgitte f. Rantzau kom sandsynligvis
fra den kendte Rantzau slægt.
I 1739 solgte Admiral Seneca v. Hagedorns Strynø og Strynø Kalv til Tolder Oluf
Borch Lund i Rudkøbing.
I 1753 sælger Tolder Oluf Borch Lund i Rudkøbing begge øer til grev F. Ahlefeldt
hvorved Strynø kom under Grevskabet Langeland/Stamhuset Ahlefeldt. Tolder
Oluf Borch Lund fik Toldforpagtningen af Langeland og Ærø i 1754.
I 1765 oprettedes Stamhuset Ahlefeldt, og i 1798 blev der givet kongelig
tilladelse til salg af den udlejede jord som gårdenes ejere lejede (fæstede) – dog
på visse betingelser.
I 1849 fik Stamhusbesidderen kongelig bevilling til at afhænde jordene til
fuldstændig selveje. Ingen af delene medførte salg af jord på Strynø og Strynø
Kalv.
I løbet af perioden 1890 – 1910 ændrede dette sig dog markant, og mange
bønder på Strynø og Strynø Kalv købte gårdenes jord af Stamhuset Ahlefeldt.

Birkeretten
I Kong Valdemars jordebog fra 1231, der er en fortegnelse over kongens
besiddelser og indtægter, omtales besiddelser, der senere kendes som kongelige
birker. I denne jordebog fra 1231 er også Strynø optegnet som krongods.
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Med hensyn til en egentlig nedskreven birkelovgivning eksisterede noget sådant
ikke på skrift før Christian IV foranledigede et regelsæt 'Birkeretten af 1623' der
var gældende for landbirker og købstæder.
Senere foranledigede kong Christian V regelsættet 'Danske Lov' af 1683 hvorved
der kom et fælles retsgrundlag for hele landet.
Med hensyn til Landbirkerne kan de alt efter indehaveren af birkeretten deles i
tre hovedgrupper hvoraf den første og største er kronens birker, dernæst de
gejstlige birker og endeligt de adelige birker.
De fleste kronbirker har enten været krongods så langt tilbage i tiden, som vi har
kendskab til, eller var tidligere gejstlige birker, som blev overtaget af kronen
efter reformation i 1536.
Strynø udgjorde senest fra anden halvdel af 1600tallet sit eget birk (øens
daværende ejer, Landsdommer Jens Lassen til Dalum ved Odense har
formodentligt haft birkeretten på øen). Strynø Birk blev nedlagt i 1855
Kilde: ”Birk lov og ret Birkerettens historie i Danmark indtil 1600”
Slægtsforsker Torben Albret Kristensen, der selv har aner på Strynø, har fundet
frem til følgende:
På arkivalieronline, øvrige samlinger, kan man finde arkivalier fra såvel Danske
Kancelli som Rentekammeret.
I Danske Kancelli findes "Fynske og smålandske registre" med personregistre til,
og i Rentekammeret findes "Kongelige resolutioner" med sted- og personregistre
til.
I 1677 var gårdejer Rasmus Hansen birkedommer på Strynø, og omkring 1687
blev gårdejer Rasmus Jensen Taasing (Thøsing) birkedommer på Strynø.
I Fynske og smålandske registre 1699-1707 fremgår det af opslag 345-346, at
Claus Jensen Møller udnævnes til birkefoged på Strynø 13.5.1704.
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Det fremgår også, at han efterfølger den tidligere birkefoged (Rasmus Jensen
Taasing), der for nogen tid siden er afgået ved døden.
I matriklen 1701 for Strynø ses følgende noteret:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Rasmus Stryn Kalf nu Anders Rasmussen
Niels Pedersen og Christen Nielsen
Kristen Rasmussen nu Hans Kristensen (er streget over)
Jens Taasing nu Claus Jensen Birchedommer
Rasmus Taasing nu Claus Jensen Birchefoged
Niels Strangesen nu Mads Nielsen

Birkedommerne over Strynø Birk fra 1677 til 1848:
Med bidraget fra Slægtsforsker Torben Albret Kristensen, og ved at studere
bogen Bidrag til Langelands historie forfattet af Vilh. Lütken og udgivet i 1909,
fremkommer følgende optegnelse over Birkdommere/Birkefogeder i Strynø Birk
gennem tiderne:
16xx – 1677: Rasmus Hansen
1677 – 1687: Rasmus Jensen Taasing (Thøsing)
1704 – 1740: Claus Jensen Møller
1741 – 1743: Gumme Clausen (han var Claus Jensen Møllers søn)
1743 – 1768: Christian Pedersen Møller
Peder Nielsen Bager var handelsmand og De fattiges Forstander i Rudkøbing i
anden halvdel af 1600tallet.
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Hans søn, Tolder Peder Pedersen Møller, blev gift med Byfoged Claus Bertelsens
datter Riborre Margaretha Clausdatter.
Tolder Peder Pedersen Møller og Riborre Margaretha Clausdatter fik bl.a. sønnen
Christian Pedersen Møller som efterfulgte Gumme Clausen som Birkdommer i
Strynø Birk.
I 1735 blev der indført en ny lov hvorefter Birkedommere, Byfogeder og
Byskrivere og Birkeskrivere i hele landet skulle have en juridisk uddannelse for at
kunne bestride sådanne embeder.
Christian Pedersen Møller var - i modsætning til sine forgængere Claus Jensen
Møller og Gumme Clausen – uddannet som jurist.
Ulrich Henrich Møller var Byskriver og Postmester i Rudkøbing fra 1740 og frem
til sin død i 1758. Det var dog som regel Birkeskriveren Florian Mehll, der deltog i
den ugentlige tingdag på Strynø sammen med gårdejer Rasmus Jacobsen på
Strynø.
Byfoged Cristian Pedersen Møller deltog efter sigende sjældent på den ugentlige
tingdag på Strynø.
I slutningen af 1700tallet/begyndelsen af 1800tallet kom så den mere formelle
Sognefogedordning på Strynø under overhøjhed af retssystemerne i Rudkøbing.
1768 – 1771: Johan Thomas Flindt – gift med Christian Pedersen Møllers enke.
1771 – 1775: Edvard Christian Møller, tillige Byskriver i Rudkøbing.
1775 – 1807: Ambrosius Nyborg
Han var tillige Birkedommer i Grevskabets Birk ligesom de to følgende Peter
Thomas Wadsted og Jørgen Nis Holm.
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1830: Jacob Johan Lund - han blev exam. jur. 1795, tillige By-, Herreds- og
Birkeskriver fra 1854.
I 1830 flyttedes Strynøs Tingsted til Rudkøbing, og i 1855 inddroges Strynø under
Langelands S. Herred.
Lokalhistorikeren Chr. Kiilsgaard (Rudkøbing) har i sine to bøger: ”Rudkøbing –
Typografi og Bystyre” Del 1-2-3-4, skrevet meget om embedsmændene i
Rudkøbing Bystyre i bl.a. 1600 tallet og i 1700tallet. Fx om Byfoged Claus
Bertelsen og hans dattersøn Byfoged Christian Pedersen Møller m.fl.
Afrunding på Birkedommer Claus Jensen Møller
Gomme Jensen, der var købmand, rådmand, byskriver, borgmester i Ærøskøbing
døde i 1689, og året efter giftede Claus Jensen Møller sig med Gomme Jensens
datter Anna Gommesdatter.
I 1691 løste Claus Jensen Møller borgerskab (erhverv pt. ukendt) i Ærøskøbing,
og i 1704 udnævntes han som tidligere nævnt til Birkedommer/Birkefoged på
Strynø, men det er stadigvæk sparsomt med informationer om hans virke og
bopæl både før og efter 1704.
Claus Jensen Møllers søn Gumme Clausen efterfulgte sin far som Birkedommer
på Strynø efter faderens død i 1940, men virkede kun i ret kort tid. Han døde i
1748.
Det er ligeledes meget sparsomt med informationer om Birkedommer Gumme
Clausens virke og bopæl på Strynø hvorimod hans efterkommere på Strynø let
lader sig spore qua den bevarede Strynø Kirkebog fra 1776.
Jeg er født på Strynø i 1950erne, og stammer i lige mandlig linie fra Gumme
Clausen slægten på Strynø og Strynø Kalv.
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De sammenfiltrede slægter…..
Det starter for så vidt med flere slægter i Ærøskøbing, der får relationer til
slægter i såvel Odense som Rudkøbing og Strynø - og hvor begreber som Handel,
Ægteskab, Smugleri, Told og Retsvæsen mere eller mindre binder slægterne
sammen gennem årtier.
Læseren kan selv bedømme det ud fra de informationer som jeg har forsket mig
frem til i skrivende stund anno 2018.

Ærøskøbing - Bertel Erichsen slægten
Bertel Erichsen (født 1616, død 1701) var en meget kendt smuglerskipper &
købmand i Ærøskøbing.
I 1645 byggede han det hus i Søndergade i Ærøskøbing, som i skrivende stund er
fredet i klasse A og kaldes Kjøbinghus. Der findes en del materiale om ham og
hans virke i Ærøskøbing.
Han var gift med Riborg Lauritsdatter (død 1717), og de fik sønnen Claus
Bertelsen (født 1648 død 1715) som blev den senere nærmest legendariske
Byfoged i Rudkøbing… om ham findes der en del materiale om hans omfattende
virke på Langeland.
Bertel Erichsen fik også en datter, Sophie Bertelsdatter (født 1654, død 1709).
Hun blev gift med Albert Hansen Sølle (født 1635 – død 1708), og de fik datteren
Riborre Albertsdatter Sølle (født 1683 død 1739).
Riborre Albertsdatter Sølle blev gift med Peder Gommesen Gebert (født 1671
død 1712) der var søn af Købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen (født
1625 død 1689) i Ærøskøbing
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Riborre Albertsdatter Sølle’s mand Peder Gommesen Gebert havde en søster,
Anna Gommesdatter (født 1672 død 1700), der blev gift med Claus Jensen
Møller (født 1670). Han blev Birkedommer på Strynø i 1704.

Ærøskøbing - Brandt slægten
Købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen (født 1625 død 1689) i
Ærøskøbing var først var gift med Anna Hansdatter Brandt (død 1665), der var
datter af Hans Pedersen Brandt, købmand, skipper, rådmand og borgmester i
Ærøskøbing i 1600 tallet, og som Gomme Jensen var ansat hos som skriver og
fuldmægtig.
Gomme Jensen efterfulgte ham som rådmand og borgmester.
Gomme Jensen og Anna Hansdatter Brandt fik børnene:
Jens Gommesen Brandt (født 1663 død 1700), Rådmand og Købmand i
Ærøskøbing.
Hans Gommesen Brandt (født 1664 død 1706), Sognepræst til Lindelse,
Svendborg 1688-1706.
Anna Hansdatter Brandt døde i 1665, og Gomme Jensen gifter sig derpå med
Salome Wernersdatter (født 1648 død 1698)

Ærøskøbing - Gommesen slægten
Efter Anna Hansdatter Brandt’s død i 1665 giftede
købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen (født 1625 død 1689) sig med
Salome Wernersdatter (født 1646 i Odense død 1698 i Ærøskøbing). Hendes
forældre, Werner Clausen (født 1608 død 1686) og Berte Peitersdatter Gebert
(født 1610) var begge to bogbindingsmestre i Odense.
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Gomme Jensen og Salome Wernersdatter havde en søn Werner Gommesen
Gebert (født 1668 død 1743) der senere blev købmand, byfoged og borgmester
og toldforpagter
Den 1. maj 1702 forpagtede Kongen tolden og accisen i købstaden Ærøskøbing til
daværende borgmester Joseph Jepsen, rådmand Jacob Andersen samt købmand
Werner Gommesen Gebert og Hans Steffensen for en periode af 6 år.
Købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen (født 1625 død 1689) i
Ærøskøbing havde også en anden søn Peder Gommesen Gebert (født 1671 død
1712) der blev gift med Bertel Erichsen’s barnebarn Riborre Albertsdatter Sølle
(født 1683 død 1739) i 1698.
Peder Gommesen Gebert og Riborre Albertsdatter Sølle fik en datter Salome
Pedersdatter Gebert (født 1699 død 1754) som blev gift med Rasmus Knudsen
(født 1693 død 1727); og de fik sønnen Peiter Rasmussen Gebert (født 1718 død
1789).
I 1754 blev det ved plakat bekendtgjort, at Ærøskøbings og Marstals toldsteder
skulle bortforpagtes under Fyns Tolddistrikt, og alle de varer, som i Fyn var
kontrabande også skulle være det på Ærø. Det fik senere den følge, at 6
toldbetjente fra København kom og fratog Mogens Weber, Peiter Rasmussen
Gebert, og Gie Bertelsen de kontrabandevarer de havde, og førte dem til
Københavns Toldbod…
Købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen (født 1625 død 1689) i
Ærøskøbing havde også en datter, Anna Gommesdatter (født 1672 død 1700), og
hun blev gift med Claus Jensen Møller (født 1670) året efter faderens død i 1689.
Claus Jensen Møller blev Birkedommer på Strynø i 1704.
NB:
Svendborg Byhistoriske Arkiv oplyser i skrivende stund følgende på arkiv.dk:
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Museet har diverse optegnelser vedrørende slægten Gommesen tilbage fra ca
1340.
Det begynder i Flensborg hvor en del af slægten var købmænd. Derefter rykker
familiemedlemmer til Sønderborg, hvor de også slår sig ned som købmænd. Fra
omkring 1700 ses personer fra slægten bl.a. på Ærø og i Svendborg, hvor
næringsvejen fortsat er købmænd. Også efternavnet Brandt er tilknyttet
slægten.

Strynø og Strynø Kalv - Gommesen slægten (stamfader Claus Jensen Møller)
Gommesen slægten på Strynø og Strynø Kalv beskrives meget indgående i mine
slægtsbøger ”Claus Jensen Møller slægten i Det sydfynske Øhav” og ”Strynø
Kalv” helt frem til skrivende stund anno 2018.
Førnævnte bøger kan downloades ganske gratis via Slægtsforskernes Bibliotek
Jeg nedstammer selv i lige mandlig linie fra Claus Jensen Møller, der var
Birkedommer på Strynø fra 1704 og frem til sin død i 1740, der var året efter at
tolder Oluf Borch Lund i Rudkøbing havde købt øen.

Rudkøbing – Møller slægten
Peder Pedersen Møller (født 1673 død 1723) var købmand og tolder.
Han var svigerfar til Birthe Cathrine Thrane (født 1730 død 1797) der var tante til
Ritmester Jørgen Kaas Trane (født 1769 død 1816) som var gift med Anna
Christine Wildradtdine Friboe (født 1773 død 1851).
Hun var fætter/kusine til Hans Friboe Garde (født 1757 død 1819). Han var
svigerfar til Inger Dorothea Kornerup (født 1803) som var barnebarn af
Stadskaptajn Peder Kornerup (født 1725 død 1782).
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Rudkøbing - Borch Lund slægten
Smuglerskipper/købmand i Ærøskøbing, Bertel Erichsen’s søn Claus Bertelsen
(født 1648 død 1715) blev Byfoged i Rudkøbing.
Byfoged Claus Bertelsen var først gift med Margrethe Mickelsdatter. Hun døde
omkring 1683 hvorefter han giftede han sig med med Sidsel Lauridsdatter Struch
(sandsynligvis født omkring 1668 død 1707, og de fik sønnen Oluf Borch Lund
samt datteren, Riborre Margaretha Clausdatter (født mellem 1653 og 1707 død
1751).
Riborre Margaretha Clausdatter blev gift med Købmand og Tolder i Rudkøbing,
Peder Pedersen Møller (født 1673 død 1723), og de fik sønnen Christian
(Christen) Pedersen Møller (født 1716 død 1768)
Christian (Christen) Pedersen Møller blev forvalter ved Baroniet Scheelenborg
indtil han fik embedet som Byfoged i Rudkøbing i 1743
Han fik Embedet ved sin stedfader Tolder Oluf Borch Lunds Indflydelse og blev
samtidig Birkedommer på Strynø, som Stedfaderen Tolder Oluf Borch Lund
ejede på det tidspunkt.
Birkedommer Claus Jensen Møller var Birkedommer på Strynø fra 1704 til sin
død i 1740 hvorefter hans søn Gumme Clausen efterfulgte ham som
Birkedommer på øen frem til Byfoged i Rudkøbing, Christian (Christen) Pedersen
Møller overtog embedet i 1743.
I skrivende stund er det imidlertid ukendt hvorvidt Claus Jensen Møller var af
denne slægt i Rudkøbing eller om han var af Jacob Christensen Møller slægten i
Odense, eller noget helt andet
Vedr. Møller slægten i Rudkøbing; se også: Tillæg - Den legendariske Byfoged
Claus Bertelsens levned
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Odense - Jens Lassen slægten i Odense/Dalum
Landsdommer Jens Lassen til Dalum (Odense) (født 1625 død 1706).
Højesteretsassessor, Admiralitetsraad, 1661 landsdommer, renteskriver,
købmand, godsejer, 1676 assessor i Højesteret og landsdommer over Fyn, 1691
cancelliraad, 1703 justitsraad
Han blev født på Vestergård i Nørre Bork, Ribe Stift, og var søn af Las Lauridsen
(der ejede Gruppesholm ved Varde og som var herredsfoged i Horne herred) og
Elisabeth Jensdatter.
Gift i Kristianstad med Margrethe Christensdatter Lund (død ca. 1690), d. af
feltproviantskriver Christen Lund. – Far til Lauritz Lassen; Christen Lassen;
Lisbeth Lassen; Claus Lassen; Jens Lassen og 7 andre
Bror til Christine Lauritsdatter Borch; Elisabeth Lassen; Laurids Lassen; Maren
Lassen; Anne Lasdatter
Jens Lassen kom til Kbh. 1651 som renteskriver efter først at have været skriver
hos lensmanden i Kristianstad hvor han ægtede en borgerdatter.
Som så mange andre kombinerede han sin embedsvirksomhed med handel. 1653
træffes han som leverandør til Holmen, og så fik han sammen med andre
borgere privilegium på besejling af Vestindien.
I tilknytning hertil oprettedes et sukkerraffinaderi i Kbh. som også kongehuset
havde del i. Af en ansøgning til den spanske konge fremgår, at også slavehandel
stod på programmet.
Ved krigsudbruddet 1657 fik Jens Lassen overdraget at forsyne flåden og de
skånske fæstninger. Endvidere skulle han forsyne flåden og de østensundske
fæstninger med al slags proviant undtagen øl og brød efter den ham givne
designation, flåden for et halvt, fæstningerne for et helt år.
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Forudsætningen for at Jens Lassen kunne påtage sig denne kæmpeleverance,
hvis værdi efter afregningen beløb sig til mere end 200 000 rdl., var hans egen
udenlandske kredit der sikkert må søges i Holland.
Da svenskerne 1658 nærmede sig Kbh. udsendte L. 8.8. et patriotisk opråb om at
gøre modstand; dagen forinden havde han for en fordring på 138 000 rdl. fået
Dalum kloster på Fyn i pant.
I betragtning af den formidable forsyningsopgave han løste 1657 var det
naturligt, at han blev knyttet til den militære administration. 1657 blev han
mønsterskriver, 1659 kommissarius ved Tøjhuset og medlem af dettes direktion.
I 1660 blev han admiralitetsråd, efter statsomvæltningen blev han 1661
landsdommer på Fyn (afsat 1679) og assessor i højesteret hvor han deltog i
voteringen til 1675.
Sine fordringer på staten fik han som de andre storleverandører godtgjort i
krongods (fx Strynø i 1664), på grund af forholdene en ofte tvivlsom forretning.
I 1662 tilskødedes Dalum kloster (ialt 2437½ tdr. hartkorn) inkl. birkeretten ham
og i 1664 Skt. Knuds kloster og ladegård, Hindsgavl samt strøgods for ialt 3986
tdr. hartkorn.
Jens Lassen fik tilskødet krongodset Strynø af kongen i 1664.
Krongodset Lyø, der ligesom krongodset Strynø, var et Landbirk, var også lagt
under ham i mange år, men blev i 1693 tilskødet Didrik Schult til Findstrup
(Baroniet Holstenshus)
Han var også ejer af Harritslevgård, Krumstrup og Skt. Knuds kloster på Fyn,
Egense kloster, Grubbesholm og Nørholm i Jylland, og 1680–88 besad han
desuden Kærgårdsholm. Han var streng mod sine bønder og havde i sin bror
Niels, ridefoged på Dalum, en nidkær hjælper.
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I bogen ”Dalum Sogns Historie, I. Bind, 2. del. Skrevet af Jacob Hansen og Knud
Mortensen. Dalum 1961” er der en fyldig omtale af ham og hans hustru i bogen
(siderne 217-248).
I 1691 blev Jens Lassen generalforpagter af tolden i hele Danmark:

Dansk Toldhistorie II - Afsnit Toldforpagtningen side 57 til 68
I 1691 tildelte kong Christian V admiralitetsråd og landsdommer Jens Lassen til
Dalum ved Odense samt Johannes Herman toldforpagtningen for hele Danmark
efter at de sammen havde budt på forpagtningen. Jens Lassen fik titel af
Generaltoldforvalter.
Generaltoldforvalter Jens Lassen måtte dog opgive/afgive sin del af
toldforpagtningen allerede året efter, i 1692.
I stedet for fik justitsråd Edward Kruse overdraget Jens Lassens del af
toldforpagtningen i 1692.
I Odense fik den stedlige tolder Jacob Christensen Møller (født ca 1661 - død
1717) lov til at fortsætte som stedlig tolder med justitsråd Edward Kruse som ny
chef i stedet for Jens Lassen.
Nævnte tolder Jacob Christensen Møller i Odense bød på den stedlige
toldforpagtning i Odense i år 1700 og fik den tildelt af kong Frederik 4. med
virkning fra 1. januar 1701 til udløbet af 1703, men den blev forlænget uden en
ny auktion.
(Kilder: Otto Madsen og Anders Monrad Møller: Odense Toldkammers historie)
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Den legendariske Claus Bertelsens levned på Langeland
I bogen Bidrag til Langelands Historie ved VILH. LÜTKEN (udgivet i 1909) kan man
læse følgende om Claus Bertelsen:
= Rækken af Fogeder i Langelands Herred begynder altså med Claus Bertelsen =
Denne foretagsomme og begavede mands navn møder man i over 40 år på alle
områder; han var i lang tid en af Øens bevægende Kræfter; og hans Livs Omrids
har, selv om det mest kun er af Ting- og Kirkebøger, det har kunnet fremdrages,
adskillig interesse som tidsbillede.
Han vil også genfindes som Birkedommer (1682—88) og som Byfoged i
Rudkøbing (1693—1716).
Da hans Hovedvirksomhed er knyttet til Byen, vil han få sin egentlige omtale
blandt Byfogederne.
Afsked som Herredsfoged (1684—90) fik han, da han i 1690 af Højesteret blev
dømt fra embedet tilligemed sin Eftermand som Birkedommer, fordi de begge
ved Birketinget i sager mellem Grevskabet og Selvejerne om Budpenge, til
Grevskabets fordel havde dømt Dom imod Dom.
Byfogderne i Rudkøbing fra 1681 til 1848:
1681—1682: Anders Christensen (Bruun)
1682—93: Mogens Hansen
1693—1715: Claus Bertelsen
Han var en Skippersøn fra Ærø (født 1648), og bosatte sig ung i Rudkøbing, dels
som Skipper på sin Faders Skude, dels som Handelsmand, efterhånden også som
Prokurator og skibsreder.
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Kort tid efter 1676 forlod Claus Bertelsen Langeland med sine skibe for at sejle i
Kong Christian V tjeneste med soldater og proviant under Den skånske krig (1675
– 1679).
I 1681 beskikkede Kong Christian V Claus Bertelsen til Rådmand i Rudkøbing.
Og nu gik det rask opad…!
I foråret 1682 blev han Birkedommer i Grevskabet Langelands Birk, og i 1684
tillige Herredsfoged i de sammenlagte Herreder.
Da havde han købt den store gård Søvertorp; hans første kone var død i 1683 og
samme eller næste år havde han giftet sig med Sidsel Lauritsdatter Struck.
Han var på alle måder om sig, fik både Bøstrup, Tullebølle, Tryggelev og Fodslette
Kongetiender i Fæste, og hans lille datter af andet ægteskab, Riborg Margrethe
Clausdatter, fik 1689 Konfirmation på Fæste af Rudkøbing Kirkes Tiende.
*Men Birkedommerembedet afgav han sidst i 1688 til Erich Erichsen, og sammen
med denne dømtes han 4. Marts 1690 også fra sit Herredsfoged embede.
Med Mogens Hansens Afsked fik han i 1693 Bestalling som Byfoged for
Rudkøbing.
Han var fremdeles Skibsreder, og i 1693 eller 94 lod han bygge to Gallioter,
hvortil han købte gammelt tovværk af Toldforvalter Kruse i København og lod
omslå.
I 1703 blev Claus Bertelsen sammen med sin Datter Riborre Margaretha
Clausdatter tiltalt af Hans Dinesen Witt for Brud paa Ægteskabsløfte — hun blev i
april 1703 gift med Peder Pedersen Møller, han blev siden Købmand og Tolder i
Rudkøbing, og viedes i Hanved i Slesvig.

45

Efter sin anden kones død i 1706 ægtede han i 1707 Anna Rosine Buthners.
Claus Bertelsen døde den 29. okt. 1715 i Rudkøbing.
Søvertorp og en del af hans (Claus Bertelsen) velstand og indflydelse (og
stridigheder) kom siden gennem hans ovennævnte datter (Riborre Margaretha
Clausdatter) til hendes anden Mand, Tolder Oluf Borch Lund, og derpå til Oluf
Borch Lunds stedsøn Byfoged/kammerråd Christian Pedersen Møller, og efter
hans død til Generalauditør Flindt ved dennes giftermål med Christian Pedersen
Møllers enke Birgitte (Bertha) Cathrine Thrane.
Claus Bertelsens efterfølgere som Byfogeder i Rudkøbing :
1716—43: Christoph Friderich Friderichsen
Han ægtede Claus Bertelsens enke (Bertelsens tredje kone) Anna Rosine
Buthners.
Han søgte sin afsked i 1743, og i den forbindelse berettede Tolder Oluf Borch
Lund, at Friderichsen skulle have afstået embedet til Schmidt hvorfor han (Tolder
Borch Lund) bad om at hans stedsøn Christian Pedersen Møller måtte få det i
stedet for Schmidt.
I 1735 blev der indført en ny lov hvorefter Birkedommere, Byfogeder og
Byskrivere og Birkeskrivere i hele landet skulle have en juridisk uddannelse for at
kunne bestride sådanne embeder.
Christian Pedersen Møller var - i modsætning til sine forgængere Birkedommer
Claus Jensen Møller og Birkedommer Gumme Clausen – uddannet som jurist.
Ulrich Henrich Møller var Byskriver og Postmester i Rudkøbing fra 1740 og frem
til sin død i 1758. Det var dog som regel Birkeskriveren Florian Mehll, der deltog i
den ugentlige tingdag på Strynø sammen med gårdejer Rasmus Jacobsen på
Strynø.
Byfoged Cristian Pedersen Møller deltog efter sigende sjældent på den ugentlige
tingdag på Strynø.
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I slutningen af 1700tallet/begyndelsen af 1800tallet kom så den mere formelle
Sognefogedordning på Strynø under overhøjhed af retssystemerne i Rudkøbing.
1768 – 1771: Johan Thomas Flindt – gift med Christian Pedersen Møllers enke.
1771 – 1775: Edvard Christian Møller, tillige Byskriver i Rudkøbing.
1775 – 1807: Ambrosius Nyborg
Han var tillige Birkedommer i Grevskabets Birk ligesom de to følgende Peter
Thomas Wadsted og Jørgen Nis Holm.
1830: Jacob Johan Lund - han blev exam. jur. 1795, tillige By-, Herreds- og
Birkeskriver fra 1854.
I 1830 flyttedes Strynøs Tingsted til Rudkjøbing, og i 1855 inddroges Øen under
Langelands S. Herred.
1743—68: Christian (Christen) Pedersen Møller
Han var Claus Bertelsens dattersøn og hidtil Forvalter ved Baroniet
Scheelenborg, og han fik Embedet ved sin stedfaders Tolder Borch Lunds
Indflydelse og blev samtidig Birkedommer paa Strynø, som Stedfaderen Tolder
Borch Lund da ejede.
Christian (Christen) Pedersen Møllers far var Peder Pedersen Møller, der var
tolder i Rudkøbing i 1712.
I Rudkøbing var der i øvrigt en del af borgerskabet, der havde det ekstra
efternavn ”Møller” i netop perioden 1690 – 1753…
Tolder Oluf Borch Lund i Rudkøbing købte Strynø i 1739.
På det tidspunkt var Claus Jensen Møller Birkedommer over øen, og efter hans
død i 1740 blev hans søn Gumme Clausen udnævnt til Birkedommer på Strynø.
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Birkedommer Gomme Clausen døde på Strynø i vinteren 1742/43, og den 31 maj
1743 indsætter Tolder Oluf Borch Lund sin stedsøn Byfoged i Rudkøbing,
Christian Pedersen Møller, som Birkedommer på Strynø.
1768—1788: Johan Thomas Flindt
Han var født 1740, søn af Major Henrik Flindt, og fik et par uger før sit bryllup
med Byfoged Christian Pedersen Møllers enke Birgitte (Bertha) Cathrine Thrane
en titel af Generalauditør.
Ægteskabet gjorde ham velstående idet han havde arvet Byfoged Christian
Pedersen Møller hvis morfar var den velstillede Byfoged Claus Bertelsen..

* Denne bogs forfatter:
Claus Bertelsen, havde løst borgerskab i Rudkøbing i 1670, og i årene 1681-1682
var han en af de 8 rådmænd i bystyret. Da rådmandsinstitutionen blev nedlagt i
Rudkøbing i 1682 udnævnte kongen ham til birkedommer i Grevskabet
Langeland. Senere blev han herredsfoged i begge Langelands Herreder. I 1689
fratog Højesteret ham imidlertid alle disse embeder…
I 1692 tog den ene generaltoldforpagter Edward Kruse indledningsvis på en
personlig inspektionsrejse rundt i hele landet for at sætte sig ind i de enkelte
toldsteders specielle situation, og herunder var det, at han blev klar over
smugleriets omfang langs Sydfyn og fremkom derefter med sit berømte forslag
om toldkrydsere i dette farvand. Jeg gætter på, at ”8 mands udvalget” i
Rudkøbing, som Johan Kruse var en del af, har fået en snak med Edward Kruse
da denne kom forbi Rudkøbing på sin inspektionsrejse.
Jeg gætter også på, at den ”detroniserede” herredsfoged og birkedommer Claus
Bertelsen kendte alle smuglerruterne thi han havde selv fået mange domme for
smugleri.. og jeg gætter på, at Claus Bertelsen blev taget til nåde af kongen og
udnævnt til byfoged i Rudkøbing i 1693 mod at han ”skiftede side” så at sige thi
efter den udnævnelse til byfoged skulle han havde taget hårdt fat på smugleriet..
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Jacob Christensen Møller
I bogen ”Odense Toldkammers historie 1632 – 1988” forfattet af Otto Madsen og
Anders Monrad Møller skriver de følgende om Jacob Christensen Møller:
Citat:
Jacob Christensen Møller (født 1661 død 1717) var jyde og havde i sin ungdom
”tjent ved landmålingen”, dvs. haft beskæftigelse ved udarbejdelsen af matriklen
1682.
Han var revisor ved Bremerholm (Århus), da han 30. august 1687 fik bestalling
som tolder i Odense fra 1. januar 1688 at regne. Stillingen beholdt han under
generelforpagtningen, men afskedigedes med udgangen af 1695.
Efter i mellemtiden at have fungeret som konsumtionsopkræver blev han igen 1.
januar 1701 udnævnt til tolder, en tjeneste, som han på grund af periodens
særprægede vilkår igen mistede efter 6 år.
Han var i 1691 blevet udnævnt til Rådmand og avancerede i 1712 til Borgmester.
De første måneder i Odense boede han i Nedergade, men ved sit giftemål 2. maj
1688 med enken efter skipper og konsumtionsforpagter Ove Rasmussen Juel
flyttede han hen i hendes gård i Nørregade, nr. 45, som i 1632 havde huset
toldkammeret.
Han boede her til sin død 25. februar 1717, men ejede i øvrigt et meget stort
antal ejendomme i byen (Odense)
Hvorvidt han var i familie med Birkedommer Claus Jensen Møller på Strynø og
Tolder Peder Pedersen Møller i Rudkøbing vides ej i skrivende stund - men
måske..?
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