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Efterretninger
om

Faaborg Kjsbstard.
Et
Bidrag til FcedrelandetS
S ta tis tik ,

ved

Stephan Is rg e n s e n ,
Zustitsraad vg Assessor t den kongelkge
Lands Sverret

r
V r b or

O dense

1316.

Trykt, paa Forfattcrcns Bckostning, hos S . Hem p el,
Eier af FyenS Stifts Adreösekomtvir og Bogttykkerke,

plus Arsiräe parüe, avee 1e darometre, äonl
to meroure rnome,

<m kaisse, selov

Isrt ü?oiä ou c!iau<1.

.^s /^/°r^ce et /e /tt^e (/^oeme

§r,e

/»re^/-e /^ röo5§.)

Hane

Hoihed

PrindsKhristianFrederik
til Dan m ark ,

Gouverneur i F y e n ,

underdauigst tilegnet
af
Forfatteren.

,,^)ersom alte Ki^bstsders Magistraten etter
Byefegder (stger Byefoged Bluhme i sin Bcskrivelse over Middelfart) bleve paalagte at
forfatte og til Stiftsbefalingsmanden indsende en Bcjkrivelse over de dem anfortroede
Kjsbstceder, med Forssage saavel til sammes,

som andre

Kjobstirders

Opkomsi,

künde Vcerket snart blive complet og almeennyttigt-

og jeg tilfoier: at der neppe

vilde gives et kräftigere Middel, end bette,
forudsat at flige Indberetninger eller Forslage offentligen bleve bekjendtgjorte, til at op-

II
voekke den hos Embedsmanden saa ynskelige
^Emulation,

til,

opfylde fit Kald ;

efter yderste Evne,

ai

thi hvem künde vel veere

saa ligegyldig ved sine Medborgeres Dom,
at Han ei ssulde frygte for at udsoette sig
for osfentlig Dadel, og paa den anden E i 
de, hvilken Trsst for den retjlafne Embedsmand, naar Ham paa denne Maade gaves
Lcilighcd til offentlig at kunne afloegge Regnffab for sin Opfsrsel!

J a , ogsaa for den tiltrcedende Embedö^
mand vilde det voere til ikke liden Nytte,
naar Han i saadanne af sine Forgjcrngere affattede skrivtlige eller
künde,

trykte

Relationen,

som i et Register over de vigtigste

Grene af Hans Embcde,
Veileduing Han behsvede.

strax finde den

Ill
Nerverende Topografie er vel kun en
Fortsertelse af nogle statistist - oeconomiste
Efterretninger om Faaborg Kjobsted, som
jeg i Sommeren 1804,

Aaret fsr jeg for-

lod mit dervercnde Embede, som Byefoged,
havde den A?re at overlevere til Presiden
ten i det Kongelige Dünste Kancellie, da
Han paa sin Embedsreise igjennem Fyen opholdt sig i Faaborg, og derfor ikke just saa
fuldstcendig, ifirr med Hensyn til de senere
Forandringer i Skolevesener rc.,

som jeg

onstede at kunne levere den til Trykken.

Jmidlertid tsr jeg smigre mig med, at
fra hvilkcn Synspunct Man end vil be
tragte dette Arbeide, det dog ikke vil ve.e
uden al Interesse for dem, som ynste at
kjende noget til denne Byes Forfatning; og

IV
at det, ffjendt laenge fördigt, fsrst, est«
pere Aars Forlsb,

nu udkommer,

tilffrives Tidöomstcendighcderne»

V i b o r g den 2 A p ril 1816.
I s r g e n s e n.

maa

F a a b o r g Kjobstoeds B e lig g e n h e d
og O p r in d e ls e .
§aaborg hsrer, efter Amternes nuvaerende
Jnddeling i Fyen, under Svendborg Amt,
og regneö med Foie, istrr for denö skjonne
Beliggenheds Skyld , -iblandt de smuktestc
af Dannemarks mindre Kjebstreder.
Vist nok have de saakaldte Svanninge
Banker, der ligge Nordost for B yen , og

*)

For ikkc lange sidcn er udkommcn m smuk
Prospekt af Faaborg, som jcg i den Hcnscende vil hcnvise kil.

hvorfra M an, paa den ene S id e , L en
lang Afstand, ncesten intet siner «den den
sorgelige Gyvel (8co^avium) ikke noget tiltrcekkende for den blotte Tilffuer; men selv
bette Dde, i en cllerö saa dyrket og fortryllende Omegn, forckommer mig ikke somnogen just ubehagelig Afvexling; og hvad bemeldte Banker angaaer, da, naar det af
Grevflabet Brahesmindes oplyste Bestdder,
for faa Aar stden, begyndte Skov-Anlarg
maatte lykkes, som Man har al Grund til
at haabe, ville de snart faae et andct Udseende;

og vore Efterkommere ffulle da igjen

skue disse nu fremragende nogne Strcekninger i dereö forrige stolte Skikkelse.

*)

At de her omtalte Banker i crldre Tider have
vceret ovcrgroedc mcd Skov, vife wende Breve
sra Dronning Margarecha og Erich af Pom
mern, hvoraf jeg dog knn har fandet en Iss
Afsirivt i Dyens Archiv; thi det hedder den:
„Faaborg Dycs Indvaanere skulle, ligesom i for
rige Kongcrs Tid, nyde srie Drcrndsel og Grasning i vore Stove omkring Bycn." (in 8^1vis Qoswis villrm unrli^lie cireumäenti-

5
Naar Faaborg er anlagt, vtdes ikke,
men jeg formoder, at der, hvor Byen nu
siaaer, ellcr ikke langt derfra, maassee paa
det saakaldte Seebjerg, hvorfra haves den
videste Udsigt til S s e n , det M an , for
Söersverietö Skyld , fornemmelig saae paa
ved stige Anlcrg, forhen har staaet et Kaftel
eller Kongeborg, da dens Vaaben er et i
tvende lige Dele adskildt Kastel, der ligesom
viser, at Byen er ftemstaaet af sammeS
Ruiner; og denne Formodning bestyrkes end
mere ved et gammelt Sagn om at den tilforn har vcrret beftestet og omgivet med
Volde, endskjsndt deraf ikke findeö mindste

kus. — J a ogsaa der, hvor Faaborg nu er byggct,
maa upaatvivlelig heit oppe i Oldtidcn have
vcrret Skov, maastee cn kongelig Dyrehaugc,
La lige ovcr for den Gaard, jeg bcboede
sammesieds, fandteü paa samme T id ,
ved
cn Drsnds Kasining, et Horn af cn Krön,
Hjort, med flere Lakker, som gandjkc var
forstenet, omtrent z Alen i Jordcn, og
som jeg, for sin Mcrrkvcrrdigheds Skyld, har
indsendt til Kommissionen for Oldsagcr.

s
Spor nu for Haanden.
Selve Navnet
Faaborg syneö ogsaa at have ncrrmest Hentydning derpaa, da Fion, som er et gothiff
Ord, betyder en Adffillelse, hvoraf Man
jo endog vil hidlede Navnet Fyen (k'ioiüa) *)
og ved B o rg , som bekjendt, forstodeö fordum en Foestning cller befcrstet S lo t ; rhi
omendffjsndt Byen, estcr denne Etymologie,
egentlig ffusde hedde Fionhorg, saa er dog
intet rimeligere, end at bette N a vn , ved
Lidenö Leengde yg Sprogcts Forandring , kan
voere bleven forkortet, forst til Fonborg og
derefter lil Foborg elier Foburg, under hvilken Beneevnrlse det paa flcre Staedcr, saavel i danske som fremmede Skrivter forekommer, indtil det endelig er bleven forvandlet til det, for Udtalen, blödere Faa
borg.

Dens celdsie Privilegier ffal vsre

givne af Kong Erich, Aar 1251.*") Mod-

^

HolbergSGeographievcdJonge, Tom. 5, Pag. z-g.

5
sige det tsr jeg vel ikke, da feg el har v<2ret saa hcldig at kunne faae fat paa diöse
Privilegier, enten i Original eller Afffrivt.
Men tvivlsomt er det dog altid, da man
veed, at bemeldte Konge, med Tilnavn:
Plovpenmng, 'blev draebt Aaret fsr af sin
Broder Abel, som efterfulgte Ham i Regjeringen; og snarere skulde jeg derfor troe,
at de forffrive sig fra en af de^ foregaaende
Konger af samme N avn, i hvilket Fald
Byen da maa antageö at v«re fra det iste
Aarhundrede,

som den tidligste Tidspunkt

for de danske Kj-bstcrderS Opkomst.
A f Gaarde og Hufe har Faaborg i alt
2zv Nummere, hvoriblandt de vigtigste offentlige Bygninger ere Kirken og Raadhuset.
Kirken, som kaldes den HclligaandS Kirke,
ligger i den ostre Ende af B y e n ,

og til--

Lzmvpsis Hi'sl. cisvic. ksg. 228. kfr. Prof«
AncherS Lovhisioric Tom, r , Pag. z iz .

horte, fer Reformationen,

et Munkeklo

ster af samme N avn, hvoraf Levningerne
endnu see6 i den saakaldte Klostexgade. Faa
Kirker findes saa rummelige og lyse som
Henne — ikke at forglemme denö smukke
Altertavle med sine trende Afdelinger, af
hvilke den ene, efter den anden, hver sin
Tid af Aaret, fremstilles til Skue for Menigheden, under Gudötjenesten.

Men K ir

kegaarden er for liden, i Tilftelde, at der
skulde indtroeffe cn mecr end almindclig Mor--talitet, og det var derfor saa meget mere
at enffe, at Forflaget om en nye Kirkegaards Anffaffelse nden for B y e n , paa det
snareste künde blive ivrrrksat.

Som et Ap

pendix til denne Kirke kan Man ansee Taarnet af den gamle Sognekirke, S t. Nicolai
Kirke kaldet, der staaer omtrent midt i
B yen , da Klokkerne heenge der, hvormed
ringes sammen til Gudötjenesten.
r

Kirken selv blev, for denö BrostfO-

dighed, nedbrudt i Aarer 155c,.

Raadhuset ligger paa Tsrvet; det er
allerforst opbygt af den nedbrudte Kirkes
Materialier, som med Kongclig Tilladelse
dertil Lleve anvendte, stden ombygt Aar
1755, og nu atter forandret og tildeels
ombygt i indevoerende Aar 1804, ved Hjelp
af det, der indkom sor den, til dette
B ru g , med CancellietS Tilladelse, bortsolgte Magasingaard, en stör men faldcfirrdig, Bygning, som tilhsrte Byen og
forhen har veeret brugt til Jndqvartering.

Her holdes Byetinget og ligesaa Her^
redöting for Salling Herred.
Arrcsterne
for de grovere Forbrydere vare her, som
fordum, paa de fleste andre Stcrder —
ftrle underjordijke Hüller — som med alt
det, dog langt fra ikke svarede til den derved attraaede Sikkerhed.

M en,

Held dig,

'

Faaborg!

benne

"Mangel er nu afhjulpen! og kan du env

8
Lkke rose big af at voere den af Stiftcts
Kjobstcedcr, hvor der, overcenstemmende
med Landöfaderenö V illie , allerforst blev
sorget for Fcengslerncs bedre Jndretning —^
saa ror jcg dog dristigen fige, ar der neppe
nogenstcds nu findeS mere anordningSmcrösige Arrrster, end her.
Ved Sideu af Raadhuset er et Sprsitehuus, hvori Byenö offentlige Brandredskaber forvareö.

Brand-Forsikkrings-Sum-

men for alle Bygningerne tilsammen er nu
sor Tiden 159,800 Rdlr.

H.
B y e n s M a r k jo r d e r .
Aorderne til Faaborg udgjsre omtrent 245
Tsnder Land, geometriff M aal, og staae
for Hartkorn 40 Tdr. 5 Skpr
hvsraf 1,677,130/^

Fdk.,

Alen efter Vedkom-

9
rriendes Ängivetfe for Skattc-CommissioneN,
böstaae i Falleds - Jordee, det Dil sige:
uindhegnede; thi de ere for lange' siden vev
Kjob og Sakg üdgaaede af deres forste Fakledstab.
De svrkge' ^ere' alle' indhegnede
og inddcelte i forskjellige Tofter. A f publikke
Jorder giveö ingen, undtagen de, som tilhöre Sogneprasten, Kirken og det hervaren
de Hospital samt Hospitalet i Odense, dee
ester Reformationen blcv doteret med alle de
Jorder, soll, forhen tilhorte den HelligaandS
Kloster. I Almindelighed er Iorden her til
B y e n , af Naturen, sandig, men ved Tid
og Gjvdffe, saaledes forbedret, ät den, naar
ingen stark Torte indfalder, giver G ras og
Korn i Overstod.
Derfor regneö for det
meste tun
lm Alen til een Tonte Land
og den gangbare P riis for en saadän Tonde
Land er fra 2 til zos Rd.
I de' aldre Tider sträkte B ym s Jorder sig langt vidne, mm g paa den cne
Eide tige til Hovedgaarde.. Hvedholm, hvor(-)

under W .M Y M c e M chovmgkk,
srjdigere Tid ek magelagt af.Eieren

i hen.
mod .

apden Aord, til Bondebyen Home, form»» ,
d^tlig .dMang ^ar varet indbefattet, og
paa den anden, tij Vtznhetdyeme Diernes
og Kqlleko.
Dette sidsie seer Man iscrt qf et Sandemamdötog, angaaende Markeskjoellet imel.
lem Faaborg og Diernesse samt Kalle ko Grün
de,

ashjemlet inden Salling HerredSting

den l Septbr. 1579; og nogen Grund maatte
det vel ogsaq have den, ar Kong Erich
Menved, veh sit aabne B re y , dateret Nyekjobing 1 z i z ,
Grasnmg,

gav Faqbprg . Borgere ftie

Jldebrand

og Werdses

paa,

Diernesse, Hörne og Svannings Marfer og
Hkovmaale^

Diernesse Sogn er Annexet ril Faaborg og
Kirken i DicrncS bckjendt Veras, ar den jkal.
vcrre indviet de riooo Jomftucr til SEre.
. viäo Danst Magas. Tom. r . Pag. 2Z4.

Men. Tid ester -nden ere diüse Frihedex tabte, og Jorderne folgte fra Byen^
ritzen at M an veetz, naar eller pqa hvad
Maade, til de ntrrmeste Gotzseiere; og paa
samme Maade —- KiM iHss isor/Mseer
Faahorg udentyivl tillige bleven ffilt ved sin
Eenerettighed til a( siffe i Sundet, den saakaltzte ikke ubetydeLige Fcrrffvandösoe, sonr
paa den «ordostlige Sitze omgiver Byen og
pqq hviö modsatte-Sitze ligger den lille nydelige Lund, fom kqldetz Priseö Hauge, men
uok rettere ffulde hedtze Priorenö Hauge,
fortzi den ventelig har tilhert det forhen omtalte

HelligaandS

Kloster,

eller samme-

Prior.
N u tilhsrer dm Daroniet Holsteenss
huuS, saavelsom den toet ved liggende Skov,
med sin herlige lange Allee; men, til ZEre
for Eieren! staaer Nydelsen af diese Promenatzer mhver Byenö Jndvaaner «oben.

Andnu maa jeg anmcrrke, at Borgemesterne i Faaborg, fra umindelige Tider,
have nydt 4 KoerS G t « 6 frie, i Svanninge Bycö Seebjcrgs, eller Secbjcrgs Mark,
naar denne ikke var besaaek, som dercs Ef-^
tcrmöend, Byefogderne, envnu nyde godt af>
med den Forandring, at istöedet for en'
Grcesningölod paa
Hoved, er nn udlagt
til dette Embcde, ved Svanninge Vyes Udffistning, et Areal af rz Skjepper gebme-triff M a a l, ncrrmest Faaborg, som jeg
har ladet indhegne, tildeels med Stecndige
ag beplanket Digcrne overalt med levende.
Hvorledeü de gove Borgemestcre ellere ere
vedblcvne i Besiddelsen af denne Herlig^ed,
ffjondt Faaborg Borgere tabte sine — er mig
rigtig nok cn Gnade;
til at oplose.

men som ikke staaer

Opsigken med Hegn og Fred er ovcrdraget til en Mark-Oldermand,
geS iblandt Jordejcrne.

som vsl-

J n d v a a u e r n e S A n t a l og N a r i n g .
?8ed Jolketaltingen i Danmark, som efter
kongelig Befaling blev foretüget LAaret iF o r ,
befandtes udi Faaborg Kjebstad, i Felge
en af min Formand
Embedet- afgangne
Hr.' Gentralauditeur, Byer og Herredöfoged Dedlau, efterladt Fortegnelse, Zi clkt

i

Unge og Gamle, af begge K je n , 1061
Personer; og efter Listen paa de fiden Fodte
og'Dode antager jeg, at Byen har endnu
omttent samme Folkemangde.
Deriblandt er Antallet paa de egentlige
Borgers eller Naring drivende, foruden nogle
Pensionister, som opholde sig her, deels civile, deels Militaire, samt Kjobmandskarle,
Svende og Drenge:
5 Kjobmrnd, som handle en gt-vs.
i z dito, som drive Smaahandel, hvoriblandt
7 boesatte Jeder.

1 Kobberhandler.
7 Baadfsrere og Foergcffippere.
17 BrcendeviinebrEndere.
2 Gjckstgtvere., som logeye Reisende..
7 Vertöhuusholdere.
i Urtegaardsmand»
r ^ludehandler.
P ro fe ö s io n iste r^ som have L a u g :
6 Feldberedere.
r8 Skoemagere.
z Smede.

io Skrsdere.
2 Malere.
i Uhrmager.

Uden L a u g ;
r Reebflager.
z Linnedvoevere. .

i Gjertler.

s Haarvcevere.

z Saddelmagere.

7 Snedkere.

z Bodkere. ..

r Dreier.
i Pompemager.

4 Vagere.
i Seilmager.
^ Muurmestere.

.

z Slagtere.
-

2 Glarmestere.

1 Kobbersmed.
r TsmmermLknd,

i Vlikkenflager.
i Glasfliber.

r Farver.

i B-gbinder.
2 Barberere, der tillige
ere Haarff-oerere.

z Hattemagere.
s Trsestoem-nd,
r Kalkflager.
i Skorsteensfeier.

i Skoeslikker.
r Bro'elceggeik

.

2 Friemestere.
t Knapmager»

r Fifleblsder.
^ Maengden af bisse ProfeKstonistek' hav>e
nok at fortjene; og Skoemagerne afftrtte
isaer en betydelig Deel äf dereö Arbeide ve^
srennNede Narkeder.
Kun Skade!
at
Byen mangler ek ordenttigt Garverie?) Korn
Krälingen besorgeö ved tvende M sller, en.
Hestemslle, ^som ligger midt inde i B y e n ,
og en Hollands^ Deirm-lle med Grubbevaerk,
hvorved tillige er en Tvrremaffine, beliggen»
de ved Vesterport, som begge ere privat
Elendom.
För endeel Aar siden ffal ogsaa
have vaeret en Stampemslle, strax udenfok
Ästerport; men den er nedkagt, og ftr dem,
^viS Jorder gr<rndse til Sundet,
vist nök eü Fordeel.*)

*)

Dctte Sav» er dag nu afhjulpen.

var det

H a y d e l , . S k i b ö f a r t og Fis kerie.r
^ )e n meeste Handel drives paa Norge,
Dsterseen og Kjsbenhavn., med Korn og
Fedevare, som opkjobes enten as Kjsbmeendene selv, paa Herregaardene, eller
Ringes hertil, ved Landprangcre, fra de
fjerneste Egne i Landet. Maajkee künde det
syneö urigtigt, at Kjsbmeendene her betjene
s,g af saadant et Middel, som sidstmeldte;
men jeg gad nok vide, paa hvad Maade
de ellers skulde blive sorsynede med hine, til
dcres Handels Fortftettelse, fornodne Vare>
saalcenge det fordaervelige Landprang ei gandffe
kan vorde hcevet — eller, med andre Ord:
saaloenge aädre Kjobsteederö Handlende i
Kycn og isier dereö moegtige Rivaler i
Svendborg, ikke künde blive enige om at
undverre bette Middel.*)
*)

Som ct Beviis paa Faaborg Aiobmcrnbs Ueze«.'
nyttiqhcd, naar dct gieldcr ein at tjcn? dcrcs
Mcdboigcre, clser ar bidrage til cn cller andm

Imidlertid sindes -ogsaa Kjsbmoend i Faadorg, fom drive en mere udbredt Handel
og Hvi6 Skibe'tillige besege andre udenrrgffe
Havne— endog i Middclhavet/)

'

Hvad de kund- afftette hjemme, derom
vidne deels anseelige, yred allehaande Vare
opfyldte, Pakhuse og Tommerpladse.
Stundum komme ogsaa fremmede Färtsler
hertil — meest svenffe

med Tommer og

Jern. .*)
'

almecnnntttg Fsranstaltning, ffulde det berfor
ikke vcrrc «passende her ax anmcrrke, at bajcg,
i Anlcdning af dette Landprangerie, ssgte"'igjen
at indfore den gode — men i mere end Mands
Mjndc ukjendte,— S kik , at Dsnderne i Her/
redet ffuldc fore dcrcs Vare hcn til Torvct,
saaledcs som af Kong Christian I V var bcfalct
hvsr Loverdag, fandt feg endog den stsrste Peredvillighed hos Kjobmcxndcne i at bidrage til
dette Aiemcds Opnaaclse,

*)
-

Deklageligt? at den sidste Expedition saa gandste
mislykkedcs; dog dette Stod var kun lidet imod
hvad disse driftige Mcxnd sidcn maae have felct
undcr Krigen med EngMnd.

Ä f hjemmehSrenbe Fartoler har FaaLorg
1 alt 2 z , störe og smaae, hvoraf det storste
er paa 47 Commerce-Laster og det mmdste
»4; og under sammes Told-District befandteö
veb ssdste Sse-Sesston, af tndrüllerede Soesolk sö i Hoved^Rullen > zg t Extra-Rullen
og 2 i i UngdomS-Rollen, tilsammen 85>
Skipperne tberegnedex
Sktbebroeü er bygt af nye i Aarer 172z,
men forlanget Aar 1755, med z6 Alen
og tillige forbedret med Flsle paa- 21 Alens
tangde, som tilligemed de»r lige overfor liggenbe Dyreborg-Odde indsiutter Havnen,
der er saa dyb, at de storste af Byens
Fattoier knnne ligge med fuld Ladning, lige
eott rii Broen.
T il SkibSbroenS Vedligeholdelse er med
Aongelig Bevilling af 12 J u li 1799 henlagt
viSse Droe- og Lastepenge i io A a r, dex
udgjore imellem z a 400 R d. aarlig, for
tzviS Anvendelst Broe- og Havne-Commis
sionen aflagger Regnstab hvett A a r;

men

somMan snarr trfarebe dt Havnek LÜigrbe^

som

ved den tdelige Ttlsoetttlng af S a n d ,
StrsmMen med Visse Binde tndskyller, vck

faa Aar vtlde bltve mindre beugbar, anjkaf^
fedeS iillige en Müdder«Mafltne, hvorvrV
Havnen ttu tkke allene stedse kan holde» rydr
deltg, mett Dyndet ddrho» komme ttl N-tt^
som Fyldtng, paa det Stykke, Man har

inv»

taget fra Fjorderl til SkibsVygger<Pladsen.

*Z

Med Forn-telse forelttller jeg Mg endnu denn«
Harn med den herklqe Udflgt hen over.Gsen
«S den hrle Plad« som omgiver den, lige til
de stlsnne Haugcr o.q Lysthnse, hvor alt var
Ltv eg Vkksonihtd. Men hvad der isar gier
mtg dctte Sted iM'glemmeligt, er, at bet var
Her, jeg feeste Gang mvbtog mkn Kongo- som
Kronpr-lnds, dd Han den r , T-ptbl'k tg v » ,
«n» Margen«,, streg1-and ved FaaLorg Tttbsbroe,
rfter en st-kteltz Ovcrfarr fta Fyhnshav; her —
Hvor leg med faamange af Vyens oz Smegnens
voerdige Mand, den rS Mat, Aaret öfter, atter
Havde den Lpkke
fee
täte denn* eljtede
Fyrste, da Han med fin dyrebare Gcmaltnde,
vor mrvcrrenbe Dronntng, vg Datter, Aronprtndscsfcn, tgjennem en Vkare af -lade Til^
ssum» tebfazct af alle vores Knflcr, stee- onv

dt vg

Sifferjet her til Byen künde vel v«re eu ritz
Nseringskilde fyr flere af Jndvaanerne,

da

-ex falber en betydelig Mcrngde Strandsisk,
saasom:. Torjk, A a l, Flynder, Villinger,
Sild> R.sdspetter m. m ., hvoraf Rodspet,
spettexne ifter ere overmaade fede og velsmagende; men Strandfiskeriet ere Beboerne
ßraa de omkringliggende smaae Der, Bjornse,
Avernakse,

D y is e og Lyee,

nu cngang

bord paa den smukkc Zagt, som cn af BycnS
ferste Kjobmcrnd, Capitain Ploug, paa egen
Dckostning, til den Ende, havde ladet indrettc,
og endclig her — at jcg paa cn stjon Sommcrhag
den 24 s. M . nsd dct, fochcn uscctc intcrcs.
santc S y n , at Fjorden ligcsom var bcdcrkkct af
cn Flaade af 27 störe og smaa Jagter, som
vare satte 'i Rcqvisttion til at transpotterc cn
Commanbo af Z77 Mand Artlllcristcr, 12 Offir
ecrcr vg ,4 Undcrofficercr, mcd z Drodvognc
og 2 Hcstc hcrfrs til Fvcnshav. End erindrer
jcg, at dct var vcd dcnnc Lcilighcd, at jcg havde
den Gladc, kort cftcr, i Folge Hans Kongelige
Hoiheds Befaling, at tilkjcndegive Faaborg DyeS
Jndvaancrc HoistsammcS soerdclcs Tilfredshcd
mcd den Vclvillighed, dissc havde viist jimod
Artillerie,Dctaschcmentet paa dcts.Marsch stgjcn.'
nem Fgaborg.
.
.

komne 1 Defiddcl^'äs, ogFisterlet i Sundes
ville de paagroendscnde jodseicre paastaäe at
vwre dem^ene tilhorende. Jmiblettid er Her
ingen Mangel paa F iff, entetr af det en^
ellcr andet Slagö, dL-bLMeldte Dcboere dagligcn bringe dcrcö Fängst hertil; og fta
Herregaardene Brahetrolleborg og Hvidkilde
kan faaes for en Bagatelle, hvad Slags
FLkssvarüSstsk',- nian s o v l a r - g e k .^ ^ ^

'

Unvertibew kümme dgfaa^ j^dffr' 'SkuDer'
hertil med tor Fijk.
'
7 1
Da adskillige Reisende gaae vyer Faäborg^
til Vandö, til K ie l, Flensborg og fiere
Stader i Holstccn, ffaffer bette ogsaa de
hcrvcerende Baadforere vH Ferrgestippere cn
ikke liden'Fortjeneste; men om denne vil
vedvare lcengere end til den nye landcver fra
Nyborg til Fcergestedet. Boyden, som overffjccrer Vcien til Faaborg, paa en halv
FjerdingmiilsAfstandderfra, kommcr i Stqnd,.
künde maajkce drageö i Tvivl. Dog er dct
ikke) sandsynligt, at hcrisseer nogen Forandring,

saaloenge de Reiseod«, stm mere seepaa deres
Peqvemmelighed, end Udgivter, ikke funde
faae ltgesaa godt Logis og ligesaa gqde Fax
toter i Dsyden som i Faaborg«

V.
D y e n s E m -^ d ^ o g D e st-ru rn sS M E n d ,
88etz ByenS Embedsmaend forstaaev Zeg
Peels de Kongelige eller äf Overovrtghedeir
tndsatte — og deels dem, som enten udneevttes af Byefogben, eller veetges af Borgerffabet, efter ByefogdenS Forstag.

T il

V« forste höre:
«)

K ir k e b e t je n te rn e r

Sognepreesten.
De« refiderepdo Capelkan. *)

*) Zstedet for restbexende Capellen er der «u en vrdlue-.
ret Katechet, somrillige er forste Lrrer »e» Borger-

En personel Capellan.
Chordegnen. '

^ ^
.-

.... - .. b )-R ^ t.t< y .sb e tje n ie ..
Dyefogden, som tillige er Herredsfoged 4
Salling He^red. '
' '
Dyeskviveiten, jom tttliFe et HerredSskrivev k
bemeldte HerreV. » ^
^
E n Procurator, fom boer i Byen. '
To Sagfsrere.
.. H

-

.

.

.

^ ^ d b e tjeyterne r

Toldinspectsren^
Toldcaösereren.

-

Underbetjenterne. .
ö)
e)

.

-

. .r

Veierm estere n.

V e h M edicinalvs esene^ .

En Districtschirurgus.
En Äpocheker.

"

To examinerede Gjordemedre.*)
*) Ncrrvcrrende Apotheker B-ving har gjort sig fortjent
ved en medlcinff Urtehauges AnlTg afonNrentritz-n-der Lands Stsrrelse, tat ved Dven.

h

Pvstvoesenet.

Postmesteren.
.
En Postforer, som lonnes af Postmesterev.
Til de andre Embcdörnamd:
z Reproesentankcre,fo? Borgerffabet, hvoras
den Ene er Formand.
4 Taxereborgerk.
4 Fattigforstandere.
,
r Hospitalbforstander.
. .
s. Havne-Commissairer, af hvilke den ene
tillige er Qvarantaine - Commissairs
r Kirkcvcrrge og 2 Forstandere.
2 Forligclscs-Commiesairer. 2
4
4
^
2

Overformyndere.
Rodcmestere, som indkrüeve ByenS Skatter.
Rodemestere, som.brugeö ved ExtraffatsMandtallerne. ')
.
Politiebetjente, som tillige cre eedsvorne
StLvnevidyer,

r Opsynsmand ved Befordringsvoesenet/

Vvttfalder nu sidcn Crtr-Ikattens Ophrvelse^

. .

25

4 fast«? Vognmomb, som ved tn Raadstuefamling den 25 A pril rZog have paa-taget sig, efter Omgang, at defordre
de Reisende,
r Arreftforvarer.
2 Vcrgtere og r Fattigfoged.

VI.
B o rg e rv o e b n in g e n og B r a n d vcesen et.
! ^ e t borgerlige M ilitalre bestaaer af 2 Afdelinger, a f hvilke den fsrste er ioo Mand
stcerk; den anden imellem 60
uden en Capitain,

og 7 0 , for-

som har Overkomman-

Vorn över begge Afdelinger, en Adjutant,
2 Lieutenanter, en Foendrik og 8 Underofistserer samt en Trommesiager og en Piber.
Fahnen er af blaat

A tla fl,

Silk e-Fryn d se r;

Uniformen for

og Underoffiserer

blaa Kjortel

med

gule

Offiserer
med

red

Krave og Opflag, blaa Pantelonö og hvid
B e st,

samt rund Hat med hvid Fjeder,

.(Z )
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Halvstovlerog Sidegeycehr» . DeSuden bivre
Offiftrerne Guld Epaulctö/')

Mandskabetö

Armatur bestaaer af 140 Bajonetgevcrhrer
og ioo Patrontajkcr, mcd Bandelerer, som
forvares i et dertil indrettet Voerelse, paa
Raadhuset.

^

>

For at tilveiebringe de manglende Ge
vaehrer har man vLret nodt til at anssge
Rcgjeringcn om Hjelp;

0^ i

Felge

det

Kongel. dansse CancellieS Skrivelse af

r

Octbr. 1804 kan Borgervoebpingen i Faaborg
nu erholde det fornsdne ?lntal fra det greve^ige Schimmelmanffe FideicommiS^

imod

at der til Fideicommiöset utzstaedeö en Obli
gation for Belobet mod 4 prCt. Rente og
afdrageS "aarlig paa

Betalingen

a f hver

Borgermilitair af iste Afdeling z M k. og
hver i anden Afdeling 2 M k. *)

*)

At bette Udmcrrkelsestegu ikke längere bruge-,
kan man vel formode.

27

.

Errroeer-Pladsen

utzien för B y e n ,

ved Gr(chbe^ Mollen-^ pckr dcki Plad ö, hvor
ellers holdes Hestemarked.

^

S tta x efter Slagct den 2den April havde Faaborg ögsäa fit FriekörpS;

men forme--

detst en'Collisson, som opftod imellem Chefen for bette og Borger - Kapitainen,

i An-

ledning af Reglementet om Borgervcrbningen
i Kjobstcrderne af 4 Ju n i r 8 0 2 , er samme
nu oplost og Mandskabet. fordeelt imellem
begge Afdelingerne af det borgerlige M ilitaire.
Js v rig t fortjente bette Korps enhver
Kjenders B ifa ld , saavet for dets gode Hol
ding, som for dets Raffhed 0- Orden L
ManSvreringen..
. Endvu maa jeg, for sin Moerkvarbkgheb, noevne en gammel Fahne, der gjemmes paa Raadhuset, af hvidt T a f t , hvorpaa staaer folgende Jnscription med forgyldt

( 3 ')
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Bogstaver/ som, ^aa simptt hebend er,
doß «ander den reene Patriotismen *)
'
k'reäeüs l ü ä ,

.7
§iä Lonxevs Iiä vser Iierli»

.-.
. .?
^lsLtll»s1u§ iroe, 1c»r I^rmäaeos Loe^
^

,..^er»

eeilsorn? Lts§e.

- ^ LsNiü'Z

^

^
>>

Äerreäs
^

- -'

''

O! 6uä, vor 6uä, äil Loxle-Luä Is6 Xoo......

Hep v^^reVsre.

8ir!ä lelv ineä os , oioä kien^evs Irucl» t»ava
^
1Ü§er al forsvare«

Äer?eä«A)^eä ..........
^ e te r .^s/e>r^ämr

Tll E^andkompagm^ herer zö Makd,
stücken Gffiftrerne, som err:
^ ''

D

Dcntcljg er denne Fahne blevcn t il, i Anlebniag
af dcn^ a^f Kong Fredmk den 4 de samme Aar
indrettede Landmilitie.

Ls
r,/. x E K V ralld in sM sr'c ^
. / E n Bkand-Assistent
-?

"

To Brandmestere.
Tö Sproitemeftere.

,

To Straalemestere ch deres Assistentsr.
Brand-Redjkabeme bestaar af zde Spreite^
hvoraf den storste har tvende S ta n z e r, hvrr
ongefper zo Alen lang og staaer paa en dertil

indrettet V ogn,

Stiger, K a r ,

med

a H ju l,

samt

Spande og Hager, som alt

ier vedligeholdt paa det bedste;

ligesom

der, ved jevnüge Mynstringer paa Torvet,
bliver sorget for Brandfolketö Ovelfe.

V».
O f f e n t lig e

og U m y Z d ig e s M id le r .

offentlige Stiftelser, som have Formue,
gives ingen andre,

evd Kirken og et ved

samme liggende Hospital,

som er stiftet gf

5o
Dorgemester Jacobsen Aar »67^/ Por 8 sät
tige Borger-Enter a fB y e n .

KirkenÄ Jnd-

targter bcstaae i dens-Tiende,

föm bortfok-

xagtes ved Auction, for r a 200 R d . aarlig,

Renten af denö udcstaaende Kap ital,

der efter sldste Regnstab varg o o R d ., Leien
a f d.ens Jorder, som er 6ggr cm Alen, og
hvad der indkommer for Stolestader, Liigü
Nedsatttelse, Klokker rc.

Desuden tilfalder Küken 200 Rd. efLer Told-Jnspector O rn s Gavebrev af 21
J u li 1795 og Huset No. 2 0 5 , der tilhsrer
en gammel Pige her i Byen, ved Navn M a
ren MortenSdatter, efter hendeS Gavebrev,
af 24 M arts 17 9 8 , men ikke ferend bemcldte Legatores ved Doden ere afgaaede.
Hospitalets Formue bestaaer deels i en
udestaaende K a p ita l, messt Kongelige Obltgationer, af Beleb 144z R d . z M k. 7 ß.
og deels i Jorder, af 29,522 lm Alen, som
ere ffjenkede af afdode Niels Ju u l Schien-

Si
ning, HanS' Kjerumgaard dg Agent Ploug,
hvvraf den aarlige Leie,

Haugepladsen ved

Hospitalet undtagen, belober ig R d . 5 M k.
Videre er et Legatum paa 400 R d . af Chri
sten Erreboe og Hans Kone af n

Decbr.

r?68 og et dito paa 200 R d . af Bager
Jen s Jv e r Boesen og Hustrue af 17 Decbr.
s. A . , hvoraf Renten uddetes til hvert Aars
u te Decbr. af Sogneprcesten, i Byefogdens
og den refiderende Kapellans Overvcerelse,
den ene Halvdeel til Hospitalets Lemmer og
den anden til andre HuuSarme af Byens
Jndvaanere.
Fo r de aarlige Jndkomster, Hospitalet
forhen havde af Voder,

ftivillige G aver,

Tavke- og Blokkepenge, samt for Kjeb og
S a lg , hvilke nu tilstyde Fattigkassen, nyder
det i Refusion af Fattigvcesenet, Penge til
To rv iberegnet, 80 R d . aarlig.

Desynderligt nok! at Faaborg, frem for
alle andre Kjsbstoeder, har det Privilegium,

S2
som man vel kan kalbe det- at Svgnepraesten og Byefogden sammestedö ere Directeurer baade for Kicken og Hospitalet, og som
en Folge deraf decidcre Regnstaberne for
begge bemeldte Stiftelser, hrilket grunder sig
paa et Reskript af 15 3 9 , som er igjentaget
ved et fernere af n

Octbr. 1778 og ind-

fert i Faaborg Kirkebog for samme

A a r,

hvorefter Hospitalet saavelsom Kicken er fritagen for StiftamtmandenS og Bijkoppens
Kontrol.
Kirkens Regnffab afleeggeS af Kirkevoer,
gen og revideres af Forstanderen; HospitalsRegnskabet af Hospitals- Forstanderen.
Endelig anmeerkeS, at Frue Agentinde
Ploug ogsaa har stiftet et Hospital for 8
sättige Seefarende, eller dereö Enker;

men

faalsnge hun lever, har det Offentlige, efter
Fundationen,
relsen.

intet at gjore

med Besty-

A f Umyndiges M idler Lndestaae und«
ByenS Overformynderie, efter Overformynde-rie-Regnffabet,
7 ß .,

i alt 2920 R d lr. 5 M k.

hvoraf 655 R d . ere udlaante imob

anorduingömcrösig Pant.

Resten staaer -

KongenS Kasse.

vm.
'

D e F a t t ig e S

F o rs o rg e ls e .

Ä n ta lle t paa de Fattige,

som nyde Unber«

stottelse og umiddelbar henhore under Fattig«
Kommissionens Bestyrelse, er for n«rvoerende T id , i alt 27 gamle Mcrnd og Koner,
hvoraf 6 ere i forste Klasse.

Den hoiefle

Portion er z M k ., den mindste r r ß . ugentlig.
T i l disse Udglvter haveS, for i A a r,
foruden andre smaae Bidrag og det der ind°
samles i Fattigbosserne:
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s.

Fattigkassens Beholdning fra

b.

frivillige B id ra g , som In d -

7

vaanerne have tegnet

i F jo r, som var - - 76 R d . zF ß.

^
e.

-

sig for - - - - - -

450 — - - -

ester Paascrtning - - - -

4 — 48-^-

tilsammen - 5Z0 R d .8 6 ß.
som M an har anseet tilstroekkelig, LBetragtning af, at endeel a f de Almiösenydende endnu ere L Stand til at tjene noget til Hjelp,
og da Priserne paa de nedvendigste HuusHoldnings-Artikler, nu for Tiden, dertil ere
forholdSmESsige, saasomr

,

Rüg a Td. 4 R d ., B yg z R d ., Hav

re 2 R d . z M k .,
Lpd. 7 M k .,

ZErter 4 R d ., Kjod a

Flest 9 M k ., S m e r a T d n .

z6 R d ., Talg Lpd. z R d .

I

Henseende

til den A fg ivt, som i Felge Rcglementet
for Fattigvresenetö Jndretning af 5 J u li iZoz
§ 4 2 , flulde lignes paa Byenö Grundtaxt,
er M an indgaaet med Forestilling til det

'KorigelA Danffe Kancellie om at fäae fansme tcgüteret faaledes, at til Fattigvoesenet
ntvste Aäk,

saa löenge til den nye Grund-

taxt bliv^k besternt, ffal svareS i S t ill, af
hver GrrMdtaxtens T a l.

'

Nogen egentlig Spindeffole, eller anden
Arbeids-Anstalt er vel endnu ikke oprettet her;
men indtil saadant kan erholdeS, har Kom
missionen, saameget som mueligt, sorget for
at give de Faltige, soM ere arbeidsfsre,
Leilighed til aparte at fortjene noget til Hjelp
til deres Underholdning, og til den Ende
har M an , iblandt andet, ladet saa mange,
som lystede, nyde frie Underviisning t Haarspinderiet, som det letteste afal Slags Spind,
forsynet dem med M aterialier, betalt Spindelon o. s. v.
Forresten vare det sagt til V re for
Faaborg Byes Jndvaanere, at siere Aar^
ferend denne nye Jndretning af Famg^oescnet i Kjobstsderne, som paa Landet, blev

anoxhnet, lM.de man- dev atzrejde> ep y^^dentlig Fattig^ Kommission, af.nqgle af de
M fteM e. Horgere, som i

Hamfund med

SognepxEstea^og-. Byefogden, paa enhver
muelig Maade, ssr^de for at afhjelpe.de
dervaerende Fattigeö Trang.

IX.
U n d e rv iisn in g e - og A rb e id sA n st a lte r.
Ä f

offentlige Underviisnings - Anstalter har

,Faaborg ikkun een, saa kaldet Christendomsßko le, her er ophygt af Levningerne a f den
forrige satinffole, som blev nedtaget i Aaret
1740, hvor Chordegnen, en gammel affoeldig M and,

ene ffal

give Ullderviiöning,

.«fldog i R-egnistg og Skrivning
ved 7p B s r n .

til hen'

S a a stört er Antallet paa iroerveerenve
Tid afde B e rn , somkttn söge Skalen.
Sanvelig! jeg veed ikke, h^o-af deck
der er Mest at beklage — enter, Leereren,
sm -hvem det del her med rette künde sigeö:
ellev Bernene, naar de alle paa eengang
mobte og istulde indfpaerres i deree lille Rum.
Men endelig er kenne Ansiodsstem nu
Haevet, da brmeldte Degn har, efter de Ham
Morte Proepositioner, erklceret sig villig til
at resignen, imod en vis aarlig Godtgjovelse, paa denne hack, som'Skoleholder, forundte ftie Bopael; og da Pladsen, forme»delst sm Beliggenhed og Storrelse, i ovrigk
Kke er ustikket dertil, saa er i Folge heraf
indsendt et Forstag til det Kongelige Danste
Lancellie, med Tegning og Ovcrstag, til eN
rummetigere Skolebygning, istcedet for
Den neervaerende, saaledcs, at der foruden
de egentlige Skolevtrrelser tillige kan blive
«y
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en beqvem Leilighed til en Arbeidsanstalt. T h i, endstjsndt der ved. dette Forfiag fornemmelig er taget Hensyn til Ungdommen6.,b^re. og HensigtSmeessigere Anderviiöning> vedat inddelesamme i visseKlaöser, ved Valget Kf Bsgerne og vxd,,fiepe og
duelige LaerereSi Antagelse', saa enjkede Man
hog tillige at kunne fvrbinde en saadan In d ,
retning hermed, Kt rkke allene de Unge/fom
söge Skolen, paa visse Timer om Dagen,
men ogsaa andre / som ellers vllde
Fattigvcesenet til Byrde, ved et ellet andet nyttigt Haandarbeide, her künde finde envpaösende Beskjeeftigelse.
Dog er derhoS indfiille t, om ikke i den Anledning maa blive
nedsat en Kommission af den residerende Capellan, Formanden for de eligevcde Momd
og tvende af Fattigforstanderne, for i For^
ening med Sogneproesten og Byefogden,
noermere at overlcrgge og bringe i Forflag,
hvad som videre maatte ansees dodvendigt^
saavel til SkolenS som ArbeidS-AnstaltenOrganisation og Vedligeholdelse.

L il at be-

Pride de forste Udgivter er Resten af Kapizritalen besternt, som er indkommen for den
foromtalte Magasingaard, fvruden hvad det
gamle Skolehuuö kan udbringcö t il, saavidt
det kan ülstroekke.
'
,
Men om Man l Hcnseende til de stden
forefaldende aarlige Udgivter pal ligne S ta t
ten paa Jndvaanerne allene, eller paa Byens
Jorder og Indvaanerne tillige
derom ere
Meningerne declte.
Som privat Underviisningö-Anstalt ud-neerker stg derimod et af den residerende
Kapellan, H r. Pastor B o e se n , for faa
Aar stden oprettet In stitu t, der er forsynet
aned tvende Leerere og en Underlcerer, og
har et ikke ubetydeligt Antal Clever.)*

*)

Ved den ncrrvcrrcnde Bvrgerstolcö Indrctning
skal Man imidlcrtid have valgt et ganste an
der Local dertil, og til den Ende kjobt den score
Gaard paa Drrvct, som tilhsrte Landvasen^
Lpmrniesair Kannevorff.

Her undervises i alt det samme, som er
hefalet for de larde Skoler, og engang hverkAar bliver holdt en offentlig Examen.
Ligesaa fortjener at navneS en af Le«
meldte Kapellan nyligen opre^tet SondagöSkeile fovHaa>rdvarkS-Dket,ge, som der nyde
frie UnderÄilömng i Regning og Skrivning^
EnVel^gLor jeg Heller ikke undlade, veh
samme Leilighed at omtale en Mand t Faa^
borg, som lange for hos os endnu var tankt
päa stogek Institut for Dovstumme — ved
egen F lid , Tankning og Taalmod har Lragt
det i bette Stykke saa vid t, som nogen.
D et er den, som Artist, allerede sortrln*
lig bekjendte M aler Lan g e, en Broder til
Ham, som har givet 06 en Prospect af Faa-

borg og flere skjonne Egne.)*

*)

Ved Hr. Docsens Forflyttclse ophsrte bette Zn^
stitut.

M en

jeg v il lade Mauden sclv talel

H er er Jndberetningen om Hau6 brugte Fremgangsmaade til Cancelliet:
„Den uheldige Dovstumme M o r t c n B j s r n s e
„erfod her i Faaborg, i Aarct »787 i S eptbr.,
„a f Faderen L a r s B j o r n o e , Bager her i
„D yen, og Moderen S id s e l M a r ie K e lle „g a a rd .
I Barnets spcedeste Aldcr bortdode
„Moderen.
Faderen givtede sig iajcn, men
„nagtet det var en stikkelig og ordenrlig M and,
„blev Hans Forfatning sicttcre og flettere cg aftog
„saaledcs, at der kort for Hans Dod blev gjort
„Indforsel i Hans Eicndomme, uden at Gjcrl„den blev betalt.
Morten var nnder Forcrl„dreneö Opdragelse et meget uregjerligt Barn.
„Ved Faderens Bortgang sad Srcdmodercn med
„Drcngen, cn mindre StcdrDatter og hendeö
„eget spcrde B a r n , tilbage i den st-rste Armod
„og Clcndighed; vg hun künde ikke tilveiebringe
„det Nodvcndige for denne kuMmerlkge Familie.
„Forligelscö-CommiSsair B r a n d t , sonr Naboe,
„lod Morten spise daglig i sir H u u s, for at
„redde Ham af Hungerens N sd.
Man saae
„Drengen med den sterste Nedsiaaenhed ugentl g
„hvcr Lsverdaz at gjore Hmisbesogelse hos
„ByenS Jndvaanere, for at indsamle lidet til
„Underholdning for denne trcengende Familie, og
„Rygtet sagde mig, at Nsden havde lagt
„Tvmme sraa Hans Ur-gjerlighed, endstjondt

(4 )
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„Han fra Morgen til Aftel, leb hver Dag som
,>et vildt Creatur omkring paa Gaden.
Rort
„af at sce Drengcns ublide Kaar og dcnne Usles
„tilkommcnde Ctjabne imede, sandt jeg Drift
„til at gjore Forseg paa, om det ikke künde
„vcrre mueligt at rcdde deune Ulykkclige og ved
„cn urecettct Flid og hensigtsmassig Behandliug
„at gjsre Ham til et ducligt og nyttigt Lem af
„Menncste-Selftabet.
„Udi Marts 1798 tog jeg Ham i mit
-,Huus og forstaffcde Ham alle Nodvendighcder,
„for hvilke jeg sandt Ham btottet, jeg begyndte
„fra mange Sider at undersege Hans Forsiand,
„og snart blcv jeg overbeviist, at den var stikket
„til at dyrkes og at mvdtage Knndstaber, naar
7,Arbeidct blev med Jver ivarksat.
Men fra
„hvilken Eide Hans Tanke - Evne bedst künde
„vrdncs, var cndnu en Gaade sor mig.
„Jeg begyndte at strive Benavnelser for
„Ham af alt hvad der forekom A ie t, som jeg
„lvd Ham efterstrive og Han efterabede Bogsta„vcrnc tcmmclig vel; eftcr nvgle Dages Forlob
„viiste jeg Ham de samme Ting , som Han da
„ikulde strive Benavnelsen paa, og det stulde
„fjelden staae feil, at Han jo nogenlunde künde
„huste at strive det forste Bogstav kjendelig,
„men det ovrige blev noget Kradserie, i den
„Langde, som Hans Hukommelse forestillede Ham
„Ordet.
Jeg fandt, at paa denne Maade lod

„der sig ikke gjere, at bringe Ham ril med Tiden
„at udrrylke sine Tanker; jeg begyndte derfor
„med Alphabetet, som jeg lod Ham nvgle Gange
„afstrive, og for i d?t Haab eengang at faae
„Ham leert at läse i Boger, v ijie jeg Ham
„altid de strevne og trykte Vogsiaver, vg gjorde
„Ham begribeligt, at bisse Karakrerer havde en^
„Bemaerkelse.
Da Han nu temmelig vel künde
„sirive Alphabetet og havde bette i Hukommel„scn, vlisie jeg Ham en og anden Gjensiand,
„strev alle de Bogsiaver, hvoraf Benavnclsen
„stulde sammcnsattcs, i en lang Afsiand fta
„hinanden og sor.egte at lade Ham sammenbinde
„dis,e, og der lyktedes strar.
^Jeg begyndte derpaa — som Hans Skri„verbog udvi,er — at sorestrive Ham alle Sub
stantiver, som salbt mig ind, og lod Ham
„eftcrstrive bisse og beständig betydede og sv„reholdte Ham, at Ordet ikke ubtn-kte Be„navnelsen, uden just ved bisse Karakrerer.
„Hans Hukommelse og Opmarksomhcd bragre
„Ham saavidt, at Han nogenluude Lunde strive
„Benavnelsen paa enhver Ting, soni sore^aldt.
^Ieg fandt, at Han havde wegen Ly st og
„en aaben Hjerne, hvilket anspvrcde mig ved
„enhver given Leilighed at arbc de med Ham.
„Ved at käste lallende Ting ud og at skrive
„Lallet hvergang sor Ham, larte jeg Ham at
„taelle og ffrive Lallet paa hvad jeg 'erlangte.
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„Snart larrte hän at kmme talle Peüge
„og at afdele disse i Rd. Mk. Sk.
Vcrgt
„cg Maal fik Han og snart Begreb om..
„As Almanakkcn bibragte jeg Ham Bcgre„ber cm Tidcns Afdeling, om MaancnS Afver„lmg og om Solenö Op- og Nedgang paa alle
„Aarets Lider.
Han kjender Tidens Frein„ffiidt neic; Han vced altid, hvad Maaned
„der er, hvad man hver Dag ffrivcr, og sper«
„ges Han, hvad Klotten er, sinder Han der
„sirar med Timer og Minuter.
„A f Rangforordningen har jeg givct Ham
„en Maalesiek, hvorcftcr Han maaler Slaenderucs
„Hoihed i Staken.
Naür Han secr en mcre
,.end almindeli'g Person, crkvndigcv Han sig, ved
„at afmaale paa Fingeren, hvor ophoict vck
„dcnne kan vcrre.
Men ved at bibringe Ham
„alle saadanne og siere uopregnelige Knndsiaber,
„fersomte jeg itke ved enhvcr Lcilighed at bringe
„Hain vidcre i at lcrse og sirive. Jeg bcgyndre
,,mcd körte og simple Spergömaale at udvikle
„Hans Tarnke-Evne; jeg gjorde Ham Sammen„bindelses-Ordene saa bcgribeligt som mueligt.
„Bcgyndelses-Sprrgsmaalene indrettede jeg saa„ledcs, at de km,de besvareö med J a og Nei;
-.jeg gik vidcre, gav Ham mere indviklede
„Spsrgsmaale, erkyndigede mig noie, om Han
„begreb dein, og naar jeg derom var overbeviisi,
„lod jeg Ham besvare diose. —. Svarene bleve

„almlndelig uordentlkgen sammensatte, og det
„gjorde mig meest Vryderie med at gjsre Ham
„det begribeligt, hvorledes de stuldeordnes, dog
„rer jcg sige, at det ved gjensidig Bcstrabclse
„er kommen saavidt dermed, at det nogenlunde
„kan passcre for er Snbject, der ikke kan bi„hringes Kltndstaber igjennem Hsrelsen.
Jeg
„forsogte, hvorledes Han künde läse t trykte
„Bsger, vcd at forelcrgge Ham et Stykke til
„Asffrivm'ng, og dette eftcrkom Han temmelig
„ftn-dig; det glardcde nng. — Jeg fik nogle
„Bogcr med korre Fortallinger, hvoraf jeg for„sogte, om Han kunoe lsre ndenad, dkt lykke„deS; jeg lod Ham strive det lcrrte af Hukom„melsen og derpaa foretog jeg mig at katekiseie
„derover, for at vide, om Han begreb hvad ha»
„havde lcrst.
Jeg blev ved at udsoge saa
„mange Sporgsmaale af Stykket, som muligt,
„og Han kom snart saavidt, at Han nogenlunde
„künde besvare ethvert Spergsmaal, som laae
„deri, uden at sammenblande disse. Vel sandt,
„at der ,indertiden i Svaret paa de Spsrgs^maale, som gjbres Ham, kan mangle Sam„menbindelses-Ord, eller og at hvert Ord ikke
„just staaer paa fit rette Sted, men det
„er dog altid kjendeligt, at Han begriber hvad
„der spsrges.
„Avelse vil give mere Farrdighed, og denne
„tsr jeg paastaae, Han allerede vilde have havt;
„naar ikke en paafelgende Rcekke af Stsd i
^Livet og NMingö-Sysler havde fraholdt mig.
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„imod min inderli'ge Drivt at arbeide mere med
„Ham.
Vincer-A,tcnerne have fvr 7det nieste,
„naar jeg har varret stikret dertil, oarret anvendt
tll Hans Dannel>e.
.
„ I Henscende til Kundstaben i Maleriet,
„som er der jeg, svruden at danne Hans Sarder
„og opklare bans Forsiand, har söge at bibringe
„Ham, har Han bragt det temmelig vidt, Han
„tegner allerede i Hans Stilling temmelig sirrdig,
„og Lys og Skygge veed Han ret gebt at an„bringe; jeg lod Ham indstrive ved Maler-Lau„get paa 6 A ar, for i den T id , fra den iz
„Octbr. iZ o i til den i z Octbr. 1807, atlcere
„Maler-Professionen, i hvilkeu Tid jeg haaber
„at banne Ham til en duclig Malersvend. Haus
„Kundstaber om Gud og de guddommelige Sand„heder have Heller ikke vcrret mig ligegyldigc.
„Saasnart jeg erfarcde, at Hans Forstand
„begyndte at modneS, gjorde jeg Ham, ved alle
„Leilighcder opmarrksom paa Skabningen og deraf
„forestillede Ham Guds Viisdom, Almagt og
„Godhed; det blev mig altsaa om at gjore,
„at faae Ham deelagt ggjort i alle KirkensNaa„dcmidlcr. Jeg gjennemgik cndeel af Lcerebogcn
,,med Ham; da hau ogsaa der. gjorde Fremgang
„og af Bogen künde temmelig vel besvare mig
„ethvcrt SpSrgsmaal, som jeg fremsatte, talte
„jeg mcd Hr, B o sse n , som paa den Lid hav„de Confirmanterne, om at antage sig Ham til
„Underviisning, hvortil Han faudt sig villig.
„Narsten hver Asien i afvigte Vinter gik
„Drengen til Ham og nsd strivtlig Underviis-

„iling paa en Tavle, fom Han strar, naar
„Han kom dersta, indforte i sin Bog. Hr.
„Boesev fandt sig vel fornoiet med Ham vg
„fremsiilled-' Ham blande de andre Consirman„tere paa Kirkegulvct sidsie Paaste - Confirma„tion; vg af Mortens hcle Fvrhold ved den„ne Forrctning künde Man erfare, at Han fe„lede Forretningens Vigtighed.
Hans Van„del vedbliver at vcrre ansicrndig og ordenelig;
„Hans Frieimer anvcnder Han eil nyttig eller
„ustyldig Fornoielse.
Han har taget Prospec„tcr af endeel af de Fyhnffe Udsigter, hvor jeg
„har havt Ham med mig paa Hcrregaardene at
„male; Han eier en Sämling af Fugte, fom
„Han har udsioppet, af Jnsecter, fom Han har
„samlet, og alle Hans Handlinger og Zorneicl„ser siyres af Moralireren
Paa vor aller„naadigste Konges Fsdselsdag, sidstlcden 2 y Ja n .,
„anbragte Han, udeu nogen Anfersel eller An„viiöning, i et Vindue paa det Kammer Han
„logerer, et transparent Malerie, fom Han til
„egen Fornsielse holdt illumincrer den hcle Asten
„og saaledes er Hans Sjel siedse i Virksomhed. *)

*)

Med alt bette skulle denne — Mandcns roes,
vcrrdige Anstrcrngclse bog vist nok vorrc bleven
ustendt, hvis Han ikkc, ved CanccllierPrirsidcntens Ncrr-vcrrclsc i Faaborg, var bleuen opfor.'
dret til at gjsre Jndbcretning dcrom.
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D e o f f e n t lig e Jn d to e g te e
og U d g iv t e r .

! ^ a Faaborg Kjobstsd,

som sagt, ingen

publikke Eiendoms - Iorder har, eller andre
visse Indtrader, maae alle de offentlige Ud
givter, som her finde S t c d , saasom Be-tjenternes

Lonningcr,

Reparation^, Jnd-

qvarterings-Hjelpe-Skatten, m. m ., lignes
paa Jndvaanerne.
Maaden, som bette skeer paa, er fslgcnde:

Taxeerborgerne ftrtte ved hvert AarS

Begyndelse en T a x t, som for i Aar er:
a. af Gründen - - Tallet - d. — Bygningen - - - - - e. — Neering . - - — - - -

2217^
lz g r -

;

1123

derefter udregne de eligerede Maend hvad hver
M and, i Forhold dertil, har at svare, som
ffeer ved at ltzgge alle de enkelte Summer
sammen af Grund, Vygning og N a rin g ,

og multiplicere Productet med et an taget Talz
som i Aar er 4 Z ,

hvoraf da udkommer

saamangeTal eller Skillinger, som reducerede
til R d . M k. S k . udgjor SkatterlS Beleb.
Dog er dette langt fra ikke nogen
paalidclig Maalestok, hvad Grunde og B yg ningS-Taxten angaaer.

Bedre troede jeg

det v a r, at den, i Folge Forordningen af
i

Octbr. 1802,

foretagne Opmaaling af

Byenö Grunde, for saavidt de brugeö enten
til Beboelse, Huusholdning, Vaerkstcder eller
Pakhuse, blev taget til Regel ved en nye
GrundtaxtS Bestemmelse,

saalcdes at hver

50 til loo rn Alen ansaettcs for noget vist

i Penge,

hvorefter Skattene künde ligneS;

dog ffulde Venne Anscetning besicmmeö i
Forhold til Bygningcmes Brug

og Belig-

genhed, uden Hcnsyn til cntcn de bcstaae
a f een eller flere Etager, og alle Bygningerne, de offentlige allene undtagcn, inddelcs i z Klasser, af hvilke isie Klasse ffulde indeholde alle Gaarda og Steder i Byen

5o

med Port — sden Klasse alle Steder og
Huse uden P o rt, og zdie Klasse alle, Forstoederne og de Huse, som ere opferte paa
B yens Marker.
Imidlertid er n u , efter Amtets Foranstaltning, nedsat en Conrmission for at regulere dcnne T in g , saavidt det kan lade sig
gjere, efter den for Nyborg KjebstLd approberte Grundtaxt;
dighed,

og af de Mcends Kyn-

som kenne Forretning er betroet,

tor M an vente sig det bcdfte Udfald.
H vad , iovrigt, Byens oeconomiffe Bestyrelse er angaaende, da viser den efterfol
gende Extract af mit sidste Regnskab, hvormeget samtlige Jndtcegter og Udgivter have
belobet for Aaret 1804.
A f de egentlige Kongelige Skatter, eller
andre Köngens Kasse tilflydende Jndteegter,
hvorunder forsiaacs Ertraskat,

Rangskat,

Embedsffat, Procentskat, Brandhjelp, Byg-

nings-Afgivt og de uvisse Jndkomstcr, var
Belobet, som jeg samme A a r ,

i scerffilte

Rcgnffaber, har aflagt'Rigtighed fo r, i alt
den Sum m a 1734 R d . 4 M k. -z ß.

E x t r a c t
af Regnflabet for Faaborg - Kjobstoede
oekonomijke Jndtcrgt og Udgivt for Aar 1804:
Jn d t o e g t:
Deholdning
cftcr Nc.inssabet for Aar igo; /
v . Ester approberede Skatteligningcr /

I
Rd. Sk.
Z76 5 5 L
846>yo

v.
" Pladser / / r r / / r - / /
/
L . Iordstpldspenge afno^le private Eien.^
dorne-Iorder
r/
,
r . Andre ertraordinaire Indtcrgter:
.> forMagastngaarden I744N. iy ß.
K. estcrKjccmner.Negn/
stabet
' r , 261— 68—

29

5-

87

Q.
11.
I.
k.
I..

Drandrcts-Dsdcr ? r r r r , r / Stadcpcngc r r /
r r -//, /
Aftinqedc Leicemaals / Dsder, , , / ,
Zor Dorgcrstabs Taqclse , . , - /
Et Forstud i Aaret^i^yo ,
5,
Summa Jndtcrgt , - Rd.

?r
40
-4

64

io

57

zzc>4

55

U d g iv t r
Rd. Sk.
Lsnuinger og andre besten,te ttdgivter 27 ; 9 ;
Jndqoartcrings/Hjelpe/Skatten - - < '8 ; ,
HricLEgter, ftic Lbvarreer og Dclin.
qvenMmkostnknger , - , r / / /
55
I V !Reparationer og andre bestemteUdgivtc,
' r,. til Raadhnscts Jstandscrttelse, de
nyeArrcstr'rs Zndrctning osSprsü
tchusets Alotning - ir r i R . ;o ß.
d. t,l ander offenrligt
Arbeide - - i6o— Z4^
rZ7v 8 4 ^

Dycirs Gjcrld tilHospftalet sammesteds,
Kapital og Rente r , - , r / ,
54
^
VU Uerholdelig Restance for rtzoz , , /
VM Bcholdni.rg i Kjcrmnerkasfcn , - - I2Z2
I X Restance:
s. eftcr Rcgning til Stiftet for frie
LEgtcr og frie Qvarteer for Aarene i8or og i8oz - n8R.24ßL. tilbagcstaaende
S k a t r e r r — 50 ß.
V I Dct tilbagebetalre Forstud r

85Z
57
7
7

-^74

Summa Udg rvrRd.

IZ v 4 l^

Ju s titS - og P o litie v ase n e t.
^

Henseende til dcnne Green af min Em-

hedSpligt skuldc jeg blot tilfeie cn Tabelle
over de offentlige og private S ä g e r, fern
have staaet under min Behandling ved Dom
stolen; dog indeholdcs ogsaa desuden de ved
Salling Herreds R c t ,
foretaqne Säger. *)
gcn ufluttet;

i samme Tidsrum
A f S tifte r staaer in-

og hvorvidt jeg ftm Politie-

mester, is<rr mcd Honsyn til Veivcrsenet,
har udrettet uoget til Gavn for det Almindelige, derom maae mme Samtidige der paa
Staedet d-mme.

Saamegek er vist, at jcg

estcrlod Veiene

paa Byenö Territorium i

D yetinget holdtes fsv hver O n sd a g , men for/
wedelst Landstingets S k p ld er Tingdagen >111,
i Folge CancellietS Tiü adelse, forandrer lil om
Frcdogcn; dog künde benne Forandring kunS
mtercssere m ig, som tillige LandsdommeriF^cn.
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bedre S ta n d ,

end jeg modtog dem;

men

ogsaa her erkjender jeg, hvormeget dette Foretagende maatte lettes mig, vcd den Redebonhed, hvormed man fra alle S id er bidrog dertil.

T a b e l l e
over de ved Faaborg-Byeting og SallingHerredSting, fra den z i M a i 1302
til Z i M a rts 1805 foretagne S äg e r:

Forhsrer.

indstevnte og paadomte Säger.
offcntlige.

5 i.

private.

24.

9-

!

Forligte.

PvlitieSager.

5Z.

vcd Politierelten.

!
I

r4 .

6.6

XU.
Om Fa a b o rg som K j s b s t i r d er i
afta^ende e ller tiltage nde
T i l s t a n d.
3 ?eppe vover jeg at antage det sidste; thi
naar Man ffal sluttc fra en Kjobsiceds Han
del og Skiböfart — og hvorfra st'ulde Man
vel med storre Vished künde slutte? — til
den6 Velstand, saa er Faaborg i denne Henseende vist not ikke mcre, hvad den endog
tun nogle faa Aar tilbage i Tiden har vcrret. ")
Dog jeg vil troe, at denne Aftagelse
blot har sin Grund i tilfcrldige Omstcrndig-

*)

Derimod er det ikke Tilfcrldet med Nudkjobing
Kjobsrad, hvor jeg rar Dyesoged i i ; Aar j
Forvcicn; chi denne D»-es Handel var da mcget stsrrc end den forhcn havdc vcrret, hrortil
Aarsagen er opgiven i min Dcstrivclse ovcr
Rudkjsbing.
vi6<^ Zvcrsens almccnnyttige
Samlinger for Aar 1796.

Heber, og at den, ved TiderneS Forandrmg
— gib denne kuns snart maatte indtmffc!—
attcr vil hcrve sig tii sin forrige Hside; thi
endnn mangler den Lkke paa Meend, der befjaeles af samme driftige Handele-Aand og
samme cegte Borgersind, som hine )sfdbde,
en Agent P lo u g , en Kjebmand Ja c o b sen og h?ad de flere hcdde, hvis Navne
ikke navnes uden med Agtelsc!
„Unsere mchrestcn Städte sind in flech
ten Umstanden; W ir sehen es; W ir
sehen auch wohl die Ursachen ihrer Ver
falls ein: Wohin insonderheit dieflch2
tcn Umstände, und der Volkmangel im
^ § Bauerstanoe, der Mangel der Fabriken
/
und die geringen Ausbreitung des Han
dels gehören; aber diese Ursachen aufznhcbcn, ist die gröste Schwierigkeit."
F a b ir c lu s von der Stadt.-Occonomie«

