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aar jeg i det folgende vil
bringe en Beretning om en Forbrydelse, der i sin Tid vakte en Del
Opsigt og Var Gjenstand formegen
Omtale i Assens og Omegn, saa
har det ikke noermest vceret min
Hensigt at give en Skildring af
den den optrcedende Hovedpersons
Liv og Gjcerning. Jeg har ikke
formaaet at afvinde Hans Person»
lighed synderlig Interesse, og jeg
tvivler om. at det vil lykkes mig at
indgyde Loeserne nogen videre Sym pathi for denne Landsknoegtsskik»
kelse. Det har ved disse Optegnel»
ser fornemmelig voeret min Agt at
meddele nogle Troek til Belysning
af Soeder. Toenkemaade og Livsvilkaar i en Tid. der ikke ligger saa
langt tilbage, og dog i mangt og
meget forekommer os underlig fjoern
og fremmed.
Natten mellem den 1. og 2. Au
gust 1791 opkom der Jld lo s i en
Ladebygning, der laa udenfor Rains»
Herredsport i Assens og tilhorte
Avlsbruger M arcus Nielsen. Jlden
angreb snart Vaaningshuset, der
vistnok var sammenbygget med
Laden, og forplantede sig til de
noermest liggende Hufe, og i mindre
end en Time laa 8 af disse foruden
M arcus Nielsens Hus i Aske. At
Jlden greb om sig med en saa stör

Voldsomhed og i den körte Tid,
skyldtes den stcerke Blcest, og at saa
godt som alle Husene var straatoekkede og af Bindingsvoerk. M en det
var et Held, at Binden var sydlig
og bar fra Byen, thi hvis den
havde Haft en nordlig Retning,
vilde der have vceret Fare for, at
en storre Del af Byen var gaaet
op i Luer Jlden opdagedes fsrst
af M arcus Nielsens Tjenestepige,
Johanne Henningsdatler, der vaag»
nede ved. at deres S vin skreg; hun
skyndte sig at komme op, og voekkede forst Husbondens S on. Axel
Marcussen. der var hjemme og var
Faderen behjoelpelig med at Passe
Avlingen, og derefter Madmoderen.
M arcus Nielsens Hustru, Dorthea
Veile (eller Veilo) Hansen. (Ejeren
var fravcerende); da var Taget
over det Sted, hvor de laa og sov,
allerede angrebet. Beboerne i Nabohusene blev ogsaa i Hast voekkede.
men da Jlden greb saa hastig om
sig, maatte de fleste af dem flygte
noesten nogne ud af de broendende
Huse. D er indebroendte nogle S vin
og en Del Smaakreaturer, og kun
lidet af Jndboet blev reddet. Adskillige af Beboerne mistede alt,
hvad de ejede, og Noden blandt de
brandlidte var stör, isoer da ingen
af dem havde deres Losore assureret, og kun saa dereS Bygninger;
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det var kun dem. der boede paa
Kjobstadens Grund, som havde
deres Bygninger forsikrede mod
Jldsvaade. og Forsikringsbelobet
var lavt, kun 80 Rdlr. for hvert
Hus. At lade soette Boekken for
Kirkedoren, som i Kjobstoederne var
en almindelig Form for Jndsamling af milde Gaver til dem. der
ved Jldsvaade, Soskade eller anden
ulykkelig Hcendelse var bragt til
Bettelstaven, var paa den Tid.
hvorom her er Tale, ved at gaa af
Brug, og de brandlidte var derfor
henviste til at bede deres Medmen
nesker om „Brandstod". Og her,
som altid i den Tid, naar Folk
mistede deres Ejendom ved J ld s 
vaade. traadte den offentlige God
gjorenhed billig til: Grev Wedell
til Wedellsborg. Konferentsraad
Ryberg til Frederikszave og Grev
Trampe til Logismose skcenkede
saaledes hver 100 Rdlr. til de
brandlidte. der ogsaa fandt redebon
S totte hos Byens Borgers og fra
de omliggende Sogne. Allerede i
Oktober samme Aar var de fleste
Hufe opforte paany og af et vori
gere M ateriale end de gamle. og de
brandlidte künde saaledes med no
genlunde Fortrostning se Fremtiden
i Mode. — De. der var blevne
husvilde ved Branden, var: fornoevnte M arcus Nielsen. M urermestrene P ed .r Rasmussen og Hans
Espensen, Boeder Peder Henriksen,
forhenvoerende Trompeter Peder
Engelbreth*. „Urtehaugedyrker" Niss

Jorgensen, Slagter Lars Jensen og
Daglejer R asm us Andersen, endelig
Brandstifteren Joh Fried. Lang
hoff; eniwidere nedbroendte „Acciseboden" eller „Consumtionsboden"
(Toldboden). der laa paa det Sted,
hvor nu Drejermester Carstensen
bor, men paa den Tid vistnok ingen
Beboere havde. Acciseboden laa et
lille Stykke udenfor Ramsherredsport, der strakte sig fra Drejermester
Henriksens Hus til den modsatte
Side af Gaden. Ost for Porten
fandtes den Gang en storre Dam,
Ramsherredsdam, som formentlig
var en Levning af Foestningsgraven.
der tillige med Dolden omgav Assens mod Landsiden, da Byen var
Foestning.
Denne Begivenhed vakte meget
Rore og stoerk Ophidselse blandt
Byens Beboere, baade paa Grund
af Brandens Omfang, og fordi der
kort i Forvejen havde voeret Jldlos
2 andre Steder i Byen. Aaret
forud var der ikke mindre end 3
Gange opkommet Jld lo s i Handskemager Vincent Schmidts Hus, der
laa i Kindhestegade. men Jlden blev
dog hver Gang slukket uden at an
rette storre Skade. Og 4 Uger for
den foran omtalte Brand udenfor
Ramsherredsport vorder enret betydelig JIdebrand i Ostergade. hvorved et P ar Gaarde og nogle Bag»
huse „strax indenfor Osterport beliggende" lagdes i Aske. Den ene
af disse Gaarde tilhorte Kjobmand
Gumme Clemmensen og var en af

') Peter Engelbreth laa meget syg, da Foihsrene afholdles, hvorfor Hans Hustru, Anne
Cathrine Eskildsdotter, mpdte t Retten i Hans S ted ; Han dpde i Oktober samme Aar.
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de anseligste i Byen, den anden
ejedes af Skipper Claus Joh. Han
sens tvende Sostre, Baghusene og
Ladebygningerne tilhorte de foran
noevnte og Bager Jacob Stephan
sen Jscer led Clemmensen et betydeligt Tab. thi foruden en Del
Kreaturer, der indebrcendte, mistede
Han en Del Bohave, ca. 3000 Tdr.
Korn, et stört Forraad af Broedder
oz af „fine og grove Kjobmandsvarer", og hele Hans Tab ansloges
til ca. 12000 Rdb. Ogsaa S ostrene Hansens oz Jac. Stephansens
Tab paa Bygninger, Jndbo og Krea
turer var ret betydeligt. „Jmidlertid", tilfojes der i Beretningen om
Branden, „kan man ikke noksom
Prise Guds gode Forsyn, der standsede en saa farlig Jldebrand, som
syntes at true den storste Del af
Byen med Undergang. Binden Var
stille og drejede sig strax ud fra
Byen, en jcevn Regn faldt, og man
blev Mester oder den frygtelige og
vidt udbredte Jldebrand". Desvcerre hoendte den Ulykke ved denne
Brand, at „en Sejlmager fra H ol
sten" ved Navn H ans Creutzberg
under sine Forsog paa at redde og
slukke blev saa ilde tilredt, at Han
nogle Dage efter afgik ved Doden
som Folge af de Ham tilfojede
sooere Brandsaar og Kvoestelser".
Gjerningsmanden til forstncevnte
Jldebrand sad forvaret bag Laos
og S la a ; det Var forstncevnte Vin
cent Schmidts Lceredreng. Jen s

Pedersen, der af Had til sin Mester
og for at hoevne sig Paa Ham og
Hans Hustru for formentlig Forurettelse havde paasat Jlden. Hvorledes den d 4. J u li opstaaede Jld los ved Dsterport var opkommen,
var derimod ikke oplyst og blev
Heller ikke senere opklaret. D a nu
den störe Jldebrand udenfor RainsHerredsport fojede en ny Ulykke til
de forrige. grebes Sindene af vild
Frygt, og man fantaserede om, at
der existerede en Mordbroenderbande.
der muligvis havde til Hensigt at
lade hele Byen gaa op i Luer. De
oprorte Bolger begyndte dog at
lcegge sig, da en berygtet Person
nogle Dage efter Branden blev
fcengslet, og det ved Forhorene
viste sig. at man her havde sundet
Gjerningsmanden til den sidste
Brand. Mistanken blev nemlig strax
rettet mod Johann Friedrich Lang
hoff. der havde boet i et afdenedbrcendte Huse; Han blev arresteret,
og ved Brandforhoret, der afholdtes
d. 6. August, bekjendte Han. at Han
havde anstiftet Branden, og ved de
folgende Forhor afgav Han fuldstoendig Tilstaaelse om Forbrydelsens
Biomstcendigheder.
Johann Friedrich Didrich Lang
hoff var fodt i Rendsburg 1710
og var en S o n af M öller Johann
Langhoff og Hustru. Dorthea, der
begge dode i Hans Barndom. Efter
deres Dod kom Han i Huset hos en
Master i Haderslev, der var Gront-

Han blev, mcrrkeligt nok, begravet i „de fattiges Jord", vistnok fordi Han var uden
Formue og som fremmed var uden Slcegt og Venner her i Byen. M an skulde synes,
at Hans Mod og Jver for at redde andres Gvds, hvorved Han tilsatte Livet, havde gjort
Ham fortjent til en mere crrefuld Jordefcrrd.
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handlerske, og som opdrog Ham og
holdt Ham i Skale, hvor Han lcerte
at lcese, men ikke at skrive og regne,
indtil Han. 12 Aar gammel, kam i
Loere hos en Snedker M arcus der
i Byen, hos hvem Han forblev i 5
Aar. Det synes. at Han. nogen Tid
efter at Han havde udstaaet sin
Lceretid, lod sig hverve og traadte
1 fremmed. vistnok tysk, Tjeneste. og
at Han, kjed af denne, deserterede
derfra og kam tilbage til Danmark.
Vi gjenfinder Ham i Odense, hvor
Han i 4 Aar Var Tjener hos en
Oberst Pohl. Derefter lod Han sig
hverve som Rytter ved det holstenske
Regiment, der i mange Aar laa i
Garnison i Assens Her laa Han
indkvarteret, undtagen naar Han for
kortere Tid fulgte Regimentet et
andet Sted hen, og her boede Han.
efter at Han havde faaet sin Afsked
fra Hoeren. Som S oldat kom Han.
der havde et trodsigt og opfarende
Sind, en Gang i Klammeri med
sin Vagtmester, som Han pryglede.
Til S tra f herfor blev Han fort til
Odense og maatte ,.gaa Stigrem " i
2 Dage og blev derefter sendt til
den noermeste Foestning, Nyborg,
hvor Han hensad som Fcrstningsslave i 3 Maaneder. At gaa eller
lobe Stigrem var en S traf, der
anvendtes ved Rytteriet og soarede
til den ved Jnfanteriet hyppigt
brugte S tra f at lobe Spidsrod,
men var haardere end denne, da
Stigremmene, r: de Remme, der
tjener til at forbinde Sadelen med
Stigbojlen, var et frygteligere
Strafferedskab end „Spidsrodderne"
(Rodskud af Hasler). Forholdet

mellem disse to Straffemaader belyses ved en Bestemmelse i Frdn.
af 2l Ju n i 1769, hvorefter den
Rytter, der idommes Stigremsstraf,
skal, naar denne S traf ikke kan exekveres i Garnisonen, hvor Han er.
gaa Spidsrod gjennem 300 Mand
lige saa mange Gange, som Han
skulde have gaaet Stigrem gjennem
200 M and. Stigremsstraffen blev
afskaffet 1791, hvorimod Spidsrods-straffen forst ophoevedes 1836; dog
kom den vistnok kun sjoelden til Anvendelse i det 19. Aarhundrede.
Langhoff viedes i M arts 1792
til Mette Kirstine Hollmann, som
var D atier af en faltig Skomager
der i Byen, Hans Hinrich Hollmann,
og Hustru Anne Henriksdatler, der
begge var dode nogle Aar forud;
Han var da Rytter ved Baron Bülows Regimen! og M ajor Franken
bergs Kompagni I dette ?Egte>
skab fodtes der dem 6 Born, af
hvilke 3, en S on og 2 Dotre,
naaede den voxne Alder. Sonnen
Johan Frederik blev 1779 viet i
Assens Kirke til Karen Valdemarsdatter, og efter hendes Dod. 1784
til Anne Cathrine Hansdatter. Uvist
paa hvilket Tidspunkt lod Han sig
hverve som Husar, og da Faderen
sad i Varetcegtsfcengsel, laa Han ved
sit Regiment Paa Sjoelland. Der
vides forovrigt intet om Ham. Den
celdste Datter. Anne Dorthea, blev
gift med Jorgen Pedersen. der nok
var fra Barlose og ikke havde det
bedste Rygte. De boede en Tid i
Assens, men Paa den Tid, Undersogelsen mod Langhoff stod Paa, var
de rejst fra Byen, og man vidste
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ikke, hvor de opholdt sig. Om dem
vides der ikke synderligt mere. Den
yngste Datier, Anne Helene, havde
cegtet en Vcever der fra Byen, Johan Peter Wagner. De boede en
Tid hos hendes Forceldre, flyttede
siden fra dem, men Var alter flyttet
sammen med dem, og da Branden
sandt Sted, boede de til Leje hos
dem. Om disse to vil der senere
blive Tale. Desuden er Langhoff
opsort i Kirkebogen som Fader til
ikke mindre end 4 uoegtefodte Born.
Overhovedet lod Soedelighedstilstanden i Assens paa den Tid naget
tilbage at onske; men dette maa
ncermest tilskrives den Omstoendighed, at Byen havde Garnison; omtrent hvert anbei af de udenfor
Wgteskab fodte Born havde en
Rytter til Fader. Ester at G arni
sonen vor trukken fra Byen, sank
Antallet af de uoegtefodte Vorn betydeligt og udgjorde i Slutningen
af det 18. og Begyndelsen af det
19. Aarhundrede kun et sorholdsvis
ringe Tal.
D a Langhoff Var noget over 50
Aar og havde tjent som Rytter i
27 Aar, Var Hans sidste K apitula
tion o: Kontrakt om Tjenestetid i
Hoeren, udloben, og da Hans Alder
forbod Ham at indgaa en ny Kapi
tulation, fik Han sin Afsked. Derefter ernoerede Han sig ved Kvoeghandel og ved tilfoeldigt Arbejde;
undertiden reffte Han til Markederne
i Kolbing, Haderslev, Sonderborg
og andre Byer, hvor Han drev
Handel med Kokkenurter, Urtefro
og anbei „Smaakram". Han or«
bejdede af og til Hos en Kjob-

mandsenke i Assens, der i flere A at
havde en Karl, som Var meget asholdt af sin Madmoder, da Han
var villig og tro samt stoerk og udholdcnde til alt forefaldende A r
bejde. En Gang Var Langhoff og
denne Karl sat til at lasse Planker
ved Havnen. Langhoff, der isoer i
sine yngre Aar besad gode Krcefter,
bildte sig ind, at Han var stoerkere
end Karlen, og forlangte at bcere
den tungeste Ende af Plankerne,
hvad Han ogsaa fik Lov til; men
det viste sig, at Han hverken künde
boere den ene eller den anden Ende,
hvorimod Karlen med Lethed bar
den tunge Ende. Nogen Tid efter
arbejdede de sammen i Enkens
Kjcelder. Langhoff brovtede da
atter af sin störe Styrke, og da
Karlen spottende lod Ham vide, at
med den var det ikke saa stört bevendt, da de sknlde boere Planker,
og maaske kom med andre Stiklerier, blev Langhoff rasende, greb en
svoer S tang og raabte: „Jeg skal
slaa big. bin Hund, til du ligger
dod Paa Siedet!" Enken, der oppe
i Kokkenet havde Hort Langhoffs
truende Udraab, lob forfoerdet ud
Paa Gaden, og raabte: „Kom dog
og hjcelp os. Langhoff vil slaa min
gode Karl ihjell" Det havde dog
ingen Nod med Karlen; Han var
stoerk som en Björn og künde bukks
begge Ender sammen paa Langhoff,
og da Folk kom til og kiggede ned
i Kjoelderen. havde Han fravristet
Ham Vaabenet og tvunget Ham i
Knoe, og Han maatte bede om T srvejr. — Bemeldte Karl, der heb
Niels Hansen, var en Gaardmands-
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son fra Poldbro og Broder til
M ittel Hansens Fader. Hans Han
sen. der ligeledes Var bekjendt for
sine svcere Krcefter. M en de tilstod
begge, at de kun Var som Drenge
mod Lars Liltoft. der boede paa
Gaarden Liltoft og ansaas for Egnens stcerkeste M and, en 2Ere, Han
dog maatte dele med en M and fra
Hjeruplund i Kjerte S ogn ved
Navn M ittel Pedersen, der i sin
Ungdom turde vove sig i Kamp med
16 (I) Karle og dog künde forlade
Valpladsen som Sejrherre. „Odense
Kongelig Adresse-Comptoirs Esterretninger" (den senere „Fyens S tiftstidende"). der bereiter dette Trcrk
om Manden. fojer folgende vemodige Betragtninger til Bekjendtgjoreisen om Hans D od: „Men hvad
Var Enden, og hvem blev Hans
Overmand? Doden, som oversatte
Ham af Tiden i Eoigheden. Den
stcerkeste oder den stcerke, det er
Doden. som fortrinlig kroever sin
Ret, thi om et Menneske er nok saa
voeldigt og mcegtigt, er Doden dog
Hans Overmand. Den hcederlige
Landmsnd M ittel Pedersen fra
Hjeruplund kan herpaa vcrre et
Exempel". Moerkeligt nok dode
disse to stoerke Mcend i samme Aar
og M aaned, nemlig i J u li 1791.
— M an tilgive mig denne Afstikker,
der jo gaar temmelig langt udenfor
mit egentlige Emne.
Langhoffs Hede, hidsige Blöd afsaaledes- ikke i Aarenes Lob. En
Asten i 1784 — da Han altsaa dar

nogle og halvfjerds Aar gammel —
Var Han truffet sammen med „Consumtionsbetjent"
(Toldassistent)
Peter Nordsteen hos M ads Thuesen.
der boede i Strandgade. hvor Han
drev Bevcertning.*) Der opkom
Ordstrid mellem dem, og under
denne gav Nordsteen sig til at skose
Langhoff, fordi Han havde voeret i
Slaveriet. Herover blev Langhoff
opbragt og for op. det ene Ord tog
det andet, og Mundhuggeriet truede
med at gaa over til Haandgribeligheder; men Thuesen lagde sig imellem. de drak Forlig. og da de gik
derfra, fulgtes de ad henad RainsHerredsgaden til deres respektive
Hjem. Ud paa Natten vcekkedes Nord
steen og Hans Hustru ved et Brag
og en Klirren. D a de var staaet
op, saa de. at der var skudt ind
gjennem et Vindue i den Stue.
hvor de laa, og at nogle Hagel
havde ram t Sengestolpen og „Hovedfjoellen" i Sengen.
Mistanken for Udaaden faldt
selvfolgelig paa Langhoff. menSagen
blev ikke anmeldt for Ovrigheden,
enten fordi Nordsteen frygtede for
yderligere Udslag af Langhoffs
Hcevnlyst. eller fordi Han nogen
Tid derefter blev forflyttet til Svendborg. Men da Jldebrandshistorien
kam til Behandling, blev Attentatet
paa Nordsteen ogsaa fremdraget.
Langhoff maatte da tilstaa, at det
var Ham, der havde forovet det;
men Han tilfojede, at Gevceret, Han
havde benyttet, kun var ladet med

*) M ads Thuesen var Fader til Skipper Peder Madsen Thuesen, der dpde 1877, 102
Aar gammel.

9

smaa Hagel, og at det ikke havde
voeret Hans Hensigt at gjore N ord
steen Skade, Han havde kun villet
indjage Ham Skroek. Sagen Var
dog ikke saa uskyldig. som Langhoff
vilde give det Udseende af. Nord
steens Hustru forklarede, at hun
om Astenen havde borttaget Hovedpuden af Sengen og lagt den oder
noget Des. der Tagen efter skulde
bages; hvis Puden var forbleven i
Sengen, vilde Nordsteen og Hans
Hustru have ligget noget hojere med
Hovedet, og nogle af Haglene vilde
da upaatvivlelig have ram t dem.
Desuden maa Haglene have voeret
saa störe, at de vel künde have
skadet det Menneske, de ramte.
Det blev ogsaa oplyst under Forhorene, at Langhoff havde gjort sig
skyldig i forskjellige Tyverier, som
Han for det meste havde forovet
sammen med sin Svigerson Joh.
Peter Wagner. Slagter Jorgen
Hansen i Mollerhuse og Smed Claus
Knudsen i Saltofte vidnede, at de
et P a r Gange om Natten eller tidlig
om Morgenen udenfor Assens havde
modt Langhoff og Wagner, der kom
trillende med en Hjulbor, hvorpaa
der laa et Fiskegarn, men hvad der
Var indsvobt i dette, vidste de ikke.
Ved Forhorene tilstod L. og W ,
at der var Fisk. som de havde fanget,
dels i Tronnebjcergs Kjoer Paa
Assens Mark, dels i Nordby S o,
hvor Grev Rantzau til Brahesborg
havde Fiskeriretten D a de en N at

trak Vaad i noevnte S o, overraskedes
de af Grevens Fisker, Joeger og
Joegerdreng, der tog dem med til
Brahesborg; men da de afgav Loste
om ikke öftere at drive Fiskeri i
Soen, undlod Greven at anmelde
Tyverierne. Desuden havde de paa
Lundager Mark stjaalet 4 Faar, som
tilhorte Husmand Niels Larsen i
Lundager, og som Han „ikke vilde
have undvoeret for 13 Mark Stykket
<i Nutidens M ont lidt over 4 K r),
da de gik med deres Lam", og Lang
hoff havde tilvendt sig nogle Goes«
linger, der svommede i en Boek ved
Smerup. Endvidere tilstod Han. at
Han ved Branden i Ostergade havde
taget et P a r Dyner, der tilhorte
„Jacob Bager"*) og var baaret ud
og henlagt i dennes Have. Jo h an
Wagner havde et P a r Aar forud
stjaalet en Del „godt og fint" Horog Blaargarn, der tilhorte M arcus
Nielsen og Hang i Hans G aardsrum, ladet det farve hos Farveren
der i Byen og selv voevet det til
Torklceder og Forkloeder, som Han
havde folgt paa Landet. D a det
rygtedes i Byen. at M arcus Niel
sens Son. Axel, var taget hen til
„en klog M and", der var bekjendt
for at kuune „vise igjen" og slaa
et Oje ud Paa Tyven, spurgte Anne
Helene sin Moder, om hun troede,
at fügt künde lade sig gjore, hvortil Moderen svarede, at hun vidste
ikke. om det var gjorligt.
Der havde efterhaanden indsneget

*) Bager Jacob Stephansen dode samme Aar, som Jldebranden hos Ham fandt Sted.
Hans Enke, Karen Hansdatter, blev Aaret efter gift med Bager Jsrgen Fentz, hvisSlcegt
ejede Gaarden i Lstergade, indtil den 1879 blev ashcendet til dens nuvcerende Ejer, Farver Bertelsen.
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sig en almindelig Folelse af Utryghed og Uhygge hos Langhoffs N a
boer. V ar et og andet i Hus eller
Have bortkommet, rejste Mistanken
strax fit Hoved, og man ymtede om.
at det savnede havde fundet Vej
til Langhoffs Hus. Vcever Jen s
Bertelsen, der beboede et Hus loengere udenfor Ramsherredsport,
havde mistet et F aar; det oplystes
ved Forhorene, at Langhoff og Hans
Svigerson havde taget det F ra
Niels Murermesters Enke, M aren
Ebbesdatter*) Var der stjaalet 22
Rdlr., foruden „nogle Fjer", og
hun mistoenkte Johan Wagner for
at have taget dem, da Han paa den
Tid, Tyveriet blev begaaet, boede
til Leje i hendes Hus, og ingen
andre end Ejerinden selv og Wag
ner og Hans Kone havde Noglen
til Husdoren. Nogen Tid for
Branden havde man om Natten fet
Jld slu er i Haverne udenfor Porten,
og troede da, at de var V arsler
om en ncer forestaaende Jldsvaade.
M en ved Forhorene maatte Lang
hoff tilstaa, at det var Ham. der
havde opspundet Historien og udspredt Rygtet om de varslende Lys
og Flam m er; formodentlig havde
Han troet, at naar Folk satte B ran
den i Forbindelse med det overnaturlige, vilde M istanken om Brand
stiftelse bortledes fra Ham
Forholdet mellem Langhoff og
Naboerne blev mere og mere spoendt
Han var ofte i Mangel, saa for et
og saa for et andet, og tyede da

til Naboerne. isoer til M arcus N iel
sen, der var den mest velhavende
af dem. og naar disse, hos hvem
Villigheden til at hjoelpe Ham ikke
just var overvoettes stör, afflog Hans
Anmodninger, fattede Han et bittert
Nag til dem, hvilket efterhaanden
ogedes og omsider kom til Udbrud.
En Gang sendte Han eller Konen
deres Dattersom en S o n af Jorgen
Pedersen og Anne Dorthea, over
til M arcus Nielsen for at kjobe Ol
(de folgte undertiden O l og Moelk
til Naboerne); men M Nielsens
Kone gav Drengen den Besked, at
de künde ikke undvcere noget; det
var i Höften, og i den Tid brugtes
der meget Ol i Husholdningen.
En anden Gang bad Langhoff M.
Nielsen om at laane Ham en Plejel,
men sik Afslag; om Gründen hertil
siger M . Nielsen kun dette, at Han
ikke erindrer, om Han Paa den Tid
havde en Plejel. der duede noget.
De gamle har ogsaa fortalt, hvad
der dog ikke findes bemcerket i F o r
horene, at M . Nielsen havde ncegtet
at laane Ham en Segl til at afskcere noget Kommen eller Sennop,
Han havde avlet i sin Have. M ar
cus Nielsen var forovrigt en flink
og tjenstfoerdig'Mand, men havde
ingen Grund til at vife scerlig Velvilje mod Langhoff, der havde be
handlet Ham paa en skammelig
Maade
Nogle A ar for Branden havde
Langhoff boet til Leje i et Hus,
der tilhorte M. Nielsen, og som

*) Maren Ebbesdatter var Enke ester Murermester N iels RaSmussen Hpnderup, der omkom
177S ved at styrte ned fra et Stillads, da Han arbejdede paa RaSmus Karups Hus.
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Han ti! DelS havde ruineret, og da
Han flyttede derfra, skyldte Han et
halvt Aars Husleje, som Han voegrede sig ved at betale, og M . Niel
sen vilde „af Frygtsomhed" ikke söge
RettenS Hjoelp for at faa sit Tilgodehavende.
De andre Naboer dar Heller ikke
i Langhoffs Kridthus. Murermester
Hans Espensens Hustru, Karen Rasmusdatter, havde en Gang givet
Hans Datterson et P a r Drenfigen.
hvad Han vel nok havde fortjent.
D a Langhoff fik dette at vide, dar
Han i Foerd med at afskoere Lavendler i sin Have; Han for henimod
Konen, brugte en slem M und og
loftede Haanden med Havekniven
truende mod hende uden dog at
gjore Alvor af sin Trusel
Men
denne Fornoermelse blev opskreven
i hendes og de andre Naboers
Skyldregister. I lcengere Tid omgikkes Han med Tanken om Jld spaasoettelse, med hvilken Han foruden at hcevne sig Paa Naboerne
og isoer paa M arcus Nielsen, hvad
der var Hovedformaalet, forbandt
en anden Hensigt. Trompeter Jo han Nicolai Ament, der i lang Tid
havde kjendt Langhoff, da de i
mange Aar havde staaet ved samme
Regiment, havde. da denne kjobte
sit Hus, mod Prioritet i dette laant
Ham 99 Rdlr-, som Var opsagt til
Udbetaling i December Termin 179 l.
Langhoff saa sig ikke i S tan d til
at skaffe bisse Penge til Veje, men
haabede, at Han, naar Huset Var
afbroendt, ved at „tigge Brandstod"
) Strandporten nedbrpdes 1859.

künde samle sig en S um Penge. hvor»
med Han künde forlade Fyn, hvor
Jorden begyndte at broende under
Ham, og rejse ned til Holsten, hvor
Han vilde opslaa sit beskedne Panlun og tilbringe sine ovrige Levedage Natten mellem den 1. og 2.
August havde Han destemt til Ud»
forelsen af sin lcenge noerede Plan,
der begunstigedes af Binden, som
bar fra M arcus Nielsen over mod
Hans eget Hus. Lidt over M idnat
gik Han fra Lostet, hvor Han den
N at laa, ned i Kokkenet, antoendte
ved Hjoelp af nogle Torvegloder,
der laa i Affen paa Arnen, et
Stykke Tröffe, som Han lagde i en
Trcesko, og hvormed Han, efter at
voere gaaet over Gaden til M arcus
Nielsens Hus, antoendte noget Ror
eller Halm, som henlaa i Ladebygningen. D a Han havde forvisset
sig om. at Jlden foengede, gik Han
tilbage til sit Hus og voekkede forst
sin Kone og derefter sin Svigerson
og D atier. De ovrige Omstoendigheder ved Branden er allerede omtalt.
Et P a r Dage efter Branden blev
Han foengslet og sad arresteret hen»
ved et Aar. M ens Han sad i Varetoegtsfoengsel. foretog Han i Forening med den anden arresterede
Brandstifter, Jen s Pedersen, et
Flugtforsog, som dog kvaltes i
Fodselen. De tvende Fänger hensad i Arresterne ovenover S tran d 
porten*). og naar deres Sjoelesorger
besogte dem for at tale med dem
om dereS Saligheds S ag, plejede
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Han at samles med dem. men hver
for sig. hos Vcertshusholder og
Styrm and Andreas thorsen, der
ved Folketoellingen 1801 boede i
Ramsherredsgade, men ved den
Tid, hvorom her er Tale, formodentlig boede i Strandgade eller
udenfor Strandporten. Denne For«
anstaltning Var truffen af Byfogden
Hr. Nellemann, dels for at Proesten
d6r „künde tale bekoemmere med
dem", dels fordi Opgangen til Arresterne Var „umagelig og ubekvem" og vel ogsaa af Hensyn til
de davoerende Arrestlokalers maadelige Tilstand. Herpaa havde de
sammensvorne bygget deres P lan
De havde vidst at tilegne sig en
Broendeoxe og et P a r Joernstoenger,
som de havde skjult ved Foden af
Trappen, der forte op til Arresterne, og havde truffet Aftale om.
at naar Langhoff blev fort hen til
Thorsen, skulde Jen s Pedersen se at
faa Lov til at folge med derhen
D a Hr. Thor Melbye, residerende
Kapellan for Assens og Kjoerum
Menigheder*), om Eftermiddagen
den 13. M arts 1792, vilde tale
med Fangerne, havde Han kun be
sternt Langhoff til at mode hos
Thorsen, men Jen s Pedersen fulgte
med uden Hans Anmodning, og da
Han nu en Gang Var der, lod Han
Ham blive, for at Han künde „nyde
Undervisning" sammen med Lang
hoff. De blev hos Ham en Time,
og i den Erkloering, som i Anled-

ning af Overfaldet blev afcesket
Ham, udtaler Hr. Melbye. at „efter
alt, hvad jeg künde domme af Delinkoenternes udvortes Tilstand,
forekom de mig at voere scrrdeles
rorte, ja udoste endog Taarer, faa
at jeg ikke ved nogen Sinde at have
voeret mere tilfreds med dem". D a
de efter at have voeret betjente blev
fort tilbage til Arresten, overfaldt
de i Forening Raadstuetjeneren
Christian Evertz og Arrestforvareren
Conrad Andersen og tilfojede med
Dxen og Joernstcengerne den forstnoevnte flere S lag, som Han til
Dels afbodede. men af hvilke dog
nogle ramte Ham Haardt og havde
et flere Dages Sygeleje til Folge.
Deres Raab om Hjoelp blev Hort
af Andreas Thorsen, Vcertshushol
der Nicolai Gloerfeldt (der boede i
Strandgade og senere blev Forligskommissoer og Brandinspektor) og
„Skibskarl" (M atros) Nicolai Glose
(Han blev siden Koffardistyrmand
og derefter Skipper og Kjobmand
og boede som saadan i Korsgade).
De ilede til og afvcebnede Forbryderne, som derefter blev fort op til
deres resp Arrester. Bevogtningen,
der efter alt at domme, havde
voeret naget flap, blev nu skoerpet,
og der blev taget andre Forholdsregier, hvorved fremtidige Undvigelsesforsog hindredes. Det Var
de tvende Fängers Agt, hvis de
Var saa heldige at flippe ud af
Byen, at betle sig frem, til de Var

*) Thor Melbye vor residerende Kapellan i Assens sra 1774 til 1795, hvorefter Han blev
kalbet til Sogneprcrst sor Middelsari. Den davoerende Sogneproest for Assens og Kjcrrum var Hr. Professor Peter Christian Steenvinkel, der blev ansat 1782 og dpde i
Embedet 1799. 58 Aar gl.
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naaet ud af Landet; men det maa
ikke have staaet dem klart, at det
vilde have voeret saa godt som
umuligt for en 82-aarig M and og
en 17-aarig Dreng uden Penge og
andre Hjoelpemidler at naa ret
langt, inden de blev Paagrebne.
P aa hvilket Tidspunkt Dommen
oder Langhoff blev afsagt, kan jeg
ikke oplyse. da Underretsdommen
ikke findes i Tingbogen for Assens.
I Hojesteretsdommen udtales der,
at de overgangne Domme, altsaa
Underrettens og Landsoverrettens,
bor ved M agt at stände. Den
indeholder ingen Prcemisser, formodentlig sordi disse findes i de
andre overgangne Domme; men af
dens Resmne faar man at vide, at
Han er bleven domt til at halshugges med Dxe og Hovedet med Legem
derefter at kaffes paa et Baal og
opbroendes, samt at ndrede Skadeserstaining til de brandlidte og til
dem, hos Hvem Han havde forovet
Tyveri, hvilken Tilfojelse dog ingen
Betydning stk, da Han intet ejede.
Jens Pedersen blev domt til at
lide samme S traf som Langhoff;
men i Betragtning af Hans Ungdom
formildedes den ved Köngens Naade
til Fcestningsarbejde paa Liostid;
der tilfojes i den kongelige Resolu«
tion. at der „ikke nogen Sinde maa
ske Ansogning om Hans Losladelse".
Han maa altsaa voere dod i Tugthuset.
Dommen oder Langhoff fuldbyrdedes den 16. J u li 1792, Kl. 7
Morgen, Paa Lundager Mark Paa
den anden Side af Sandledhuset,
en lille Fjerdingvej fra Assens. I

den Tid, Han sad foengslet, Var Han
bleven besogt og sorberedt til Doden
af Hr. Thor Melbye, som efter
Delinkoentens egen Begjcering meddelte Ham Alterens Sakrament Kl.
4 om Morgenen paa Henrettelses»
dagen og derefter var til Stede
hos Ham Paa Retterstedet „Den
Fortrydelse, som Delinkoenten lod
se over sine M isgjerninger, den
Rolighed, hvormed Han gik sin Dod
i Mode, den anstcrndige Frimodighed, Han viste ved Udforelsen til og
paa Retterstedet, giver det Haab, at
Hans Sjcelesorgers Arbejde med
Guds Naade ikke har vceret forgjceves"
Denne Beretning om
Hans sidste Timer, som jeg har fundet i et af Datidens Blade, stum
mer formodentlig fra Hr. Melbye
og falder i alt Faid, saa vidt man
kan skjonne, sammen med hansO pfattelse af Delinkoentens S indstilffand. Langhoffs samtidige noerede
dog nogen Tvivl om Hans Omvendelse, og mange mente, at Han Var
froek til det sidste. D a man ncermede sig Retterstedet. og Han fik
Dje paa Flammerne og Rogen, der
sieg op fra det allerede da antcendte
Baal, udbrod Han: „Det bliver en
varm Dag i D ag!" De havde
nogen Grund til at se skeptisk paa
Sagen, naar de mindedes Hans
hykleriske Adfcerd for Overfaldet
paa Raadstuetjeneren og Arrestforvareren Det er dog sandsynligt,
at Hans Sjcelesorgers Formaninger
og Tanken paa den ncer sorestaaende
Dod har stemt Hans S ind til Alvor
og Eftertanke og maaske til Bod,
og man har vistnok lagt for meget
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ind i ovenanforte Ik in g , der for
ovrigt gik oder til at blive en
S lag s Ordsprog eller Mundheld
her paa Egnen; indtil langt hen i
forrige Aarhundrede künde man
stundom höre en og anden sige,
naar der om Morgenen viste sig
Tegn til stcerk Varme op ad Dagen:
„Det bliver en varm Dag i Dag.
sagde Langhoff, hau skulde broendes".
Underretsdommen over de i Langhoffs S ag implicerede, nemlig Hans
Hustru, Svigerson og D atier, afsagdes 20. M arts 1792 og lod
saaledes: Arrestanterne Mette Kirstine Langhoff og Johan Peter
Wagner bor for deres til D els beviste, hojst lastvoerdige Forhold hensoettes til at arbejde i Odense Tugt»
og M anufakturhus hver i 3 M aaneder. Anne Helene Langhoff frifindes for Aktors Tiltale i denne
S ag.
Langhoff synes at have haaret
Godhed for sin Hustru og bestroebte
sig for ved sine Vidnesbyrd, der
rigtignok ikke altid stemmede med
Sandheden, at fri hende for S traf,
og her vifer sig et af de faa tiltalende Troek i Hans Karakter.
Han paastod, at hun dar uvidende
om Hans Tyverier, men hendes
Udsagn, at hun mange Gange havde
foreholdt Ham Hans „lastvoerdige
Gjoerninger" og formanet Ham til
at fore eNskikkeligt Levned, hvilket
Han forovrigt bekroeftede. forudsatte.
at hun maa have Haft Kjendskab
til dem. og der künde saaledes intet

Hensyn tages til Hans Paastand.
Forovrigt tav Han, naar hun kette
satte Ham. ligesom i Erkjendelsen af.
at Han fortjente hendes Bebrejdelser, hvorimod Wagner for op, naar
hun satte Ham i Rette, og „tiltalte
hende med Haardhed og Foragt".
Langhoff forsikrede ogsaa, at hun
var ubekjendt med Hans Forsoet om
Jldspaascettelsen. men hansForklaringer om hendes Forhold efter
Jldens Udbrud var modsigende og
i S trid med Svigersonnens og
Datterens og tjente kun til at for»
voerre hendes Sag. I Brandforhöret den 6. August farklarer Han,
at hun allerede var staaet op. da
Han kom ind i S tuen for at advare
hende, hvorefter hun tog en Klokke
paa sig og lob ud med de andre
Kloeder paa Armen og paakloedte
sig i Jen s Voevers Have
I et
andet Forhor siger Han. at hun. da
Han kom ind i Stuen. laa i Sengen
og sov. Svigersonnen og Datieren
forklarer derimod, at da de efter at
have faaet Kundflab om Branden
kom ind i den forreste Stue, stod
Moderen der og var fuldt Paakloedt, og da hun var gammel og
flrobelig og langsam til at kloede
sig af og Paa. maa hun efter deres
Formening have voeret paakloedt, da
Jlden opkom. Andre Omstoendigheder bestyrkede Mistanken om. at
hun var vidende om M andens onde
Forsoet. Hun forklarede, at hun
ved M idnat horte, at hendes M and
talte ud af Loftslugen med Snedker
Niels Hansen*), der ved den Tid

*) N iels Hansen boede hos sin Svigerfader, den tidllgere omtalte Vcrver og „Urtehang«dyrker" J en s Bertrlsen, me- hvis. Datier, Barbara Jensdatter, Han var gift. Han var
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kam hjem fra Landet, hvilken Forklaring Retten fandt usandsynlig,
da hun baade Var „tungsovnig" og
tunghor. Og en anden af hendes
Paastande: at hun var vaagen. da
Joh. Wagner, kort for Branden
opstod, kam fra Byen og gik gjennem Stuen, hvor hun laa, men sov,
da hendes M and et Kvarter derefter gik gjennem samme Stue og
ud i Kokkenet for at hente Glodexne,
hvormed Han paasatte Jlden —
fandt Retten ligeledes lidet trovoerbig. At hun blev „saa besynderlig
angst", da Svigersonnen gik gjen
nem Stuen, hvilket hun udsagde i
Forhoret, maatte ogsaa voekke stoerk
Formodning om. at hun var vidende
om Brandstiftelsen: hun maatte tro
(det var Rettens Opfattelse), at det
var hendes M and og ikke Wagner,
som kom derind, og at Ulykken da
var sket, og det var denne Tanke,
der fremkaldte hendes Angst. D a
hun saaledes var overbevist om at
have voeret bekjendt med M audens
Tyverier og var stcerkt mistcenkt
for at have voeret vidende om Hans
Forscet angaaende Mordbranden,
künde hun ikke undgaa S traf. Efter
Losladelsen af Straffeanstalten for
tes hun tilbage til Assens, kom
under Fattigvoesenets Forsorg og
dode 1795, nogle og halvfjerds Aar
gammel.
Joh. P . Wagner blev frikjendt
for Medviden og Meddelagtighed i
Branden, men blev idomt S traf
for de Tyverier, Han havde begaaet

og var bleven overbevist om. Han
var S o n af en agtvoerdig Borger
der i Byen, Boeder Johan Sebastian
Wagner, og blev i sin Barndom
„holdt til Skole til fornoden Oplysning og opdroges ligesom andre
Byens Born, da Hans Foroeldre
havde deres skikkelige Udkomme som
Haandvoerksfolk". Efter at have
udstaaet sin S tra f vendte Han til
bage til Assens, hvor Han boede i
flere Aar, deltog i Slaget Paa
Kongedybet 1801 og reffte samme
Aar til Svendborg, hvor Han bosatte stg Hans senere Forhold og
Skoebne er mig ubekjendt.
M an ved ikke med Sikkerhed.
hvor de brandlidte har boet, med
Nndtagelse af Avlsbruger M arcus
Nielsen, Murermester Peder R as
müssen, Slagter Lars Jensen og
Langhoff. M arcus Nielsens Hus
laa der, hvor det senere, Aaret
efter Branden, blev opfort, hvorom
en kort Inskription Paa den indvendige Portham m er boerer Vidne;
det ejes nu af Avlsbruger Niels
Marcussens Enke
Som allerede
anfort, var de Hufe, der laa Paa
Kjobstadens Grund, forsikrede i
Kjobstoedernes BrandforsikringSan»
stalt, der oprettedes 1761; men da
M arcus Nielsens Hus laa i Land
sognet. var det ikke assureret for
Branden, men blev 1794 optaget i
den 1792 oprettede BrandforfikringSanstalt for Landbygninger. M arcus
Nielsen var Stam fader til den scerlig i Assens vidtudbredte M arcus-

Fader til Snedkermestrene Jen s Nielsen og Hans Nielsen, der ligesom Faderen boede
noget udenfor Ramsherredsport, og til Frederik Nielsen, der blev Ejer af et BrcrndevinSbrcrnderi i Strandgade.
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senske Sloegt- H ans Fader, der
vistnok ogsaa Var Avlsbruger, hed
Niels M arcussen; Han selv vor
fodt 1720 og dode 1798. M arcus
Nielsen havde med sin forste Hustru,
Anne Cathrine Andersdatter, flere
Born, af hvilke kan ncevnes An
dreas, Vilhelm og Axel. Den af
dem, der isoer omtales i Forhorene,
Var Axel, der Var fodt 1765 og
dode ugift 1805 hos Broderen
Andreas. Denne, Andreas Jorgen
Marcussen. fodt 1754 og dod 1829,
fik Faderens Hus (eller Gaard),
hvortil den Gang horte 10 a 12
Tdr. Land; Han havde i fit LEgteskab med Anne Cathrine Jsaksdatter
kun et Barn, en D atier ved Navn
Cathrine; Hans andet ZEgteflab,
med den forste Kones Soster, Kir
sten Jsaksdatter. Var barnlost.
Vilhelm. fodt 1762 og dod 1814.
fik med sin Hustru, Bendel Bolette
Rasm usdatter M öller (eller maaske
ved at kjobe den af Hustruens
Broker, P oul Rasmussen Möller),
den Gaard i Strandgade, hvor Han
senere drev Gjcestgiveri. og hvor nu
Hotel „Sonderjylland" har Plads.
Han blev Fader til Sonnerne R as
m us Vilhelm, der arvede Fodegaarden, M arcus Vilhelm. der ejede
Gaarden, som ligger paa Hjornet
af Damgade og Ladegaardsgade,
og Peter Vilhelm, der ved at cegte
sin Kusine, den ovenfor noevnte Ca
thrine Marcussen. blev Ejer af den
tit omtalte G aard udenfor RainsHerredsport, der gik i Arv til deres
Son, Niels Marcussen, og nu. som
allerede anfort, ejes af dennes Enke.
Vilhelm Marcussens Enke cegtede

den tidligere ncevnte Frederik Niel
sen. der Var en S on af Snedkermester Niels Hansen. Her er jeg
naaet ned mod Nutiden, og den
Marcussenske Slcegt og adskillige
andre vil med Lethed kunne fore
Slcegtregistret videre. — M urermester Peder Rasmussen, fodt 1746
og dod 1817, beboede det Hus,
som Peder Jorgen Pedersens Enke
nu ejer; herom vidner den Inskrip
tion, der endnu findes paa Huset,
og som lyder saaledes: „Afbroendt
den 2. August 1791, opbygt samme
Aar af Murermester Peder Rasm us
sen og Hustru Abelone Hansdatter
— Guds Forsyn vcere over dette
Sted!" Huset gik i Arv til P .
Rasmussens Son, Skipper Johan
Rasmussen, som havde 3 Dotre:
Pouline, der blev gift med en Skovfoged paa Astrupgaard, Johanne,
der cegtede Sejlmager Christian
Hansen, og Kirstine, der forblev
ugift og arvede Fodehuset, som hun
for flere Aar siden folgte til Peder
Jorgen Pedersen — Slagter Lars
Jensen ifodt 1745, dod 1835) og
Hustru Nicoline Pedersdatters Hus
arvedes af deres Son, Sadelmager
Jens Larsen („Jens Sadelmager").
der dode 1881, 83 Aar gl.; nu
ejes det af Hans Datter, Jacobine,
Enke efter Baadebygger Rasm us
Pedersen
P aa Tomten, hvor Langhoffs
Hus havde staaet, blev der Aaret
efter Branden opfort et andet Hus,
der tidt har stiftet Ejer. En af de
forste af disse Var den saakaldte
„Vceverslagter" Niels Jespersen,
hvis Son, Slagtermester Frederik

Nielsen Halsoe, arvede det; Han beholdt det kun i faa Aar og folgte
det til Jeppe Stenderup fra Baago,
der afhoendede det til Rebslagermester R asm us Seebach; nu tilhorer det Arbejdsmand Hans Carl
Pedersen.

„Consumtionsboden" solgtes af
Assens Toldkammer ved Auktion
1851, samme Aar som Ramsherredsporten nedbrodes, til Drejermester
Johannes Carstensen, hvis S on,
Carl Carstensen, nu ejer Huset.

W e 8»lB>l>i>lltr »»> 8amsMforholi>m i U M .
den Anledning, der i Artiklen „Brandstifteren Langhoff" er
givet. tor det maaske vcere mig tilladt at skjoenke Garnisonsforholdene
i Assens en kort Omtale.
M an maa antage, at Befcestningen
af Assens har staaet i Forbindelse
med og givet Anledning til. at
Byen har faaet Garnison; denne
kan jeg dog ikke forfolge loengere
tilbage end til Tiden omkring 1680;
men hvis ovenanforte Gisning
holder Stik. maa Assens jo have
vceret Garnisonsby loenge forud
for sidstnoevnte Tidspunkt.
De
Hcerafdelinger — for det meste dog
kun Dele af samme — der til forskjellige Tider garnisonerede her,
var: „Dronningens Livregiment",
„Prins Georgs Livkompagni", „det
sjcellandske Rytterregiment", „det
fynske gevorbene Regiment", „det
syderjyske National-Jnfanteri-Regiment", „det holsteenske Cavalleriregiment" og „det fynske D ragon

regiment". D a Assens ingen Ka
serne havde, blev Militceret indkoarteret hos Borgerne. der ogsaa
maatte afgive fornodent Staldrum
til Kavalleriets Hefte. Desuden
maatte Byen sorge for Magasiner
til Opbevaring af Fouragen til
Hellene; en Tid opbevaredes denne
i de til Provstigaarden hörende
Ladebygninger.
I Modscetning til Forholdene i
flere andre Garnisonsbyer, hvorfra
man ikke sjceldent horte Tale om
Sammenstod mellem Militceret og
de civile. hvilke stundom endte med
Blodsudgydelse og D rab, synes
Forholdet mellem Rytterne og B or
gerne i Assens at have vceret godt
og velvilligt, og de enkelte Sm aaskcermydsler, der forefaldt mellem
dem. havde kun ringe Betydning
og fortjener nceppe at omtales.
1785 mistede Byen sin Garnison,
som da kun bestod af en Eskadron
af det fynske Dragonregiment, der
havde vceret indkvarteret her fiden
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1772 og ved Jnddragelsen blev forlagt til Odense. F ra den Tid og
indtil noget ind i forrige Aarhun
drede var der dog adskilligt. der
mindede om, at Assens havde voeret
en Garnisonsby^ Jkke faa af de
gamle „aftakkede" Ryttere, ogsaa en
enkelt af Officererne, blev boende
i Byen, nod her deres ringe Pen
sion og stedtes til den sidste Hvile
Paa Garnisonskirkegaarden. Den
Pension, der blev tilstaaet de R yt
tere, som havde tjent i Heeren i
24 Aar og Var udygtige til loengere
Tjeneste, udgjorde for en Trompeter
eller en Korporal .6 Rdlr og for
en menig Rytter 12 Rdl aarlig.
Af de gamle Ryttere, der blev
boende i Assens efter deres Afskedigelse, kan ncevnes: Rasm us Jensen, der boede udenfor Ramsherredsport, Conrad Mothsach eller
Mudsach, der efter sin Afskedigelse
i mange A ar var „Spindemester"
ved den 1787 oprettede SpindeUwle,
R asm us Christensen, Korporal M a r
cus Sybercrop og den tidligere
noevnte Trompeter Jo h . Nie Ament,
der alle boede i Ladegaardsgade.
Den stdstlevende af de gamle Pensionerede Ryttere var Jacob Säger
eller S ah r, der i mange Aar boede
i Damgade; Han fik sin Afsked i en
tidlig Alder, da Han, saa vidt vides
ved en Eskadrons- eller Foegtningsovelse havde mistet sin ene Haand.
og dode 1827, 71 Aar gammel. —
Byens dode jordedes dels i Kirken,
dels paa Kirkegaarden, der omgav
Kirken paa alle Sider. I Kirken
begravedes Ligene af Officerer og
andre Standspersoner og de for-

nemste af Byens Borgers. Af
Personer, hvis S tov hviler indenfor
Kirkens Mure, kan her anfores:
Otto Brandt. Hörer ved „S ka
len" (r: Latinskolen, som ophcevedes
1740), dod 1736, begravet „i den
Sonden Gang".
Borgmester Hans Pedersen, dod
1743, begravet „i den Norden Gang
ved Chorsdoren".
Byfoged Niels Selmer, f 1746,
begravet „i den Sonden Gang".
Generalmajor Hans Vilhelm von
Römer, -f 1718, „indsat i Hans
egen aabne Begrovelse i Choret".
Ritmester Joh. Christopher von
Zeitz, -f 1762. begravet „i den S o n 
den Gang bag Skriftestolen".
„Forrige Postmester" Joh. Bewerlin, f 1765, begr. „i den S o n 
den Gang ved de Stole fra den
störe Gang, Nr. 9—10—11."
Emanue! Phuhl, Oberstlojtn. ved
Kammerherre og Oberst Schiencks
Regiment, f 1756, begr i Choret
General Hans V. von Römers
„salig Frue", Anna Elisabeth, Grevinde v Trampe, f 1767, „hensat
her i Kirken i deres aabne Begravelse".
Apoteker Tobias Franck, f 1760.
begr. bag Alteret.
Postmester P c ul Frausing, f 1764,
begr. „i den störe Gang ved Proedikestolen ved de 3 Kvindestole".
Sogneprcest Ludvig Bertelsen, f
1766, begr. „oppe i Choret".
By- og Raadstueskriver Jen s
Björn, f 1770, begr. „i den störe
Gang lige for Fruentimmerstolene
N r. 8 og 9".
Organist Andreas Petresch, f 1771,

19

begr „i den störe Gang lige for
Orgelvcerksdoren".
„Forrige Capellan" Hans von
Wowern, -f 1770. begr. „i den
Norden Gang for den Norden
Chorsdor".
Kapitain Kuur, f 1777, begr „i
den Sonden Gang bag Skrifteskolen
i den murede Begravelse".
Farveren Jacob Lund, f 1778,
begr. „i den Gang under Orgelvcerket".
Oberstlojtn. og Krigskommisscer
Gabriel Grubbe von Dietrichsen,
f 1780, begr. „i den störe Gang
ved Kvindfolkestolene Nr. i7 — 18
— 19".
Forrige Borgmester og Byfoged
Hans P . Uldall, f 1782, begr. „i
den Norden Gang ud for den N.
Chorsdor".
Sogneprcesten for Assens og
Kjoerum Menigheder Cosmus R a
mus, f 1782. begr „i Choret ved
Capellanens Skriftestol".
Herredsfog.'d Hans Chr Lcessoe,
-f 1783, begr. „i den Gang under
Orgelvcerket bag Assessor Loessoes
fhans Fadersj lukkede S tol".
By- og Raadstueskriver Christian
Björn, f 1785, begr. „i den S o n 
den Gang tcet ved de störe Mandfolkestole 8 - 9 — 1 0 -1 1 " .
Kancelli-Assessor og forrige Herredsfoged Niels Lcessoe, f 1786,
begr. „under Orgelvcerket bag Hans
egen lukkede S to l".
Toldkontrollor Frederik Sivers,
f 1785, begr. „i Choret ved SognePrcestens Skriftestol".
^
M orten Nielsen, M öller i S tra n d 
mollen, f 1786, begr. „i den Sonden

Gang lige ud for den Sonden C hors
dor ved Udmuren".
Apoteker Jorgen Bielefeldt Franck,
f 1787, begr. „bag Alteret under
den 3. Norden störe Steen".
By- og Raadstueskriver Ole Lowolds Datier, Caspar« Andrea, -f
1788, begr „i den liden Gang mellem Prcedikestolen og Officersstolen
ved Kirkens Blök".
Kjobmand Jorgen Chr. Dreyers
Hustru, Agnes Hedvig Schmidt, f
1791, „indsat i den murede Be
gravelse strax bag Sogneprcestens
Skrifte^stol".
Bager Jacob Stephansen, f 179l,
begr. „i den störe Gang vedFruentimmerstolene Nr. 15—16— 17".
Kammerraad og T o ld e r(T o ld forvalter) Lorents Bertelsen, f 1791,
begr. „i den störe Gang ved Mandfolkestolene l— 2—3".
Bager Niels Hansen Closter, f
1792, begr. „i den Norden Gang
bag Capellanens Skriftestol ved
Siden af Kindlers aabneBegravelse".
Doktor Peder Hansen Barfod. f
1792, begr. „i den Norden Gang
lidt ovenfor den Norden Chorsdor
ved den overste Pille".
Apoteker Jacob Rieffestahl, f
1793, begr. „i den Sonden Gang
ved de smaa Mandfolkestole Nr. 18
— 19—20 lige for Pillen".
Kammerraad og Amtsforvalter
Willemoes' D atier Anne M arie, f
1794, begr. „i den Sonden Gang
under Prcrdikestolen toet ved den
störe Gang mellem Cavallerstolen
og Fruentimmerstolen Nr. 3.
Kjobmand Jorgen Chr. D reyers
(anden) Hustru, Magdalene M öller,
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-j- 1796, begr. „i den Sonden Gang
bag Sogneproestens Skriftestol i
den murede Begravelse ved Siden
af Hans salig Kone H. Schmidt".
Jorgen Mortensen, M öller i
Strandm ollen, f 1797, begr. „i den
Sonden Gang bag den Sonden
Chorsdor".
General-Adjutant og Told- og
Consumtionsinspektor Herman M .
Schubart. f 1798, begr. „i Choret
Nordost bag Alteret"
Professor theol. og Sogneprcest
for Assens og Kjcerum Menigheder,
Peter Christian Steenvinkel, f 1799,
begr. „i Choret ved den Norden
Pille".
Kjobmand Hans Bryde Holst, f
1802, begr. „bag Alteret ved den
sydostlige Pille". — Han var den
sidste, der blev begravet i Kirken
Kirkegaarden var delt i 3 Afdelinger: den almindelige Kirkegaard,
Garnisons Kirkegaarden og „de
faltiges Jo rd ". Den almindelige
Kirkegaard omfattede de fleste Grave
og havde sin storste Udstroekning
mod Syd, hvor Beboerne af Baago
foruden en Del af Assens Borgere
havde deres Lejesteder. men strakte
sig tillige Nord og Best for Kirken.
P aa Garnisonskirkegaarden, der ogsaa kaldtes „Krigsfolkets Jo rd ",
„Soldaterjorden", „Rytterijorden",
jvrdedes ikke alene Rytterne og de
ringere stillede Befalingsmoend. men
ogsaa deres Familie, og den havde
vistnok sin P lad s Vst for Kirken.

I „de faltiges Jo rd " nedscenkedes
Ligene af Fattiglemmer. uformuende
fremmede, saasom tilrejsende Haandvoerkssvende, og andre af de aller
faltigste, blandt hvilke der selvfolgelig ogsaa var nogle, som havde kjendt
bedre D age; den var formodentlig
henlagt til en eller anden Afkrog
af Kirkegaarden. F or Jorden i de
tvende sidst noevnte Afdelinger (G ar
nisonskirkegaarden og „de faltiges
Jord"- ydedes ingen Betaling. Ved
Frdn. af 22. Febr. 1805 blev det
forbudt at benytte Kirkerne som
Begravelsessteder, og fra den Tid
jordedes alle Lig udenfor Kirken.
Pladsen Paa Kirkegaarden ved A s
sens Kirke blev derefter for trang,
og dels af denne Grund, dels af
Sundhedshensyn skred man til Anloeggelsen af en Assisten^skirkegaard,
der fik sin P lads noget udenfor
„Köngens P o rt", hvor den endnu
forefindes. Den ny Kirkegaard
toges i Brug i December 1816;
den forste, hvis S tov kom til at
hvile der, var Kjobmand Gumme
Clemmensens Hustru. M ariane fodt
Björn, som dode 27 Novbr. og
blev begravet 8. Decbr. noevnte Aar.
Ester den Tid jordedes der kun faa
paa den gamle Kirkegaard, der fuldstcendig nedlagdes 1820. Med de
gamle Rytteres Bortgang og Nedlceggelsen af Garnisonskirkegaarden
forsvandt de sidste synlige M inder
om Assens Garnison.

