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„ E i n  hundred' Aar er Alting glemt", sang 
C. S o e b o rg  ved dette Aarhundredes Begyndelse, og 
G. L an d o rs  flrev dertil Parodien: „Om hundred' Aar 
er Zntet glemt." Ved fit paa een Gang letsindige og 
vemodige Zndhold blev den forste Sang snart en yndet 
Selflabsvise, og Scetningen, „Om hundred' Aar er 
Alting glemt", en Talemaade, som oste bliver anvendt, 
medens Parodien ikke gjorde Lykke. Denne Modscetning 
imellem „Alting glemt" og „Zntet glemt" traadte stcerkt 
frem for mig ved Gjennemsynet af „Fyens Stists- 
tidendes" hundrede Aargange; thi hvor mange af de 
utallige Enkeltheder, som indeholdes i disse hundrede 
tykke Bind, erindres, om ogsaa kun af Navn, af den 
nulevende Slcegt, uagtet de paa den Tid, hvori de til- 
droge sig, vare paa Manges Locher og opfyldte endnu 
Fleres Sind! Ved at lcese de stcerke Udtryk, som 
brugtes til at udbasune de Festligheder, hvormed Be- 
givenhederne i adelige Hufe og i Kongefamilien bleve 
HMdeligholdte, eller til paa ringe eller stet ingen An- 
ledning at bevidne sin Underdanighed, saaer man en 
Fornemmelse af, at Forfatteren har troet, at ikke blot 
selve Kjendsgjerningen, men ogsaa Bevcegelsen, som 
denne soranledigede, vilde leve, om ikke evig i Folke- 
munde og Folkebevidstheden, saa dog overleve den da- 
vcerende Slcegt, ja det er i Beretningen sjcelden und- 
ladt ligefrem at udtale dette. Men ak! i de fleste 
Tilfcelde sank Mindet om dette sormeentlige Store i 
Glemselens Grav, inden Bereiteren lukkede sine Oine.

Det forste Zndtryk, man modtager ved paa den 
antydede Maade at gaae hundrede Aar tilbage, bliver 
altsaa ncermest det, at om hundrede Aar er Alting 
glemt. Men „gjemt er ikke glemt", og Aviserne, uagtet 
de fleste snart gaae al Kjodets Bei, ere Gjemmesteder. 
En Hcrrfkare af mere eller mindre historiske Personer 
og Tildragelser, ophoiede Stemninger og omskistende

Tilstande traadte frem for mig ved dette Gjennemsyn. 
Historieflriveren, Samleren, Biografen o. Fl. tye derfor 
ogsaa til Aviserne som en Kilde, hvoraf de kunne 
hente Stof til deres Arbeider. Et saadant Tilbageblik 
lcerer os altsaa, at ingen af de anforte digteriske Linier 
indeholder Mere end digterisk Sandhed, men at den 
virkelige Sandhed her som saa oste ligger i Midten: 
„Gjemt er ikke glemt", men — ester Ordets scedvan- 
lige Betydning — det Meste er glemt af det, som er 
gjemt i Aviserne. For Fyens Vedkommende er det 
Blad, hvorom her skal tales, det celdste og meest om- 
fattende Gjemmested af den Art, thi de andre i Fyens 
S tift udkommmde Aviser ere alle langt yngre. Naar 
jeg nu i Anledning af Bladets Hundredaarsfest vil 
forsoge at give et Tilbageblik paa dette lange Levnets
lob, da er det ikke min Agt at opfriske Mindet om 
Enkelthederne, som have fundet en Omtale i Bladet; 
jeg har ved den ovenfor gjorte indledende Bemcerkning 
kun villet sige Loeserne, at de i „Fyens Stiststidende" 
ville kunne finde Oplysning om Tilstande og Tildragelser 
navnlig i Fyen, som de andetsteds forgjceves vilde 
söge ester.

Tilbageblikket vil,ester nogle forudflikkede Oplys- 
ninger om, hvilke Blade der fandtes for Stiftstidenden, 
kun beskjcestige sig med Bladets Eiere, Redaktorer, For
maler, Lcesekreds, hvor tidt det ugentlig til de forfljel- 
lige Tider er udkommet, og dets Forhold til „Fyens 
Avis", hvorester der til Slutning vil blive givet et 
Zndblik i Bladets Zndhold i den forste Tid. Ved flere 
af disse Punkter vil jeg tillige faae Leilighed til at 
antyde Bladets Retninger og den Dygtighed, hvormed 
det tidligere er blevet ledet, samt til at omtale det 
Trykkeri, hvorfra Bladet udgik, og den Boghandel, som 
har vcrret forbunden med Adressekontoret.
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I .

Nladsiteralureti fsr „ F W S  Ltifkstidende".
Bladliteraturen i Danmark har endnu ikke fundet 

sin Historieskriver; mere eller mindre vcerdifulde Bidrag 
ere vel leverede af enkelte Forfattere, som N yerup  og 
N. M. P e te r s e n , men i sin Helhed ligger denne störe 
Mark endnu brak. Det störe kongelige Bibliothek inde- 
holder imidlertid rigt Stof i saa Henseende, da det 
endogsaa fra den forste Tid, da der begyndte at ud- 
komme Aviser her i Landet, eier endel Exemplarer; 
de celdste, som der haves, ere fra den sidste Krig, som 
Christian den Fjerde forte med Sverrig. De ere imid
lertid ikke en fortlobende Rcekke af Meddelelser; man 
udgav nemlig under forstjellige Navne, hvoraf „Rela
tion" turde vcere det almindeligste, kun nu og da, naar 
en eller anden stör Begivenhed var foregaaet, et Blad, 
som man nu vilde kalde et Flyveblad eller Flyveskrift, 
hvori man underrettede den lcesende Verden, som kun 
var meget lille, om hvad der var skeet. En saadan 
Avis — Relation — var egentlig ogsaa de Blade, som 
vare det forste Bogtrykkerarbeide i Norden, nemlig 
Johan S n e l s  Beretning om Krigen paa Rhodus, 
som blev trykt i Odense 1482. — Den Forste, som 
grundlagde en dansk Avis i den Betydning, hvori man 
nu tager Ordet, var Digteren Anders B o r  d in g , der 
i Aaret 1666 begyndte en rimet Avis, kaldet „Den 
danske Mercurius", der ogsaa har Vcerd i digterisk 
Henseende. Anders B o rd in g  har imidlertid ikke faaet 
den LEre at blive kaldt den danske Bladliteraturs Fader, 
formodentlig fordi man har anseet Avisskriveriet for 
en mindre hcederlig Syssel. Zeg skal overspringe de 
andre politifle Aviser, som efterhaanden fremkom, og 
hvoraf enkelte vare enten helt tydske eller havde et 
blandet Sprog, og gaae over til at omtale Kjobenhavns 
Adresseavis, som synes at have vceret det Forbillede, 
hvorefter B je r in g , der i flere Aar havde arbeidet 
ved dette Blad, grundlagde „Fyens Stiftstidende". 
Kjobenhavns Adresseavis indeholdt nemlig dengang 
soruden Bekjendtgjorelser ogsaa Nyheder og Afhand- 
linger af forskjellig Art.

De forste Spor af en „Kjobenhavns Adresseavis" 
gaae tilbage til 1706*). Privilegiet til en saadan Avis

*) Meddelelserne herom ere tagne af Peter v. W e s t e n s
„Adressecontoirers Natur, Oprindelse og Rettigheder".
Odense 1780.

blev givet F re d e rik  den F je rd e s  Kammerjunker og 
Kjogemester Zacob Frands v. O sten  som en Fadder- 
gave. Men dette Privilegium var dog kun et Tillceg 
til en anden og storre Gave, som bestod i Tilladelse 
til alene at maatte holde Portechaiser eller Bcrrestole, 
som dengang brugtes af fornemme Folk. Fordelen af 
at holde et Adressekontor skulde kun vcere den Lon, 
som Fuldmcegtigen ved Portechaiseforretningen stulde 
oppebcere. Avisen udkom i Oktavblade, der bleve 
opslaaede paa Gadehjornerne som Plakater. Dette 
Forsog ophorte 1711 paa Grund af Pesten. Avisen 
talte da 73 Abonnenter. Den begyndte igjen 1720, og 
den davcerendePortechaise-Fuldmcegtig,Tideman, lod 
Adressekontoret bestyre ved sin Hustru, hvilket fees 
af folgende Jndbydelse: „Ester Hans Kongelige Maie- 
stcets Allernaadigste Bevilling og Tilladelse gives herved 
alle og enhver tilkiende, at eftersom mange og vel- 
fornemme Damer tidt og oste have anmodet og om- 
bedet min Hustru, at de ved Adresse-Contoiret, naar 
behovedes, künde erlange til deres Tieneste, nemlig: 
Franste Mademoiseller, som vel kan informere Born 
udi det franste Sprog, baldyre og med andre Viden- 
skaber. Frue-Piger, Zomfru-Piger, Huusholderfler, 
Stue-Piger, Sye- og Kniplepiger, Kok- og Broger- 
Piger. Soerdeles de Qvinder, som ville tiene for 
Amme. De hvem som i den Henseende Tieneste soger, 
de da ville behage at lade dennem indfinde til Anteg- 
ning hos min Hustru paa Adresse-Contoiret i störe 
Fcergestrcedet, da enhver efter Tid og Leilighed paa 
beste Maade skal blive employeret og derved kan söge 
sin Lykke." I  1725 ophorte Avisen at udkomme som 
Plakat, dens Storrelse blev da to Oktavblade, men den 
udkom fremdeles kun een Gang om Ugen under Titel 
a f„A dres- o g N o tif ic a tio n s -R e la tio n s " . Z 1726 
flyttedes Kontoret til Hofapotheket for, som det hedder, 
at give det mere Anseelse. Der opregnes i en Op- 
fordring til foroget Abonnement en stör Mcengde 
Enkeltheder, som Bladet stulde vcere Organ for. Zeg 
skal kun gjengive eet Punkt, som er karakteristifl for 
den Tid: „Om nogen agier at reyse nogensteds, hvor 
de anlagde agende Poster ikke henkomme, saasom til 
Helsingor, Friderichs- eller Fredensborg, Callundborg, 
Zylland, Norge etc. eller og om nogen findes, som
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med sin Caret eller Forspand vilde reyse til Hainborg 
og vilde have Compagni, kan man sig udi Adresie- 
Contoiret nogle Tage forhen lade antegire, at man
----- Dag reyser til — — om man kan faae Sel-
flab, hvorpaa en anden, som og haver i Sinde at 
reyse der: samme Bei, kan strax saae at vide, om Han 
den Dag kan faae Leylighed, og derover mengere i det 
Müldste Halv-Parten." Adresseavisen ophorte igjen 
ved den störe Zldebrand i Kjobenhavn 1728. Privi- 
legiet blev fornyet af C h r is t ia n  den S je t te  den 
lOde Zuli 1731, men forst udstedt den 5te Februar 
1740, og det endnu som et Tillceg til Portechaise- 
forretningen. Kontoret blev dog forst aabnet 1749, 
efterat v. O s te n s  Sonner havde folgt Privilegiet til 
Prokurator Niels Holm . Ved dennes kort efter paa- 
fulgte Dod standsede Kontoret for tredie Gang. Det 
var forst, efterat det 1758, fra hvilket Aar den nu- 
vcerende kjobenhavnfle Adresseavis regner sine Aar
gange, var kommet i Agent Hans Holcks Hcender, at 
Bladet fik Fasthed og Udbredelse. En Maanedstid 
udkom Bladet som flreven Avis. — Adresseavisens og 
Berlingske Tidendes Eiere forte i mange Aar en smaalig 
S trid  om, hvorvidt deres Privilegier strakte sig, og be- 
skyldte Hinanden for Zndgreb, ligesom der ogsaa drof- 
tedes, hvilken Avis der havde störst Betydning. Begge 
Dele finde en mcerkelig Omtale i folgende Udtalelse af 
P . v. W esten  i Hans ovenfor ncevnte Bog. Han 
siger der: „Zngen kan med Billighed ncegte, at jo 
alle de Esterretninger, söm i en Adresse-Contoirs Avis 
blive bekiendtgiorte sor Publico, medfore en virkelig 
Fordeel for det Almindelige, hvilket man ikke med saa 
megen Grund kan sige om de egentlige saakaldte Aviser 
og Gazetter, hvis Tidender ere som ostest lidet grun- 
dede Rygter, og en beromt Skribent har ikke Uret, 
naar Han holder de fleste saadanne Fortcellinger endog 
for at vcere skadelige for den gemene M and, der veed 
som tieft stet ikke at skielne og domme imellem det 
Falske og Sande. Dog kan man jo Heller ikke ncegte, 
at jo Gazetter eller egentlige Aviser ere saa at sige 
uundvcerlige for de Fornemme i en S ta t, som ikke 
bor vcere ganske uvidende om, hvorledes Conjuncturerrce 
ere i de andre Stater, og hvilket vilde falde dem altfor 
besvcerligt og bekosteligt at komme 'efter ved particulair 
Correspondance. At ellers de politifle Tidender til 
deres bedre og visiere Afgang trcenge til at laane og 
benytte sig af mange af de til Adresse-Contoirs Blade 
egentlig henhorende Esterretninger, derpaa har man

Exempler nok, soin og taales, hvor privilegerede Avis- 
Contoirer have vceret til, forend noget Adresse-Contoir 
sammesteds er blevet oprettet, eller naar Udgiverne af 
politifle Tidender ere dertil udtrykkeligen privilegerede, 
men kan ikke vcere Ret, hvor privilegerede Adresse- 
Contoirer ere forst og celdst oprettede."

Vende vi os nu til Odense for at undersoge, 
hvilke Bogtrykkerier og Blade der havde vceret, forend 
Stiftstidenden med fit Trykkeri fremstod, da mode vi 
forst Biskop K ingo 's Bogtrykkeri*), hvorsra den forste 
Bog udgik 1686, men da der ingensinde er udgaaet 
nogen Avis derfra, flal jeg ikke videre omtale dette 
Trykkeri. Den sidste Bog fra dette Trykkeri udkom 
1704, og fra dette Aar indtil 1731 vides intet Bog
trykkeri at have vceret i Virksomhed i Odense. Men 
i det sidstncevnte Aar oprettede en Zohan Christopher 
B r a n d t ,  der fra 1717 til 1722 findes iblandt de 
kjobenhavnske Bogtrykkere, et Bogtrykkeri her og be- 
gyndte i Aarei 1735 at udgive en Avis, kaldet „Ugent- 
lige Provincial-Notifications Liste", der er den celdfte 
trykte Provindsavis i Danmark**). Den udkom een 
Gang om Ugen i to Oktavblade af Storrelse som 
Bladene i Balslevs Lcerebog. P ap ir og Tryk ere yderst 
slette, og hvert Numer indeholder kun imellem 60 og 
80 Linier. Foruden Bekjendtgjorelser indeholdt Bladet 
ganfle enkelte, mest stedlige Nyheder. 39 Numre af 
Aargangen 1735 ere opbevarede i Karen B ra h e s  
Bibliothek, medens der ikke findes noget Exemplar af 
denne Avis i det störe kongelige Bibliothek, derimod eier 
Oberst A b rah am so n  i Kjobenhavn et Exemplar fra 
1740, hvoraf man altsaa seer, at Bladet da endnu 
bestod, men sorreften vides ikke, naar det er gaaet ind. 
I  den nyeste Tid er det kongelige Bibliothek kommen i 
Besiddelse af et Brudstykke af en Avis, som hedder 
„Dend Moralfle Land-Lobere, Som tillige medbringer 
Nye Tidender for Fyhn og Langeland". Det opbe
varede Brudstykke viser hverken hvor eller naar det er 
blevet trykt, me,n af andre Kilder har jeg faaet tem- 
melig Vished for, at dette Blad har vcrret en Fort- 
scettelse af Notifications-Listen, er blevet trykt i

*) Mere herom findes i min Afhandling: „Udsigt over den fyenfle 
Bogtrykkerpresses Historie indtil Aaret 1820", som er op- 
tagen i femte Binds tredie Hefte af Fyens S tifts  literaire 
Selfkabs Sam linger, og hvorefter Et og Andet i ncer- 
noerende Tilbageblik er taget.

**) 3 N g e  Zens B i r k e r o d s  Dagbog havde man i Odense 
1677 en flreven Avis.
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Odense af Zohan Chriftopher B r a n d ts  Eftermand, 
Peter Vilhelm B r a n d t ,  og redigeret af Krigsraad 
H e d e g a a rd , som var Birkedommer i det fyenske 
Nytterdistrikt. Pet. Vilh. B ra n d t  boede ved Pjente 
Dam, var en meget formnende Mand og dsde 1778, 
hvorefter Hans Enke i 1779 folgte Trykkeriet, der 
imidlertid i flere Aar ikke havde vceret i Gang, til

Christian Z v ersen ; hun fljomkede i 1784 til Frue 
Kirke et Splvfad og de to störe Splvlysestager, som 
staae paa Alteret. Hun dode i den Zversenste Familie 
paa Mariehoi 1802.

Det maa ansees som afgjort, at der fra 1750 til 
1772 ikke er udkommen nogen Avis i Odense.

II.
„Ä W is Ltiststidendes" Adgivere og Nedaktorer.

Ndgiverne.
Det Vogtrykkeri, hvorfra Stiftstidenden forst udgik, 

blev anlagt i Aaret 1771 af Christian Gormsen 
Bjering. Han var fpdt den 19de November 1731 i 
Hjallese ved Odense, hvor Hans Fader, Gönn Jprgensen 
B je r in g ,  var Skoleholder — i den körte Levnets- 
beflrivelse, som findes i Nr. 3 af Aargangen sor 1777, 
kaldes Han „kongelig" Skoleholder.

Ehr. G. B je r in g  gik paa Odense Skole og blev 
dimitteret fra det davcerende Gymnasium 1754. P aa  
Grund af Uformuenhed opgav Han Studeringerne og 
„applicerede sig til Pennen", idet Han 1764 blev Fuld- 
mcegtig og Bogholder ved Adressekontoret i Kjoben- 
havn. Den 8de Febr. 1771 stk Han Privilegium paa 
at oprette et Adressekontor og Vogtrykkeri i Odense til 
„Brug og Beqvemmelighed sor dem i Fyens Stift, 
som sig deraf vilde betiene." Herfra udgik den 3 die 
J a n u a r  1772  det forste Numer af „Fyens Stists- 
tidende" under Navn af „K ongelig  p riv ile g e re d e  
O dense A d re s s e -C o n to irs  E f te r re tn in g e r ."  
Kontoret var tillige Oplags- og Udsalgssted sor ny 
udkomne Skrister, og den meste Plads til Bekjendt- 
gjorelserne optoges af Fortegnelsen over de Boger, som 
künde faaes paa Kontoret*), som var i v. B e rg e rs

*) D a en Boghandel er grundlagt samtidig med Trykkeriet og 
derefter i mange Aar har vceret dreven i Forbindelse der- 
med, ville et Par Oplysninger om Boghandelen i  Odense 
f^r 1772 her vcere paa sin-Plads. Boghandel dreves som 
fri Ncering i Forbindelse med Bogbinderi og bestod blot 
deri, at der havdes nogle faa gudelige Skrister paa Op- 
lag; hvis man vilde have en anden Bog, skulde den be- 
stilles, hvorefter man nok künde faae Lov til at vente et 
halvt Aars Tid, inden man stk den. Den celdste Bogbinder, 
som man kjender, hed V i l h e lm ;  Han ncevnes som Medlem

Gaard paa Flakhaven — den nu nedbrudte Realskole- 
gaard. Ikke faa af de Boger, som künde faaes paa 
Kontoret, vare blevne trykte i B je  r in g s  eget Trykkeri, 
thi der udgik strax derfra adskillige Bogarbeider, hvoraf 
et, kaldet „Den moralske Catechismus", der blev trykt 
1777 paa Forfatterens, Proesten i Spnder-Aaby Wil- 
lads B orchsen ius 's  Bekostning, stk en sorgelig Skjoebne; 
Oplaget blev nemlig konfifleret af Biflop Jacob R a 
m us. Forfatteren indgav derefter en Besvcering over 
Biskoppen til Köngen og bad om, at der maatte blive 
nedsat en Kommission af Theologer til at bedpmme 
Arbeidet; bette Hverv blev overdraget til General- 
kirkeinspektions-Kollegiet, men dette billigede Konfiska-

af „Zomftu Maria Psalters Broderskab", der sttstedes 1496. 
Han har formodentlig vceret Dronning C h r i s t i n e s  Bog
binder. P aa Kingo's  Tid var der to Bogbindere i Odense, 
hvoraf den ene, G r e g o r i u s ,  tillige drev Boghandel; Han 
havde nemlig 1680 „i en leiet Pakbod udi et Huus i Kors- 
gaden ved Hjprnet af Staalstrcrde" en Kommissionshandel, 
vistnok den ferste Boghandel, der har vceret i Odense, men 
den bestod kun „paa halvandet Aars Tid". En Bogfprer 
ved Navn Peter H o v b o ld  holdt i Slutningen af det syt- 
tende Aarhundrede Boglade i S t . Knuds Kirke, naar Han 
paa sine Reiser kom til Odense. Boghandlerne eller, som 
de kaldtes, „Bogftrerne" vare dengang et S la g s  Bisse- 
krcemmere, der, naar de kom til KjMcederne, toge Stade  
i Kirkerne. W r og samtidig med B j e r i n g  dreves her 
Boghandel af Bogbinder Zohan M i l o ,  den nuvcerende 
Boghandler Chr. M i l o s  Oldefader. Z lige nedadstigende 
Linie er der af Familien Milo i fjerde Led i 123 Aar drevet 
Bogbinderi, Boghandel og siden 1847, da Zohan M i l o ,  
en S -nnes-n  af M stncevnte, kMe Ove T h o m s e n s  Bog- 
trykkeri og Avis, ogsaa Vogtrykkeri i den samme Eiendom, 
Nr. 49 paa Bestergade. Mere om Boghandelen i Odense 
efter 1772 findes paa forskjellige Steder i  C. N y r o p s  
„Den danske Boghandels Historie".
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tionen. (Se Mere herom i N y e ru p s  Lüxdorphiana 
Side 292 til 328). B je r in g  dsde den 28de Decbr. 
1776 og blev den 6te Zanuar 1777 begravet i Graa- 
brodre Kirke. Han var en meget flittig Skribent; thi 
foruden ikke faa Artikler til sin Avis har Han udgivet Fol
gende : „Gudelige Tanker over Zordsticrlvet, fornummet 
i Danmark Natten imellem den 21—22 Dcbr. 1759", 
„Historifle og moralste Fabler", „Theebordet", et 
Ugeblad i 1762, „Tvillingerigets Lyksalighed i den 
7aarige Krigs Ulyksalighed", „Patrollen", et Ugeblad 
i 1765 og 66, „Galathe eller den listige Hyrdepige", 
en Komedie, „Den forvandlede Egekrone", ogsaa en 
Komedie, „Tanke-Ring", to Bind Digte, som udkom i 
andet Oplag, „Tilscelles Meninger om Tungemaalenes 
Forvirring ved Babel", „Overkjortelens forunderlige 
Hceildelser", „Den danske Argus", et Ugeblad i 1771 
og 1772 (forste Aargang udkom i Kjobenhavn, anden 
i Odense), „Formenende Aarsager til de danske Kipb- 
stceders slette Tilstand", et af Landhusholdningsselskabet 
belonnet Prisstrist, „Kong Knud den Heiliges Hi
storie", forfattet af Th. B. B irkerod . Han leverede 
ogsaa mange Artikler til „Fruentimmertidenden", som 
udkom i Kjobenhavn i Aarene 1767—70.

Allerede den 25deNovbr. 1771 udsendte B je r in g  
sit P r o  g ram , der lod saaledes: „For at mine gün
stige Lcesere künde giore sig et Begreb om mine ud- 
givende Adresse-Contoirs Efterretningers Natur og Znd- 
hold, vil jeg herved korteligen berore nogle faa af de 
vigtigste Materier, som ieg agier at indfore:

1. Körte Theologiske Afhandlinger og Forklaringer 
over et og andet vanskeligt og dunkelt Sted i den hei
lige Skrift. Dette tykkes mig at kunne have god Nytte.

2. Oekonomiste A fhandlinger, saavel i  den störe som 
mindre Huusholdning. Saadanne, som kan befordre 
Agerdyrkningens Opkomst, hvor den endnu behandles 
ynkeligen. Nye Skoves Forbedring og Opkomst, og de 
nuvcerende Skoves Skaansel og Forbedring. Enges og 
Torve-Mosers beste Behandling. O g hvor herlig t va r 
det ey, om man med Tiden künde faae en nogenlunde 
fuldkommen Jordbeflrivelse over hele R iget, enten Her- 
reds- eller Sogne-V iis forfa tte t, saasom: Hvilke Zord- 
arter den og den M ark indeholdt og bestod af, og 
samme forskjellige Zorders beste og fornuftigste D yrk- 
ningsmaader. Dette vilde nok falde noget v id tlo ftig t, 
men dog vel ey um ulig t med Tiden at erlange, naar 
en og anden fo rnu ftig  Landmand vilde gipre Begyn- 
delsen i  sin S irke l.

3. Körte Zuridifle Afhandlinger om en og anden 
vigtig S ag  samt de egentligste Meninger af Lovens 
Ord paa visse Steder.

4. Kort Beskrivelse over enhver af de stprre og 
mindre Kipbstceder, enhver S tads og Byes Fordele og 
Mangler, samt Maaderne, paa hvilke de forste kunne 
foroges og de sidste afhicelpes. Hvad der er Gründen 
til, at de smaa Kiobstceder tage af i Velstand og til i 
Armod. Hvorledes det skadelige Landprang, som ode- 
lcegger Kiobstcederne og Landet med, künde hemmes. 
Hvorledes hver Kiobstad stulde have sine ordentlige 
Torvedage, Bonden ester Lovene söge Axel-Torvene med 
sine Vahrer, og Forprang og Opkiob uden Portene og 
paa Veyene künde forebygges.

5. Nyttige Forslag til en og anden Zndretning 
f. Ex. de nuvcerende Fabrikers og Manufacturers bedre 
Zndretning, Papirs Möller. Z et sättigt Land er 
overflodig Materie af P ialter og Klude, og ved at 
samle dem, künde mange faltige tiene Brodet. Arbeyds- 
huse i et Land ere ligesaa nodvendige som Hospitäler; 
thi naar vi have Arbeydshuse og Arbeyde for de Sunde, 
kan den Syge forst ret pleyes.

6. Smukke Antiqviteter og Oldsager, fom endnu 
ey ere almindelig bekiendte. Brave Mcends, Geistlige, 
Militaire og Civile, deres Levnetsbeskrivelse, ia om 
det end kun var en Borger eller en Bonde, som havde 
udmcrrket sig ved scerdeles Flid og Vindskibelighed.

7. Moralske Fortcellinger, saavel smukke Overscet- 
telser som Originaler saavel i bunden som ubunden Stiil.

8. Smukke Anekdoter. Kort alle Afhandlinger, 
Opdagelser og Forslag, som kan sigte til det Alminde- 
liges Vel at fremme, modtages med Taknemmelighed 
og bekiendtgipres gratis.

9. Et og andet muntert Zndfald og klygtig Tanke 
skal og finde Sted.

10. S tats- og andre Nyheder, saavel uden- som 
indenladske, Landsthings Holdelse, Provste-Mpde, Prceste- 
Vielse etc.

11. Reisende, ind- og udpasserede, Dodsfald, 
Copulationer etc.

Men intet, som giver mindste Formodning om 
privat Had og andet, som kan sigte til nogens Skam 
og Skade, bliver modtaget."

Dette Program er meget losende, ja man seer 
let, at der loves mere, end det vilde blive muligt at 
holde, og Lüsterne ere Heller ikke ganfle blevne ind- 
friede. De fleste Afhandlinger ere af Historist og sta-
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tistisk Zndhold, men skrevne uden Kritik, hvilket siden 
skal blive paaviift. Bladet havde aldeles ikke nogen 
politifl Farve eller Netning, og naar man derhos 
lcegger Mcerke til den Forsigtighed, hvormed B je r in g  
vilde gaae frem, ligesoin Han i Virkeligheden ogsaa kun 
gav saakaldte uflyldige Artikler Plads, maa man undre 
sig over, at Han künde paadrage sig Myndighedernes 
Nvillie. Og dog var dette Tilfceldet. Da Han be- 
gyndte Bladet i S  tru en see 's  Periode, havde vi uind- 
flrcenket Trpkkefrihed; men aldrig saasnart var S t r u -  
ensee styrtet, fsrend denne Frihed gik tabt, hvilket 
ogsaa B je r in g  kom til at Me. E n  K an ce lli-  
sk rivelse  af -13de Febr. 1773 blev B je r in g  med- 
delt igjennem Magistraten og lpd saaledes: „Som 
det fornemmes, at der udi de fra Odense udgaaende 
Adresse-Contoirs Efterretninger undertiden indfores ad- 
skillige Nyheder og andre Ting her fra Staden, som 
deels ere urigtige og deels af det S lags, som ikke bor 
bekiendtgiores. S a a  ville Deres Exellence" — Stists- 
befalingsmand H. B il le  — „behage strax at bekiendt- 
gipre Vedkommende, som staae for bemeldte Adreffe- 
Contoir, at de i deres Efterretninger ikke maae ind- 
fpre noget, som angaaer Hoffet, Staten eller andre 
Ting, Hans Majestcets Niger og Lande vedkommende, 
uden hvad som i saa Maade findes indfprt i de „Ber- 
lingfle Aviser"."

Bekjendtgjprelserne flulde vcrre en ikke uvcesentlig 
Del af Bladet, det var derfor ganske i sin Orden, at 
B je r in g  i sit Program vidtloftigt opregner alle de 
Enkeltheder, som Bladet i den Henseende flulde vcere 
Organ for. Dog, da vi kjende dette af Erfaringen, 
skal jeg kun omtale det Punkt, som Han stiller i Spidsen 
for Adressekontorets Virksomhed. Ester at have be
klaget den flette og besvcerlige Zndseiling til Odense — 
Skibene lagde dengang an ved Skibhusene —, tilbyder 
Han at vcere Mellemmand imellem de Handlende og 
Skipperne, paa Kontoret at modtage Pakker til Skibene, 
Beftillinger paa Fragt samt Zndflrivning af Reisende 
baade til Lands og til Bands.

Af Fortegnelsen over B je r in g s  Arbeider vil fees, 
at Han befattede sig ogsaa med at flrive Vers. De 
Aargange, som udkom under Hans Ledelse, vidne ogsaa 
derom; thi de ere fulde af Digte, navnlig Ssrgekvad 
over Afdode, og de flefte ere af Udgiveren. Men man 
maa imidlertid h§raf ingenlunde slutte sig til, at B. 
virkelig var Digter; thi paa den Tid flulde Enhver, 
som künde „rpre Bog og Pen", lave Vers. Det er

ntroligt, at man vilde give saadanne Rimerier Plads, 
som i stör Mcengde forekomme i Aargangene fra for- 
rige Aarhundrede. Z Sammenligning med disse Rim- 
smede kan V. maafle nok kaldes en Digter, og Sam- 
tiden betragtede Ham ogsaa som saadan, medens Efter- 
verdenen ikke har opfprt hans Navn iblandt Danmarks 
Digtere. At Samtiden gav Ham dette Vidnesbyrd 
skjpnnes af, at Hans „Tanke Ring" oplevede to Oplag, 
og fees af de Sprgekvad, som bleve flrevne ved Hans 
Dpd. Det bedste af disse Kvad er af Digteren H. C. 
B u n k e f lo d , Prcest til S t. Hans Kirke i Odense, og 
fortjener her en Plads.

„Ak hvad! ak hvad er det jeg hjrirer!
Et Torden-Slag i mine Vrer,

Hr. B i e r i n g  d^d!
H vis fine Sm ag, hvis s^de Tunge 
Til Vittigheder at besiunge 

For os var ftd.

D u tcenkte vel, kan Ingen noegte,
D in Tanke-Ring kan det forfcrgte!

Thi til din Gud
D u f-rst og fidst lod Tanken stige,
D in  Lyst var Laster at bekrige 

Og rydde ud.

Har DFden end dig fra os taget,
D it Navn dog bliver ei forsaget;

Thi din Patrol 
D in  Argus holder dig i Live,
D in Tanke-Ring flal stedse blive 

D it Livs Herold.

Hav Tak for de priisvundne Skrister,
Som  dig en evig SEre M e r  

Er os til Gavn.
Hos Gud du nu bekrandset siunger 
Med yndig R D  blandt Engle-Tunger 

Om Gudens Navn."

Til yderligere Beviis paa, at B. virkelig besad nogen 
Digterbegavelse, flal jeg gjengive et P a r  Vers af det 
Digt, hvormed Han pnflede Lceserne et glcedeligt Nyt- 
aar for hundrede Aar siden (se Nr. 1 i Aargangen 
1772.)

„Til D ig, Attings Begynder og Fuldkommer;
Til D ig, som er al Godheds Kilde-Voel;
Til D ig, alt Ki-ds og Zorderiges Dommer;
Til Dig, som gav os en fornustig Sioel,
P aa  Aarets ferste Dag b^r Tanken f-rst henvendes.
D u veed, hvordan det Aar, vi har begyndt, skal endes.
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Br^d-Kurven HM er hangt i vore Dage!
O s Livets Brpd maastee ei haver smagt.
Den matte S ia l  nedtrader Hönning Kage,
Og Revselser anseer kun med Foragt.
Men Frakke! viid dog det: Gud lader sig ei spotte,
Zer Skam og Npgenhed Gud underlig kan blotte."

B je r in g  blev i 1773 valgt til korresponderende 
Medlem af det kongelige Landhusholdningsselskab og 
blev for sit Skrift om de danfke Kjobstceder tilkjendt 
Selflabets störe Solvmedaille. — De folgende Eiere 
afAdressekontoret omtale B je r in g  med megen Agtelse. 
Saaledes siger S . H em pel ved Bladets halvhundred- 
aarige Zubilceum 1822:

„Her, kjare Odins Bye! her i dit Skjpd jeg Livet 
af fromme Fader, gamle C h r i s t i a n  B i e r i n g ,  stk.
Hans vife Faderhaand mig fprfte Sving  har givet,
Han trolig ledte mig de fprste Skridt i Livet, 
kun ak! for sage dort Han fra sin Angling gik!"

Trykkeriet, Kontoret og Avisen bleve ester B je- 
r in g s  Dod fortsatte af Hans Enke, Margaretha 
Catharma, fodt Adrian, fra Iste Januar 1777 til 
16de April 1779. Hun var en Datier af Brand
direktor Adrian i Kjobenhavn. Hvem der har redigeret 
Avisen for hende vides ikke, men det Loste, som hun 
gav ved Overtagelsen af Bladet, uforandret at folge 
den Plan, som hendes sal. Mand havde lagt, er blevet 
opfyldt. Der findes Henvendelser af hende til Lceserne 
saavel ved Tiltrcedelsen som ved Nytaar, hvorved hun 
takker „Esterretningernes Velyndere og onfler dem Bei
stand og Fornoielse, Lykke og Velsignelse baade i det 
Offentlige og det Private, i det Fcelleds og i det Scer- 
lige." Derimod findes ingen Afsteds-Henvendelse.

B je r in g s  Enke*) folgte Trykkeriet og Adresse
kontoret med dets Avis til Peter v. Westen, der 
flyttede begge Dele til Oberst Schinckels Gaard i 
Vestergade, der skal have vceret den ene af dem, som 
bleve revne ned, da man begyndte at anlcegge Kongens- 
gade. Dell Westenfle Slcegt havde i over hundrede 
Aar vceret den rigeste i Odense og foruden Apotheket 
hersteds eiet flere Herregaarde i Fyen. Hos Peter v. 
W estens Bedstefader boede Czar P e te r  af Ausland 
under sit Ophold i Odense. Apothekeren lod asbrcende et 
Fyrvcerkeri for sin hoie Gjcest, hvilket kostede 4000 Rd., 
men hverken Czaren eller Kong F re d e rik d e n  F je rd e  
paastjonnede ved Gaver denne Opmcerksomhed, hvorfor

*) Fr. S e i d e l i n  siger: „Andet Givtermaal og lykkeligere 
Kaar bestemte hende til at soelge Privilegiet."

Folk lavede denne Brander, „at dengang blev Peter 
v. Westen snydt af Peter v. Osten." Familiens Rig- 
dom synes at vcere gaaet tabt ved den Peter v. 
W esten , hvorom her er Tale, thi Han folgte sine 
Herregaarde og Apotheket. Han var fodt 1731, blev 
dimitteret fra Odense Skole 1751, reiste 1753 uden- 
lands og blev 1759 vootor meäieivss i Rostok. 1763 
kom Han hjem og blev Professor ved Odense Gymna
sium, samt tillige praMserende Lcege, indtil Han 1764 
ester sin Fader arvede Apotheket og derpaa 1779 
kjobte Adressekontoret, som Han igjen folgte, da Han 
1783 blev Toldkontrollor og Postmester i Fredericia. 
Her stk Han Privilegium paa at oprette et Bogtrykkeri 
og Adressekontor for Ribe Stift, saa at „Ribe Stifts- 
tidende" er bleven begyndt i Fredericia. Han dpde 
som Zustitsraad 1789 og blev bisat i sin Familie- 
begravelse i en af de mindre Begravelseskjceldere under 
Köret i S t. Knuds Kirke, v. W esten  har skrevet 22 
forskjellige stprre og mindre Vcerker, dels paa Latin, 
dels paa Dansk, de fleste af naturhistorisk og medicinsk 
Zndhold, af andet Zndhold maa iscer ncevnes: „Beviis 
at Tvekamp er et cerelost og taabeligt Foretagende", 
„Olivia", et Sorgespil, og „Kapitelslaxten fra 1660". 
Hans Son oprettede 1799 det v. W estenske I n 
s t i tu t  i K jobenhavn . P . v. W esten  bliver be- 
tegnet som et „vittigt Hoved", men det forekommer 
mig, at Han mere udmcerkede sig ved Ordbram end 
ved Grundighed. Z sin Tiltrcedelses- og Fratrcedelses- 
Henvendelse til Publikum bmger Han gjentagende Ordet 
Cirkel og en i den Retning gaaende Bevcegelse spores 
ogsaa i Hans Skrivemaade. Han flrev ogsaa Vers over 
en lav Sko, men de ere en Grad ringere end B je 
r in g s . Begge Dele vil mail kunne skjonne af de to 
ncevnte Henvendelser. Den forste findes i Nr. 16 fra 
1779 og lyder i Udtog saaledes: „Til det respective 
Publicum. Man forkynder ei en nye Sandhed, naar 
man siger, at Verden er underlagt Forandringer, i 
hvad Relation, man end vil bedomme den. Undertiden 
omstistes Tingene, undertiden Personerne, saa at de 
begge blive sremmede i Tilfkuernes pine. Zkke alletider 
ere de gode og fornoielige. Den hoiere Haands Be- 
styrelse er det kun, som sees forst siden ester, og vi 
ledes med tilbundne pine. Sporg den Vise, som af- 
passer alle sine Skridt, og lad Alderdommen tale; 
begge skal sige os det. Endog Daaren flal af sin 
iammerfulde Forfatning giore det til en Grundscetning. 
Ved alt dette bor vi ei lade det Guddommelige Forsyn
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gaae os af Sigte, og saaledes mistvivle öm angeneinme 
Omflistelser, som forledes til Overmod ved Lykkens 
Soel-Skin. Philosophen og langt mere en Christen er 
beroliget i  begge Tilfcelde. Hans oie er rettet paa 
Gud, og Hans Villie hviler under den Hoiestes Behag. 
Samvittighedens varme Folelser ere Hans Ledere, og 
Han har lcert at haabe, endogsaa da, naar intet Haab 
er. Hans stille Sukke trcenge til Himlen, Hans Lykkes 
Morgen Rode srembryder, Hans Himmel opklares, og 
see! Han besiceles paa nye at leve op i en nye Vende- 
Cirkel, og ved at opmuntres at vcere virksom i de 
Pligter, denne Hans nye Sphcere forer med sig. Men
—.hvorhen med alt dette? A leene------sor at sige
Dem, Respective Publicum, at det allernaadigst har 
behaget Hans Majestcet Köngen at benaade mig med 
det hervcerende Adresse-Contoir og Bogtrykkeri sor Fyens 
S tift paa samme Maade, som min Formand det Haft 
haver. Min Forfatning er herved bleven forandret, 
men ei min Lyst og Zver at tiene enhver. Glade 
Folelser opliver mig, og mit Hierte öfter Million Tak- 
sigelser til Gud og Monarken, og skulle ieg ikke baade 
skylde Publicum og mig selv at sige dette, saavelsom 
at forsikkre den noiagtigste Vindflibelighed i dette Faa 
sor baade at fornoie og behage. Mit Ugeblad flar 
ieg bestrcebe ligesaa meget at interessere den Tcenkende 
som Daaren (!), ligesaa meget den Handlende, som 
Soefarende, ligesaa meget Kioberne som Scelgerne, og 
ieg vil giore mig det til en heilig Pligt at vcrre til 
Nytte, saavel sor Zordbrugerne, som Borgers, saavel 
sor den Fremmede, som Jndlendinger, ligesom den 
P lan , som min Formand i det porige har fulgt og 
lagt ved Adresse-Contoirets Aabning og sammes Znd- 
ledning den 25 Novbr. 1771 flal ei Heller blive ladet 
af Sigte. Men monne ieg ei vover sor meget i den 
Cirkel, i hvilken ieg har bestemt at begive mig? Lidet 
maatte ieg kiende af mine Medborgeres Patriotisme, 
og mere end uflionsom vilde jeg paadrage mig min 
Omdomme, om ieg mistvivlede deres bevaagne Under- 
stottelse nu ved et, nu ved et andet udarbeidet Stykke, 
og en og anden nyttig Oplysnings og Efterretnings 
Zndsendelse. Med saadan Fortrostning anbefaler ieg 
saaledes baade mig, Contoiret og Bogtrykkeriet i en- 
hvers Bevaagenhed og Bndest. De laane mig deres 
onfler; de unde mig deres Taalmodighed; de vcerdige 
mig deres Hengivenhed, som paa min Side flal lade 
mig det vcrre yderst angelegent, hvad Flid og Velmeenhed 
kan opfylde med de hosfoiede brcendende Forbonner:

Lad, Himmel! Köngen nyde Held 
Af Naadens rige Kilde-Veld!
Lad Köngens Huus staae evig fast 
Mod alle Fienders Overlast!
S ee  til hver trofast Embeds-Mand,
Velsigne hver udi sin Stand!
And alle dem, som vil mit Vel,
Og gipr dem got til Liv og Sicel!
Fyld Landet med al Liv og Lyst!
S a a  Mskes af mit ftlsomt Bryst.

P e t e r  v o n  Westen ."

Peter v. W esten  fik snart en farlig Konkurrent 
i den driftige Bogtrykker og Avisudgiver Chr. Z v e rsen  
(se Afsnittet „Forholdet til Fyens Avis"). Endfljont 
Z v ersen  forst 1780 begyndte Udgivelsen af „Fyens 
Avis", henvendte v. W esten  allerede i sidste Halvdel 
af 1779 sig gjentagende til Publikum paa en saadan 
Maade, at man tydelig mcerker, at Han havde en 
Forudfolelse af, hvad der vilde komme, og sogte at af- 
vcerge Faren. Saaledes forkynder Han under 6te Au
gust d. A. „det respective Publicum", at Han har 
faaet en „anseelig Deel nye Skrister og forventer flere 
af alle Sorter, sor des suldkomnere i alle mulige 
Sprog og Tilfcelde at fyldestgiore enhver, saa at ingen 
tor befrygte sig at blive opvartet med gamle og sor- 
slidte Skrister", med hvilke Ord Han aabenbart sigter 
til Z v e rse n , som kjobte B ra n d ts  gamle Skrister. 
Han udbryder her til Slutning i folgende Kvad:

„Min Skicrbnes Bei forandret er: —
Dog! lader det, — som den, end vilde, —
Ved uforvoente Hcendelser —
Mig — min Credit og Velfoerd spilde. —
Dog nei! min Konges Gunst og Publiei Behag 
Forsikkre mig, — at ieg tpr haabe vunden S ag.

Lad komme, hvad der komme vil! —
Jeg alles Andest mig befaler —
Forunderlig er Lykkens S p il; —
Min Fliid, mit Berk, de sor mig taler. —
Lad Himmel! Köngen og Hans Huus staae evig fast!
Og hver Velynder med sor hver Mands Overlast!"

Under 12te Novbr. s. A. ftemkommer Han atter 
med et stcerkt Opraab til Publikum, men denne Gang 
Lager Han ikke fat med Floielshandfler; thi Han siger: 
„Mange sove, flere opholde sig ved Fordomme, men 
de fleste ere ncesten soleslose, endog med de kiendeligste 
Forsog, ved de meest lokkende Fordele." Derpaa giver 
Han sig den „LEre at invitere de Herrer Proprietairer, 
Geistlige, Embeds-Mcend og enhver Medborger af alle
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Stcender" til at tage Deel i Hans „Efterretninger" og 
beder „ydmygst, cerbodigst og tjenststyldigst, at de ville 
lade deres Navne tegne her paa. Contoiret." Han 
hilser paa Lceserne ved hvert Aars Slutning og Be- 
gyndelse med et saakaldt Digt og tager i Nr. 18 for 
1783 Afsked med „det respective Publicum" ved fol
gende hoitravende Henvendelse: „S aa  svinder og 
standser Z grandflende Tanker over Forsynets for vore 
kortseende Dine forunderlige og ufattelige Forelser, 
Cirkler om Cirkler! Virvler om Virvler! Vuggen vayede 
og vaklede, — veltende os hist og her; — dog sov — 
og vaagnede — vi, ncesten under det samme. Zenith 
og Nadir. — Men, hvor blev vi siden af, — da vi 
begyndte at kravle — og vakle — paa Zordens tum- 
lende Klode? — Vel slap vi Vuggen og Ledebaandet 
uden Fare. — Vi begyndte selv ligesom at gaae ene. 
— Dog! — hvor tit havde vi ikke faldet til Lemme- 
lcestelse, havde ikke de himmelste Bevogtere selv taget 
os under Armene, — og styrkende styret vores endda 
matte og uforsigtige Fied?" — Her udbreder Forsat- 
teren sig over Opdragelsen og det guddommelige Forsyn 
og kommer saa omsider til selve Sagen, idet Han fort- 
scetter: „Men, — hvorhen med alt dette? — Alene — 
for at sige Dem, respective Publicum, at det aller- 
naadigst har behaget Hans Majestcet Köngen at be- 
naade mig med et andet Levebrod, og at ieg med aller- 
naadigst Tilladelse har afhcrndet det hervcerende Konge- 
lige privilegerede Adresse-Contoir og Bogtrykkeri til 
Velcedle og Hoilcerde Hr. Friderich S e id e l in ,  af 
hvem det respective Publicum maa forvente den noi- 
agtigste Vinskibelighed for baade at fornoie og behage. 
Vcer i det porige, respective Publicum, fornoiet med, 
at ieg af den cerbodigste og oprigtigste Taknemmelighed 
imod Gud og Köngen, og af det meest fornoiede og 
skionsomste Hierte for det hoirespective Publicums Bil
dest og Understyttelse til min Velfcerds Befordring, i 
det Fag, ieg hidtil haver vceret indsluttet, opofrer fol
gende Asfleeds-Tanker." Her folger et langt Digt, som 
jeg dog ikke finder nogen Grund til at gjengive, da 
man af Ovenstaaende vistnok tilstrcekkeligt kan bedomme 
Profesforens Skrivemaade og Digtervcerd. — Z Aar- 
gangene fra v. W esten's Tid findes nogle originale 
Stykker om Kvcegpestzn, som dengang grasserede i 
Landet; disse tilligemed nogle beskrivende Afhandlinger 
af naturhistorifl Zndhold ere uden Tvivl af Udgiveren.

Peter v. W esten folgte altsaa Trykkeriet med Til- 
horende til Frideric Seidelin. Denne var en Son af

Zubellcereren, Provst David S e id e l in  iGamtofte ved 
Assens (der dode 1791) og blev fodt dersteds den 5te 
September 1750. Han blev Student 1768 og tog 
den 7de August 1772 latinfk-juridisk Embedsexamen, 
hvorefter Han i 9 Aar var Volontcer ved So-Kommis- 
sariatet. Adressekontorei med Tilhorende beholdt Han 
til 1791, hvorefter Han levede som Kommissioncer og 
Kirkevcerge i Odense og dode den 5te Decbr. 1822. 
Han var ligesom den folgende Eier af Trykkeriet, L. 
N. F a b  e r , med til Bladets halvhundredaarige Zubi- 
lceum. Den Seidelinske Familie har erhvervet sig et 
bekjendt Navn, idet flere gode Forfattere og dygtige 
Embedsmcend ere udgaaede derfra, saasom Klaus Henrik 
S e id e l  in ,  der var Farbroder til Ovenncevnte og 
Udgiver af „Politivennen" og senere af „Dagen" samt 
en Mcengde Skrifter, Christian S e id e l in ,  som var 
Prcest til Frue Kirke i Odense fra 1770 til 1779 og 
en Broder til Frideric, Valentin Peter S e id e l in ,  en 
Broderson, der for ikke lcenge siden dode som Provst i 
Dreflette ved Assens.

Frideric S e id e l in  var ikke en saa frugtbar 
Skribent som sine to Formcend, thi Han har for- 
uden Aargangene af „Odense Adresse-Contoirs Efter
retninger" blot skrevet: „Det smukke Kions Pro- 
curator", „Adolfs samlede Breve" og „Noget Alle- 
haande af Poesier", Alt Overscettelser fra Tydsk. Han 
tiltraadte Redaktionen den 9de M ai 1783 med folgende 
Henvendelse til Lceserne: „Zeg vover da idag at trcede 
frem paa Skuepladsen med min Avise; hvorpaa ingen 
Umage skal blive sparet, men af alle Kroester vil jeg 
arbeide paa at giore den for alle interresant og be- 
hagelig; hvor meget onfker ieg ei, at den maa finde 
Publici Bifald, i hvis Bndest ieg altid under de var- 
meste Dnsker for alles Velgaaende med fuld Hoiagtelse 
anbefaler mig. Disse körte Tanker, finder ieg mig 
forpligtet at slutte med et ringe Vers:

Til
d et r e s p e c t i v e  P u b l i c u m .

Zmellem Haab og Frygt jeg vover at begynde,
M n  nys anlagde Plan,

Som  fremmes kan ved Gunst og kräftig Jude,
Af elflte Fcedreland: —

Zeg fpler Lyst og Kald til vcerdig Danfl at vcrre,
Jeg haaber Fynste vil,

Med vanlig Hicelpsomhed, som Patrioter noere,
M n  rene Borger Jld: —

Til Fremvext i mit Fag utrcettet skal jeg iile,
Og ofre al min Tid,

2
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Og jeg tFr haabe, at Regieringen vil smile,
Med Naade til min Flid. —

Gid jeg maa i min Kreds, saa nyttig, virksom vcere!
At Avinds m M e Aand,

Maa mildt opklare sig, og uden Sminke leere,
At rekke Venskabs Haand,

S a a  skal ei min Ruin den Vindesyge noere,
Men hielpsom Jndfpdsfolk 

M n  Nytte blive, — Flid skal varig Vidne beere,
Og blive Hiertets Toll:

F r i d e r i c  S e i d e l i n ."
S e id e lin 's  S til er mere jcevn end v. W estens, 

men som Digter er ogsaa Han fuldstomdig Undermaaler. 
Forst under Ham blive de politiske Nyheder fra Ud- 
landet regelmcessigt omtalte, men Stoffet er ikke sam- 
menarbeidet, endnu mindre smagsuldt bearbeidet. Ogsaa 
Han henvender sig jcevnlig til Publikum om ikke at 
svigte Vladet og ender som ostest med Onfle om, „at 
det maa gaae Abonnenterne vel baade her og hisset." 
Han synes at have M t sig noget trykket i sin Stilling, 
hvilket tydeligt sremgaaer af Hans Asskeds-Henvendelse, 
som findes i det sidste Nr. sor 1791; thi der siger Han: 
„Adskillige Vanskeligheder og Fortrcedeligheder, Frygt 
sor at tabe sor meget, og endelig et svageligt Helbred 
have besteint mig til at afhcende mit Privilegium, 
uden at vide nogen anden Nceringsvei. Gid min 
Estermand maa blive lykkeligere end jeg." Med Und- 
tagelse af et P a r  Sammenstod med Z versen  — se 
derom Assnittet „Forholdet" etc. — undgik S e id e l in  
med LEngstelighed personlige Angreb, hvilket Han ogsaa 
udtaler i folgende S var til en Zndsender: „Forfatteren 
til Rotte-Fabelen vil undskylde, at ieg ei kan betiene 
mig as samme, da jeg altid, saavidt muligt, har vogtet 
mig at indrykke det Anstodelige, og det, som künde 
vedrore Personlig, og allermindst burde jeg da gipre 
det i min sidste Avis, vel betcenkende Ordsproget: Naar 
Enden er god er alting got." Om S e id e l in s  Flyt- 
ning af Adressekontoret og Trykkeriet se det sidste Afsnit.

Lauritz Nicolai Faber var fodt den U te Zuni 
1762 i Svanninge ved Svendborg, hvor Hans Fader 
var Skovrider. L. N. Faber blev underviist forst paa 
Als og siden i Odense, lcerte fra 1777 Bogtrykkerkunsten 
i Stiftstidendens Trykkeri, kom 1781 til Bogtrykker 
F. W. T hiele  i Kjobenhavn og 1788 til Hofbogtrykker 
Schultz, hvor Han postulerede og blev Bogtrykker efter 
den Tids Skik, var derefter i nogen Tid Typograf hos 
Ehr. Zv ersen, kjobte 1791 Adressekontoret hersteds, hvis 
Efterrctningers Udgivelse Han begyndte med Aaret 1792, 
folgte Privilegiet og Trykkeriet 1796, medens Han selv ved-

blev at drive en Boghandel, til Soren H em pel, blev 1810 
beskikket til Inspektor ved Tugthuset i Odense og 1818 
tillige ved Tvangsarbeidsanstalten sammesteds. Han 
kjobte den Gaard, Nr. 41 paa Overgade, som Hans 
S on , Kjobmand M. T. F. F a b e r ,  endnu beboer, og 
derhen flyttede Han ogsaa Trykkeriet. Han dode den 
13de Novbr. 1835, og Hans Broderson, Biskop F a b e r ,  
holdt Ligtalen over Ham.

F a b e r  har ikke udgivet Andet end Avisen, men 
den besorgede Han ogsaa ret sorstandigt. Han skrev 
ingen Vers og henvender sig kun en enkelt Gang ved 
Nytaar til Lceserne med Onsker og Bonner. Ved sin 
Tiltrcedelse skrev Han i Nr. 1 sor 1792, at det havde 
altid voeret „Hans Lyst og Attraa engang at kunne 
tcelles med iblandt Odense Byes Borgers, men at Hans 
Fag syntes at giore det umuligt at opnaae dette Maal." 
Han lader derpaa skimte, at uventede Omstcendigheder 
vare indtrufne og havde bevirket, at det nu var blevet 
muligt, hvorpaa Han fortscrtter: „Zeg tilkiendegiver 
saaledes de hoie og Nespective Lcesere, at jeg herved 
underdanigst og cerbodigft leverer den forste af mine 
Aviser med det Onske, at samme maae vinde Deres 
cerede Gunst, som den behageligste Lon og Opmuntring 
sor mig som Begynder. Hvad der bekiendtgiores i min 
Avis har i alle Tilfcelde juridist Fidem, siden den er 
authoriseret ved et allernaadigst Privilegium, som paa 
Forlangende stal blive enhver Vedkommende foreviist." 
Han fratrceder Redaktionen med i det sidste Nr. sor 
1796 at minde Abonnenterne om at betale, hvad de 
endnu maatte skylde sor Avisen.*)

*) L. N. F a b e r  var saaledes En af dem, som ere udgaaede 
fra Stiftstidendens Trykkeri og senere enten ere blevne 
Eiere af et alt oprettet Trykkeri eller have grundlagt 
et saadant og med det Samme som ostest tillige en Avis. 
Jeg skal her ncevne de porige i dette Blads Trykkeri op- 
lcerte Typografer, som ere blevne selvstcendige Bogtrykkere. 
Endnu fprend F a b e r  kom i Leere, havde Johan Frederik 
Schultz faaet udlcert; Han var fpdti  Odense 1756 og kom 
efter fuldendt Lcrretid hos B j e r i n g  til „Berlingske Bog- 
trykkeri" 1777; Han blev Hof- og Universitetsbogtrykker og 
dode den 28de November 1817. (S e  Mere om Ham i  II 
Deel af „Den danske Boghandels Historie"). Wilhelm Fre
derik Laub leerte Bogtrykkerkunsten hos S .  H e m p e l  i 
Aarene fra 1822 til 1826, blev 1835 Bogtrykker i N ykM ng  
paa Falster og i 1839Udgiver af „Lolland-Falsters S tifts-  
tidende", Han dpde den 10de April 1845. Det var dog 
ftrst, esterat Friheden havde bortryddet Vanskeligheder» e 
ved at oprette Bogtrykkerier og at udgive Aviser, at Typo- 
grafer fra Fyens Stiftsbogtrykkeri nedsatte sig, saaledes 
Andreas B a n g  i Noestved 1848, d§d 1870, T. Z ensen  i
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Ssren Hempel overtog for en Kjobesum af 5000 
Nd. Trykkeriet, Adressekontoret og Avisen ved Nytaar 
1797. Han var fodt den 3die Januar 1775 i Faa- 
borg, hvor Hans Fader, Christian H em p el, dod 1809, 
var Distriktskirurg og Postmester. Han dimitteredes i 
Efteraaret 1793 fra Odense Skole og tog i April 1796 
theologist Embedsexamen, hvorefter Han i det folgende 
Aar indtraadte i de ovenncevnte Stillinger, hvortil Han 
esterhaanden foiede Boghandelen. I  1813 blev Han 
Forligelseskommisscer, 1829 Kancelliraad, 1838 borgerlig 
Raadmand, 1835 valgtes Han til Stcenderdeputeret for 
Odense Kjobstad og modle i denne Egenflab ved Stcender- 
forsamlingerne i Roskilde 1835, 1838 og 1840. Hans 
Fodselsdag, Hans 25aarige Udgivelse af „Fyens Süsts- 
tidende" og dennes 50-aarige Zubilceum faldt sammen 
den 3die Januar 1822, i hvilken Anledning der fandt 
betydelige Hoitideligheder Sied. Han dode den 12te 
Januar 1844, 69 Aar gammel, agtet og elstet af de 
Mange, som kjendte Ham. Mange Sorgekvad findes i 
Stiststidenden ved Budflabet om Hans Dod, deriblandt 
et af S t. S t. Blich e r, der kalder Ham „En Danne- 
mand foruden Frygt og Svig, blandt Stridende en 
Stifter af Forlig!" og dette er vistnok en trceffende 
Betegnelse af Hans Karakter og Fcerd. S . H em pel 
havde Hjerte for Medborgeres Tarv og bidrog meget 
til at fremme denne i Odense; Han var saaledes et 
virksomt Medlem i Bestyrelsen for L ah n s  Stiftelse, 
var medvirkende ved Stiftelsen af Odense Asyl og 
Hovedmanden for Dannelsen af Stiftelsen af 18de 
September for trcengende Haandvcerksmestre og disses 
Enker; Han indsamlede tidt betydelige Bidrag til 
Brandlidte og de ved Havets Oversvommelse paa Dan- 
marks Vestkyst ulykkelige Vandlidte, ligesom der ogfaa ved 
Hans virksomme Medhjcelp tilflod mange andre Trcen
gende stör Hjcelp. S . H em pel var Dilettant i Astro
nomien, strev flere populcrre astronomifle Stykker i sin

Korsar 1854, Henrik C h r i s te n se n  i NykjMng paa Mors 
1855, dpd 1869, Henrik A n d e r s e n  i TErpeskjPbing 1858. 
En Enkelt er ogsaa slaaet ind paa anden Bei og har der 
gjort Lykke, saaledes en Hansen, som nu boer i  Chicago 
og i nogle Aar var nordamerikansl Konsul i Helsingpr.- 
De Typografer, som vel ikke have lcert i Fyens S tifts-  
bogtrykkeri, men dog i nogen Tid have arbeidet der og 
siden selv have faaet Trykkeri, ere: R o s e n s ta n d ,  som 1855 
oprettede Trykkeriet i Rudkjpbing, W e s t r i n ,  som begyndte 
i Kjerteminde og fortsatte i Odense, hvor Han d^de i 1865, 
H. S p r e n s e n ,  som oprettede Trykkeriet i Silkeborg, og 
Tiedje,  som kjM e det af W e s tr in  hersteds oprettede 
Trykkeri.

Avis og byggede i 1819 det Taarn, som endnu bcerer 
Hans Navn, og som var besternt til astronomifle Jagt- 
tagelser; Han kalbte det „Graabrodrelille". Et meget 
stört Folge ledsagede Ham til Graven den 19de Januar, 
og blev Han ved denne Leilighed fandt og rigtigt be- 
tegnet som „Borgervennen". Hans private Velgjorenhed 
flal have strakt sig meget vidt, men denne udovede Han 
i Stilhed.

S . H em pel har firevet ikke saa Lidet; Han var 
saaledes selv i mange Aar Redaktor af sin Avis, som 
ved Ham fik et nyt Opsving baade i Henseende til 
Stilen og Jndholdet, hvilket ogsaa vil kunne fljonnes 
af nedenstaaende Prove; men ved Siden heraf udgik 
fra Hans Haand flere Skrister og Pjecer, saasom: 
„Et Ord til Sandhedens Venner, som Goar paa 
Bladet: Opfordring til Danmarks og Norges oplyste 
Mcend" Kbh. 1795, „Haandbog i Moralen for Ung- 
dommen" Kbh. 1796, „Menneflet, en Journal af 
blandet Jndhold" Odense 1797. Alle de folgende Ar- 
beider udkom i Odense. „Maneren, en Underhistorie" 
efter det Tydste, „Min Mening om den nye Trykke- 
Forordning af 27de Sept. 1799". Dette Arbeide var 
tilegnet den danfke Regjering, udkom i andet Oplag 
og blev oversat paa Svenfl. „Henrik Love, en dia- 
logiseret Heltehistorie" ester det Tydste. Flere paa- 
folgende Arbeider, som angik Tidens interessante Be- 
givenheder, ere ligeledes Overscettelser fra Tydfl, saa
som: „Hamborgs Skjcebne og overordentlige Lidelser 
under det franste Aag i 1812 og 1813", „Napoleons 
Reise fra Fontainebleau til Elba", „Madame Mansons 
Beretning om hendes Forhold i Sagen mod Fualdes's 
Mordere med udforlig Beretning om dette Mord og 
de dermed foraarsagede Retsundersogelser, med Mad. 
Mansons Portrait". Han har ogsaa udgivet „Digter- 
krands, en Sämling af celdre og nye Selstabssange", 
deriblandt flere af Ham selv. En Pjece, som gjorde 
megen Opsigt, var Hans „Velkommen Jorgen Thisted!" 
S . H em pel var Theolog og optraadte med megen 
Kraft og Hestighed mod de pietiftifle og andre religi
öse Rorelser, som ved Grundtvig, Lindberg og Thisted 
vaktes her i Landet, og som Han stadigen bekcrmpede 
baade i sin Avis og med Skrister som ovenncevnte. 
Ligeledes udgik fra Hans Haand Skristet: „Jesus Chri
stus, som Han var, er og bliver, Uddrag af Hans egne 
Ord og Levnet ester Evangelisternes Beretning." H em 
pel har ogsaa esterhaanden i Trykken udgivet flere af 
Ham holdte Taler ved den Lahnske Stistelses Aarsfest.
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Som Manuskript for sin egen Familie har Han udgivet: 
„Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark", 
et Arbeide, som var paabegyndt af Hans Farfader, der 
var fpdt Ncerheden as Ulm i Würtemberg 1699.

Fra Begyndelsen af Aaret 1797 til U te M ai 
1798 udgaves „Fyens Stiststidende" af Firmaet „S . 
Hempel L Comp.", i hvilken Tid Trykkeriet var i Gaar
den „Magelps", nu B il le s  Hotel, hvorefter det flyt- 
tedes hen i den af S . H em pel kjobte Gaärd, hvori 
det endnu findes, nemlig Nr. 25 paa Vestergade. 
Kompagnonen var en sransk Emigrant ved Navn 
Joseph Benedict L in d e n fe ls , fpdt i Wien den 15de 
Decbr. 1762. Han opdroges dels i P aris dels i Wien, 
avancerede i den osterrigske Armee fra Lieutenant til 
Ritmester og deltog som saadan i Feltoget mod Tyr
kerne i 1788—1790. Ester at have taget sin Afsked 
kom Han til Paris, hvor Han oplevede Ncedselsperioden 
i 1792 og 1793. Z 1796 udvandrede Han til Dan
mark, hvor Han, efter i den ncrvnteTid at have vceret 
Medeier og Medudgiver af „Fyens Stiststidende", ned- 
satte sig i Kjobenhavn. Her var Han fta 1799 til 
1807 Leerer ved det Schouboeske Institut. Han gik 
1807 i dansk Krigstjeneste som Kapitcen i Landevcernet 
og forfremniedes siden til Major i Artilleriet. Han 
var ogsaa i nogle Aar Leerer ved Landkadetakademiet. 
1816 stk Han sin Afsked og flyttede til Altona, hvor Han 
dpde den 16de Febr. 1833 i meget smaa Omftcendig- 
heder. Z et paa meget godt Dansk skrevet Brev af 
7de Januar 1831 beder Han for „allersidste Gang" 
H. om Hjcelp i sin störe Npd. L. har udgivet nogle 
Skrifter i det tydske og franste Sprog. Hans Navn 
ncevnes kun en enkelt Gang i Stiftstidenden, og Hans 
hele Medvirken ved Redaktionen indstrcenker sig vistnok 
til, at Han af og til havde Del i Affattelfen af den 
stauende Artikel „Krigsfluepladsen". — Det var denne 
i mange Henseender hoist mcerkvcerdige, begavede og 
flersidig dannede, men tillige meget urolige og ustadige 
Mand, som ved sin Ankomst her til Danmark blev kjendt 
med S . H em pel og formaaede Ham til at forlade den 
theologifle Bane for i Forening med sig at optrcede som 
Journalist. Han fandt iH em p elen  aandsbeflcegtet, op- 
vakt ung Mand, hvis friere politiste og religiöse Anstuelser 
allerede, stjpndt Han kun var 21 Aar gl., havde vakt 
Opmcerksomhed ved flere af Ham udgivne Skrifter. — 
L in d en fe ls  havde ved Anbefalinger eller paa andre 
Maader vidst at flaffe sig Forbindelser med flere af 
Handels Stormcend, blapdt disse StatHminister S ch im 

m elm an n , og flere af den fyenfle Adel, ved hvis 
Kaution eller Laan Han tilveiebragte en Deel af de 
fornpdne Pengemidler til at flutte Handelen med 
F ad e r. Han instruerede ogsaa H em pel med Hensyn 
til Affattelfen af den politiste Del af Avisen*), i hvilken 
Han dog, som ovenfor sagt, ikke selv tog megen Andel, 
men levede et temmelig flot og frit Liv dels i Odense, 
dels- i Kjpbenhavn, hvorhen Han undertiden reiste, me- 
dens Han overlod Arbeidet til H em pel. Herved blev 
der snart et saa betydeligt Deficit i den fcelles Kasse, 
at en Fallit allerede i Foraaret 1798 stod for Dpren, 
da L in d en fe ls  efter en venstabelig Overenskomst 
opgav Kompagnistabet og drog til Kjpbenhavn. H em 
pel sad nu ene tilbage med en betydelig Gjceld, som 
oste gjorde Ham helt fortvivlet. Han blev imidlertid i 
sin Npd taget under Arnlene af flere Velyndere, som 
Han paa Grund af sin Dygtighed som Avisstriver 
havde vidst at erhverve sig, saa at Han efter nogle 
Aars Kamp künde fee bedre Lider impde.

Ester L in d en fe ls 's  Bortgang var S . H em pel 
indtil sin Dod Eneudgiver af Stiftstidenden, medens 
Han dog senere tog en stadig Medarbeider. Naar 
dette er steet, kan ikke angives; thi de fprste Med- 
arbeidere ncevnes ikke i Bladet — se det Ncermere 
herom under „Redaktprerne". S . H em pel tiltraadte 
Udgivelfen med folgende i Nr. 3 fra 1797 optagne 
Anmeldelse, der ved sin Korthed, sit forretningsmcessige 
Sprog og sine besteinte Udtryk vidner om en ny Tid, 
en Tid, som synes at maatte ligge et hundrede Aar 
efter B je r in g  og P . v. W esten: „Da vi have kipbt

*) Af de Breve, som indledede Forbindelsen, ere endnu flere 
fra L i n d e n f e l s  til S .  H e m p e l  opbevarede; i et af dem 
hedder det i Overscettelse: „Gjp'r Dem isoer Umage for at 
faae Zversens Avis at loese" — L. opholdt sig dengang i 
Odense og H e m p e l  i Kjpbenhavn, og L. havde i nogen 
Tid fra Hamborg voeret Korrespondent for Z v e r s e n s  Avis 
og leveret „Krigsfluepladsen" i  dennes Avis — „her 
finder De i „Krigsfluepladsen" min Maade at udtrykke 
mig paa, mine Phraser, Flofller, Perioder, Vendinger o. 
s. v. Kun ved flittig Ovelse vil De opnaae den Fcerdighed, 
som er uundvcrrlig for Avisflriveren eller Overscetteren. 
Avisstilen er nemlig forfljellig fra den belletristifle, philo- 
sophifle, theologifle, ja endogsaa fra den egentlig historifle, 

» eller snarere, den har noget tilfcelles med dem alle." At L. 
var veltilfreds med Frugterne af sin Anviisning, fees af 
folgende Linier af et Brev, som L. flrev til H. nogen Tid 
esterat Kompagniflabet var h«vet: „Fahren S ie  nur so 
fort, und S ie  werden ganz ohne Zweifel Ihren schönsten 
Lohn in dem Ruhme, Dänemarks vorzüglichster Journaliste 
zu sein, finden."
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Hr. L. N. F a b e r s  Privilegium paa at holde Adrefse- 
Contoir m. m. i Odense (af hvilken Aarsag Aviserne 
Nr. 1 og 2 allerede ere af os sorfattede) og vor An- 
sogning om samme Privilegii Confirmation nu er be- 
vilget, saa bekiendtgiores herved det cerede Publikum, 
at bisse Aviser udgives to Gange med et Bidrag paa 
et halvt Ark ugentlig, og forsendes med den ridende 
Brev-Post udenfor Provindsen. Vi anbefale hermed 
vore Aviser til sammes ncervcerende og tilkommende 
Lcesere, med den hoitidelige Forsikkring, at vi stedse 
skulle have Sandhed, Noiagtighed og crdel Morstab for 
Dine, samt forsyne os med ethvert muligt Middel, som 
kan virke med til dette M aals Opnaaelse. Endelig 
bede vi, at de Avertissementer, hvormed man vil becere 
os, maatte blive os tilsendte under vores antagne 
Finna, i vort Logis. Odepse den 9 Zanuar 1797, 
Soren H em pel L Comp." S . H em pel chenvender 
sig i Tidens Lob ingensinde saaledes til Publikum nred 
Bon om at stotte Bladet, som Hans Forgcengere gjorde, 
ligesom Han ogsaa kun sjcelden, endfljondt Han ret oste 
sorsogte sig i at flrive Vers, flrev Digte i Avisen.

Z Aaret 1832 overdrog Han Boghandelen til sin 
Svigerson, Kancelliraad H e lm -P e te rse n , der dode 
den 19de Zuni 1870, og senere paa samme Maade 
Bogtrykkeriet til sin oeldste S on , Morten Christian 
H em pel — den anden Son er Hr. Kancelliraad 
H em pel, forhenvcerende Distriktslcege i Assens, som 
nu boer i Odense — medens Han selv beholdt Ud- 
givelsen af Avisen indtil sin Dod.

Forend vi forlade S . H em pel, der i saa mange 
Aar var Avisens dygtige Leder, og efter hvem den 
endnu stundom bencevnes Hempels Avis, vil en lille 
Prove paa Hans S til vist vcere Lceserne velkommen. 
Esterfolgende Brudstykke er taget af Tilbageblikket paa 
Aaret 1822: „Aaret 1822 svandt under varslende 
Udsigter og truende Tilberedelser. Brod end Uveiret 
ikke los, des rcedsommere bebudede hyppige Lynglimt 
fra den morknede Horizont dets Ncerinelse. Er Me- 
ningskampen overalt den srygteligste, med hvilke bange 
Anelser seer Zordborgeren da ikke to aldeles kontra- 
sterende Systemer i fjendtlig Stilling udfordre hver- 
andre, og idet de stride om Herredommet, opbydende 
Alt, hvad gjensidig Miskjendelse og uforsonligt Had, 
Bold og List, kold Egoisme og lidenflabelig Forblindelse 
formaae, rüste sig til Kamp paa Liv og Dod. Naar 
de forstjelligste Röster, alle i Mennestehedens, Sand- 
hedens og Religionens Navn, paa alle Kanter lyde;

naar vi see de samme Grundscetninger, de samme 
Handlinger her hyldede, hist fordomte; naar vi dertil 
see Kraftlosheden og Fortvivlelsen nceret ved den fü
gende Kreditsvcrkkelse og deraf flydende Standsning i 
Handel og Agerbrug og alle fredelige Nceringssysler, 
den man kun forgjceves soger at afhjelpe ved Lcrge- 
midler, der oste forvcerre Sygdommen, de stulde hel- 
brede — da kan Zagttageren ikke dolge for sig selv, at 
Vulkanen brcender fljult under Hans Fodder, at Man 
har mere Grund til at stjelve for, end haabe paa de 
kommende Ting, hvortil det Gjceringsstof, Tiden er saa 
svangcr med, alt mere ncermede sig sin Udvikling i det 
forlobne Aar, som i det Hele udmcerkede sig mindre 
ved omfattende, afgjorende Resultater end ved de messt 
spcendte Forhold, hvori saavel vor og de andre Ver- 
densdele stode til hverandre, som de sydvestlige og syd- 
ostlige Halvoer üidbyrdes til det ovrige Europa." — 
Herved sigtes til de davcerende Forviklinger i Spanien 
og Grcekenland eller rettere Tyrkiet.

Medens Franstmcendene laae her i 1808, stod en 
franst Revue i Spidsen af Bladet.

Morten Christian Hempel overtog — i Henhold 
til allerhoieste Privilegium af 8de Zuni 1836 — 
den 12te Zanuar 1844 Udgivelsen af „Fyens Stifts- 
tidende" tilligenred Fyens Stiftsbogtrykkeri. Han var 
sodt i Odense den 30te Zuli1799 og blev, ester i nogle 
Aar at have frekventeret Odense Kathedralskole, sat 
i Leere hos Bogtrykker E lm enhoff iRanders. Ester 
udstaaet Lceretid foretog Han — tildels i Selstab med sin 
hidtilvoerende Principals Son, Z. M. E lm en h o ff, — 
i Aarene 1817 til 1820 en Reise omkring i Tydstland 
og Osterrig; Han arbeidede blandt andre Steder i 
Leipzig, Schneeberg, Wien og Dresden, og Han med- 
bragte fra denne Reise, som Han ncesten udelukkende 
gjorde tilfods, mange Minder, som Han i de celdre 
Dage med Forkjcrrlighed dvoelede ved. S trax ester sin 
Hjemkomst blev Han Faktor i Faderens Bogtrykkeri og 
i Aaret 1825 cegtede Han Mathie Christiane L und , 
en Datier af afdode Byflriver Lund i Rudkjobing. 
Han stod nu i Spidsen for Trykkeriet og havde den 
udelukkende Ledelse deraf, indtil Han fra Iste Zanuar 
1841 forpagtede det af sin Fader og saaledes overtog 
det for egen Regning. S in  Tiltrcedelse af Udgivelsen 
af Stiststidenden kundgjorde Han ved i Nr. 13 for 
1844 simpelthen at underrette Publikum om denne 
Kjendsgjerning, inen der stete Heller ingen Forandring 
med Bladet, idet C a r l  B ag g e r i Virkeligheden ved-



14

blev at redigere det indtil sin Dod. Vel ncevnes M. 
C. H em pel i et P a r  kortere Tidsrum som Redaktor; 
men det stete kun af Hensyn til Presselovsforholdene, 
og Han har nceppe nogensinde selv ledet Bladet. Han 
levede et temmelig stille og tilbagetrukket Liv i fit 
Hjem (forst i lille Graabrodrestrcede Nr. 7 og senere 
i Gaarden Nr. 25 paa Vestergade), og helligede ncesten 
udelukkende Trykkeriet og Regnstabsvcesenet sin Virk- 
somhed. Z sine Fritnner syslede Han med sine Blomster 
i sin Have (Han udgav et P a r  Skrifter om Blomster- 
dyrkningen, hvoraf „Flora" har et temmelig betydeligt 
Omfang), og i de sidste 10 Aar af sin Levetid ud- 
strakte Han denne Virksomhed til sit Landfted „Elysium" 
i Svendstrup, Stenlose Sogn, hvor Han havde smukke 
Have- og Skovanlceg. Trods det stille Liv, Han forte, 
havde Han vundet et ikke ringe Antal Venner, i hvis 
Kreds Han gjerne deltog i et muntert Lag, navnlig ved 
Fistetoure, hvoraf Han var en stör Ander. Han var 
af Naturen vel begavet og besad megen Dannelse, 
men Han havde en afgjort Afsty for at trcede offentlig 
frem, hvorfor Han ikke som Faderen deltog i det offent- 
lige Liv. Derimod lignede Han denne i stille God- 
gjorenhed, sorn Han udovede i et vidt Omfang. Han 
dode den 5te Jun i 1861, 62 Aar gammel, ester saa- 
ledes at have udgivet Stiftstidenden i 17 Aar. Fol
gende Vers af en Sang (af Ju l. Ehr. G erso n ), der 
blev assungen ved Hans Baare, betegner trceffende 
Hans Foerd:

„Lärmtest D u leved, dog ei uden Nytte,
Tidt bragte Hjoelp D u ind i Armods Hytte,
Hvile paa Arbeid, Frihed til at vandre 
Undte D u Andre."

Ester M. C. H em pels Dod udgaves Stifts- 
tidenden af Hans Enke Mathie Christiane Hempel til 
Iste Jan u ar 1862, da Trykkeriet, Bladet og Adresse- 
kontoret tilligemed Gaarden Nr. 25 paa Vestergade 
for en Kjobesum af 50,000 Rd. overdroges til den nu- 
vcerende Eier, davcerende Fuldmcegtig under Ministeriet 
for Hertugdoinmet Slesvig, Jorgen Chri
stian Dreyer, fodt den U te M ai 1832, og gift med 
den foregaaende Udgivers Pleiedatter, Elisabeth Marie 
P e te rs e n  (dod den 9de M arts 1864).

6. N rdaktsrrrne.
Stiftstidendens forste E iere, B j e r i n g ,  P .  v. 

W e s te n ,  F. S e i d e l i n  og L. N. F a b e r  redigerede

selv Avisen; de havde ingen faste Medarbeidere, Refe- 
renter og Korrespondenter. S . H em pel redigerede 
ligeledes selv Avisen i mange Aar, men hvor lcenge 
kan ikke med Bestemthed angives; thi de forste stadige 
Medarbeidere ncevnes ikke. Bladet udkom saaledes 
indtil den 20de September 1838 med S . Hem-pel 
ogsaa som Redaktor, og den politiste Del deraf var 
stedse, saalcenge Han selv redigerede eller ledede dens 
Affattelse, det, der udmcerkede det ved et sjcrldent rent 
Sprog samt en klar og koncentreret Fremstilling af de 
vigtigste Begivenheder. Del var ogsaa derfor saa van- 
skeligt for Ham at faae tilfredsstillende Medhjcrlp eller 
Nedaktorer, da Han i en mere fremrykket Alder og paa 
Grund af mange andre Forretninger maatte benytte 
saadanne. Dette forstaffede baade Ham og dem, Han 
henvendte sig til, mange Bryderier. Den Forste, som 
med Vished vides at have havt stadig Beskjceftigelse 
med Bladets Redaktion, er Ove Thomse». Ester Ham 
kom Literaten F. C. Hillerup*). Forholdet imellem 
Ham og S . H em pel har nceppe vceret det bedste; thi 
Han stildrede sin Principal for C. B a g g e r fom et 
sandt Uhyre (se Baggers Levnet ved Möller). Det 
er Carl Bagger, der forst og fra den ovenncevnte 
Dag fremtrceder som en ligeoverfor Udgiveren og Pub
likum ansvarlig, selvstcendig Redaktor; inen medens Han 
forst offentlig fremtrceder fom saadan fra det oven
ncevnte Tidspunkt, havde Han dog allerede i 1836 over
taget Ledelsen. Her at ville give en udsorlig Biograst 
af denne mcerkelige Mand anseer jeg for urigtigt, da 
en saadan er leveret af Hr. Vilhelm M ö lle r  i andet 
Bind af Carl B a g g e rs  samlede Vcrrker. Jeg stal 
derfor her ncermest omtale Ham som Redaktor af 
„Fyens Stiststidende". Digteren Carl B agger blev 
fodt paa Fodselsstiftelsen i Kjobenhavn den U te M ai 
1807; sin Moder lcerte Han aldrig at kjende, men hun 
stal have vceret Zomfru i en Tobaksboutik paa Vester- 
bro. Faderen, Peter Christian B a g g e r , Justitiarius 
i Politiretten, blev af sin stolte Moder formeent at 
gifte sig med den faltige Pige, men i Stilhed sorgede 
Han dog for Moderen og Barnet og for sin Dod i 
1810 besternte Han, at Barnet stulde bcere Hans Navn 
og indtrcede i en cegte Sons fulde Ret. Han overgav 
Drengen til sin Broder, der var Kapitcen i Soetaten, 
og Log det Loste af Ham, at Han vilde vcrre en Fader

*) S ee  Mere om Ham i E r s l e v s  „Forfatter-Lexicon" Side  
656 og i „Supplement" til dette Voerk Side 796.
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for Barnet. D a B. var 3 Aar gammel, kom Han i 
Huset hos denne Farbroder, hvor Han fandt Venlighed 
og et omhyggeligt Tilsyn. Da denne Farbroder dode 
i 1814, kom Drengen til Bedstemoderen, der opdrog 
Ham efter Rousseaus Opdragelsesprinciper; hun klap- 
pede Ham med den ene og flog Ham med den anden 
Haand, mens Skjceldsord, som „Hittebarn", „Hore- 
unge", „Bastard" regnede ned paa Ham. I  sit U te 
Aar kom B. i Roskilde Skole og havde under Op- 
holdet dersteds et meget daarligt Logis. I  1822 for- 
flyttedes Han til den da beendende nye Skole i Soro, 
hvor Han stk en Gratistplads. Her trivedes Han godt, 
det vil sige, Han levede under gode ydre Forhold og 
udviklede sig frit uden dog at vcere flittig. Han var 
Skolens gode Hoved, der flrev Vers, gjorde Kommers 
og lavede Karrikaturtegninger. Her fluttede Han sig 
til Brodrene Frederik og Valdemar F ie d le r , S e iner 
af Justitsraad F ie d le r  til Basnces ved Korsor, kom 
hjem med dem i Ferien, hvorved Han lcerte at kjende 
deres Softer, Thora F ie d le r , med hvem Han i 1827 
blev forlovet. Denne Begivenhed gav Hans rige poe- 
tifle Aand et stärkere Sving og allerede fra denne 
Tid have vi smukke Sange fra Hans Pen. Det var 
ogsaa under Opholdet i Soro, at Han forst stiftede 
Bekjendtskab med H. C. A n d e rsen , der dengang gik 
i Slagelse Skole. I  1828 underkaftede Han sig 2den 
Examen med Ifte Karakter og kom nu til Kjobenhavn. 
Zeg vil ikke videre dvcele ved det Liv, Han her forte, 
men blot bemcerke, at Han skulde studere Z ura, men 
tilbragte sin mefte Tid paa Vinkjceldere og Kipper, 
hvor Han ved sit Liv og Lune spillede en fremragende 
Nolle i et meget blandet Selflab; Hans republikanske 
Tcenkemaade gjorde Ham til Fjende af det dannede 
Selflab. Det vilde Liv beherflede Ham endogsaa i 
den Grad, at Han i nogen Tid ncesten ganfle havde 
glemt sit Ungdomsideal paa Basnces, medens Hans 
pekunicere Forfatning tilsidst blev saa fortvivlet, at Han 
oste ikke havde Tag over sit Hoved eller ialfald kun 
stk det ved Andres Godhed; thi Hans digteriske Frem- 
bringelser og Delagtighed i et P a r  kjobenhavnfle Tids- 
skrifters Redaktion indbragte Ham kun Lidet, og dette 
Lidet bortgav Han hensynslost indtil den sidste Hvid. 
Hans Arbeider bleve Heller ikke ret skattede af Sam- 
tiden, og dette bidrog til at trykke Ham dybere ned i 
„Skidenhoben". Men netop som Han i Slutningen af 
1836 var sin fuldstcendige Undergang ncer, indtraf to 
Begivenheder, der igjen reiste Ham for nogen Tid.

Hans Forlovede skulde sendes til Hamborg for at 
glemme Ham, men da B. erfarede dette, vaagnede Hans 
flumrende Kjcerlighed og paa sin Fod begav Han sig 
til Korsor og fik ogsaa der en Sammenkomst med sin 
trofaste Pige. Hvorledes dette Stcevnemode har grebet 
Ham, sees bedst af det gribende Digt, hvori Hans 
Folelser ved denne Leilighed flildres, og som Han har 
givet Navn efter det Skib, „Loven", som skulde fore 
hende bort. Kort derester fik Han Anscettelse hos S . 
H em pel som Redaktor af „Fyens Stiststidende". Af 
en vel underrettet Kilde har jeg faaet folgende Op- 
lysning om dette Forholds Tilblivelse: B a g g e r  sad 
en Estersommersdag i 1836 med nogle af sine Venner 
i et Bevcrrtningssted paa Kjobenhavns Vesterbro og 
faaer i en Avis Die paa S . H em p els  Bekjendt- 
gjorelse om, at Han onflede sig en Redaktor. „Her er 
Noget for mig", udbrod B a g g e r , og Vennerne op- 
muntrede Ham til strax at söge Pladsen. P aa  Siedet 
flriver Han med nogle saa Linier Ansogningen, som 
Han flutter med: „Vil De forresten vide, hvem jeg er, 
da er jeg Forfatteren til „Min Broders Levnet"" — 
eir af Hans bedste Fortcellinger, som Han udgav under 
det pseudonyme Navn Johannes Harring, og hvori 
Han skildrer sig selv. S . H em pel modtog Tilbudet 
med den Bemcerkning: „Naar Han har kunnet flrive 
„min Broders Levnet", saa kan Han ogsaa redigere 
min Avis." Slutningen var rafl, og det viste sig, at 
den Heller ikke var saa ganfle rigtig. Han blev imid- 
lertid modtagen med aabne Arme af hele den Hempelske 
Familie, og Forholdet vedblev ogsaa hele Tiden at 
vcrre meget godt, idet man tildels paa Grund af Hans 
rige Lune og Hjertens Godhed saae igjennem Fingrene 
med Hans Üdfleielser. Som Redaktor var B a g g e r 
ikke rigtig paa sin Hylde; det stadige og udholdende 
Arbeide, som folger med Redaktionen af en Avis, der 
ncesten ganfle flal skabes ved een Mands Pen, tiltalte 
ikke ret lcenge den urolige Digteraand. Han blev 
imidlertid fuldstcrndig revet ud af sine stelle Omgivelser 
og fik et Udkomme, der satte Ham istand til ved den 
elskede Kvindes Side at satte eget Bo, ja Han kom 
endogsaa saa vidt, at Han kjobte sig et Huus — det, 
hvori nu Kunstdreier A ssam  boer paa Vestergade — 
hvori Han levede indtil sin Dod. Rigtignok folgte Han 
det engang, og det for en Spotpris, men da det var 
fleet i utilregnelig Tilstand, gik Handelen, esterat Sagen 
var bleven paadomt i Hoiesteret, tilbage. I  en lig- 
nende Tilstand begik Han ogsaa det Misgreb at give
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Plads til en indsendt og for Grosserer M u u s  yderst 
forncermelig Artikel, der havde tilfolge, at Han et Aar 
blev sat under Censur, ligesom Han ogsaa ved denne 
S ag  forvoldte sin Principal mange Bryderier. Hans 
Redaktorvirksomhed i det Hele taget veed jeg ikke bedre 
at karaktisere end ved at gjengive den Udtalelse derom, 
som findestV . M ü lle r s  Biografi af C. B ag g e r:

„Z den Tid, hvor Provindsaviserne for Storste- 
delen vrinilede af private Kivsmaal, var det fiel ingen 
let S ag  at vcere saaledes Mellemmand mellem de fin
dende Parter; det manglede da Heller ikke paa Ube- 
hageligheder, thi anonyme Smudsbreve, Skjceldsord 
eller Trufler om at blive sat i „Corsaren" eller „Fcedre- 
landet", hvis Han ikke optog det og det Inserat o. s. v. 
horte omtrent til Dagens Orden. Z lcengere Pole
miker indlod Han sig kun yderst sjcelden og sorstod da 
altid at feie sine Modstandere af paa en udmcerket 
morsom Maade, saaledes i Polemiken med Pastor M au  
og Ove Thomson. Egentlig ledende Artikler indeholdt 
Bladet ikke, og Redaktorens individuelle Mening kom- 
mer kuu sjcelden direkte tilorde, — hm: var i deu Hen- 
seende, som Han selv siger, „den republikanske, inen 
med Moriansmafie gaaende Carl Bagger". Datidens 
stcrrke politiske Norelser greb Ham med fuld Magt; 
saaledes var Han en varm Tilhcenger af den vaagnende 
skandinavifle Idee og med Liv og Sjcel nied i Kämpen 
imod det indtrcengende Tydske; Han var en personlig 
Ven af Laurids S k a u  og skrev et gribende Sorgekvad 
ved Peter Hjort Lorenzens Dod."

Desvcerre künde B a g g e r Heller ikke holde sig oppe 
i Odense; Han sogte og fandt her snart et lignende 
Selskab som det, Han havde forladt i Kjobenhavn, og 
hvori Smaasnapse og Ol udgjorde Forkceringen, der 
krydredes med en vis Gemytlighed og et overgivent 
Lune. Hans Sundhed blev naturligviis undergravet 
ved dette Liv, og i Sommeren 1846 künde Han ikke 
forlade Sengen, i hvilken Han ogsaa redigerede Avi
sen. Dertil kom en Hcendelse, som stcerkt paastyndte 
Hans Dod: Hans eneste, hoitelflede S on , en opvakt 
Angling paa 18 Aar, fik i Ferien paa Landet ved at 
loste en Scek et saadant Kncek, at det den 21 de Oktbr. 
bevirkede Hans Dod. Dette S lag brod B 's sidste 
Livskraft; Han dode den 25de Oktbr. 1846, og Fader 
og Son bleve under megen Deltagelse begravede paa 
samnie Dag i een Grav.

Er Digteren C. B a g g e r end ikke i levende Live 
bleven sorstaaet og stattet, saa har Han dog faaet d e t .

Onste opfyldt, som Han udtaler i  sidste Vers af Sangen 
„O n fle rn e ":

„Men SEren i stinnende Splverm or,
Hun svoeve ned paa min Grav i Nord,
Hun kcempe kjcekt imod Glemsels Bold
Og sjunge mit Navn for en yngre Old."

Ester B a g g e rs  Dod indtil Aarets Mgang staaer 
M. C. H em pel igjen som Stiftstidendens Redaktor, 
men med Begyndelsen af Aaret 1847 overdrog Han 
Redaktionen til Nikolaus Henrich Peter Seedorf. 
Hair var sodt i Ztzeho den 23de Januar 1808, stu- 
derede i nogen Tid i Kiel og kom her til Danmark 
som Huslcerer hos Ritmester S e h e s te d t paaFraugde- 
gaard, hvor Han lcrrte at kjende sin endnu levende 
Hustru, Sophie P a  lud an. Han synes at have stuttet 
sig oprigtigt til den danske Sag  og ledede Avisen i de 
bevcegede Aar 1848, 49 og 50 i frisindet Aand. Per
sonlig hyldede Han vistuok ligesom B a g g e r  republi- 
kanste Anstuelser, inen da disse ikke stemmede med 
Bladets Netning, holdt Han dem enten ganfle tilbage 
eller lod dem komme tilsyne ved at give Avisen et let 
bondevenligt Anstrog. I  Stridighederne under det 
Drstedste Ministerirun var Han paa Ministeriets Side, 
hvorved Han fladede Bladets Udbredelse. (Se Mere 
derom i det III Afsnit.) — Han levede et stille Liv, 
tog kun liden Del i de mange offentlige Forhandlinger, 
som da fortes, og var personlig kun kjendt af den lille 
Kreds, som harr havde stuttet sig til, men denne agtede 
og elstede Ham for Hans trofaste Venstab og sjcrldne 
Velvillie. Han dode samme Dag som B a g g e r , nem- 
lig den 25de Oktbr. 1854, kun 44 Aar gammel.

Den Iste Decbr. 1854 overtog Digteren Julius 
Christian Gerson Redaktionen. Medens de to fore- 
gaaende Redaktorer tiltraadte deres Virksomhed uden 
nogen Henvendelse til Publikum, findes en saadan af 
G erso n  i Nr. 302 for det ncevnte Aar, hvori Han 
lover at vcerne om den ved Grundloven givne Frihed 
og fremhccver, at Han vil skjcrnke littercere Frembrin- 
gelser en scerlig Opmcerksomhed. Stiftstidenden har 
saaledes havt Io Digtere til Redaktorer, og vedkom- 
mende Aargange bcere ogsaa Spor af, at Ledelsen har 
vcrret i saadannes Hcender. G erso n  redigerede Bladet 
indtil Udgangen af 1863*), ester hvilken Tid Udgiveren

Om G e r s o n s  Forfattervirksomhed se E r s l e v s  Forfatter- 
lexicon Side 490 og Supplement til samme Side 550 
og 551.
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selv, med Undtagelse af en kort Tid i 1864, da 6anä. 
pol it .  Tauber (nu Udgiver og Redaktor af „Soro 
Amtstid.") var Redaktor, har havt Ledelsen under Med- 
virkning afflereMedarbeidere, af hvilke iscer maae ncrvnes

Hans Broder, Loitenant Oan6. p b il. Z . N. T. D r e y e r  
og Forfatteren af ncrrvcerende Arbeide. En kort Tid 
efter C . B a g g e r s  og ligeledes e f te rS e e d o r f f s  Dod har 
Kantor M u m m e  vceret medvirkende ved Redaktionen.

H I .

Madels Formaler, Slsrrelser, hvor tidl det ugenllig er udkommet, samt Uöonnemenket.
Z de forste tre Aar udkom Bladet kun een Gang 

om Ugen, nemlig hver Fredag, og det hver Gang kun 
med et halvt Ark; det körn som et lille Hefte, idet det 
var trykt og sammenlagt i et Oktavformat af samme 
Storrelse som det, Balslevs Bibelhistorie har. Fra Be- 
gyndelsen af 1775 til Nytaar 1784 vedblev Bladet vel at 
udkomme kun een Gang om Ugen i samme Format, men 
da altid med et helt Ark ad Gangen, men fra den 
ncevnte Dato og til Begyndelsen af Aaret 1797 ud
kom det regelmcessig to Gange om Ugen i Kvart med 
tospaltede Sider, men kun med et halvt Ark ad Gan
gen, saa det indeholdt nceppe mere, end da det udkom 
kun een Gang om Ugen med et hell Ark ad Gangen. 
Det var den Zversenste Avis, som foranledigede denne 
Formatforandring, thi denne Avis begyndte strax i 
1780 at udkomme to Gange om Ugen i Kvart, der 
noiagtig havde samme Storrelse, som Stiststidenden 
sik 1784. Da S . H em pel i Begyndelsen af 1797 
overtog Bladet, blev det betydelig udvidet; Formatet 
blev vel det samme, men Avisen udkom nu tre Gange 
om Ugen, stundom endogsaa med et Tillceg; kun i 
1811, 1812, 1813 og 1814 medfulgte ikke et faadant. 
Fra 1815 til 1831, begge medregnede, kom der omtrent 
ligesaa oste fire som tre Numere om Ugen, men fra 
1832 til 1835, begge medregnede, kom der regelmcessig 
4 Numere. De Dage, hvorpaa Avisen udkom, have 
ikke altid vceret de samme, saaledes kom der i nogen 
Tid endogsaa et Numer om Sondagen; disse Uregel- 
mcessigheder hidrorte fra Forandringer i Postgangen. 
(Da Avisen begyndte at udkomme, kom der kun een 
Gang om Ugen Post fra Kjobenhavn.) — Z 1836 udkom 
der öftere 5 Numere om Ugen, og saaledes vedblev det 
indtil den 8de M ai 1845, fra hvilken Dag der regel
mcessig udkom 5 Numere ugentlig; fra denne Dag 
findes ogsaa bemcerket, at Bladet blev trykt med Hurtig

presse*). Z Tiden fra 1797 til 1845 udvidedes Bladet 
ikke blot, som anfort, ved at udkomme öftere, men ogsaa 
ved, at Avisen blev storre, nemlig forste Gang ved 
Begyndelsen af 1833, da den blev H Tomme längere, 
anden Gang ved Begyndelsen af 1837, da den blev 
een Tomme längere, og tredie Gang ved Begyndelsen 
af 1842, da den blev to Tommer längere, og kan vel 
nu siges at have Folioformat. Breden med Hensyn

*) Trykkeriet er hver Gang blevet flyttet med Adressekontoret 
og har nu Plads i den Bygning, hvorpaa det ovenfor 
omtalte Hempelske Taarn er anbragt, og som er en af de 
celdste Bygninger i Byen; paa en S ten  ud imod Graa- 
brpdre P lads findes nemlig det Lungefle og Brystefle 
Vaaben, og derunder folgende Jndfkrift: „1594 hafver 
Erlig oc Velbyrdig Fru Karen Bryste, S a l. Jver Lunges 
til Slomstrup, ladet bygge dete Hus." (Slomstrup lig
ger i RingkjMngegnen. Karen Bryske  har altsaa ladet 
denne Bygning opfpre til fit Enkescede.) Bygningen har 
endnu Spor af de oprindelig takkede Gavle, hvorimod det 
moerkelige Flisegulv i underste Etage nu er borte. Den 
nuvcerende Eier har forlcenget Bygningen imod Ost og i 
det Hele taget udvidet Bygningerne betydeligt; Han har 
saaledes ladet opfere den anselige oq smukke Bygning i 
Lille Graabrpdrestrcede ligeoverfor Kathedralskolen og for
lcenget Mellembygningen imellem den gamle Hovedbygning 
ud imod Vestergade (i denne Hovedbygnings Stueetage har 
Adressekontoret i mange Aar havt Plads) og den ovenfor 
ncevnte Trykkeribygning, og i denne Mellembygning findes 
nu Adressekontoret. Trykkeriet er i den samme Eiers Tid 
ligeledes blevet meget udvidet og forbedret, saa det nu 
turde vcere det stprste i Provindserne; det har saaledes to 
fortrinlige Hurtigpresser, en Satineerpresse, tre Haand« 
presser, en kalorisk Maskine paa to Heftes Kraft og en 
Gaskraftmaskine, ligeledes paa to Heftes Kraft; det kan 
prcestere Nodetryk og eier en Skriftmasse af omtrent 120 
Centners Vcegt; Hurtigpresserne gjpre aarlig over 3,500,000 
Tryk. For 50 Aar siden vare 10 Personer beskjoeftigede i 
Trykkeriet, nu omtrent 30. Trykkeriet bestyres af Hr. Faktor 
I .  C. D i s t e r .

3
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til Satsen blev ikke udvidet, saa al Siderne vedbleve 
at vcere tospaltede. En anden Udvidelse fandt Sted 
ved et Tillcegsblad, kalbet „Bidrag til Tidshistorien", 
hvoraf bet forste Numer udkom den 12te Decbr. 1828; 
der udkom deraf i Begyndelsen kun eet Numer om. 
Maaneden, senere eet hver Uge; det ophorte i 1854. 
I  Begyndelsen künde der scerlig abonneres paa bette 
Tillcegsblad. I  1846, 1847, 1848 og 1849 udkom der 
5 a 6 Numere om Ugen, som ostest 6 , men fra Be- 
gyiidelsen af 1850 og til Dato er der udkommet et 
Numer hver Sognedags Asten, og det tidt med et 
Tillceg, der enkelte Gange har forladt Pressen som 
Morgenblad. Naar störe Begivenheder eller Noget, 
som havde vakt megen Rore, er indtruffet, er der ud
kommet telegraftsktz Meddelelser eller Flyveblade. Siden 
1842 er Bladet fire Gange blevet gjort storre, nemlig 
den Iste April 1852, da det blev trespaltet og een 
Tomme lcengere, ved Begyndelsen af 1862, da det blev 
to Tommer lcengere og 2 Tomme bredere, den 24de 
M arts 1865, da det blev firspaltet og een Tomme 
lcengere, og endelig ved Begyndelsen af 1867, da det 
stk den Storrelse, som det nu har. Aargangene fra 
1822 til 1830, begge medregnede, ere forsynede med 
Zndholdsfortegnelse, hvilket man meget maatte onske, 
at alle Aargange havde vceret. Den 30te September 
1871 blev der begyndt med, istedetfor at.give Tillcegs- 
blade, nu og da, naar Avertissementernes Omfang 
maatte gjore det nodvendigt, at lade Bladet udkomme 
med sem Spalter.

Med Hensyn til det Antal Bogstaver, som Avi
sen indeholdt i sin forste Aargang, og det Antal, 
som fandtes i Aargangen 1869, er den bleven 34 
Gange storre, estersom den forste Aargang om- 
trent indeholdt 748,000 Bogstaver, og den for 1869 
omtrent 26,000,000 Bogstaver. D a „Fader Bje-

ring" lod sin forste Lille gaae ud i Verden, dromte 
Han vistnok ikke om, at dens Efterfolgere vilde blive 
saa mange og störe. Hvis Stiftstidenden i de ncrste 
hundrede Aar vil voxe i samme Forhold, vil den blive 
et Kcrmpeblad, omtrent som Zordens storste Blad for 
Tiden, men som det ikke er rimeligt, at bette vil skee, 
er det Heller ikke onskeligt, da vi saa ikke vilde have 
Tid til at lcese den, idetmindste ikke saa grundigt, som 
den nu bliver lcest.

Hvormange Abonnenter, Bladet i Begyndelsen har 
havt, har jeg ikke kunnet faae at vide, men deres 
Antal har ganske vist ikke vceret stört, nceppe over 200. 
Z v ersen  derimod samlede ved sine mange Forbindelser 
som Frimurer, Boghandler og Eier af et Leiebibliothek, 
det forste af den S lags i Odense, strax en betydelig 
Lcesekreds om sit Blad, ja Han stk snart flere Abon
nenter, end Stiftstidenden havde, og i S e id e l in s  
og F a b e r s  Tid gik det ganske vist tilbage med det 
sidstncevnte Blad. S . H em pel og L in d e n fe ls , der 
begge havde eller rettere i en Hast stk mange person- 
lige Velyndere, den Forste ved sin Dygtighed, Fri- 
modighed og sine Familieforbindelser, den Anden ved 
sit behagelige Vcesen og som Frimurer, bragte snart 
Abonnementet til at stige, men, saavidt jeg har kunnet 
skjonne, beholdt dog „Fyens Avis" lige til Z v e rse n s  
Dod de fleste Lcesere. Z Aarene Tredive, fra hvil- 
ken Tid mair forst noie kjender Abonnentantallet, 
havde Stiftstidenden imellem 14 og 1600 Abonnenter; 
dette Antal vedblev dog ganske vist at stige, men naaede 
dog forst i Krigsaarette 1848, 49 og 50 op til 2000. 
Ester Krigen i Aarene 1851, 52 og 53, da Bladet 
stillede sig paa Helstatspartiets Side, Labte det et P a r  
Hundrede Holdere, men Forholdet vendte sig snart, og 
ester 1855 har der beständig vceret Fremgang, saa der 
nu haves henimod 3500 Abonnenter.

I V .
Madets Aavne og Mgneller.

Z de Aar, Avisen udkom i Oktav, altsaa f r a , 
1772 til Udgangen af 1783, hed den: „Kongelig 
Privilegerede Odense Adresse-Contoirs Esterretninger" 
og var prydet med en Vignet, som skal forestille 
Hellig Knud, der i den venstre Haand holder Rigs-

crblet og i den hoire Haand et Flag, hvorpaa Odense 
Vaaben, en Lillie, er afbildet; imellem Figurens Fod- 
der er ligeledes anbragt eil Lillie. Figuren er ind- 
fattet ined Afbildninger af Bygninger; disse omgives 
igjen af nogle Snirkler. Fra Begyndelsen af 1784
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til Udgangen af 1791 heb den: „De til ForsSNdelse 
med Posten Odense Kongelig allene privilegerede Adresse- 
Contoirs Efterretninger"; Vignetten er den samme, kun 
at Snirklerne ere faldne dort. Fra 1792 til Udgangen 
af 1796 havde Bladet folgende Titel: „Fabers Fyenfle 
Avertissements-Tidende eller de til Forsendelse med 
Posten Kongelig allene privilegerede Fyens S tifts al- 
mindelige Adresse-Contoirs Efterretninger". Vignetten 
forestiller i denne Tid en kvindelig Figur, som holder 
to Skjolde, paa det ene er Odense Vaaben, Lillien, og 
paa det andet Fyens Vaaben, Lindormen, afbildet. 
Her er altsaa baade ved Titelen og Vignetten betegnet, 
at Bladet var for hele Fyen. Z Begyndelsen af 1797 
blev Titelen: „Fyens Kongelig allene privilegerede 
Adressecontoirs Aviser". P aa  Vignetten findes ikke 
lcengere den kvindelige Figur, men Skjoldene ere be- 
holdte, og ovenpaa dem fees Merkurstaven. Den sidste 
Del af Titelen blev 1799 forandret til „Adresse-Avis" 
med Tilfoielse af „og Avertissements-Tidende". Ved 
Begyndelsen af 1811 blev Vignetten, som den nu er, 
og Udgiveren forklarer den ved folgende Vers:

„Avisen.
Tiber flygte — Aar forsvinde —

Grav og Vugge vexles om —
Dagene som Bcekke rinde 

i det Hav, hvorfra de kom.
Flux jeg iler frem paa Tidens Vinger, 

og hver Lceser velmeent Baske bringer; 
men og for mig selv en BPn jeg vover, 

i det Haab mig den D u opfyldt lover:
Kjcere Fader! nu paa femten Aar 

i D it ALrende saa fro jeg gaaer; 
dobbelt fro i Aaret jeg indtrcrder, 

om D u skjoenker mig — som Angling — nye Kloeder.

U d g iv e r e n .
Da, som Barn, D u  hidindtil gik freidigt frem —

Wdles Bifald holdt for fände Wre —
Og i Haab, D u  mig og Dein 

end i Manddoms Alder kjoer vil voere —

at i Kloederne D it Voerd D u  aldrig spger;
men D it indre Vcerd end meer forpger, 

saa D u vinder i hver billig Lcesers Dom —
Skeer det her, hvad D u  har bedet o»n.

Av isen .
Paa Glimmer og tomme Prägt jeg ingen P riis  scetter.

Ester D it Vink og Kyndiges Domme jeg ene mig retter. 
Derfor siig mig D it Onske — og hvad det betyder 

som D u ved bette ny Stem pel mig byder.

U d g iv e r e n .
Mit Baske er: at Dine Manddoms Aar 

maae snart i Fred og Ro saa spdt hensvinde, 
og efterhaanden lceges Krigens Saar — '

som Dine Ungdomsaar saae stedse rinde.
K r o n e n ,  som hist D u  ovenfor seer, 

cegte Fpdelandssind Dig indgyder.
Trolig skildre hvad i Verden skeer 

D ig J o r d k u g l e n  rundelig byder —
M e r k u r s t a v e n  — med Varsomheds Sn ille  

spmmelig Nyhedslyst at tilfredsstille.
Ved S o l e n  Oplysning D u  have i S igte  — 

og Sandhed, dens Spster, D u  aldrigen svigte.
Ved S l a n g e n  om Tidens Kredslpb D u mindes;

at Fplgen af hver en Tids Handling vil findes:
Af Menneskens Daad — af Staternes Stigen og Fald, 

som af Journalistens heel vigtige Kald! — "

FraIsteZ anuar 1831 til Ifte A prils. A. er Vig
netten borte, fordi det gamle Stempel var opslidt, og 
et nyt endnu ikke lavet. Under Iste Zuli 1836 blev Titelen 
igjen forandret og kom til at hedde saaledes: „Fyens 
S tifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politifle 
Avis samtAvertissementstidende", den Iste April 1852 
blev den: „Fyens Stiftstidende, Kongelig ene privile
gerede Adresse- politifle og Avertissements-Tidende", og 
denne Overflrift er senere forandret til det, den nu er, 
nemlig: „Fyens Stiftstidende, Kongelig ene privilegeret 
Adresse-, politifl og Avertissements-Avis." — Papir 
og Tryk ere i B je r in g s  og v. W estens Tid meget 
gode, i de nceste to Eieres mindre gode, senere igjen 
bedre.

V .

Forholdct imcllem „Fgens Stiftstidende" og andre Blade, iftrr „Agens Avis".
Man kan ikke fortcelle „Fyens Stiststidendes" 

Historie uden at omtale det Forhold, som har fundet 
Sted imellem den og „FyensAvis"; thi dette Forhold

trcekker sig, om ikke som en rpd, saa dog som en stcerkt 
sarvet Traad igjennem de fleste Aargange. Naar man 
nuomstunder med blandede Fplelser lceser de Angreb,
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som „de cerede Samtidige" gjpre paa Hinanden, maae 
Haarene reise sig paa Ens Hoved ved Synet af det 
Skyts, hvormed de tidligere Udgivere af de to ncevnte 
Aviser hilsede paa Hinanden. Det er grovt Skyts, og 
det bliver betjent med ikke ringe Fcerdighed. Bog- 
handler Christian J v e r s e n  grundede „Fyens Avis" i 
1780, og da Han udgav den lige til sin Dpd den Iste 
M arts 1827, er den mest bekjendt under Navnet 
„Jversens Avis", ligesom Stiftstidenden scedvanlig 
tidligere blev kaldt „Hempels Avis". Uden at have 
videnskabelig Dannelse var Jverserr en meget oplyst 
Mand, et vittigt Hoved og en behagelig Selskabsmand, 
og da Han ikke forsmaaede nogetsomhelst lovligt Middel 
til at skaffe sin Avis Jndgang i Publikum, blev Han 
snart en farlig Nival for Stiftstidenden og fik, som 
ovenfor bemcerket, snart flere Abonnenter end Stifts
tidenden-havde. P . v. W esten  sagte at aflede det 
truende Veir ved i 1780 at udgive sin „Adresse- 
contoirers N atur, Oprindelse og Nettigheder", hvori 
Han vifte, at Han var ene berettiget til retslige Be- 
kjendtgjprelser og Meddelelser, og truede med at an- 
lcegge S ag  imod Z v e rsen , hvis Han ogsaa vilde gjpre 
sit Blad til Organ for slige Ting, men det blev ved 
Trusler, og saaledes gik det ogsaa under P . v. W estens 
Eftermcend. Jmidlertid fik Z v ersen  senere, dog nceppe 
fpr i 1809, de sanune Privilegier, som Stiftstidenden 
havde; men disse gik tabt, da Ove Thom sen den Iste 
Zuli 1836 overlog „Fyens Avis". Gründen til, at 
P . v. W esten  sagte eil anden Stilling, maa vistnok 
have vceret den, at Han ikke künde udholde Konkur
renten, og Hans tvende Eftermcend, S e id e l in  og 
F a b  e r , gik det endnu vcerre. Avisskjcenderiet i den 
Tid, hvori de Ire Ncevnte udgave Stiftstidenden, var 
dog ikke betydeligt; man faaer en Fornemmelse af, at 
de ikke have turdet vove sig i Käst med den snilde og 
vittige Z v e rse n , hvilket for S e id e  l in s  Vedkommende 
bestemt fremgaaer af falgende S var, som findes i Nr. 
21 for 1783:

„De vittige Critiquer mod mig, hvormed Hr. Bog- 
trykker Z v ersen  slutter sin saa kaldede Fyens Stifts 
Avise Nr. 40, agter jeg ingen Besvarelse, men kun et 
Sm il eller Tcenkendes Latter vcerdig. — Ved Taushed 
troer jeg best at ophceve mig over en fiin Ven; det 
vcere derfore langt fra, at leg indlader mig i nogen 
Pennekrig med Ham, baade fordi Hans Kaadhed er 
Alle velbekient, og fordi jeg endnu mindre tar maale 
mig med den vcerdige Mand, som for nylig har vcrret

Formaalei for Hans skumlende Pen. Men da dette, 
hvortil jeg har vceret nadsaget, er baade sarste og sidste 
Gang" — at det ikke blev sidste Gang, skulle vi strax 
faae at fee — „jeg scetter Pen til Papiret mod Ham, 
saa onster jeg mig Herester befriet for Hans paa nun 
Bekostning anbragte Vittigheder. — Jeg indstiller for 
det porige denne Sag  til det Hpistcerede og veltcenkende 
Publici upartiste Omdpmme, som best uden min Er- 
indring let paastipnner" — skjpnner —, „hvorhen det 
med Avertissementers Zndrykkelse rigtigst skal henvende 
sig, enten til et K ongelig  a l le rn a a d ig s t  p r iv i le -  
gered A d resse -C o n to ir  eller til Hr. J v e r s e n s  
Bogtrykkerie.

S e id e lin ."
v. W esten  angreb stet ikke J v e rs e n  i selve 

Avisen, og de to Andre gjorde det, som ovenfor be
mcerket, kun spagfcerdigt. Jblandt de forfljellige Veie 
og Midler, som J v e r s e n  brugte for at staffe sin Avis 
Udbredelse, var ogsaa den, at Han fik dannet et saa- 
kaldt „Typografifl Selflab", der befattede sig med at 
recensere udkomne Bpger, og disse Bedpmmelser bleve 
optagne, dels i Avisen under Overflriften „Lcerde 
Säger", dels i et Heftestrift, kaldet „Almeennyttige 
Samlinger til Kundstabers Udbredelse og Hjertets For- 
bedring", hvis Holdere i Begyndelsen fik Avisen gratis. 
Disse Kritiker, som oste vare meget flarpe, henledte 
den lcerde Verdens, der dengang omtrent var enstydig 
med den lcrsende Verdens, Opmcerksomhed paa Avisen. 
Enkelte bleve naturligviis ogsaa forncermede ved disse 
Anmeldelser, og S e id e l in  benyttede sig heraf og flrev 
eil Artikel under Overstriften „Tanker om starpe og 
bidende Critikker", hvori Han revser J v e r s e n , men 
denne svarede ved at gjpre sig lystig over S .s  Gardin- 
prcrdiken. I  1784 beflylder S e id e l in  J v e rse n  for, 
at Han har formaaet et Postkontor til at indsende Be- 
stillingerne paa Hans — S .s  — Avis — til sig, hvorved 
Abonnenterne naturligviis fik „Fyens Avis" istedetfor 
Stiftstidenden. J v e r s e n  klarede denne S ag  ved at 
vcelte Skylden paa Postkontoret, og dette klarede sig 
igjen ved, at Avisernes Navne vare saa lidet forstjeb- 
lige, at en Forvexling let künde finde Sted. For at 
undgaae en saadan Forv'exling for Fremtiden fik begge 
Aviser senere Navn efter Udgiverne. En anden Gang 
beflylder S . sin Kollega for, at Han „flriver Andres 
Hcender og Navn efter". Anledningen hertil var, at 
en Parykmagerenke havde bedet J v e r s e n  om for sig 
at flrive en Bekjendtgjprelse om, at man hos hende
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künde faae Oblater, soin vare bedre end de, man fik 
paa Adressekontoret, hvortil J v e r s e n ,  vistnok uden 
Tilskyndelse fra Enken, havde Met, at det var upa- 
triotifl at kjobe Oblater af en omflakkende Tydsker, 
hvilket Adressekontoret gjorde. Striden herom gaaer 
igjennem flere Numere, og Prcesten ved Frue Kirke, 
en Broder til S e id e l in ,  bliver indviklet i Sagen, 
idet Han kalder Enken til sig og formaaer hende ved 
Trusler til i Stiftstidenden at erklcere, at Z v e rsen  
havde skrevet og indrykket det omtalte Avertissement 
uden hendes Tilladelse. Z v ersen  tog nu alvorlig fat 
paa begge Brodre og tvang ved Trusel om Sags- 
anlceggelse Udgiveren til at tilbagekalde sin Beskyldning.

F a b  er turde slet ikke binde an med Z v e rse n , 
og undlod i Regelen at svare Ham. Z Anledning af, 
at F ab  er ligesom sine Formcend paastod, at retslige 
Avertissementer ingen Gyldighed havde, naar de ikke 
havde staaet i Hans Blad, svarede Z versen  med en
det Spydigheder og sluttede med folgende Grovheder: 
„Man har i den sidste Tid seet endeel anonyme Vers 
fra den Faberske Presse, blandt hvilke man endog seer 
et Titelblad prydet med 2 Personer, som maaskee skulle 
forestille Forfatterens og Forlceggerens Portraitter, 
hvoraf den fornustige Deel af Publikum ncesten har 
sluttet sig til, at Nogen maatte vcere brcekket ud af 
Daarekisten. Men, det maa dog kun vcere en Candidat 
til samme, som gjor Prove, i Forventning af at komme 
der. Zmidlertid, da sligt taabeligt Vcev af Pobel- 
agtigheder ikke kunne behage disse Avisers Lcesere, vil 
man af Wrefrygt sor samrne, ikke anfore noget videre 
deraf. Foragt er saadanne usle Smoreriers visse Lon, 
og Renovationsvognene deres Udodeligheds sidste Be- 
fordring!" -

Striden antog störe Dimensioner, d a S . H em pel 
blev Z v e rse n s  Konkurrent. N. M. P e te rs e n  siger: 
„Fjendskabet, der fra Forst af var alvorlig meent, blev 
et Middel til at vcekke Lceselyst og at skaffe deres Blade 
Afscrtning. Siden faae man dem gaae fortrolig sammen 
og horte dem overlcegge, hvilke Ukvemsord de vilde bruge 
om Hinanden. Publikum bed paa Maddingen." Denne 
Bttring af N. M. P e te r s e n  turde dog nok vcere 
mindre rigtig og beroe paa en los Formodning. S tr i
den var alvorlig meent og velbegrundet. En Skin- 
fcegtning eller et Komediespil har bestemt ikke fundet 
Sted, ligesom ogsaa en slig Fcerd, idetmindste hvad 
H em pel angaaer, formeget vilde have vceret i S trid  
med Hans bekjendte aabne og djcerve Karakter.

H em pel var som Redaktor Z versen  fuldkommen 
voxen, og da Han anvendte de Tiltrcekningsmidler, som 
Z v ersen  havde anvendt, var det ikke saa underligt, 
at den -Sidste nu blev Angriberen. Z v ersen  beskyldte 
forst H em pel for, at Han paa en underfundig Maade 
havde faaet L in d e n fe ls , som dengang, boende i 
Hamborg, var Korrespondent for Z v e rse n s  Avis, til 
at gaae i Kompagni med sig. — Om Urigtigheden 
heraf se Side 12. — Esterat de i nogen Tid havde 
kcempet med Hinanden i Bladene, begyndte de at bom- 
bardere Hinanden med Pjecer, og H em pel aabnede 
Zlden med Pjecen: „Hele Svineavlen, eller fuldstcendig 
Underretning om Svinenes Rogt, Pleie og Behand- 
ling, deres Benyttelse, Kundskab om deres Sygdomme 
og sammes Helbredelse, efter det Tydske", hvori der 
rigtignok helt igjennem tales om de virkelige Svin, 
men det paa en saadan Maade, at inan tydelig mcerker, 
at Pjecen en montet paa Zversen. J v e r s e n  svarede 
med Pjecen: „ p a s q u i l l a n t e r n e  S . Hempel L Comp, 
i Moralitetens Gabestok", hvorpaa H em pel igjeir tog 
Ordet i Heftet: „Christian Jversen for Publicums 
Domstol". At det var grovt Skyts, man fyrede med, 
vil fremgaae af, at Zversen-gjentagne Gange bruger 
Skjceldsordene: „stelle Mennesker", „Slyngler", „Kjel- 
tringer", „Afstum", „Tolper L Comp." o. s. v., og at 
H em pel i sit S var siger: „Af alt dette folger uimod- 
sigeligt, naar Zversens Scrtning antages, at Zversen 
er den storste Pasquillant i Danmark." Mcerkelig 
nok forte denne Feide ikke til Sagsanlceggelse, hvormed 
der dog ofte blev truet. At de siden dog künde taale 
at fee Hinanden fremgaaer deraf, at H em pel indbod 
Z versen  til Stiststidendens halvhundredaarige Zubi- 
lceum og ved denne Leilighed udbragte en Skaal 
for Ham, hvori Han fremhcever Hans Fortjenester 
af at have hcevet Provindspressen til ftorre Selv- 
stcendighed. Men denne Fest foranledigede, at S tr i
den paany blussede op. J v e r s e n  synes at vcere 
bleven misundelig paa H em pel over den Glands, som 
Han ved dette Zubilceum kastede over sig og sit Blad. 
Zfolge de Oplysninger, som H em pel meddeler i „Haand- 
lygten", skal Z v ersen  nemlig kort ester Halvhundred- 
aarsfesten have skrevet et Brev til Fattigkommissionen, 
hvorved Han foranledigede, at H. kom til at betale en 
ftorre Fattigskat; derncest ponsede Han paa at finde en 
Leilighed, hvorved Han künde stikke den Trums, som 
Han mente, der var spillet ud til Ham ved Zubilcret, 
og Han fandt denne ved at udregne, at Hans Blad og
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Trykkeri i Begyndelsen af 1825 maatte vcere hundrede 
Aar gamle, og Han hoitideligholdt derfor en Hundred - 
aarsfest. Til dette Resultat var Han kommen ved at 
betragte sit Trykkeri som en Fortscettelse af-Biskop 
K in g o s i Aaret 1685 oprettede Bogtrykkeri og sin 
Avis som en Fortscettelse af B r a n d ts  Notifications- 
liste. At Han i begge Henseender havde fuldstcrndig 
Uret, vil dels fremgaae af, hvad jeg ovenfor har sagt 
om hint Trykkeri og denne Avis, dels deraf, at det er 
mere end sandsynligt, at K ingos Bogtrykkeri ikke er 
gaaet over til B ra n d t. (Se Mere derom i den 
ovenfor ncevnte Afhandling i det littercere Selfkabs 
Samlinger.) Om man end künde betragte Z v e rse n s  
Avis som en Fortscettelse af B r a n d ts ,  saa künde 
den dog forst i 1835 have hoitideligholdt et hundred- 
aarigt Zubilceum, eftersom det var i 1735, at „Ugentlige 
Notificationsliste" begyndte; fra K in g o s Presse er, som 
bemcerket, aldrig udgaaet nagen Avis. Dette og endnu 
flere Ting, som det Zversenfle hundredaarige Zubilceum 
gav Anledning til, belyste H em pel paa en spogende, 
men dog yderst. drilagtig Maade i et Tillcegsblad til 
Nr. 4 af Aargattgen 1825, hvilket Tillcrg Han kaldte 
„Haandlygte til Zversens Avis". Zeg skal blot gjen- 
give Slutningsordene af dette morsomme Aktstykke: 
„Tag nu dette for hvad det er: et velmeent-broderligt 
Raad til, ikke at ville hovere eller jubilere paa min 
Bekostning. Lad os ikke klamres! Det klceder saa 
godt, naar Sodskende enes, hvorfor jeg og, som den 
W ldre, beder Dig derom, lille Bro'er! Zovrigt skal 
Du vist aldrig faae Leilighed til at klage over nogen 
Superioritet fra min Side, naar Du ikke tvinger mig 
dertil. Ogsaa Vi kunne vcere Verdens Lys; men saa 
maae vi ingen Forargelse give. Det er blevet som en 
fix Zdee hos Dig, at Du vil ansees sor den celdste; 
men om endogsaa en Enkelt künde lade sig det binde 
paa Mrinet, gives der Andre, som see dybere i Tingen. 
Lad mig derfor see, Du strceber at undertvinge den, 
hvergang den vil opstige! at Du flittig bruger min 
Haandlygte, og derved sparer baade Dig og Mig for 
at gribe til de nymodens Argantifle Lamper, som jeg 
frygter ville skjcere Dig i Oinene."

Ogsaa med Ove Thom sen havde H em pel i 
Aaret 1836 betydelige Stridigheder, men disse handlede 
om Privilegiet. — Forholdet imellem begge Aviser 
var efter den Tid ingensinde af den Beskaffenhed, at 
den smaalige Skinsyge kom til at skinne igjennem hver 
Linie i Droftelsen af Stridssporgsmaal, og disse angik

nu ogsaa mere Sagen end Personen, men eil livlig 
Forhandling fandt dog af og til Sted, lige til „Fyens 
Avis" den 31te M arts 1868 ophorte at udkomme.

Endskjondt S . Hempel var en velvillig Karakter, har 
Han dog foruden med „Fyens Avis" havt en Mcengde 
Pennefeider saavelmed enkelte iscer littercere Personer som 
med andre samtidige Blade. Z den störe Baggesenske 
Feide tog Han P arti imod denne Digter, men her 
blev Hai: i Aaret 1816 affeiet paa samme spogende 
Maade, som vi ovenfor have seet, at Han sagdeJV er
sen Besked. B aggesen  svarede Ham nemlig ved et 
Skjemtedigt, hvori folgende morsomme Vers forekommer:

„Naar man i Kjobenhavn, Stavanger eller Rom 
Ei veed, hvad man skal toenke,
B^r man sin simple Hempeldom,
F0r man den lader lobe Landet om,
Forsigtig med en lille Mundkurv lcrnke."

Z den meget lange Aarrcekke — ncesten et halvt 
Aarhundrede —, i hvilken S . H em pel udgav Avisen, 
var det ikke tilladt at skrive Noget, hvorved Negjerin- 
gens Foranftaltniger kritiseredes; naar der reistes en 
Polemik, maatte denne angaae Säger, som ikke vare 
afhcengige af Regjeringen; dertil horte iscer Kritik af 
littercere Frembringelser, navnlig paa det religiöse Om- 
raade, og her var det ogsaa, at S . H em pel mest 
kcempede, medens det dog vistnok stundom var Biskop 
P lrn n  og andre fremragende Geistlige og Lcerde, der, 
uden at ville give Navn til, smedede Vaabnene. Kun 
eil enkelt Gang finde vi Ham optrcedende paa en saa- 
dan Maade, at der gjores Angreb paa Regjerings- 
foranstaltninger; dette var Tilsceldet i Aaret 1803, da 
Han firev Noget om Odense Bys Fattigvcesen. Men 
det kom Han Heller ikke rigtigt godt fra.- Det danske 
Kancelli tilskrev Stiftamtmanden — Kammerherre 
G e rs d o r f f  — angaaende denne S ag , og i denne 
Skrivelse, som igjennem Magistraten blev meddelt S . 
H em pel, hedder det: „Collegiet kan ikke andet end 
misbillige de af Hempel brugte Udladelser, da de 
synes at ville käste en usordeelagtig Skygge ei allene 
over de af Hr. Kammerherre, men endogsaa af Can- 
celliet afgivne Resolutioner. Zmidlertid vil Man dog, 
i Betragtning af, at Hr. Kammerherre har bevidnet, at 
denne Mand ved sin Virksomhed har bidraget meget 
til Odense Byes Fattigvcesens nye Zndretning og Be- 
styrelse, og da det er muligt, at Han ikke med nogen 
Overlceg til at skade kan have nedskrevet de citerede 
Steder, for denne Gang oversee, hvad der er skeet.
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ligesom Man ogsaa fonnoder, at Han for Fremtiden 
vil indsee Nodvendigheden af, at der bruges storre 
Varsomhed i Balget af Udtryk i Henseende til det, 
som af Ham ved Trykken offentlig bekiendtgiores." 
Dette Aktstykke, som ikke findes aftrykt i Avisen, har 
H em pel givet folgende Paafkrift: „Lon for Selv- 
opofrelse". Den faderlige Formaning, hvormed Skri- 
velsen flutter, synes H em pel at have lagt sig paa 
Sinde, thi Han paadrog sig siden ingensinde Regje- 
ringens Uvillie, langt mindre nogen Pressesag, ligesom 
der tun findes saa og smaa Censurhuller i Avisen; de 
fleste af disse hidrore fra de mange og lange Stridig- 
heder, som den davcerende Eier af Kragsbjerg, Pro- 
prietair H a n se n , i Aarene fra 1830 til 1846 for- 
anledigede med Forskjellige i Fyen, og hvoraf den om 
Veiene var den lcengste og heftigste. Z Begyndelsen 
var H em pel paa H an sen s  Side, men da H ansen  
gik for vidt, idet Han strev blot for at yppe Strid, 
skilte H em pel sig fra Ham og fik Ham saa til Mod- 
stander.

I  Aarene fra 1825 til 1836 havde S . H em pel 
de fleste og storste Felder, og det ncesten altid paa det 
religiöse Omraade. Med Udholdenhed og urokkelig i 
sin Overbevisning, stred Han mod de Opvakte i Kjerte- 
mindeegnen, der af og til.bleve forsvarede i „Fyens 
Avis", stundom ogsaa i et eller andet jydsk og kjoben- 
havnfl Blad, medens dog de Fleste istemte den Haan 
og Spot, som lod fra Modftandernes Side, hvortil 
ncesten alle Prcester og Dannede horte. Af en lignende 
Beskaffenhed var Hans Strid med Prcesten Jorgen 
T histed  i Gyrstinge, hvilken Felde endogsaa, som be
merket i II Afsnit, blev fort ved Pjecer. Ncesten alle 
davcerende Blade Loge P arti i denne S ag , der blev 
fort med storre Heftighed end Grundighed. En mindre 
Polemik af samme A rt, nemlig om hvad der var 
Kristendom og ikke Kristendom, blev i de samme Aar 
fort med en Kjobmand H. C. B ra n d t  i Svendborg.

Af Polemiker af anden Art fkal jeg blot ncevne 
en med B yfogedJohnsson i Middelfart, som ikke er 
mindst mcrrkelig derved, at J o h n s s o n  i sine Jndlceg 
som da ogsaa i sin hele Embedsforelse brugte R asks 
Skrivemaade, der ved Siden as Stiftstidendens tradi
tionelle — „Fyens Stiftstidende" har altid vceret meget 
konservativ med Hensyn til Retskrivningen — seer meget 
afstikkende ud. — En anden for Uindviede ubetimelig 
Strid yppede H em pel i Aaret 1828 med „Aarhus 
Avis". Jeg flal forst omtale Striden og derester antyde

Gründen til, at H. tog saa djcervt fat. Et i Kjoben- 
havn i 1824 begyndt Blad, „Konversationsbladet" 
kaldet, der udgaves af en relegeret Student P r o s t ,  
anmeldte „Aarhus Avis" paa en meget rosende Maade, 
hvorefter „Konversationsbladet" ligesom til Tak om- 
taler „Aarhus Avis" som „det bedste og meest vel- 
skrevne af alle danske Provindsialblade, af hvilket de 
fleste endog kun ere et Echo." Dette fandt H em pel 
at vcere for drott og tog til Gjenmcele i m  saakaldt 
„Aftvungen Erklcering", hvori det hedder: „Vant til 
at staae paa egne Been, og Hader as at blande sig i 
uvedkommende Ting, taug jeg hidindtil, skjondt maaskee 
Ingen bedre end jeg — ifolge sceregne Omstcendigheder 
— var istand til at loste Dcekket og vise det hele 
Gjoglespil. Men da man nu begynder at fcegte paa 
fremmed Grund og bliver vel hoiroftet, da en grovere 
Logn (Man pardonnere, at jeg kalder Tingen ved fit 
rette Navn!) lcrnge ikke er lcest paa Prent i Danmark, 
og da Aarhusianeren har tiet dertil; saa nodsages jeg 
til at bryde en Taushed, der ellers let künde udtolkes 
som Feighed, og at give et forelobigt Vink om den 
lave, ucedle Maneer, hvorpaa Vedkommende lcegge en 
skadefro Lyst for Dagen til at underminere Andre, 
nedscette deres Fortjenefle og berove dem Frugten af 
deres Birken." „Aarhusianeren" og „Konversations
bladet" faae derester Texten ordentlig lcest; „giftige 
Oglereder", „Lognens ogFalskhedensOrganer", „Rcenke- 
smede", „disse Lognere og Skrydere ville omsider falde 
tilbage i deres In te t" , „den ene Ravn hakker ikke Oinene 
ud paa den anden", „en maskeret Dcemon besjceler den 
hele P la n " , „den allersorteste Utak", „at opfostre 
Slangen i sin egen Barm", „Krybet opceder sig selv", 
„det er slige Uslingers Natur at forfolge Velgjoreren 
og med Tyvehaand at frarane Ham Hans Fortjenester" 
og flere lignende Kraftord og Betegnelser forekomme 
i Erklceringen. For at forstaae dette heftige Angreb, 
skal jeg oplyse om, at Udgiverne af „Aarhus Avis" og 
„Naketten", der var et af de forste Blade, hvoraf vi 
senere have havt saa mange, som paa en indirekte 
Maade angreb Ncesten paa Hans gode Navn og Rygte, 
havde begge staaet i et ncert Forhold til S . H em pel; 
den Forste, A. F. E lm q u is t , havde nemlig i nogen 
Tid vceret beskjceftiget i H em pels  Boghandel og mod- 
taget flere Beviser paa sin Principals Velvillie og 
Tillid, hvortil Hans senere Forhold ikke gjorde Ham 
fuldt vcerdig, den Anden, M. W in th e r , der havde 
vceret Efladronskirurg i Odense, hvilken Stilling Han
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mistede paa Grund af flet Opforsel og Uredelighed, 
kom jcevnlig i Bogladen og havde benyttet denne Gang 
paa en Maade, som, naar H em pel havde villet det, 
künde have havt meget stemme Folger for Ham. Begge 
erkjendte imidlertid deres Forseelse, og H em pel tilgav 
dem. Om disse Forhold findes interessante O'plys- 
ninger i H em pels  efterladte Papirer. Da de nu 
begge ikke blot optraadte som Konkurrenter til deres 
tidligere Velgjorer, men ogsaaiForbindelse med P r o s t  
lagde an paa til deres egen Forherligelse at nedscette 
celdre Blade, kom H em pel i Harnisk og benyttede 
Leiligheden til at antyde for Publikum, at Han havde 
Trumfer paa Haanden, som de allierede unge Kon
kurrenter vist ikke gjerne saae blive udspillede. Og H. 
tog Heller ikke feil; E lm q u is t svarede paa en und- 
skyldende Maade, og de Andre tav stille. Forresten 
kan det ogsaa nok vcere, at H. med ikke synderlig 
Glcede var Vidne til, at der fremstod flere nye Blade, 
der havde et godt Greb paa at tiltrcekke sig Opmcerk- 
somhed. „Aarhus Avis" havde saaledes Korrespon- 
denter i Kiobenhavn, hvoraf den ene var P r o s t ,  der 
meddelte Bladet Smaanotitser, der, endskjont de ikke 
havde andet Vcrrd, end at de pirrede Nysgjerrigheden, 
dog gjerne lcestes og derved staffede Bladet Udbredelse. 
Denne Opfattelse finder Stotte i folgende Sted i den 
omialte Erklcering: „Hvad nogle Stroe-Notitser fra 
Hovedstaden angaaer, da kan der, ved vor periodiske 
Litteraturs ncervcerende Frugtbarhed*), ikke af Privat- 
Korrespondence blive stört andet Udbytte at opsanke, 
end Ammestue-Eventyrer og Gadehistorier, hvorfor det 
ikke lonner sig at salarere Nogen."

*) Hvor ringe denne Frugtbarhed ligeoverfor vor Tids Blad- 
litteratur var, vil fremgaae af folgende Oplysning: Z 
Aaret 1830 var der i Danmark udenfor KWenhavn kun 
13 Bogtrykkerier med ligesaa mange Aviser, nemlig et i 
hver af folgende Byer: Helsing^r, Slagelse, Aalborg, Vi- 
borg, Aarhus, Thisted, Randers, Horsens, Veile, Ribe, 
R^nne og to i Odense. Aviserne fra disse Bogtrykkerier 
udkom kun fra 2 til 4 Gange om Ugen, og det i et meget 
lille Format.

Med de andre Blade, som efterhaandew ere frem- 
komne i Odense og i de andre fyenske Byer, og hvoraf det 
celdste, „Svendborg Amtstidende", ikke er celdre end 
fra 1841, har Stiftstidenden sjcelden havt nogen 
Brydning. .

At ncrvne alle de LEmner, som ere blevne droftede 
i Stiftstidendens hundrede Aargange, vilde her fore 
for vidt. Dagens politiske Sporgsmaal have, siden 
S . H em pel overtog Udgivelsen, fordetmeste faaet en 
ret udforlig Omtale; Oversigten over den udenrigfle 
Politik og Begivenhederne i Udlandet var, som be- 
mcerket, den Del af Avisen, som S . H em pel iscer 
skjcenkede sin Opmcerksomhed, og Aargangene fra den 
störe Napoleons Tid og den grceske Frihedskamp inde- 
holde meget velstrevne og udforlige Meddelelser og 
Vetragtninger over den Tids störe Begivenheder og 
Rorelser. Men disse Artikler foranledigede naturligviis 
sjcelden nogen Droftelse, estersom de kun fortalte om 
fuldendte Kjendsgjerninger og vare et Udtryk for den 
Stemning, som deltes af Nationens Flertal. Ander- 
ledes var det med Omtalen og Bedommelsen af den 
indenrigste Politik og de stedlige Forhold og Tilftande. 
P a a  disse Omraader er der i Bladet fort mange For- 
handlinger, medens dog selve Redaktionen siden S . 
H em p els  Tid i Regten har forholdt sig passiv. S . 
H em pel derimod blandede sig meget oste i Polemiken 
og skrev i Stcendertiden ikke faa Artikler, hvori 
de gjcerende Frihedsideer drostedes, men Han var i de 
fleste Sporgsmaal paa de Konservatives Side; Han 
holdt saaledes paa Laugene og takkedes derfor paa for- 
skjellige Maader af sine Vcelgere, Odense Bys Borgers. 
Som en varm Ven af Oplysningen talte Han saavel 
i Avisen som i Stcendersalen de fortrykte Skolelcereres 
S ag  og lonnedes derfor med Takadresser fra en stör 
Mcengde Skolelcerere i Fyens Stift. — Polemiken 
künde dengang sjcelden frigjore sig for Platheder og 
grove personlige Udfald, og saadanne Kjcevlerier kry- 
drede tidligere ncesten hvert andet Numer, men det 
lonner sig ikke at opfriske Mind'et om dem; en los 
Tankegang med Spring til de mest forskjellige Sider 
er et Scerkjende ved disse Droftelser.
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V I .

NrudstM er og Untzidninger af Madets Indhold i de forste Uar.
Der er nceppe nogen bedre Maalestok for Ud- 

viklingen end Aviserne, thi de gjenspeile Tidsaanden 
og Rorelserne i Tidens Lob; allerede del Opsving, 
som Avislitteraturen har faaet i de sidst forlpbne 
hundrede Aar, er en Betegnelse for, at Udviklingen 
har vcrret stör og mceglig. „Fyens Stiststidende" 
er baade ved fit Bdre og Zudre en saadan Maale
stok, navnlig for Udviklingen i Fyen, men da det 
vilde fore for vidt ved Uddrag af Zndholdet at 
paavise dette for hele dette lange Tidsrum, fkal jeg ind- 
skrcenke mig til de forste Aar og kun medtage Noget af det, 
hvorved Forfljellen imellem nu og da stcerkest fremtrceder.

Af A a rg a n g e n  1772.
Z Nr. 1 hedder det i en Befkrivelse af Nyborg 

Amt: „Landbruget kan der ikke forbedres videre, end 
om Bonderne ved Prcemier künde anspores til at dyrke 
Klcever og Pateter." Z samme Nr. hedder det eud- 
videre: „Nogle Borgere i Odense har opbragt et 
Svensk Fahrtoy, som indtog Korn- og Feede-Bahre 
ved Münkeboe, for at fore dem til Gothenborg. Her 
i Landet er almindelig dyr Tid og intet at fallgiore." 
Der klages ogsaa over, at Kvcegsygen igjen havde be- 
gyndt at grassere paa Fyen. — Z Anledning af Dyr- 
tiden foreflaaer en Zndsender ikke at „celebrere" 
Helligaftenerne og at slaae Hundene ihjel, hvorved 
Han er vis paa, at der „vil bespares Underholdning 
for nogle 1000 Mennesker." Af et andet Nr. fees, at 
Folk gik over i Mil udenfor Byen for at afkjobe 
Bonderne de B arer, som vare bestemte til at scelges 
paa Torvet, og at Bonderne kun sjcelden kom til Byen 
paa Grund af Veienes Slethed. — Den 18de Zanuar 
bleve to Dragoner i Odense pidflede og brcendemcerkede 
i Panden, hvorefter de bragtes i Slaveriet. — Fra 
Svendborg bereites, at Smaakopperne bortrev mange 
Mennesker, og at Proesten, Hr. N ceraae, „resolverede 
selv at inoculere sine 6 Born, dog under Hr. Post- 
mester Hempel i Faaborg Hans Opsigt." (Det maa 
her bemoerkes, at H em pel, S . H em pels Fader, 
ogsaa var Lcrge). — Begivenheden den 17de Zanuar, 
S tru e n s e e s  Fald, berettes forst i det N r., som ud- 
kom den 31te Zanuar, og vakte ogsaa her stör Glcede, 
som yttrede sig ved Hoitideligholdelfen af Köngens

Fodselsdag den 29de s. M. Z Beretningen herom 
hedder det: „Udi den Kongl. Post-og Stations-Gaard, 
hvilken med Lys i alle Vinduer fra overst til nederft 
var illumineret, forsanrledes et fornemme Selstab, hvor 
Pauker og Trompeter lode sig höre. Der spistes et 
veltillavet M aaltid, hvorved blev ihukommet Hans 
Kongl. Majcestcet Kong Christian den Syvendes aller- 
hoyeste Skaal med de allerinderligste og alleroprigtigste 
Onsker og Forbonner, under Losning af Metal-Canoner 
med 27 Skud." Endvidere hedder det i Beretningen: 
„En faltig Feldbereder uden Molleport yttrede og sin 
Glcede, ved at skyde med sin Flindt hver Gang Ca- 
nonerne losnedes, og havde tillige en Hoben Drenge 
samlet, som hver Gang raabte: Hurra! Vivat Kong 
Christian den 7de!"

Z Nr. 7 fortcelles: „Odense Borgere med Rei
tens Betiente inqvirere omkring paa Landet for at 
hemme den odelceggende Landprang og have alt fundet 
nogle Oplager af Fedevahre." — Som ret betegnende 
for Fattigvcesenets Ordning berettes: „For at ikke 
Uvcerdige skulle bettle og for at skaffe Folk mere Roe 
i deres Hufe, er der bleven besteint, at Byens Stodder- 
Konge, hver Loverdag Morgen samler alle Byens 
Fattige, og naar de ere samlede, da gaaer Han med 
dein i eir Flok fra Huus til Huus. Scetter nogen af 
de voxne Bettlere sig til Modvcerge, da flal harr strax 
scettes i Hüllet paa Band og Brod." — Z en Lovtale 
over Köngen kaldes Han deir „kydfle Joseph, som lever 
endnu." — Der anbefales en nylig udkommen Bog, 
som leerer, „hvorledes man med Fordeel kan forfoerdige 
adskillige S lags Oste oL Sm or af de saa kaldede Pa- 
tetter eller Catofler; iligemaade at lave deraf en an- 
genem Caffe." — Gode Gjerninger udbasunes i stcerke 
Udtryk, iso r̂ ved Dpdsfald; saaledes siger Redaktionen 
mn en afdod Kone i Odense: „De oeldste Folk udi 
S t. Hans Meuighed bevidner, at denne Salige har 
fra sine unge Aar og til hendes fkrpbelige Dage, vceret 
den flittigste Kirkegioenger der i Sognet, aldrig forsomt 
Bpli- Uge- Skriste- Sondags og andre Helligdags 
Proedikener." — Om en Preest i Sonderby ved Assens 
fortcelles, at Han havde holdt en Proediken, hvpri Fol
gende forekom: „Naar Z Sonderbyer feer Prcdstens 
Korn i Marken, siger Z: Kors! hvilket stipnt K ^ r

4 ^
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Proesten har. Men Z Synderbye-Syndere betcenker 
ikke, at Prcesten paa sine Knce takker Gud for hver 
Regn-Draabe, ja staaer op af Sengen om Natten, 
tager sin Nathue as, lader det regne paa sin fkaldede 
Zsse, og takker Gud for hver Draabe, men da ligger 
Z Synderbye-Syndere i Syndens Sovn." — Den 9de 
Ju li blev en Person for begaaet Tyveri pidsket til 
„Kaget", som stod paa Fiskertorvet, og den 3die Oktober 
bare tvende „Mandspersoner den Spanske Kappe, med 
Trommer for sig igiennem Byens Gader, fordi de 
havde slaaet en Koe, der var gaaet ind i et fremmed 
LEvret, at den dode."

Z et Forflag til Hesteracens Forbedring hedder 
det: „Z hver Landsbye findes 5 ä 10 Hingste, hvoraf 
nceppe 1 burde tillades at bedcekke." Der foreslaaes 
derefter, at Prcesten holder en Hingst for sin Menighed, 
og at Herredsfogden og et P a r  andre kyndige Mcend 
een Gang om Aaret estersee, om Hingsten en forsvarlig. 
— Z det Nr., som udkom den U te December, hedder 
det: „En Deel af Bcesterne gaaer endnu ude med 
andet ungt Qvceg." — Z Nr. 51 lceses en Opfordring 
til at fremkomme med Forslag „til det forfaldne Odenses 
Opkomst", og Zndsenderen tilstiller Adressekontoret 5 
Rd. til Belonning for det bedste Forflag, som maatte 
indkomme.

Af A a rg a n g e n  1773.
En Mand „erbyder sig at giore saadanne Forflag, 

hvorledes en Landsbye kan omvexles til en flion Kiob- 
stad, og det med ringe Umage og Bekostning". — En 
lcerd Undersogelse af Professor R a n n e s t ad om, hvor- 
vidt der fandtes Tiggere i Apostelkirken, gaaer igjennem 
flere Numre. — Der meddeles „En Znstrux eller Bye- 
Lov for Refsvindinge" af Eieren til Zuulflov, Frederik 
B a g g e r , hvori det blandt Andet hedder: „Zngen 
Dreng maa nyde Karls Lon, forinden Han for Her- 
flabet har aflagt Prover paa at binde Strpmper eller 
at spinde." „Den Karl, som entholder sig fra Tobaks
rogen og Brcendeviin, flal foredrages andre til Gaard- 
fceste." — Den 15de Zuli bleve 4 Ryttere med deres 
Koner for begaaede Tyverier afstraffede faaledes: De 
To, A hrend  og F le isch h au e r, bleve pidskede til 
Kaget og brcendemcerkede i Panden, de to Andre, B o h 
lä n d e r  og Q v a n s ,  flulde i to Dage, hver Dag 12 
Gange, gaae Spidsrod igjennem 200 Mand, hvilket 
blev sat lige med Livsstraf. Derefter flulde de alle 
Fire paa Livstid arbeide i Nyborg Fcestning, de to

iblandt „cerlige" og de to iblandt „ucerlige" Slaver; 
to af Konerne flulde, to Dage i Rad, pidfles paa 
Hovedvagten og derefter gaae Ire Dage i „Fiddelen", 
hver Gang to Timer. Det var i Regelen de hvervede 
tydfle Soldater, som begik Tyverier og andre grove 
Forseelser. — En Beretning om dette Aars gode Host 
flutter faaledes: „Det var at onfle, at alle de, der 
have Kom at scelge, vilde takke Gud for den störe 
Velsignelse." — Den 19de September blev en „Mus- 
qveteer" ved Navn W itz thurm  stukket ihjel paa Ny
borg Kirkegaard af Underofficer W eise, som siden 
blev halshugget og lagt paa Steile. — Z dette Aar 
dannedes et Fifleriselflab til Fängst af de mange Fifl, 
som flulde findes i Odense Fjord, men oplostes snart 
igjen, og Aktioncererne tabte deres Penge, men, siger 
Beretningen, „deri vare Scelhundene Skyld, som for- 
jagede Fiflene."

Af A a rg a n g e n  1774.
Der droftes, hvorvidt man bor afflaffe Gilderne 

paa Landet; af Droftelsen fees, at der ved et almin- 
deligt Landsbybryllup gaves folgende Retter: Sodsuppe, 
Kalvesteg, Grisesteg, Honsesuppe, roget Skinke og Klip- 
fifl. Om Suppen hedder det: „den kan man gjore 
saa lang, som man vil." Til Degnen og Prcesten 
kjobtes to lange Kridtpiber, til de andre Gjcester kortere. 
Forsvareren af Gilderne siger: „Man flal ikke mis- 
unde de Stakler en saa sjcelden Fornoielse; i det dag- 
lige Liv have de det som Trcelle"; Han, som taler for 
at afflaffe dem, flutter med at opfordre „den hoie 
Ovrighed" til at forbyde disse „Mdegilder, som ikke 
levne noget til Hverdag." Denne Opfordring blev 
ogsaa esterkommet ved Forordningen af 20de Zanuar 
1783, som Händler om „Overdaadigheds Zndflrcenkelse", 
og som, meget lovprist, helt gjengives i Avisen; i denne 
mcerkelige Lov hedder det iblandt mangfoldige andre 
Latterligheder: „Bonderne maae allene bcrre de ge- 
meene Bonde-Knapper"; „Tjenestepiger maae ikke bcrre 
Oren-Ringe"; „Enhver Timer, som overbevises om, at 
lade sig af en Friseur frisere, flal i Mulct for hver 
Gang betale 4 Rd." — Der klages over, at der paa 
Landet kun findes faa eller flet ingen oplcerte Zorde- 
modre, at „uringede" Svin allevegne omrode Zorden, 
og at Markerne ere oversaaed^ med Sten. — Der 
droftes, om der ikke ogsaa bor svares Tiende af Kar- 
tofler, „som nu begynde at blive almindelige." — Z 
et Stykke om de forfljellige Gjodninger hedder det..
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„Den beste Giodning er den, som falder fra Studene, 
iscer naar de faaer Korn, saasom i Zylland, som gaaer 
heelt igjennem." — Zeg har sagt i Zndledningen, at 
Begivenheder i adelige Huse bleve af Redaktionen ud- 
basunede i hoie Toner; jeg skal give Lceseren et Begreb 
derom; i eet Numer findes saaledes folgende Meddelelser: 
„Z Mandags blev den hoie Mariage imellem 8 .1 .  Hr. 
Major von Brincken og Froken Gramboe fuldbyrdet 
paa det hoi adelige Herrescede Sandager-Gaard"; „Z 
Tirsdags Eftermiddag Kl. 2 Slet nedkom hendes Naade 
Frue-Grevinde af Knuth til Gyldensteen med en uug 
Zunker-Greve til det Hoigrevelige Huuses og mange 
fleres Glcede." Men det er dog iscer Lovtaler over 
Afdode, som fylde Aviserne fra den Tid; den hele 
lange Zndflrift paa Gravstenene bliver gjengivet og er 
sat paa samme Maade, som den staaer paa Stenen, 
hvorved den oste fylder to Sider i Bladet, og derefter 
kommer saa Redaktionens eller en Indsenders Lovtale; 
jeg flal her gjengive et Brudstykke af Prcesten K eh le ts  
Lovtale over Sophia R osenkrantz: „Enten var D u, 
eller ingen dydig. Din Engle-Dyd skildres ey vcerdig af 
os Uvcerdige. Bod Pligt ey at tale, vi ville tie, for 
ikke at fordunkle Dine Dyders Mre. Dine Dyders 
Roser gave en yndig Lugt og en fyndig Frugt for 
Kiendere, de flette Dig en cevig og uforvisnelig Wre- 
Krands. Du selv var saa ydmyg, at Du blev mindre 
end intet; Du var Adelig og dog Menneske" o. s. v.

Af A a rg an g e n  1775.
Da et Forbud om, at Landsbyslagtere ikke maatte 

bringe Kjod til Torvs, blev omgaaet derved, at de lagde 
det ind hos Folk i Ncerheden af Byen, hvor saa Kjo- 
berne fra Byen hentede det, blev det tilladt Byens 
Slagtere ogsaa at „attrapere" saadant i Huse udenfor 
Byens Jurisdiktion indlagte Kjod. -  Z Anledning af, 
at der ved Udgravning i Nonnebakken ved Odense var 
blevet fandet en Solvring, siger Bladet: „Maaskee 
har denne Ring vceret Odins eget Armbaand", og ved 
Fundet i Somose af „en lang Steen, tilsleben flad og 
skarp i den ene Ende", siges: „Denne Steen har vist- 
nok i de celdste Tider vceret brugt til et Krigs-Gevcrhr, 
maaskee af Odin, som her havde sin Flaade liggende; 
Stenen fortjener at slibes skarpere og kan da bruges i 
Kiokkenet." Oldsager bleve ikke opbevarede. Denne 
Aargang indeholder historiske Stykker om de gamle 
Nordboer; i et af dem staaer: „Hvor begierlige de

have vceret efter at doe, kan blandt andet fees af det 
Laug, som blev kalbet Fostbrodre-Laug."

Af A a rg an g e n  1776.
Denne Aargang har en mcerkelig Begivenhed paa 

hver Dag i Aaret, men denne er oste meget lille, som 
f. Ex.: „Den 27deApril: Kronprindsen erholder 1745 
en Carrausel", „Den 4de August: Christian den Fierde 
beseer 1644 sine Folhopper." Om Festlighederne paa 
Köngens Fodselsdag hedder det blandt Andet: „Magi
straten med Borgermesteren i Spidsen kiorte i et stört 
Kaneoptog igiennem Byens Gader med Pauker og 
Trompeter for og Valdhorn bag." — Gründen til, at 
Bandet i Byen havde faaet en Afsmag, angives at 
vcere, at Gjodningsbestanddelene af de 400 Koer, som 
grcrssede paa Marken omkring Roers Dam, skylledes 
ned i Dämmen og fortes i Renderne ind i Byen. Til 
Trost bemcerkes: „Dette kan vel ikke endres." — I  en 
Artikel om Tilstanden i Landet hedder det: „Bonderne 
ere sorarmede; deres Hartkorn er betagt med noesten 
utallige Afgifter. Vi have ikke Penge til almeennyttige 
Anstalter; Munkene opbyggede vore Kirker, vi kan 
ncrppe holde dem vedlige, enten tager man Taarnene 
af dem, eller de ere Faldefcerdige, for Blye lcegger 
nmn Tegl" o. s. v. „Det kan ikke hielpe at strive for 
Bonden, thi Han kan ikke lcese." „Best ikke at tcrnke, 
naar man künde lade vcrre, paa al den Jammer og 
Elendighed baade paa Landet og i Kiobstcederne." — 
Z et Stykke om „Skoleholdere" paa Landet siges: 
„Zordegods Eiere burde give Skoleholderen Znstrux, 
hvorledes Han i alle Maader skulde forholde sig med 
de unges Underviisning." — Z en Beskrivelse af et 
stcerkt Tordenveir ved Bogense hedder det: „Heele 
Truge af Lynild faldt ned fra Himlen." — Z An
ledning af, at der lob en Zagt af Stabel ved Assens, 
bemcerkes: „Z 100 Aar er intet Skib blevet bygget 
ved Assens." Ved Aflobningen blev der affyret tre 
Skud med den tolvpundige Kanon, som Svenskerne 
havde esterladt 1659, og som 1744 blev gjenfunden i 
Sandet.

Af A a rg a n g e n  1777.
Z Anledning af Köngens Fodselsdag var der dette 

Aar ikke blot som scedvanlig Bal paa Raadhuset af 
Borgerskabet, hos Gjoestgiver Kyhn af Adelen, men 
ogsaa af „Byens vcerende Skriverkarle med Stadens 
fornemmeste Zomfruer." — Om en Fest i Assens

4*
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meldes Folgende: „Det synes billigt, at den 7de Zulii 
ikke med Uagtsomhed bor forglemmes, estersom den er 
oen 7de i den 7de Maaned i Aaret — 777, og Hans 
Majestcet er i Ordenen den 7de og haver i dette Aar 
opfyldt fire Gange 7 Aar. Disse Syv er idag med 
inderlig Glcede og Fornoielse celebreret ved et kjcerlig 
Scelstab udi Gicestgivergaarden." — En Artikel Händler 
om, hvor let Modre og Ammer kunne lcegge deres 
Born ihjel, viser en Tegning af et Apparat, som fkulde 
forhindre dette, og opmuntrer til at bruge dette, „fordi 
Jndfodsretten nu sikkrer Landets Born Laildets Em- 
beder." — Der fortcelles, hvilken W re der var bleven 
viist „den gamle Jörgen Kaarsebjerg" ved, at en Ju- 
stitsraad „havde behaget til Fods" at tage Hans for- 
trinlige Drift i Oiesyn. — Der bereites, at tre Falsk- 
myntere vare domte til Doden, men at Dommen blev for- 
mildet derhen, at kun den Ene fkulde lide denne S traf, og 
at det ved Terningkast fkulde afgjores, hvem der fkulde doe. 
Han, som kastede fcerrest Dine, blev henrettet udenfor Kjo- 
benhavns Vefterport den 7de Oktbr. Dette var omtrent 
„for Smed at rette Bager." — Der fortcelles, at en Rytter 
i Svendborg, som havde hcengt sig, fkulde af „Nat- 
manden udslcebes", men denne formaaede en ikke ganfke 
cedru Arbeidsmand til at gjore det, med Loste om 
Taushed. Det Skete blev imidlertid bekjendt, hvorover 
Arbeidsmanden „geraadede i Desparation, hvorudi Han 
siar Halsen af fit ene Barn." Tililende Folk forhin- 
drede Ham i at gjore det Samme ved fit andet Barn 
og sig selv. Han erklcerede nemlig, at Han havde taget 
denne Beslutning, forat Han selv og Hans Born ikke 
fkulde gaae for „ucerlige". Rakkeren og Skarpretteren 
ansaaes nemlig for ucerlige, og Ingen vilde have Om- 
gang med dem.

Af A a rg a n g e n  1778.
Den 27de Februar blev en Negerinde dobt i Faa- 

borg Kirke og kaldet Juliane Marie. I  denne Anled- 
ning findes i Bladet et latinsk og to danske Digte, der 
mere besynge Dronning Juliane Maries Dyder end 
selve Begivenheden. — Jgjennem flere Numere gaaer en 
Artikel om det mennefkelige Legemes Bpperlighed, hvor- 
med Hensigten er at vife „Skaberens allermiskundeligste 
Niisdom." I  denne Artikel hedder det blandt Andet: 
„Lader os tage den best udpyntede Dukke; vi kunne 
dog ikke bringe den saa vidt, at den af sig selv kan 
giore en enefte Reverents." — I  en Anbefaling til 
en nylig udkommen Loesebog siges: „Man formoder.

at de Herrer Proprietairer ville anvende en Asiens 
Kort-Penge for at berige deres underlagde Skoeler og 
Ungdom med samme Bog." — I  en Artikel hedder 
det: „Almuen har en ganfke anden Natur end andre 
Folk; den lader sig beftemme af Naturdrifter, vi andre 
af Fornuften. Almuen har kun een Dyd, nemlig Taal- 
modighed, men denne findes ogsaa hos de dummeste 
Beefter. Dersom Almuen er cedruelig, retfcerdig, troe, 
gudfrygtig, da er den alt dette, uden at estertcenke, 
hvad Nytte den fkal have deraf. Det er kun den 
mennefkelige Gestalt, som lader os fee Mennefker i Al
muen." — Det samme Numer, hvori denne Artikel 
findes, indeholder en Plakat om, hvorledes der i Frem- 
tiden fkal forholdes med Svin, som gaae lose omkring 
paa Kjobstcedernes Gader og Marker.

Af A ä rg a n g e n  1779.
I  en Forordning om Konsumtion bestemmer en 

K, hvormeget der i Konsumtionsafgist fkal betales af 
Brudefolk, for Vielsen maa finde Sted. Borgermester 
og Raad i Odense befaler, at alle Baglaager og Jnd- 
kjorsler skulle affkaffes, forat Barer derigjennem ikke 
fkulde blive indsmuglede. — Om en Forbryder ved 
Navn Lars Jensen indeholdes der udforlige Medde- 
lelser, hvoraf Jndholdet er: Esterat Han var brudt 
ud af Slaveriet i Nyborg, blev Han hvervet som preussifk 
Soldat, deserterede, blev saa Ladefoged paa Frydensdal 
i Sjcelland, derefter Skoleholder paa Falster, saa Vcegter 
i Lyngby, rendte der fra Kone og Born og levede saa 
her paa Fyen sammen med et Fruentimmer, med hvem 
Han avlede fem Born, og deraf drcebte Han det ene, 
og „derfor maatte Han lide"; Haand og Hoved bleve 
huggede af Ham ved Svendborg. — I  et Stykke, hvori 
der gjores gjceldende, at „Markernes Velsignelfe drager 
et Overflud af Fodfler efter sig", siges: „Det smukke 
Kions Frugtbarhed udnrcerker sig for ncervcerende Tid 
paa en scerdeles Maade. Personer af alle Stcender, 
som have levet endeel Aar i Wgtestanden uden Born, 
fee deres Haab krönet i disse Tider." — Odense Gym
nasium roses for den Skik, at det har begyndt med at 
lade Taleic paa Köngens Fodselsdag blive holdt paa 
Dansk; disse Taler kaldes i Modscetning til de latinfke 
„borgerlige Taler". — I  en Beskrivelse af de forskjel- 
lige Tobakker ncevnes ogsaa „Jomfru-Tobak, saaledes 
kaldet, fordi den ligesom en Jomfru er mere gelinde 
l Lugt og Sm ag", og „Soldater-Tobak, som kaldes 
saaledes, fordi den lugter mere stinkende end al anden
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Tobak." — Den 3die September var der en stör Fest 
i Ulbolle i Anledning af, at 6 Gaardmcend fra denne 
By paa Enkedronning Zuliane Maries Fodselsdag vare 
blevne frigivne fra Odense Tugthus. Hvorfor de vare 
komne der, siges ikke, men formodentlig have de ikke 
kunnet prcestere, hvad de flulde, til Herremanden.

Ä s A a rg a n g e n e  1780  og 1781.
Z en Artikel ftndes folgende i sproglig Henseende 

ret mcerkelige Scetninger: „G em een ligen  opsoge de 
chinesifke G ä r tn e re  ligesom vore M ah le re  de ä u 
gen ernste Steder; saadanne Hanger findes ved N a- 
schorv og ved S ch lesw ig ."  — „Med en nylig op- 
funden Glas-Flindt kan der fyres ligesaa gesv ind t 
som med P u lv e r  Gevcehr." — Nr. 46 begynder med 
et langt svulstigt tydsk Digt til „der Erb-Herr zu 
Raunholt, Seiner Hochwohlgebohrner Exellence Ge
heime Rath Ehr. Sehestedt Zuul" i Anledning af Hans 
Bryllup. — Z Anledning af den gamle Rektor Soren 
Anchersens Dod er Avisen igjennem flere Numere fuld 
af latinske, tydfle og danske Digte; Overskriften over 
et af dem er saaledes: „Matte og afbrudte Tanker ved 
vor Skoles tabte Anker, Hoycedle og Velbyrdige Hr. 
Soren Anchersen, som den 16de April 1781 airkrede i 
den evig trygge Havn, hvor Han, lüg den opstigende 
Soel, fkal flinne igiennem alle Evigheders Evigheder." 
— Under Overflrift „Politik" meddeles, at man nu 
i Hessen dritter Kaffe Ire Gange om Dagen, men da 
Regjeringen havde fundet, at det tcerede for meget paa 
Nationalvelstanden, havde den udftedt den Befaling, at 
ingen Kjobmand for Fremtiden maatte scelge et eneste 
Lod Kaffe til „ordinaire Personer." — Z en Artikel 
om den hoie Alder, som Menneskene opnaaede i Be- 
gyndelsen,angivesAarsagernedertil saaledes: I. „Varme 
og Vcedfle var da ordentlig blandet, eftersom Dtenneflet 
saa nyligen var kommen fra Skaberens Haand; 2. der 
nodes ikke saa megen Miflmafl, som nu er brügelig, 
man finder ikke, at Adam, ja end ikke Abraham har 
fornoiet Maven med Biretter; 3. Urterne vare da i 
deres fulde Kraft, forend de udskylledes og svcekkedes 
ved Syndfloden." — I  en Artikel om „Urters og 
Rodders Torrelse", der gaaer igjennem mange Numere 
og V-iser, at Redaktoren var Apotheker, siges om Salat«. 
„Man bor ikke spise nogen Stei uden Salat, ja man 
burde kun spise S tei for Salatens Skyld, thi saa stk 
man ikke Colik. Hvormeget skulde S a la t jkke künde

virke til Feldts, og endnu mere til Soes, som til 
Indien!"

En ikke ubetydelig Plads er der i Aargangene 
indtil 1797 givet til Anekdoter, Zndfald, moralfle For- 
tcellinger og andre lignende kortere Meddelelser, som dels 
flulde more, dels belcere; men mange af disse, iscer 
fra v. Westens Tid, ere hverken fljonne eller my- 
ralfle, ja enkelte ere endogsaa af et saa uscedeligt 
Zndhold, at de ikke kunne gjengives. Af disse „Blan- 
dinger" flal jeg meddele en Fortcelling, der kan 
tjene til at belyse et P a r  Tilstande paa hin Tid: 
„Z det Forste efterat Pontoppidans Catechismus var 
indfort i Skolerne, holdt en Prcest paa Landet i 
Sielland, som var ivrig i sit Embede, meget over, at 
Land-Soldaterne, som hver Sondag exercerede ved 
Kirkerne, bleve tilstede efter Tienesten for at overhores. 
Officeren, hvis Opsigt Exerceer-Pladsen var betroet, 
var ei mindre ivrig for Köngens Tieneste, men som en 
Tydfler forstod Han ikke Bogen og Examinationen og 
var meget vred paa Proesten for det Ophold derved 
fleede i Exercisen. Engang en Sondag, da Han havde 
Mandflabet ved Kirken opstillet under Gevcer, kom 
Köngen uformodentlig forbi, og Officeren lod Mand
flabet sallutere og manovrere for Majestceten. Köngen 
tog det meget naadigt op og gjorde Officeren den Com- 
pliment, at Han var ret vel fornoyet med Hans udviste 
Flid. „Deres Maseftcet!" — sagde Officeren paa Tydfl 
— „det er ikke saa got, som de künde giore det, men 
det konnner deraf, at Prceften har en Bog, som Han 
vil, at de flal leere udenad og overhores i , og derved 
spildes Tiden fra Exercisen." „Hvad er det for en 
Bog?" sagde Köngen. „Der er", svarede Officeren 
stammende, „det er, naar jeg ikke tager feil, Pontius 
Pilatus sin Catechismus.""

Zeg flal flutte disse Uddrag med Gjengivelse af 
det Stykke, som sortceller om Adressekontorets og dets 
Trykkeries Flytning den 20de Zuni 1786; det lyder 
saaledes:

„Man kan nu have den M re at melde, at jeg i 
disse Dage har flyttet mit Trykkeri op i min, af Hr. 
Etatsraad v. d. Maase tilkjobte, udi Overgade, lige 
for Hr. Kiobmand Riissing, beliggende Gaard" — 
den gamle Fattiggaard, nu tilhorende Bomuldsfabrikant 
Dcenkes Arvinger —, „hvori jeg, i Forventning af det



30

hoistcerede Publicums stedsevarende Bevaagenhed, An
drst og Understottelse, har med megen Bekostning, for 
samme indrettet beqvemmelige Vcrrelser i Sidehuset; 
og nu til de billigste Priser, med alt, hvad did hen- 
horer, flal opvarte og fornoie enhver. — Astenen for 
Flytningsdagen, som var Tirsdagen den 20de Zuni, 
forsamlede sig endeel honette Personer her af Byen, 
af begge Kipn, saavel i som udenfor Rangen, paa 
Adresse-Contoiret, og behagede det Dennem at indvie 
Bogtrykkeriets S a l med et venflabeligt Bal. Ester 
gientagne Onsker og Skaaler for dette Bogtrykkeries 
vedvarende Fremvcrxt og Flor forlod det til Vertens 
billige Glcede saa fornoiede Selskab forft Hinanden Kl. 5

om Morgenen: Hvad Under dersor, om nu Qdense 
Adresse-Contoir med sit nybygte Bogtrykkeri staaer til 
Verden falder!

Eieren af Odense 
Adresse-Contoir og dettes 

Trykkeri og Avis."

Jeg har i alle Citater beholdt der: Retflrivning, 
som vedkommende Forfatter har brugt; derved er der 
fremkommet en Mcengde Uoverensstemmelser, der see 
ud som Skrive- eller Trykfeil, hvad de imidlertid 
ikke ere.

Ved Udgangen af Aaret 1871 var der folgende
Pe r s o n a l e :

Ved Aedactionen af „Fgens Stiftslidende": 
Z. C. D r e y e r ,  Udgiver.
I .  N. T. D r e y e r ,  6 »vä. xdil., Lieutenant.

Ved Fgens S tifts  Udresfecontoir: 
N. A. N i e l s e n ,  Bogholder og Kasserer.
C. H e m p e l ,  Fuldmcegtig.
L. V i l l a d s e n ,  Contoirist.
L. F. H a n s e n ,  Bud.

Ved Fgens StiftsöogtrM eri: 
Z. C. D i s t e r ,  Factor.

». S a l t r r r :
F. F. N ie l s e n .
H. Chr. Z. I b s e n .
Z. C. F. Z - r g e n s e n .  
P .  D i t l e f s e n .
Z. F. S o f e l d t .
N. Fred .  N ie l s e n .
P .  Z e n s e n .
F. W. H a n s s e n .
E. E. N ie l se n .

Chr. P e t e r s e n .
P .  Erichsen.

b. K r q k k r r r :

Ved Haandpresserne. 
P . L. Gornitzka.

Ved Hurtigpresserne. 
L. N ie l se n .
B a l d u i n  S p r e n s e n .  > 
F. C h r i s to p h e rs e n .

«. M a r k i n i i t :  
C. Linde.

L « r k i m g e :
r. S a t t r r r :  

H. P .  W arb  erg.
H. R a s m u s s e n .
H. J e p p e s e n .
R. A agaar d .

I». G r q k k e r :  
A. S p r e n s e n .




