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Dette års udgivelse fra Det rokar-historiske
Arkiv f or Ejby. konmune ,'Gulneåe
Eååå- r""
gamrnelt arklv" er skrevet af herr N.
9-t
Thordrup, _133e.r, efter studier :---år[ivetM.på

godset V/ed.e]Isb6rg.
0n- arkivet på wederrsborg kan det kortfattet
oplyses, . at- det runmer aikivat-i"" i"å mj-dten
af 16oo tarlet
lir adkonsf,dokumenter
i dag. De ærdstå-Lrcivar-ier
-pt
er hovedsageligt
skindoerganent, hvorinod komesponcancesåger
findes
---'
tilbage fra

nicien af lloo- tallet.
Af særl-iq betydning ka* cet rl'\rnss, åt 'rtrredellsbors6 *f,iv iltel Ec*-au-fr.este- eåå=Jliver,
helt el-l-er delviÅ er afr,everet err-er
til landsarkivet, men finoei-Åurråi-pådeponeret
godset.
De her nævate.cprysninger om arkivet på li,ederlser ned
kortfattede, ioet ar_
Pg"S
"ilj"-o,egeI
kivet i ar. hoider
årinøde i ri;;bt;-å";; der
vi1
blive lejlighed tir at bese dele"år--r,vååuii.uåiå.c
arkiv, samt høre mere on lvedeifÅUo=g"åg a"t"
arkiv.
For dette års ucgiver-se skylder Det iokalhistoriske arkiv her-IV. M. rnoi,orup ;;-";;; r,ak,
uden hans store _velvilje kunne vi iidce ha,,/e
udsendt denne udgivelså son optakt ti] årsruødet
i llusby.
Balslev, den Io.o!

.19?6
FD

fla et FamneLt arkiv.
Såfremt en v1s politiker i vor tid fik magt som.
han havde agt, .rille der utvivlsomt ske reformer
som end ikke hans tilhængere havde tænkt sig.
Uoen at skulle drage nogen egentlig sammenligning herned, skete der her i landet for godt 2oo
år' siden noget iilsvarende, dog uden at den pågældende fandi; sær1ig mange proselytter til hans
ideer, Iviandens navn var Struensee, hvis historie
rced det sørgelige endeligt på Østre Fæl1ed i København er så kendt r at det ikke nærmere skal omtales her.
At der i rnangt og meget burde ske ænclri-nger i den
daværence styreform erkendtes endog af flere ned
et nere praktisk uds;m. I det enevældige styre
meo den regerende rconark, der var ongivet af mere
eller mincre goCe råd6ivere, florerede et omfatiende "papirnusseri", soro man idag kalder dei,
hvortil der krævedes et stort antal embedsr,icnd
og skrivere. i{ange ekserirpler herpå kan nan i dag
finde i ce gainle arkiver', hvor aktstykker fra den
lid oinhandler sager, der for os synes ubetydel-ige
c?., nøjst lokalt prægede, og som behaadlet på høje;te 1:1 an c;r gået konrnandcvejen gennern rentekanmer
cg i;abi-netssekre'bær r:F til selve nonarken, for at
få- allernårligst tilkendegivelse og un<ierskrift af
Gul-nede blade
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Fra tYedell-sborg godsarkiv vil der i det følgende
bl-i-ve geng:-'ret uddrag af nogle aktstykker, Cer omlatter tiden L76o L7E2, netop i den tld hvor dra-

onkring Chr. VII udspilledesr 06 hvor Struensee6 reforrnpl-aner kon ti] udfoldelse.
Grevskabet Tedellsborg var i sidste halvdel af IToo
'ba1let af betydelig ornfang. Besiddelserne p5rænsede
i vest til ilindsgavls jorder ved luiiddelfart og i
øst tii godset Billeskov, som i 1777 blev erhvervet
af g::ev Fr. I'vedell- til grevskabets konplettering.
Indenfor dette ornråde ejede man ikke minore end 7
kirke:', nenlig: Ganborg, Udby, Føns, Balslev, Øtslev, Husby cg [anderup. Til disse kirker havde
Ereven på Viedellsborg "ius patronatus" d.v.s.
iraldsret ved ansa;ttelse af pr"æsterr oB skulfe endn:ae'b

III.V. Til dette
viclcre vedligeholde kirkebygni-lgergrevskabet.
De tl
kirketiender
f år,nåJ- tilfal-dt erlle

ovenna-'vnte i<irker er iiag selvcjende, ncd uncitagelse af Husby kirke, der stadig ejes af VJedeilsborgr oB son i generati-oner har været sle,gtens
egentl-ige farniliekirke, I to gravkapeiler oå hver
side af kirken s'i;år f stensari:ofager, alle ned
nedl-enner af den iiledel-lske slægt, desuden fiades
der et faniliegravsted på selve kirkegården.

Iiusby irj-ri.-e der ejes af grevskabet Viedel] sborg.
Udcver gr'e'rskabets besi-ddelser på dei fynske onråde tilhørte de to Øer l lillebælt, Srandsø og
Bågø Hedellsborg gods. BPagø blev erirrrervet eilgang
i 16oo tallet og blev ai-stået til selveje i 1916.
På Eranisø, der stadig hørev under' 'l'/eCel-'l sborg ,
bceCe Cer j- I95o, i1 nennesker forcelt på I husstance, hovedsageS-igt besku,ft:-get ve,J ii,;.'rrdbruget.
?å øen var der desuCen en lill e skole. fdag er'
der ingen fastboerrde nennesker på Øen1 raen skovog landbruget drives frendeles af folk fra l,tJedells-

borg gods.

t

Grcsning til slioleholcerens kreaturer i Gielsted
bJ"" '
Skrivel-se fra Cirr. \rfI til ','ieoellsborg i IlBo.
len gode skolenand i Gjelsted nå slkkert have fø:--t
sig sæ:iigt beære't , når elt strid on 5 td. land,
sor:i bl-ev a;:n til-j-agt I'ed ea forordningr €r b]evet
afgjort vec he nvendelse iil de'U Danske Cancellie.
Det berelies i sa.gen, åt efter fæl-] esskabet er b]evet cpiræ'.rei i Gjel-stecl by, er ti1 si<oleholderen
udiagt , tC. lanc]. rr1 gr':csning for hans kreaturert
son cre G-jel"sierj bynænC nåite afsi;å fra deres narfincler Cet nu for ret og biliigi;,
ker. Byn:r;noene
ai oe aidre 'reboere i siiol-edistriktei si^:al- betale
clen en år}ig goclgø;relse a{" t skiiling pr. td.
har'-i;korn for af ståe1se af jo:rden. Nogle af distriki,-e i:: bc'loere ni:g.Ler sådanl; ai efterkonine.
fer lrlages nu g.;nnelf. stifta.ntnand oE biskop til
aet resulterer i en skriveLse
hc;e::e iristanser, og''/II
frå seive i:oii6 Cr'.r.
"l)e Venders og Gothers...."
.ie r inclleoes ned "1,ror synder'lige gunst til.iornn'
05 : snørklede venoinger uoiedes sagens tråde.
S.'r:'i-''"'e.l-sen sl.uttei' sål.edes: ''Saa give vi Eder her:rec'l tiiki.en.le, a-b V:- eft,-'r nders cerhos g;orte
Jlr:esti-l J-:'.rr'3 al"iernaadj.gst irave fundoet for gorit.
at, sa:i.Nlige beboere, scn høre tii fcru.'inævnte G jeis"i,cc1 skc.;-ecisrrii:'; ska.l til forpligtede r'ære uclen
Tr-irrirril e.t be ta.l-e tii Gjei:rted b;re:nc:nd tre skilling
;rf cvell tcrrce rro.:rtkcun,, lor den 51r;:sni-ng, son cle i
cr,er'€s narke:: udiægge for skol.ehoideren i Gie lsted
l:ie k:iirrs l:r'eat':re:, oS orn nogerr skuf de vise sig
rnodv:lligen i at betale sarilne ? inaae ciet rred reitens
rri.dcel-s t'.'an3 uo';a6es. lerefter i Eder al-l-erulrderc-i.lnigsb have at rer;te, 3ef.3-l-ei:.des Icter gudl
iil:r'cvei på. vort sl-ot Freciensborg d. ')o. august 17'3o
Unoer vort Kongelige ilerand o6 Segl
t-:n;'isti-an Rex.
Sk:i-relsen har til slut følgende oå.tegning'af ra-adat, sriftarntnancl llenrich Bilie r_Odense: "Ifald Grevsiiabers bonde iens Åndersen i Lunge imod foi'nodni-ng
skulde finde sig noi'.ri1l-i6 iil at betale aa.rligt t
hvar'l han reitel-igen er piigtiS til Gielsted b]-enæ.ncl, han r1og, kan tr'ente, at det veC rettens nicclc:: tve.nX urrtl;es" .
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si'i På Bågø
i l?6? fandt der, iføIge et aktstykke fra arkivet,
et smugl-eri sted på Bågø. Det dre jede sig hverken
cn cigeretier el-Ier spiritus, nen derinod out aInindet:-g sal-i q soln de::.gang var ei såre vigtigt t
ja si-npelthen lirrsvi-gti-g produki i den Cagl:-ge husi:.oldning, ikke mindsi hos bønderne, idet salt ve1
kendva.r clet eneste konserveringsniddel man havde
I'Det
triestfra
Skrivel-sen
er
på.
itid.
den
s!:ab til
indiske og Guinæi ske General Tolrfkarmer" og stil-et
ti1 forvalter l,ieden på rledellsborg. Det frengår
heraf , st Control-leur liur-rsfel-dt, Fåborg og Strandccntråileur Bygraae har reccgnoseret på Bågø r c8
der. antruff et tvende vogne ltec saii r sa-ult niændene t
Ilans lauesen, Truels Nielsen og Laus Laueseri alfe
på Bågø tj-lhørende, "j:.';ilket hand melclero åt de ved
freinxi ideisen ikke haver benægtet" ' Det i-rengår:
sai slg lii
)'derligez'e af sa€len, åt nændene har Gene:'af
Toldåcavær[e og fjeraet den ene vogn. kanrneret afgør herefter sagen ned følgende kendelse:
"Ttri haver haad da, siden dette s::.itr s,ou ansees
f or 6 tønder, bør \riijre conf isqerci hos eierne f or
cer' lrgt a'i indcrive og tii toldere!1. r Åssens, som
derorn idag er nærmer'trj ordre ti-liagt, åt betal-e
føi'e b saliets va:r'di, soin ansætbes tii 2 R'J,. å tønde,
d.erna:st tolden deraf t son af Liineborgsali=9 Rd. Y
sk,., hvortil forhøjelsen sor.1 sanne kunde været ført
ned ei upriviligeret fartøj = li Rd. 7, sk., er 14
Rd. )t sk., der foruden * forhørjelse sorn fra anden
haand - , Rd. ,6 sk., 6iør Il Rd. 89 sk. consunpticnen = 4 r?d. 48 sk. og straf og bøder 2o procent
af værCi€rr = 12 Rd., med- 2 Rd. tB+ sk., sant angilrelse af toldseddels papiir = 9 sk. Da det iovrigt
for denne gang derved har sit forblivende; dog haver l:and alvo:'ligt at tj-lholde øeboerne, efterclags
ikke ai tilføje de Kongl' toldbetjente nogen ulemDe eller nodstand i deres loulige fometningr saa
irent de vil uncgaae den straf sora Told-Crdonancen
i- saa naade dictere".
Itlan nå så iråbe, at tolCeren i Åssens kunne finde ud
af oet lidt indviktede regnstykke. De Bågø urænd
havde kun at be'"lale.
Smugl
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Fuslcere

udi

l<onsten.
En sag af en heii anden irarakier
hei'i er iki:e afgøres a.i Ce io}:ale

fra 1781 kun.ne
insianserr rren
rnåtte i lighed ned de førns:vnte til København
for at blive forelagt landsfaderen.
Det frengår af sagens akter, åt der er opstået en
di-vergens nel-}en "Stadsniciquanten" i Odense og
herrema;ndene, grev I'ledell og baron v. liol-sten til
I-,angesø. Stadsmusikantens virke onfattede besynderIigt nok, ikke alene Cdense by, nen også et støme
ornråde i landdistrikterne, som altså strakte sig
helt til Billeschou ved Assens og Langesø. Formentlig har man syntes, a'b det var for besværligt at
forskaffe sig nusik den lange vej fra Odense, når
der til en el-Jer anden tejlighed var brug for folk,
der kunne traktere f iol- eller kJ-arinet, så nan tog
til ta]:ke ned lokale irrzBfter. I'Ien oette var altså
ikte tilLadt, idet den i:gi. priviligerede stadsinusikant ]ravde enei'et tii muslka.isk unoerhofdning
i s:-t si-st:'ikb, oE det: pågæIdende, iol:an iacob
Rebach senoie gennen s-biftantioanden err klage til
kcngen. llen løC således:
T-'i1

-.[.:onqen.

Det har allernaac:-gsi behaget tieres Kongelige
Lie..'rs-t- i den siaCsn:usikanten i Odense fcrundte besra'l ling r at bestenrne iei Cistrikt, livilket hand
er pligtie og eer berettiget til ar opvarte ned
fcrs.;ar1ig og beovenl nusique, hvor r'oruden hand,
iil ai; opfør'e rrusiquen i kirker, til at opva.rte
p:t leres kongelige l,.aysi og den iiongel-ige farrj-lies
-f ødsel-sdage, rig;ernes alnindeli-ge giæCes Cage r cg
vecj andre højtloligireasforsasrlinger' er forbunden
til stedse at \'ære forsynet meo lo la tZ i j-nstrurnental musiquen erfarne og vel øvede nusicus.
nt sådani antal, scnr er' und.er bestandig øvelse,
lor at nå frem til støæe fuidkomnenheder r konsten,
s].:a] underhcl-des og lønnes aI det som fortienes
ved musiquen. lien vi niaa alleunderdanigst k1a6end.e
andrage Deres kongelige hia;.rst., hvorledes grev
Tiedell til ,rieoellsborg, son iraver tilkiøbt sig
Billeschou gods., sou iør hørte til under Assens
ant og henlagt dei: under sit grevskab, og baron

I
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Holsten paa langesøe i- Odense a.mt have ladet forbyde deres underhavende at tage Stads-nusi-quanten
i.Odense til at opvarte ved de på grevskabet og
baroniet forefaldende brylupper og wærdskaber, men
lade sig betiene af fuskere, grevskabet dertil beskikke, hvor forraedelst den af Deres Kongelige
[tays'[ a]lernaadigst rneddel-te rettighed krænkes
og 7i tabe det betydeligste i vor retmæssige fortienste. Vi bede derfor allerunderdanigst at Deres
Kongelige I'(ayg,t ville allernaadigst behage ved
resdripf at tffale, at de som henhøre under det
til ståds-nusiquanttiensten i Odense lagde distriktt
06 forlange rnusique til deres vuærdskaber maa ikke
tåge andre end stads-musiquanten i Odense ! - son duTtil er berettiget, formedelst et allernaadigst meddelt udelukkende frihedsbrevt og at samqe i kiøbstæderne som la.ndsbyerne og paa landet boende r scsi
irolde brylupper uden rnusique ska] betale noge'b
vist i forhold af deres stand til stads-nusiquaaten.
A]lerunderdanigst
Johan Jacob Rebach,

Klageskriftet er dateret d. 29, septenaber 1ft31o
men først d. 10. august I7B2 får stiftantmand
Biil-e sagen tilbage med følgende påtegning.
Pro itlenoriål
Da music.anterne udi Odense og Nyborg i indkonne
memorialer have besværet sig over, åt Sreve lTedell
til V{edellsborg, som har tilkiøbt sig Billeschou
gods, dcir før hørte under Assens _q1!t og henlagt
det rinder sit grevskabo og baron Holsten, som har
oprettet sine godser ti1 et baronie, haver forbudt
dåres underhavende at tage stads-nusicanterne til
at opvarte ved forefaldende bryllupper og_ der inod
beskikket fuskere, som betåger dem deres levebrød.
Saa skulde nan tienstlig.anmode Deres Excell-ence
at vil]e tilkienciegive vedkonnende, at ved det t
at det eene gods er bleven til et baronie og det
andet lagt under et grevskab, bør i det rnindste
nurrærende musicanter ikke tabe noget af den
rett:-ghed. de forhen have.
Det K6ngelige D:inske Cancellie rd. 10. august ITB?

?

lund orff

Aagbard

Til

Geheime Conference Raad

Stiftartnand

Hr Henrich Bil-le
Der er en tydelig forskel i tonefal-det i ovennævnte påtegning, og den kendelse i foregående sag om
bonden, som nægter at betale til græsningen af
skoleholderens kreaturer i Giel-sted.
Det drejer sig i:er om personer "af siand" r oS greven af lVedellsborg sad utvivlsomt i en rnagtpositioDr son ikke uniddel-bart kunne ignoreres.
Struensee opretter Finantz Collegium.
BLandt de Cabinets-ordrer som Stru-ensee i en stadig strøn lod udgå fra det kgl. sekretariatr var
opheevelsen af Rente- og Genera] Tol-dkaruaeret af
B. juni I|?L veJ- nok den som rrakte størst harme.
Ved i stedet for at oprette ei Finantz Collegium,
"som har den almindelige bestyrelse af afle finantzsager, sant derhcs tilsyn roed al-le de personer,
hvis forretninger didhenhører" skaffeoe han sig
herved kontrcl over al]-e rigeis indtægier, herunder også Øresundstolden og norske tol-d" Det var
denne ændring, der i høj grad bidrog til, at
're1
hans fjender fra nu af søgte enhver lejlighed til

at styrte han fra sin magtposition.

Son bekenclt skete
hed på. I(øbenhavns

det ved den dranatiske begiven-

slot efter maskeballet den 15.

januar L772, kun ca. I måneoer efter at ovennee'rnte
crrbinetsordre var bl-evet udsendt.
I den IeCsagende føIgeskrivelse finder vi Struenseeå egenhændige underskrift, samt navnene på flere
af hans betroede nænoo deriblandt U. A. Holstein,
der var sØnnesøn af FreCerik IV., storkansler, og

son t'idligere amtmand i Tønderr DU var kaldt til
hoffet for at tiltræde overpræsidentembedet i Københa.vn.

N. lt. Thordrup

,./o

Dette hefte er udgivet af lokalhistorisk Arkiv
j- Ejby konmune i L97ø - trykt i 7oo eks.

Heftet sendes

som en
eningens medlemmer.

hilsen ti1 a]le Støttefor-

Det lokaLhistoriske arkj-v for Ejby

kommune

rnodtager arkivalier (papirer, kårt billeder o.1.)
af enhver art fra private, foreninger, virkson-

heder, forretninger, insiitutioner !1.v. til
bevariag for senere sIægter.

/t

