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er en liste. bestehen B y paa
FyenS Norblyst. I crldre Tiber stal den have
vceret af betydelig Storrelse og Anseelse, men
nu Hörer den til vvrt Lands mlndre Kjobstcrdrr.
FyenS Kyst ved Dogenie har i TiderneS
Lob stiitet Skikkelse, og alt i ManbS Minbe
har den undergaaet Foranbringer.
I sjern»
Tiber assalte Kaltrgaltet her en Bugt, hvlS
Kyster vare bedoekkede med Skov, som strakte
sig langt ind i Landet. I Dngten laa nogle
Smaaoer og Holme, som Fogrnle, Stego. G alo r;
den storste as Oerne. der omtrent laa i Bug.
tenS Midte, var brboet af Fistere. hvilket Fi«
sterleie var Begynd«lsen til Kjobstaden Bogense. Knay en halv M il bersra, ved en ira
Bugten indstarenb, smal B ig , laa Borgen
HarrebSlevgaald, der stal v«re opiort ior «n
ni Hunbrede Aar liben til B a r» mod de ven.
bist» Eorovere, og deboedeS ai HerredrtS Hovding. Denn» Borg laa hoit, og man havbe
derkra en vib Ndsigt over Kattegat, laa at

Fribytterne ei ubemoerkede künde gaa i Land
paa Kysten. Der fandtes to Indlob til Bor«
gen; det ene vest for Bogense ved Fogense, og
det andet sst for ved Stegs, og her var der
opsort ForstanbSninger. bestallende af nedrammede Poele og Volde as Jord og Stene. hvoraf
man endnn paaviser Levninger. Bogensehorte
den Gang under Harredölevgaard og var tilligenied denne Borg Valdemar den Stores pri«
vate Drstddelse I Aaret 1210 gaves Bogense
og HarrebSlevgaard Hans Dalter Negitse i
Medgist, da hu» cegtede den svenfle Kong Erik
Knudsen. Eftrral Kong Valdemar havde beseiret Venderne og derved beiriet Landet fra
disse rovbegjcerlige Sorovere. udviklede Fisterseiet sig mere og mere og blev tilstdst en Kjobstad. Den bekvemme Beliggenhed var Aarsag
i, at en Kjobstad maatte opstaa her; Vogenle
laa jo lige ved Havet med en bestyltende Borg i
Noerheben og med et stört Opland mod Ost.
Cyd og Vest. Det er sandsi-nligt, at Bogense
har saaet Kjodstabörettigheder i Begyndelsen as
det 13de Aarhundrede. hvilket begründe- ak et
Dokument, som den sonberjybste Herlng V a l
demar. der havde opkastet sig til Konge mod
Kristofser den Anden, udstedte 1327. og hvori
Han bekrönter de Neltighever. som hanS Kor
gjcrngere. de sorrigr banste Konger. havde givet
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Bogense. De efterfolgende Konger lige til Frederik den Tredie have stadsceslet ByenS Neltig.
Hetzer, dog maasle med Undtogelse af Frederik
ven Forste. Kristoffer as Baiern gav entzog
Dogense overordentlige Neltigheder. idet Han,
paa Grund as BefolkningenS „Troslab og villige
Tjenestes Skyld", stjcrnkede den Toltzsrihetz over
hele Landet, undtagen ved SkaaneS Hostmarkeb.
F v r ot lette Samkvemmet mellem Fyen og
Bogrnfe blev der ved en Dcemning gjennem
Bugten anlagt en Bei til Byen, men esterhaanden er Dugten og den smalle Big. der
forle ind til HarredSlevgoard. ved Havbundens
Hcrvning omdannet til Land; dog er Bugten
forst i dette Aarhundrede ved Jnddoemning helt
sorfvunden. og nu kjendeS det ikke lcenger, at
Bogense i crldre ^.ider har roeret en L).
Der er forstjeUige Mrninger om Oprindelfen til Byenü Navn. Nogle udlede det af
Bog. og Bogense slal da belhde Dogenes NoeS.
2: det NcrS, iom var bevoxet med Bogetrcrer;
Andre mene, at Navnet kommrr as bet gamle
nordisle Orv Dogr. 2 : Boven paa et Dyr
eller Albue eller Kncrboiningen paa et Menne,
fte. faasom Lonvet ftol have havt Form deraf.
Den Fvrmobning fremscetles ogsaa, at Bogense
slal vcere anlagt af Odins Con Bo og saaet
Navn esl«r Ham.

Sagnet iorloeller, at Bogense har vcrret en
anselig B y og havt en betydelig Udstrcrkning, ja
det sigrs endog. at Bogense har strakt sig ud
over HarredSlev og Toste, to Landsbyer. begge
beliggende
M il derfra, og at HarredSlevgaard slal have ligget i Byen. hvilket vist er
mindre sandsynligt. Bogense flal have udgjort
tre Ktrkesogne og havt syv Kirker. som man
flulbe anse for at voere en Overdrivelse; men
til Kirkrrne henregnedes ogsaa Klosterkirkerne
og de mange Kapeller, som i den katholfle Tib
i saa stört Antal fandtes i Byerne. T il Sammenligning flal anforeS. at i Midbelalderen havde
NoeSkilbe 28 Kirker. Viborg 22. Nibe 14. AarhuS 9. Foruden Hovedktrken. S t Nikolai, var
i Bogense S t. Annas Klosterkirke. S t. JorgeyS
Kapel. S t. GjertrudS Hospital, vor FrueS
Gildes HuS. til hvilke man i Historien finder
Spor. Alle disse Kapeller ere sorlcrngst sor«
svundne, kun S t. Nikolai Kirke er tilbage; den
er nu DyenS Kirke og flal voere bygget 1406.
Maafle har den alt vcrret til sor den T id .
men er da ombygget. Den ligger paa den hoie
Brink paa Nordstden af Byen. tcrt ved S tran 
den. og er en rrt smuk Korskirke. hviS Toarn
ligger i Osten. — S t. Annas Kloster, hvorsra der flal have fort en Lsngong til Wbelp.
blev siben omdannet til RaadhuS. I detteS
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Noerhed sindes en Have, hvor man har vpgra«
vet Ben as Menneflefleletter. hvilket tyder paa.
at KlosteretS Kirkegaard har vcrret her. Byens S t. Annagade har Navn ekler delle gamle
Kloster. — Forovrigt er Byen sättig paa
Minder fra oeldre Tiber, og man lrcrfser saa
godt kom aldrig paa Levninger kra Fortiden.
Om ByenS Udstrcekning mod Ost siger
Sagnet, at paa Tovegade, en Grund mellem Stegs
og TEbelo. der ved Lavvande er tsr, har en
ak ByenS Gader i Fortiden ligget. Paa denne
Grund og längs Kystrn der i Noerheden troekfer man paa Levninger as Mursten. hvilket
syneS at bekroeite Sagnet.
Der fortcrlles ogsaa om Tovegade, at denne Grund i
gamle Dage var en O og beboedeS af en
Konge. der her klal have havt stn Borg. Han
havde en Dotter, som Han lod indespoerre i et
Dur og bevogle as «n Droge; men en Havmand
droebte Tragen og bortfsrte PrindseSsen til
Havets Bund, hvor hun blev Moder tll flere
B srn . Omstder sank Oen bagefler PrindseSsen
i Havets Skjob; men as Borgen kjendeS endnu
ved lavt Bande dens rode Tegltag, og her paa
Tovegaden have nu Havmandens og PrindseS«
senS Bor» eller Borneborn derer LegeplabS og
opholde stg der undertiden i flere Doge.
Bogense skal ogsaa have strakt sig loengere
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ud mod den sydlige Side, og Tyrekrogstedet,
omtrent
M il fra Dye„. der i Almindelighed
kaldes Skrollrkroen, har ifolge Sagnet vcrrrt
Vyens sydlige Port. „Skralle" vil man nblebe
ai et gammelt nordist Ord, som betyder Led
eller Lukke; men det sigeS ogsaa, atKroenhar
taaet sit Navn efter en der boende Krokone.
som havbe en flraldende Stemme, hvilket bekrcesteö af crlbre Folk paa Egnen. — Ved Landeveien mellem Byen og denne Kro ligger Kappelsmollen, der blev anlagt 1517 med Kong
Kristian den Andens Tilladelse af tvende i
Dyen boende Mcrnd, Borgmester Morten Sorensen og Adelsmanden Klavs Eriksen; her laa
sordum E t . JorgenS Kapel, og Möllens Navn
minder nok som om et KapelS Tilstebevcerelse
paa bette Eted.
I flere af vor« Kjobstceder levede Adels,
mcvnd, og disse horte til den saakaldte Kjobstadsadel, der drev forfljellig HanbelSncrring;
de vare KjobstcrderneS
mest ansele Mcenb.
og as dem valgtes som ostest Borgmesteren og
Naadmcend. Skjondt de havde Adelsrettigbeder
og bencevnedeS „frie og frelse Moend", ansaae
Lanbadelen sig hoiere stillet og betragtede ikke
Kjobstadadelen jcevnbyrdig med sig. og den togeS
ei Heller med til Afgjörelsen af vigtige Anliggrnder, som angik Statens T a rv . I Bogense
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levede flere AdelSmanb, som horte til Kjodstadadelen, og vyenS Adelgade, den lcrngste
og smukkeste af denS 6 Gader, ilal have faaet
dette stt Navn. sordi de boede her. Den bekjendteste af dlsse adelige Fam ilier levede t Dogense i stre Slagtled; man antager. ot de enten
have dort, hvor..Trappen" ligger. eller ogsaa lige
over ior den Bei. som lsrer til Danegaarden,
hvor der er Restauration, men Gaarden- veliggenhed kan ikke med DiShed paaviseS. Erik
Klavsen (eller Nielsen), der var Raadmand i
Bogense. var den celbste as denne AdelSstoegt.
Han Kode 1500 og ligger begraven i KirkenS
Kor. HanS San KlavS Ertksen sljoenkede kort
ior stn Dod (1550) Kirken en Altertavle og
Vrcedtkestol og begravedrS veb Eiben af F a 
deren. Eonnen. J-rgen Klavsen, er bleven
mcerkelig derved. ot Han blev tiltalt paa stn
adelige Frihed af LehnSmanden paa Rugaard.
Jorgen Ekinkel, sordi Han besad noget srit
Gods. Nnder AdelSvcrlden havde nemligingen
uiri Mand Ret til at voere i Bestddelse af Adel"
god». og da LehnSmanden betvivlede KlavsenS
Adelslab. iremkom hau med denne T iltale . Jorg.
Klavsen godtgjorde imidlertid. at Han var en
sri Mand. da Han baade paa foedrene og msdrene Eide nedstammede fra Adelige, hvorsor
Anklagen, der var reist imod Ham, bortfalbt.
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Denne- S sn heb NaSmuS Jsrgensen, der dode
1616, og Han var den Sibste af Slcrgten. som
var bosidbenbe i Bogense.
Bogense opnaaede sin stsrste Ausreise og
vor i sit hsieste Flor i det 15de og i Begyndelsen af I6de Aarhundrebe. Lcrgger man
Accilen til Grund for Debsmmelsrn as be»S
Beistand, da udviser den, at under Kristian
den Anden 1 1522—23 var Bogense den 3die.
maaffe den 2b,n Uanbt de fyenfleByer. Kristian den AnbenS Destroebelser gik ud paa ot
ophjcrlve Borger« og Bonbestanden mod AbelenS
stedse stigende Magt og mod HansrstcederneS
Jndgreb i LanVetS Handel, og vore Kjobfloeder
gik derkor srem i Udvikling under denne Re
gent. Men ot Bogense opnaaede en saadan
Beistand og btsrrelle paa den T ib , er fr» "'
for alt begründet i de scrregnr P rivileg irr. iom
Dronning Kristin, og h,nb,ö San. Kristian
den Anden, gave Bven. Tillige besfyttedr Kristian den Anden Dyen ved Forbud mod In vgreb i benS KjsbstadSreltigheber. og dei maa
antageS, at Han har vceret denne Stad icerltg
bevaagen. Da det laaledeS havbe vist sig, ot
de Handlende opkjobte OmegnenS Landproduk«
ter og udflibede dem fraKysten iNcrrheden as
Byen, ila r fro Norreby Dyb, rn halvanden
M il bersro. hvorvrh Bogense leh et hetybeligt

11
Tab. korbod Köngen al saadan Landhandrl og
Udflibning. Samtidig befalede Han, at ByenS
Handlende fluide benytte lovbefalet M aal og
Bargt.
Ester Kristian den AndenS Assoettelse indtrcede Forhold og Omstcrnbigheder. som indvirkede hcemm:ndr paa ByenS Udvikllng og bleve
de iorste Aariager til, at Bogrnfe gik tilbage.
Hans Efterfolger Freberik den Forste fremdrog
nemlig Adrlen og gav Kenne Stand overordentlige Rettighever. der skavede DyerneS In tereSser og gjorde Dondestanden endnu wer«
trcrlbunden; ja. man brcendte endog Kristian
den AndenS Love paa Viborg Thing, men
man künde ikke udflette det Minde, Han havde
esterlodt stg hoS Borger og Bonde. Freberik
den Forste pantsatte NugaordS Lehn, hvorunder
Bogense horte, til den flrcenge Jorgen Henningsen Kvitzov til Sandogergaard. der paa mange
Maader udsugedk Borgerne i Dogenst. men
Kenne Undertrykkelse. hvor haard den end künde
vcere, Var dog Intet at regne i Sammenligning
med den Forarmelse ogTilbagegang, lom sulgte ai
Grevefeiden. der udbrod rster Kong FreberikS
Dod 1533. Det var Uenighed om Kongeval«
get. som sremkaldte denne odelcrggende lreaarige
Borgerkrig mrüem Adelen, der kaorede Hertug
Kristian, Frederik den Forstes Son, til Konge,
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og Borger- og Bondestanden, der vilde gjeninbsatte den fangne Kong Kristian paa den banste
Throne. Den rige. magtige Hansestod Lybak,
der tidligere havde havt saa betydelig Jnbflydelse her t Danmark. blandede sig i Slridigheberne og stillede sig paa Borger- og Bonde.
standenS Side. Lybakkerne vare forbttrede over
de HandelSrettigheder. som vare tilstaaede Hollanderne og tankte nu at vinde de tabte Fordele ttlbage; de senkte en H ar herind, anfort
af Grev Krtstoffer. til hvilken Dorgere og Dsnder
fluttede stg. Abelen og Geisttigheden vare udsatte for den haardeste Medfart af Almuen;
Herregaarde og Klostre ofbranbteS, efterat
man ssrst havde udplyndret dem. og mangen
en AdelSmand myrdedes. Da AdelenS Harfsrer Johan Rantzau kom til Fyen, havde Bogense med de andre Kjobstader sat üg i ForsvarSstand, men det varede ei lange, forend
Bogense overgav stg og hylbede Kristian den
Tredie. ved hvilken Hylding ^enS Kleinsmed
navnedeS som ByenS Dorgmester og Knud Klavsen som denS Naadmand. Slaget ved Oxnebjerg. der var en Seirvinding lor Rantzau,
afgjordr FyenS Skjabne. og Aaret efter var hele
Niger vundet kor Kristian den Tredie. Borger
og Bonde havde ikke opnoaet det. de kampede
for. men haardere Undertrykkelse og dpbere For-
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nedrelfe end tilforn vare Folgern« af Borger,
krigen for di-fe to Stcender. Dogense havde
lidt betydelig af Krigenö Rcedfler; i over to
Aar holdteS Dyen i ForivarStilstand. fom bevirlede. at alle NceringSveie i den T id laa stille;
efter Overgivelsen maatte den betale 300 Lod
Solo i bolvskat, og efter Grevefeiden- Ovhor
biev der paalagt den at udrede en lignende bum.
En iaa lang Stillestaaen i alle Forretninger
og Udredrlsen af faadanne Summer havde til
Folge. at Fattigdom og Elendigheb nu herflede
i Dyen.
Reformationen- Indforrlse medforte ogfaa
uheldige Folger for de uirie Stcender, idrt Adelen tilrev stg det GodS, iom derr- Fcevre tilforn havde fljcenlet til Kirker og Klostre.
K lo.
strret i Bogense. saavel som ByenS mange Ka»
peller. der efterhaanden ved Gave vare blevne
berigede med Jorbegods, neblagdes. og Godfet
kom i AbelenS Hcrnder til Ekade for Dyen.
Men Dogense hoevede sig alter igjen og tog til
i Delstand og Dristighed; efter en Menneste,
older- Forlob er den atter en ret anfelig Dy.
der drev detydelig Handel og Sofort. I denne
NdviklingSperiode stk Dyen i Aaret 1565 fit
Daaben og Segl — »1 Skid for fulde S e il, —
fom noksom viier den- ErhvervSktld». Dog
denne Fremgang varede kun kort. Der indtraf
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en Ulykke, som var saa odelceggende for Byen.
at den s«nk neo til en ubetydelig Flcekke. Der
opstod nemlig en stör Jldebrond, hvorved hrle
Byen. med Unvtagelle af Kicken. Raabhulet og
nogle faa private Bygninger lagdes i Aste. Der
bereites om 3 Jloebrande. nemlig i Aarene
>550. 70 og 75. inen man antager. at alle
3 Elterretninger gjoeloe en og lamme JldSvaab»,
den Ild e Oktober l575. Del er jo oglaa mu.
ligt, at der har voeret Jldebrand 3 Gange,
men at de to lorste Jlbebrande — 1550 og
70 — have vceret 'ubetydelige. medenS den
lidste har udbredt sig over Hel« Byen og vreret
saa odelceggenbe. Denne störe Ulykke stal voere
opstaaet ved nforstgttg Saltlilvirkning af Tang,
men Aarlagen foetteS oglaa i Forbinvelse med
Tidens Overtro. tdet der sortcelles. at en
Bande Trolbkvinber. der vare blevne lorbit.
trede paa Borgern« i Byen. af Hcrvn have
loranlebiget JloSvoaden ved dereS Trolbkunster. Kong Frederik den Anden, der noerebe
sin TidS ^orbomme, ubstebte paa BorgerneS
Bon en Befaling til Fogoer og EmbedSmcrnd
paa Fyen at staa Ovrigheoen i Bogense bi
med at laae fat t bisse Kvinder. og det lykke«
deS ogsaa at paagribe nogle af dem. Af denne
Ulykke fulgte stör Nsd og Elenbighed. JldSlurrne havde tilintetgjort de FlesteS Bolig og
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GodS, saa at de nu befandt stg i den dybeste
Armod og uden Erhverv.
Mange Mennesker
vare omkomne i Flammrrne ellrr havde paa
anven Maade tilsat Livet under Branden, og
en Moengd» Kreaturer vare broendte. Eiter
Jldebranven udbrod flere Gange Pest. so»n
bortrev mange of Jndbyggrrne. Da der paa
den Tib ttke sandte- ASsuranceielstaber, var
det tun de Fcerreste, som vare istand ttt at opbygge dereS afbrcrndte Boltger.
Köngen gav
gjentagende Paabud til Beboerne om at op«
tsre deres Bop«le, og de, som efterkom BetaUngen. fritoge- for Skat og at kongeUg .Tyrige
og DesvLring- t fem Aar. Denne Fritagetse
ituide ogsaa gjcetde sor de Frrmmed». som bilde
bosoette stg i Dyen. og lokkede herai var der
Mange, som droge Ut Bogense og scestede Bo.
Det har kun gaaet tangsomt med ByenS Gjen«
oplorelie. thi 12 Aar estrr Jldebranven gjen«
tog Köngen stn DefaUng og tiUsiede, at Hvo.
som ikke efter et AarS Forlob havde bebygget
den »de PladS. flulve have den sorbrudt, Halvdelen tit Köngen, og den anden Halvdel ttt
Byen.
Bogense oynaaebe aldrig stn tidligere
Storrelse, og den ostlige Del ai Staden blev
aldrig opsort, men forvanbledrS esterhaanden
tit Marker. Det er sandsynligt. at den saa-
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kalbte TeglgaardSgyde. der lober fra ByenS
»stlige Port til Torvel, har vceret en Gade.
Ved denne Gyde har i oeldre Tider ligget en
stör Gaard og en TeglovNi efter hvilken stvste
Gyden har faaet Navn.
Man har det Sag» ira Jlbebranden, at
en gammel Kone. der beboede »t lilleHuS ved
ByenS ostre Port, hvor der nu ligger en bmedie. og ernoerede stg ved en lille Handel, intet
af sine Eiendele lod udflytte. men da Ildebranden rasede heftigst, gik hun ub paa G a'
den, ialdt paa Knoe og bad Gud om, at, hviS
hun aldrig havde forurettet Nogen meb sit
M aal, hendeS lille HuS da, tit Vevis paa
hendeS Nelstaffenhed, moatte blive staaende;
HendeS Dsn opfylbtes. og HendeS HuS blev
ubersrt af Jlbsluerne. Dette flat have voeret
Aariag i, at den sstre Port blev kalbt „Lykkeleddet". som den benirvnes den Dag i Dag.
Det samme Sogn iortcelleS ogsaa om en Manv.
der skal have beboet en Gaard i Tjoeregaden,
den nuvcerende jSstergade. lige «or Abelgoden.
Han lod siden en Jndflrift scrttr paa sin Gaard.
der indeholbt Medbelelse om Jlbebranden, og
hvorunber der fanbteS »t Billede ai en Mand
med en Skjoeppe og en Strygebolt. (Forovrigt
fortoelleö lignende Sagn fra Ilvebrande tKjsdenhavn og Aaldorg).

17
En Gaard paa ByenS Adelgade, hvor den
nuvoerende Gicrstgivergaarb tigger. biev oydygget ester Jldebranden af Noobmanb NieiS
Bang og slal have havt folgende Jndskrift:
«Da man strev tbOO 01 halvsjerdsiudStyvr
den forste Otlober, jeg vil drl itke lyve.
da brandte Bogenfe af i en Glsd,
saa hjalpe öS G»d i vor Sorrig, Mvdgang og störe Nod!"

Veo Eiden af venue Gaard iaa en anden, i
hviUen der nu briveS Konbitori, »g som ved
sin Hoibe og sine mang« Prydeiser har voeret
mcerketig. Den beboeveS af ,n HanbeiSmand.
der havde to Brodre, fom eiede hver sin as Na»
dogaarbene, hvoraf den ene er Gjcrstgivergaar«
den. Denn« Mand var en Tid iang borireisi.
og mevenS Han var iravoerenbe. havde Hans
Drodre ombyggel vrreS Gaarde. Da Han ved
sin Hsemlomst faae bisse lo fmukke Gaarde, saarede bet Hans ForsoengeUgheb, at hanS Gaard,
der iaa imeUeui dem. var faa ubetydeiig og
en haiv Aien iavere rnd BrodreneS; Han iod
nu sin Gaard nebrive og opbygge en vrcegtig
Bhgning, der var tre Ätager hoi; den hiev prydet med Biliedhuggerarbeive, og over Porten
sattes folgende Indstiüt. hviL stdste Det vifer
hen tii de tre Brodre:
.HviS Du vil bygge Dig seid lil Gav».
da byg i den hellige Lresoldighrd» Navn;
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thi BirdinS L»b »r nu undrrli-,
som dagllg Forfarenhtd larer Dig.
Den ene plsier, den anden saaer.
den lredie suarltg af Derben gaaerl"

Saavel under Hoved som under Sibe- og
Bagbygningen
sandte« Kjcelbere. ialt 7.
som l'enyttebes til ot gjemme Varer i. Den
overste Etage blev sioen borttagel og op^srt
paa Hjornet as S t. Anna Gaden og Teglgaarsgyden. I Aaret 1811 beboedeS Gaarden
as en Hanbstemagrr, og da sandte« enbnu overncevnte Jndflrist og Levninger ai Prydelserne.
Under Kongerne Kristian den 4ve og Frederit den 3die, der Begge stadfcestebe Byen« Pri°
vilegier tvenbe Gang», liltog den i Storrelse
og Dristighev. Kristian den 4be. der drog megen Omsorg sor «jsbstcederne« Udvikling, ssgte
at fremme Handel og Haandvcerksdrisl i Bogense. og Han senkte en inbsigtSfuld Manb sra
Odense derhen, som stulde tage sig af Byen«
Opkomst paa bette Omraade. I Aaret 1618
var Bogense i Henseenbe til DaadsmanbShold
den fjerde blanbt de syenste vyer. Köngen
ubstrev as LanoetS Kjobstceder 1500 Baad«mcrnd til Flaabe», og beraf stulb« Odense as»
give 20, Svendborg 18. Kjerteminde 16 og
Bogense 15. hvorimod Nudkjobing paa Langeland. der ansatteS til bet mindste Antal. stulde
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stille 6. ByenS Beistand maa paa den Tib ei
Heller have vceret iaa ringe, siven den 1623
künde givt 4000 Daier ior Kjobet as LEbelo
og senere under Frederik den 3die letale de ex.
traorbinoere Skalier, som Han flere Gange paoiagve den; ligrledeö maaUe Dyen under denne
Konge asgive en velybeiig Del Fobemibler til
Hoeren. og i 1657 underhoibe 60 Hiano af
K ai LykkeS Regiment, som iaa i Garnison der.
Men omtrent 100 Aar ester den störe
Ildedrand udbrsd en Krig med Sverrig (1658
—60). der ubpinte Landet og bragte det i en
sorgelig Tiistano. og Bogense maatte tiiiuide
sole Trykket at KrigenS Pprder og Odelreggelse.
Som brkjenbt erkloereoe vor Negjering Sverrig
Krig i Aarel 1658 t bet Haab at vinoe de
under Kristian den 4oe labte Provindser tilbage;
Leiligheden var günstig, da den svensie Kong«
K arl Gustav stob med sin Hoer i Polen, som
Han bekrigede, ,„e» man betoenkle ikke, at vort
ForsvarSvasen stob paa en daariig Fod, og at
Vi sattedeS Penge. Beb Esterrelningen om KrigS»
»rklceringen forlob K arl Gustav Polen, og es«
ter 3 UgerS Forlob stoo Han ved DanmarkS
Granvser. i J u li 1658. Fyllanb blev nu tnbtaget og maatte i et haivt Aar Lbstaa de Sven«
ste- Piyndring.
K arl Gustav higebe ester at
komme over lil Oerne. men stjondt hanö Flaade.
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der stulde fsre den svenste Armee derover, blev
gjort ubrugrlig dertil i en Kamp med en Af.
deling af vor Flaabe. havde Svenstekongen
Lykken med stg, thi den stroenge Vinter lagde
en Bro over Boelterne. og übst i Jan u ar 1659
foretog Han stn Isreise over tii de banste Oer.
I 2 Aar inaalte Landet live under SvensterneS
Udsugelser og Plyndringer, som udssrtes med
en Grundigheb. at. om enb Niget i!ke suldstoenbig oplosteS. blev det dog ncesten albeles -be
tagt. Dogense og Omegn blev strcekkelig ubpint
af Svensterne, og monge Beretninger medbeles
om de Noverier cg Volbsgjerninger. som de
udovede vaa drnne Egn. — Da man erfarebr
FjendenS Komme tii Fyen, betoges Alle af
Sorg og Frygt. Mange flygtede dort sra derrS
Hjem, efter at de ssrst havde stjult dereS Penge
og vcerbisulbe Ting. og overlob faa dereS ovrige
Eienbom til Bytte for Svenstern»; Andre fljulte
stg i Skove og Moser og listebe sig i NattenS
M srle tilbage for at heute F-bemidler; alter
Andre forkloedte sig som Cloddere og sristebe
Livet ved Tiggeri; ja utrolige rare de Mtdler,
man fand! paa for at vildlebe Svenflerne og
undgaa dereS Bold og N-veri. - De svenste
Soldat,r havde Tilladelfe til at plynbre i 3
Dage. hvor de kom frem; stden stulbe man
unberholde dem og taal, dereS rsveiifle Frem.

21
fcerd. Dogen!,, der den Gang havb» 85 Dorgere. blev fritaget for Plynbring mod at ud«
rede 500 Daler. men derved befriedeS Byen
ikke for Fjendens Noverier; Lolbtcrgt fandt
hyppigt Stev, og Mord forekom ikke saa!joel->
dent. Alle harmedeS over denn« Behandling.
men kun Faa eller noesten Ingen vovede at
scrtle sig til Mvbvcrrge, thi det gjalbt Livet,
naar man gjorde Modstanb; man blev nodt
til at finde sig i Omstoenbighrderne, hvor !orgelige de end vare.
Ester FjendenS Dortdragrlse vor Bogenfe
med omliggenbe Sogne i den sorgeltgste For«
fatning: der var Mangel paa LevnetSmidler.
og der sanbteS ikke Korn til at besaa Horden
med; alle Slag s Fodemidler bleve overorbent«
lig dyre; i Sognene mellem Dogen!« og Droby
ved Odense fanbles der of Hornkvag rn eneste
T y r, de andre Kreaturer bavde Svenskerne en«
ten forlcrrrt eller bortsort; Mange vare omkomne a! Kulde eller dode af Hunger i derrS
Skjulesteder, og man fandt Lig i Stove og
Moser, under Broer og i hule Trcerr; Hande
len og andre Nceringsvrie laa stille. Vore ForbundSfceller. de brandenborgske. polske og kei«
serlige Tropper. som skulbe uddrive Fjenben fra
Jylland, stode ikke tilbage !or Svenskerne i
Naahed og Nvsugelie, og iscrr vare Polakkerne.
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der i Almindelightb benorvnes Totere, bekjendte for derer Rovbegscrrlighed. Dogense fik
ogsaa Besog ak bisse vore Hjcelpetropper, og
VfalzgrevenS Regiment laa et Var Moaneder
i Byen. og det gav Anledning til monge TvistigHeber med Borgerne. Der var ogsaa nogle
Polatker. som vore indlagte i Kvarter poa Raadstuen. og om diSie sortcelles. at de fangedeog
iortcerede ncesten olle Byens Kalte. Senere
kom et danll Regiment. Oberst DrokkenhuS'. IN
at garnisoner, der, og Borgerne maatte udrede
100 Daler maoneblig til di-se Tropper.
Ded denne tooorige Krig blevBogense hcrmmet i den Ndvikling, som var begyndt at gjorr stg
gjcrldende efter Jldebrand,n; den var nu en
ringe, forarmet Dy, og forte en hensygnende
Tilvcrrelse i Clutningen af det 17de og over
Halvdelen as det 18de Aarhundrede. — Under
Krigen var den kommen i Gjoeld til denS Borgmester Jens Madien, der of sine egne Midier
havde ubredet en Del af Brandstätten til Svensterne, og senere til Hans Eftersolger og Svi«
gerson Hanö Jorgensen, der havde havt flere
UdgNter pae DyenS Vegne. Han havde foretaget
flere Reiser, som Han iordrede Gobtgjorelse sor;
Han maatte saaledeS reise til Kjobenhavn tilligemed en Naadmand og en Borger i Anled«
ning af Nrvehyldingen den 14deNovbr. 1660,

bvortil Udsendte ira hele Landet fluide mode,
kiter Krtgen med Sverrig havde Niget nemlig
iaaet en ny RegjeringSform; den beiydelige
Magt. !om Adelen hidtil havde havt, blev den
frataget, og Köngen, der var en indflrcenket
Valgkonge. fik nu bete StalSmagten i sin«
Hcrnder og blev en arvelig EnevoldSherre. Da
Byen ikke saae sig i Stand til betale Gjoelden.
der ialt belob sig ttl nrrpvr 400 D a lrr, fremkom Vorgmester Hans Jorgensen med detForsiag at lcelge nogle til Kommunen barende
Sde Damme og Grave samt slere Iorder. Es
ter at have indhentet kongelig Vevilling hertil,
iorelogrS S alg rt, vg Borgmesterrn fik nt Til»
godrhavende, men Iorderne kom oldrig mere i
ByenS Besiddelse.
Det var ikke noget ringe
Tab kor Vyen at miste Visse Iorber, da Em«
bedSmcrndene havde dem i Brug og nu fik
en aarlig Godtgjorelse i Prnge. hvorved B y 
enS oarlige Udgifter forogedeS. Andrrlede»
sorholdt det sig med de odr Grave og Damme,
der vare üben synderlig Dcrrdi. og dersor iremkaldte derrS Froflillelie fra Kommunen intet Tab
paa den davcrrende Tid . Men Borgmesteren
flaffede Bogense Erstatning for Tabet. da Han
udvirkede KongenS Tilladelse til Jnddcrmning
as Stranden paa begge Sider as Byen, men
bette Forrtagende hley sgrst udkart 150 Aar
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»fter, sort.1 man ikke havde de fornsdne Midl»r dertil.
Kjobstoederne havve i Middelalberen en h»i
Grad as ^rihed og Selvstoendighed i Bestyrellen af der«- Anliggender, ibet de havde bereS
»gne Domstole og Love, de saakaldte Etad-retter, og Dogense har rtmeiigviS ogsaa havt stn
sceregne Byret. som imiblertid erukjenbt. Den
stvrenbe Myndigheb havde Dyraabet, hvis Medlemmer kalbte-Noadmcend, og en ai di-se vor
ByenS Borgmester og stob i Spiblen for Naadet
den dsmmende Mögt havde derimod Borgern«
selv, som ogsaa valgte Borgmester og Roadmcend. og enhver uberygtet Borger künde op*
tage- i Naadet. I all« Kjobstoeder var tillige
en kongelig Foged. som sulbyrdede Dommene
og opkrcrvede Stadens Skatter og Asgtstrr til
Köngen. Esterhaanden tabte Dorgerne Interr-sen kor de offentlig« Anliggender. og vyraadet tiltog sig storre Mögt og Myndigheb. Men
denne Kjobstoederne- frte og saa godt som uafhoengige Institution led Tid efter anden betyvelige Indskroenkninger. Da HanS Jorgense« var
Borgmester, var Dommermyndigheden med flere
andre Nettigheder srataget Naadet og i Bysogden- Hcrnder, og nu begyndte Köngen ot be«
flikke baade Borgmester og Naadmoend. — Baa
samme Tid som H. Jorgensen var Borgmester,

beklcedte Niels Nielsen Basse Bysogedembedet.
— Dyfoged Basse flal ogsaa omtaleS, ik?e sor
sine Forts,nesterS Skpld, men fordi der til hanS
Navn er knyttet Minder om Nredelighed, som
Han slal have udavet til Ekade sor Dyen. Han
beslyldteS for Bedrageri med Hensyn til de sorncrvnte JorderS Salg og i en Sag ongaaende
ZEbelp. som Han tilbsmte Borgmester Hans JorgensenS Arvinger. Tillige siges om Ham, at
Han ved sinAfreise til Jylland ikke overleverede
ByenS gamle Naadstue-Arkiv til Estersolgeren
Byfoged Albert F riis , men log det med sig;
Arkivet indeholdt endel gamle Dokumenter og an
dre Papirer, vedrorende Bogense. Skjpndt Basse
paasiod, alArkivet varfortcrretved enJldebrand,
ncrrede man Mistanke til Ham, at Han havde
tilintetgjort det. sor at fljule sin Uredrlighed,
da det — saa mente man — ogsaa maatte
have indeholdt Papirer, som angik de paagjoeldende Säger; der blev derfor nedsat en Kommis
sion til at underssge Basses Forhold, og d?nne
afgav den Kjendelse, at Han fluide aflcegge
Negnflab sor sin Embedöfsrelse og giveErstat.
ning til Byen, hviS han havde voldt den Skade;
dog. Sagen blev uden Resultat. — Det er muligt, at med ArkivetS Tilintetgjprelse ere en
Del vigtige Papirer gaaede til Grunde, som
have indeholdt OplySning om Bogense, og som
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vist i Historist Henseende vilde Hove havt stör
Vetydntng.
I Slutningen af det 17de Aarhundrede
havde Dogenfe et iorgrligt Udseende; vmtrent
olle Dygninger i Dyen vare smaa og straatcekte
Hufe; ,n Trediedel af Staden laa -de efter
den störe Jldebrand; iGaderne, hvorafde fleste
itte vare brologte, laa 16 ubebyggede Pladser;
de fleste af Defolbningen vare faltige. og ByenS
Ncrring odelagdes poa mange Maader. idet
Omegnens Deboere selv udslibede deres Korn og
andre ProduNer, og Prangere reiste omlring
og forhandlede olle ClagS KjobmandSvarer.
Man faaer ret interessante OplySninger vvi
Tilstanden i Bogense af den Jndberrtning, som
ByenS Preefl, Anders Cheldorf, i Aaret 1690
paa kongelig Befaling indgav om stne EmbedsJndkomster. Den gode Proestrmand Nager over
sin slette og ringe Bolig. og at Deboerne paa
Grund af Fattigdom ikke lunde yde den besä,
lede Tiende og andre Prcestationer; af VyenS
78 Gaardeirre. der hvrr skulde betüle 4 V» Stp.
Dyg aarligl, erholdt Han tun i det Hele 20
T d r.;
der foresaldt kun Trolovelse hver
ondrt Aar, og der gaveS ingen TrolovelseSpenge. — For at fremme DyenS Opkomst reiste
Dyfoged Albert F riis paa egen Bekostning i
Aaret 1697 til Kjsbenhavn og udvirkede ho-
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Konz Kristian den Femte flere Vevillinger til
Bedste for Staden. Der blev tilladt, at der
maotte holdes et Kvcegmarked bvert Eiteraar
ved Stampemsllen. der laa mrllem Dyen og
Forstaden, onitrent hvor Jernbanrn gaar over
Gaden, og et Marked med Hefte og KjobmandSvarer hver TorSdag i Fasten pao Dyen« Torv,
og en ngentlig Torvrdog blev anordnet hver
TorSdag. Dyen sik stn Andel i Accisen. og
Forbud ubstedtes wod ulovlig Krohold og Land«
prang i Omegnen. Det blev endvidere tilladt
öl reparere Naadhuset og ot osholde Dything
der; det gawle ThinghuS flulde herefter tjene
til Bolig sor Vysvknben; et Uhr blcv anbragt
paa Naadhuset, som Dyen stulde rette sig efter.
T i l al asholde de dermed forbundne Omkost.
ntnger stulde et HuS scvlgeS, som blev brugt til
DagthuS, naar der laa Krigsfolk i Staden.
Kort herefter fik Dyen for forste Gang en
Dcegter. som stulde lanneS med 3 Skilling hver
Svmmernat og 4 Skilling hver Dinternat; Han
stulde raad« 3 Gange om Natten, nemlig K l.
10. l'2 og 3, og sorste og sidste Gang ringe
med DyenS RaadhuSklokle.
Paa KommuiitkatioiirnS Qmraade stete og.
saa Fremgang. idrt der l'/os blev oprettet en
Postforbindelfe mellem Bogense og Odense.
Posten flulde ahaa hver OnSdag og returnere
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om Torsdagen.
Hidtil havde Bogense ikk«
staaet i Forbindelse medLandets Post, og selv
Dyfogden maatte paa egen Negning lade sine
Embedsbreve afhente i Odense, hvorfor denne nye
Jndretning. hvor mangelsuld den end var, hil'
strS med Glcede.
Bogense havde saaledes saaet mange gavnlige Foronstaltninger til UdvillingenS Fremme.
Anbelen i Accisen var en ligesrem Jndtcegt, og
Opreltelsen af Markederne og Forbuddet mod
Landprang var af stör Betydning for Stadens
Opkomst. Men som Folge af Bondestandens
Undertrykkelse var Landvcesenet i en jammerlig
Tilstand. hvllke Forhold noksom maatte have en
hcrmmende Jndflydelse paa Kjobstoederneö Fremgang i Dristighed og Beistand. Beboerne i
Bogense have vistnok, paa Grund as de nye Jndretninger, gaaet det 18de Aarhundrede i Mode
i fuld T illid til en lykkelig siremtid. der stulde
loege de S a a r, som FortidenS uheldige Omstcrn«
dighedrr havde sremkaldt; men drSvcerre —
Bogense gaaer ind i det nye Eekulum for at
friste flrre Uheld. I elleve Aar maatte Byen
med hele Landet lide under Krigen med S ve »
rig og siden paafulgte Tobet af TEbelo.
Denne flovrige og srugtbare O. der udgjor
431 T d r. Land, kom i ByenS Besiddelse i Aaret
1623. Kong Kristian den Fjerde gav Borg.
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mester og Naad Ttlladelse til at kjobe L)en af
Henrik Podebusk til Kjsrupgaard for 4000
Daler. Del Var nsdvendigt at erholde konge.
lig Bevilltng til Oens Erhvervelse. da intet
adeligt Gods uden KongenS ViUie maatte gaa
over i Uadeliges Besiddelse. Den blev kjobt for
at flaffe Byen sornoden Jldebroendsel, da de
Skove. som den eiede, vare komne i AdeligeEie! — Den mindste Del af Den var Agerland, som dyrkedeS, og om Sommeren forteS
Krraturer derover, som iscrr underholdteS i
Skoven. Ingen af Eierne havde fast Ophold
der, men Den beboedeS alene af deres Tjenestefolk.
Der er forstjelltge Meninger om SEbelsS
Forhold til Bogense og dens Fraslillelse derfra.
Sagnet gobtgjor. at den har voeret KommunenS
Eiendom. da der forloelles, at den blev folgt
for at udrede de Udgister, som vare forbundne
med BorgmesterenS Reise til Kjobenhavn i Anledning af Arvehylbingen (maafle der sigteü til
Borgmester Hans IorgensenS Reise). Et andet Sagn vil vibe, at den solgteS for :!00 Da
ler og saa mcget Egetrce. som behsvedes til Bygning af et nyt S p ir paa KirkenS Taarn, der
var blevet odelagt af Lynild. Det er muligt,
at bette Sagn henviser til den betydelige Bestadigelse. som Kirken led af et frygtrligt Uveir

nied Lynild og Storni den 17de Decbr. 1731.
Den htslvrljke Forslning er derimod kommen lil
r! andet Resultat. SaaledeS mener Historike
rin O r. Palndan Müller, atALbelo har tilhsrt
nogle as ByenL Borgere, og at meb Kristian
den FjerdeS TiUabelse ttl de»S Kjob sülzte bet
Forbud, at ingen af Eierne maatte borlsoelge
dereS Part til Udenbyöboenve, naar der blandt
Bsrgerne sandte- Kjobere. Men efterhaanden
kom Moend, der ikke boede i Byen. i Besibdels«
a, O«n- sorsljellige Andele, da Ingen af Borgerne paa Grund ai Armod var i Stand tll
at kj-be dem. Bestbdrren as Hollusgaard veb
Odense ksobte Mbelo i Degyndelsen as sorrige
Aarhundrrhe sor 600 N dlr., og Aaret efter lod
Han hugge Bidle og Torn sor Belobet. 1782
kom Grev Molkte til Einsidrlsborg i Besitzdelse os Oen. til hvilket Grevskab den nu Hörer.
Bogense har som de fleste Kjodsteder hast
en Latinslole. Den laa i S t. Annagaben.
slraaS oversor Raadhuset, hvor Katrketen og
en Larer boede. indtil den nye Dorgerskole blev
bygget. I Midten af bet 17. Aarhundrede blev
Latinflolen vmbygget as Borgmester HanS Iorgensen, og Mag. Klaus Bang sljcenkebe i Aaret
1712 Jndtcrgten af en Have tll den overste
Dlscipel. Del er rimeligvis den ved Kirkebakken beliggrnde Ager, som er henlagt til Klolker-
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Embedet. Skolen selv var et meget tarveligt
og indskrcrnket Lokale, da hele Bygningen kun
udgjorde 6 Fag Hus, hvoraf de 3 Fag var
Skale, og de 3 andre beboede- af en Larer.
Skalen lededeS as en Nektar ogen Hörer, men
da DlscipleneS Antal astoge. bestyredes den af
en Nektar alene, hvilket Embede 1693 forenedeS
meo Kapellaniet, saa at den residerende Kapel.
la». som Byen havde soruven sin Sogneprast.
tillige blev Nektar ved Skolen. T il RektorenLon harte ogsaa Degnelndtcegten sra Sognene
i Skovby ag Ekam Herreder. men Han maatte
derfor lade Degnetjenrsten sorrette i SogneneKirker, hvilket besorgedeS as Skalen- oversie og
oeldste Disciple. de saakaldte LobeLegne; men
dette bortfaldt esterhaanden, som Sognene fik
faste Degne.
Den latinske Skale blev nedlagt 1740.
Den havde ved sin Ophoevelse kun 5 Disciple.
og Skolebygningen var faldefcrrdig. Nu oprettedeS en Borgerskole, der blev Byens folste afsentlige Borneskole. LatinskolenS Disciple have
sagten- tilsorn meddelt Ungdommen den tarve.
lige UnderviSning, som Datiden fordrrde. itge.
som de droge omkring i de omliggende Sogne
og undervisie BonderneS Born i Religion.
Den ved Kirken ansatte Klokker blev den
nye Skoleö forste Lcrrer, og tillige Korcegn,

hvllket Etpbede ogsaa var overdraget Discip.
lene i Latinikolen at varetage. DiLse tre Besiillingrr — Klokker. Korbegn og Lcerer — bleve
nu forenede til et Embede. Den fratrcedende
Rektor skulde nyde Nektoratets Jndkomsier, saa«
lcenge Han beklcrdte Kapellan-Embedet, men
ved hanS Dod eller Aorsiyttelse skulde bisse
tilfalve BorgerskolenS Lcerer. Derimod henlagdes de Degneindtcegter. som Rektoren havbe nydt
as Sognene i Skovby og Skam Herrever, til
Nydorg Latinskole.
Jorgen FabriciuS var Klokker, da Latinskolen ophceveveS, og Han blev denlorste ansatte
Kordegn og Lcerer i Bogense og beklcedte Klokkerembedet i 26 A ar.
LatinskolenS sidste Rektor va rH r. Henning
AchtoniuS. Han log sin Assked som Kapellan
1773, hvoroev Kapellaniet inddrogeS, og blev
saaledeS DyenS sidste resiberende Kapellan.
Hr. H. AchtoniuS skal have vceret en lcrrd
Mand og var bekjrndt sor at knnne mane.
Sagnet sortcrller, at Han manede Forvalter
Hunderup paa Harrebslevgaard i sin Grav paa
Skovby Nirkegaard. Nrdrnsor skal meddeleS et
andet Exempel paa hanö Udovelse as den sorte
Kunsi.
Omtrent paa samme T id , som Latinskolen
nedlagdeS, blev en Gaard opsort paa DyenS
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Adelgade, ligefor Ostergaden. som endnu staaer
der i samme Ekikkelse, soin da den byggedes;
tun er der foregaaet den Forandring, at den
hoie Slentrappe er borltaget, ester hvilken den
har faaet sit Navn „Trappen". Denne Gaard
har tidligere Naget i den ncrrliggende LandSby
HarredSlev, lige ved Hestehavestoven. og vceret
Suedegaarden Lille.Harredslevgaarbs Hoved«
bygning. Den kjobtes af Eieren til HarredS.
levgaard. Oberst Hagedorn, der lod Bygningen nedrive og opssre i Bogense. Gaarden er
e» BinbingSvcerkS.Dygning af jvoert Tommer og
har en stör Kjcrlder. og denS Hel» Ubseende
kan nok minde om, at den har vceret en gammel Herregaard. I flere Aar beboedeS den af
Hagedorns Strdfon Oberst LaSson, og senere
maaste af Vennes Eon; sor 100 Aar siben bo
rde der en Vinhondler Lkov, og alle denS estersolgenbe Eiere have alle drevel Bevcrrtntng.
Paa Trappen stal ogsaa engang have boet
en Madam Top, om hvem der lortcrlles, at
hun hovde forstrevet sig til Fanden. Da hnn
laa paa fit DovSleie. bevogtedeS hun as den
Onde. der i Ekikkelse af en fort Hund laa ved
Eiden al henbes Seng. Ingen turde komme
dertnd; thi Hunden knurrede og viste Tuender,
og man srygtebe. at den vilbe anfalde dem.
der vovebe sig hen til den Syge. Sogneprcc«
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slen, Hr. Lundager, blev heulet, men Han mag«
lebe ikke al borljage ven sorte Hund. Nu sik
man Bud efter Kapellanen, Hr. Henning Ach«
toniu«; Han skrev en KredS paa en Rüde, og
paa hanS Besaling maatte den ud, hvad entrn
den peb eller sang. Han beklagede, al Han
dar kommen for sent. saa al Han nu lkke var
istand til al freist hendeS Sjoel sra den Ondes
Magt. Men esler den Tid er der Spogert i
Gaarden; der ses unberliben om Rallen en
Karelb meb sorte Hesle for kjpre ras! ind ad
Porten, vende i Gaarden og fare ud igjen,
ligrsaa hurtig den er kommen ino.
I omlrent 200 Aar havde en Ratte Uheib
og Ulykker overgaaet Bogense. ZEbelpS Frafliüelse var det sidste Tab as storre Detydning,
som den led, og beresler viser der sig langt
hen i det 18oe Aarhunbreb« en Slillestaaen i
bens Udvikiing. Den lignede mere en LandSby
«nd en Kjobstad. DrnS Handel og HaandvarkS«
drisl vare i yderste Forfalo. Den brev nogen
Handel paa Norge, hvorfra svrteS Lroelast og
gisk til Byen, og norste Skippere vpkjobte den
porige Del Korn og Fedevarrr, somOmegnenS
forarmebe Lanbdoere afsalte der. T»l stör Hin«
der sor LktbSfarlen var det. al Byen ikke havde
nogen Havn, men Skibene maatte ligge uvr i
Dhbel og blev» loSsede ved Hjcelp as Pramme

og Bogne, og BhenS Skibe sagte Binterleik l
Langsrende», et Dyb ved Längs, omtrent
M il -sten sor Bogense. Jscer vare HaanvcerkSslandenS Kaar uSle, og mangen Haanbvcrrker
greb ind i Kjobmwnbeneü Nccrtngsvete og brev
Handel og Krohold. Delle gav Anledning lil.
01 3 af ByenS Kjobmcrnb inbgave eil Klage
derover. der bevirkede, at der udstedtes Forbud
mod denne ulovlige NceringSdrist. — I Bogense
fandt Fororbningen om Branbvasenet af 1736,
der bland! Ancel fordsd Straatage og paalagde
Anslaffrlsen as Lprsiter i Kjobstoeorrne. Vaiistt.
lighed veo al gjennemsoreS. paa Grund af
Byens Zalligdom. og der gaveS berfor Staben
2 Aars Frist til TageneS Fvrandring til Tegltag, dog meb Unbtagelke as Tagene over Ksllrr og Bagerovne, der strax stuloe belcrgges
med Tegl; ligeledeS sritoges Dyen sor al anskaffe en „stör" Sprsite mod ot bekoste en ,,mib«
delmaabig".
Men Bogens» gaaer en bebre Fremtid i
Msde.
Hentmob Slulningen as Aarhunbrebel be.
gyndle Byen al hcrve stg, og den- Slsrrelse
liltog ikke saa lidet. I Aarel 176» havde
Bogense 435 Jndbyggere. men 1801 var An«
lastet sieget til 760. En lignende Fremgong
er Tilfüldel meb de minvre af FvenS Kjob.
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llcrder. medens de stsrre, som Odense, Svendborg, Nyborg og Faaborg, gaa lidt tilboge.
StavnsbaandetS Losning 1788 og de mange
Forbedringer i Bonbestandens Kaar, som derved
affodteS. maatte fremkalve Ubvikltng paa de
fleste Omraaber, og herlil kom, at Danmark
fvrblev neutral overfor Krigöurolighederne i
AarhundrebetS Slutning. Del er sandsynligt,
at bisse Omstcendigheder have hart Indflybelse
paa Drtftigheden i Bogense, men maafle der
ogsaa har vceret scrregne Aarsager til denne
Fremgang.
Det l9de Aarhundrede flydeS in d p a a K js.
benhavnS Nhed og varSler ligesom om den
UrolighedStid, som flat komme. Aarene 1801 og
7 mtndes med Sorg og Bttterhed af den danfle
Nation, og meb 1807 begyndte en Ncekke Nederlag og Ulykker kor Fcedrelandet, der enbte mrd
NorgeS Asstaaelse lii Sverrig. Englcenberne
krydsebe i 7 Aar i vore Farvande og sorhindrede
al Handel, og for at forebygge dereS Landgang
holdleü Vagt paa Kysterne. Ved Bogense
maatte Borgern« deltage i Vagttjenesten. De
2Hoie. Allarmhoiene, osten sor Byen. of hvilke
man saae Levninger sor en 30 Aar siden.
vare Minder ira bisse KrigSaar; Kirkebakken
kalbeS end„u as cridre Fol! Allarmdanken",
hvilket Navn vist ogsaa hibrorer fra denne Ttd.
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Formodentlig har man her skullet gjore Allarm
eller paa anden Maade tilkjendegive, naar Fjen.
den forsogte Landgang.
I alle sfyens Kjobstceder oprettedeS 1808
Kommandantskober, der allerede ophcevedes i
flere Byer kämme Elteraor. Major Monsiing
v. Dülow, der havde Kvarter paa Harredölevgaard. var Kommandant i Bogense, og Han
blev aflost af Kapitain v. Leih af Kongenö
Regiment. Samme Aar fik Byen Jndkvartering af de fremmede Tropper. der vare senkte
herind i Landet af Napoleon, kor i Forening med
vore at gjore Landgang i Skoane. De forste
vare en Eikadron franste Jcegere til Hest, og siden
laa her et Kompagni af franste Jnfanterister.
Da disse forlode Byen. rykkede spanske Trop
per ind, nemlig en Bataillon af Regimenter
Princesa, der opholdt fig her i over 2 Maaneder; det skal have vcrret et smukt Syn at
se disse spanske Soldater, iforte hvide Munderinger med violette Nabatter og Opslag.
I Folkemunde lever endnu Mindet om
Epaniolerne; man veed at fortcrlle om dereS
Godmodighed og deres Kjcerlighed til Born,
som de gjccrne kjcertegnede og legede med. De
holdt ikke af dort Nugbrod, men naar delte
bodes dem. tilkjendegave de ved at pege paa
den hvide Mundering. at de onskede Hvedebrod.
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De holdt Dvelle vaa Torvet og samledes ogsaa oste her til Andagt. Naar Killen dar aaben.
saa, man dem gaa derind. og de knoelede ved
de Billeder. som künde ligne et Helgenbillede.
og bad. Skjondl der giveS dem det VidneSbyrd,
at de levede i bedsie Forsiaaelse med Foikene.
bvor de vare indkvarterede. fsrtes der flere
Klager oder dereS Tyverier i Haverne og letsoerdige Opfsrsel mod Pigerne. som de m-dte
Vaa Gaden. Pludselig fik de Ordre til at kor«
lade Dhen. og Mange droge groedende dort og
toge ikke Afjled med dereS Vcerter. Engrlske
KrigSskibe ssrte bpaniolern- tilbage til drxes
Land, som de havde loengter saa meget ester.
Nogle saa bleve tilbage paa Fyen. hvor Esterlommere af dem leve.
Det er ikke Hensigten, at diSse hisioriske
Bidrag skulle omhandle Dogense i det 19de Aarhundrede.
Jdet de nu sluttes. skal bemoerkeS, at ved Ndarbeidelsen ere, blandt an
dre historiske Skrister, iscer Vedel SimvnsenS
Beskrivelser af Rugaard rg Elvedgaard benyttede; dog er meget nedflrevet ester Sag«,
som leve i Folkemunde.

