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Aarhus omkring Aar 1500.

Aarhus Mølle.
A a r h uisd alen er dejlig al se, naar den dukker op af
den jyske graalige Dis med sine storladne Bakkedannelser paa
begge Sider, naar Lyset falder ned i Dalens Bund og lægger
sig over den blanke Brabrand Sø, mens den stærkt bugtede
Aa skriver med blaabvide Streger og Stænk en hemmelig
hedsfuld Bogslavskrift i de vidtstrakte grønne Enge og
mellem de svajende Rørskove. I Oldtiden dækkede Skovene
paa begge Sider over de blødt formede Bakkers Skraaninger;
da kom ved Aftentide de kæmpemæssige Elsdyr i Skarer
ud af Fyrreskoven for at slukke deres Tørst i Søens Vand,
da stemmede Bæveren Bækkene op og byggede sit kunst
færdige Bo i Vandet. Om Vinteren laa Bjørnen i Hi i Tyk
ningen og forsultne Ulveflokke strejfede rundt ved den aabne
Dalbund. Der kom ogsaa en Tid, da Havel brød ind og
gjorde Dalen langt op i Landet til en salt Fjord, hvor
Tangen snoede brede Baand i Vandet, mens Snegle og Østers
dækkede hver Banke paa Bunden. Saa kom der igen Tider,
hvor Landet hævede sig, og i Stedet for Fjorden kom atter
Søen og Aaen, Engene og Moserne, Græsset og Rørene.
Her var altid godt at være for Menneskene, her var den
liskerige Sø og det talrige Vildt i Skovene, her var rigelig
Græsning for Kvæget, og endelig den frugtbare ved de gamle
Skoves Hjælp opsamlede Muld.
Binde n f A arhus Historie. II.
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Ved Brabrandsøens Sydside har man i de senere
Aar opdaget en Boplads fra hine Tider, inden Dalen blev
til en Fjord, vistnok en af de ældste Bopladser i Danmark.
Her i Dalen byggedes ogsaa tidligt Byer, og baade det
mørkladne Aabv og det lige over for liggende hvidtskinnende
Viby samt Aarslev højt oppe paa den anden Side Søen, høre
sikkert Lil nogle af de ældste Byer i Landet.
Men den b rede Dal med de b u n d lø se M oser og
V an d d rag var en u o v erstig elig H in d rin g for M iddel
a ld e re n s F æ rsel mellem Nord og Syd i Østjylland. Først
belt ude, hvor Dalen bliver ganske snæver nær ved sit
Udløb i Havet, fandtes der et passende Vadested, det var
det færdselsrige Emmervad (nu Immervad), der bidrog sa'a
stærkt lil Fremkomsten af del gamle Aarhus.
Der hvor Dalen begynder al blive noget smallere, hvor
Hasselbakken i Nord (S. 155) nærmer sig Medelsbjærgets
(o: Brobjergs) Skrænter i Syd (S. 157), var der en god Plads
lil en Mølle.
Inden vi omtale dennes Anlæg, maa vi se et Øjeblik
paa Terrænforholdene ved Aarhus. Jeg bar allerede tidligere
nævnt, at Aarhusdalen engang har været en Fjord. Helt
op til B ra b ra n d sø h a r Aaen kun et F ald af el Par
Fod. Overfladen af Tostrup Sø helt ovenfor Skibv ligger
kun 36 Fod over Havel. I Fjordens Udløb, — vi maa regne
del fra Holmevejen med Louisenhøj i Syd og lil Trøjborg
Bakke i Nord, — laa der en stor 0, hvis højeste Punkt (78
Fod) nutildags er lige ved Magdalene Møllen. Tidligere var det
paa Skansebakken: 87 Fod. Syd for »Øen« lindes en Ind
sænkning, der gaar omtrent fra Fiskerhuset hen i den nordlige
Del af »Friheden«, gennem Marselisborggaards Have, under
Sporvognsremissen og ud i Havet. Størstedelen af denne
Indsænkning ligger kun 30 Fod over Havet, og da Aarhusljorden gik ind i Landet saa langt som lil Skibv eller længere *)
J) At Fjorden paa sine Steder har haft ret stor Dybde, ses af de Østers
banker, som ere fundne paa flere Steder i Dalen, f. Eks. ved Bra
brand og ved Vandværket.
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kan der engang have været Vand og Udløb i denne søndre
Indsænkning. Men der var et andel og langt dybere Udløb
N. for Øen, og det er det U dløb, der gik ben over
den G rund, b v o rp aa del gam le A arhus ligger. Nord
grænsen for delte Udløb er Knudrisbakken og dens Fort
sættelser mod Vest: Galgebakken, Hasselbakken o. 11. Syd
grænsen er Brobjergs Fald mod Nord, Skraaningen bvor
paa Fiskergaden ligger. Strømmen i Havet bar vel den
gang ligesom nu i Reglen løbet langs Kysten fra Syd mod
Nord. Derved er ogsaa Strømmen i delle Udløb trængt
mere og mere mod Nord, og der bar dannet sig en Barre,
som med en bred Fod sluttede sig til Brobjerg og løb noget
mere spidst til mod Nord. Paa denne Barre, som i Tidens
Løb hævedes op over Havet, laa det ældste Aarhus og
Terrænet Nord for Graven. Den sendte en Sidegren ben
over Grunden om Klosteret og de derved liggende Gader.
I 1875 laa intet Punkt af denne gamle Barre højere end
13 Fod over Middelvandstand. Del højeste Punkt var den
gang paa Storelorv. *) Ved Gravninger paa Mejlgade og
Steder der i Nærheden ses Ral og gult Sand at ligge læt
op under Overfladen. Eflerbaanden som Barren dukkede
op af Havet blev Fjordens Udløb trængt imod Nord og
smallere. Formodentlig er Vandet i Fjorden derved blevet
mere og mere fersk. Til Slutning blev Udløbet til en Række
Kær, Moser eller Enge, gaaende fra nuværende Vester
port og langs med Nørre Allé ud til Østbanegaarden. Jeg
skal bemærke, al saagodtsom bele Vestergadepartiet børle
med til Mosestrækningen. Men hvorledes er den nuv. Aas
nedersle Del opslaael? Den løber i en Kløft mellem Bro
bjerg og Barren; del kan være ganske rimeligt, at der bar
været en saadan Kløft, og al et Vandløb bar søgt der
igennem. Men oppe ved Frederiksbro danner Aaen et Knæ,
som er ret paafaldende. Man kan formode, at el Vandløb
ved at grave sig bagud er kommen i Forbindelse med Vandet
i Fjorden og eflerbaanden er bleven Afløb for denne. Eller
') Jvnfr. Generalstabens Maalebordsblad 1875.
1*

man kan antage, at Menneskene have hjulpet til, vist er
det, at Vandet fra den gamle Fjord, som var bleven til en
med Søer og Moser opfyldt Dal, efterhaanden søgte til denne
Rende som det eneste Alløh. Ser man paa ovenanførte
Generalstabs Kortblad vil man se, at der endnu hen over
det Terræn, der ligger Sydøst for Nørreallé og Nørregade
findes en Række Fordybninger som Rester af det nordlige
Udløb. Rlot endnu et Ord om Aamundingen. Den b ar i
æ ldgam m el Tid ligget læ ngere inde end nu, maaske
omtrent der, hvor Fiskerbroen er. Nordsiden er med en
stejl Skrænt gaaet hen over Rispetorvet til Skolebakken,
Sydsiden er drejet mindre af, den er først gaaet mod Syd
øst omtrent henne ved Mindebroen.
Da Aarbusmøllen skulde anlægges, begyndte man med
Anlæg af en D æ m ning, og denne Dæmning er tydelig
nok den Dag endnu, den gaar fra Kvægtorvet ben forbi
Møllebygningerne, indenfor de store Træer, som endnu slaa
ved disse. Øst for denne Dæmning, formodentlig paa en
Holm anlagdes Møllen. Nord for Dæmningen dannede der
sig en Møllesø, hvori man uddybede tre Løb for lettere al
skaffe Møllen Vand. Øst for Møllen gravedes el Ragløb
ud til Aaen. Selve denne kom til at gøre Tjeneste som
Omløb.
Det maa forudsættes, at Dæmningens Opførelse ikke
bar været uden Indflydelse paa Terrænet nedenfor. De
M oser e lle r Kær, der stra k te sig over bele V e ste r
gades T erræ n lige ben til N ik o la jk irk e n (nuv. Vor
F ru e Kirke), u d tø rre d e s e fte rh a a n d e n , saa at de
k u nde b e n y tte s til R yggegrunde e lle r Tofter.

I de allerældsle Tider malede Trælkvinderne paa Haandkværne i Hjemmet, og Haandkværnen boldt sig i Rrug i
Hjemmene lige til ind i del 18. Aarbundrede. I 1728 var
der endnu 3 Mænd i Aarhus, som havde Revilling til al
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male Gryn paa Haandkværne. Stenene, som man brugte
hertil vare i hin Tid vistnok Glimmerskifer l'ra Norge. Der
lindes i Husgrundene jævnlig saadanne runde Stene med
Hul i Midten, og i en Gaard paa Frederiksgade i Aarhus
er Kælderen endnu tildels brolagt med saadanne Mølle
stene, som Ejeren formodentlig er brændt inde med, da
Haandkværnene gik af Brug. Saasnart en egentlig Mølleindustri dukker op, er det i Begyndelsen kun V an d m ø llen ,
der spiller en Bolle og, som det kunde ventes paa Grund
af de smaa Højdeforskelle, kun Vandmøllen med U n d e r
fa ld s h ju l.1) I Jydske Lov tindes de ældste Bestemmelser
om Møller for Jyllands Vedkommende. »Mand maa ikke
hygge en Mølle, uden al Mand ejer en Dam og et Dam
sted«. »Dam« er her brugt i Betydning af Dæmning, hvilket
ogsaa fremgaar af, at Jydske Lov paa Latin herom bruger
Ordet »agger«, som betyder Dæmning. »Damsled« er Grun
den, hvorpaa en Dæmning kan opføres.2) Det hedder frem
deles i Jydske Lov, at Mølleejeren ikke maa opdæmme
Vandel saaledes, at det fordærver anden Mands Eng eller
Ager, heller ikke saaledes, al del ved Bagtlod hindrer ældre
Møllers Benyttelse. Han maa kunne bevise sin Ret til Flod
og Flodsted, Dam og Damsted og Damsbaand. Var der i
tre Aar ikke klaget over Flodmaalet, fik Mølleren Lavhævd
D er. kan ikke være Tvivl om, at A arhus Mølle
o p rin d e lig h a r væ ret K ronens E jendom . 3) Naturligvis
maalte Kongen ligesom de private have Bel til at hygge
Mølle, hvor del ikke kunde skade de nærliggende Jorder
') V in d m ø lle r indrettedes langt senere. Afset fra et dunkelt Sted
lios Saxo (1133), omtales en Vindmølle forst 1320, og det varede
længe for de fik nogen Hyppighed. De ældre Vindmøller vare sikkert
alle de saakaldte Stubmøllet (Skvatmøller). Nyrop, Strandmollen,
Kbh. 1878.
-) »Dam« overfortes senere til at betyde selve det inddæmmede Vand,
som kunde blive Enkeltmands Ejendom ved at inddæmmes. »Dams
baand« eller »Damsbord« betyder Dammens Bredder. Disse maatte
en Mølleejer naturligvis være i Besiddelse af »til højeste Flodmaal«.
;l) I Kong Valdemars Jordebog nævnes 18 Vandmøller som Kronens
Ejendomme, deraf laa de 13 paa den jydske Halvø.
•
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i fremmed Eje, men det er rimeligere, at Aaen har været
betragtet som en af de »større Strømme«, der vare Kronens
Eje, og hvor Kronen allsaa frit kunde hygge. Ved større
Strømme forstodes vel nærmest sejlbare Vandløb, men her
ved Aarhus, hvor Aaens yderste Del dannede en stærkt
befærdet kongelig Havn, laa det nær at hævde Kronens
Ret til Strømmen. Den lik ovenikøhet Betydning ved at
være »Herredsgab«, Grænse mellem to Herreder.1)
I 1286, a lts a a for over 600 Aar siden om tales
A arhus Mølle for første Gang. I Kong Valdemars
Jordehog af 1231 findes den ikke nævnt blandt Krongodset,
hvor dog en Del andre Møller i Jylland, deriblandt Aal
borg Mølle, nævnes. Der er altsaa Rimelighed for, al Aar
hus Mølle er anlagt mellem 1231 og 1286. Ved en Op
rensning af Løbene 1286 opslaar der en Oversvømmelse,
hvorved Domkapitlets Enge (formodentlig dem, der nu ligge
ved Fiskerhuset) tage Skade. Havde Aarhus Mølle dengang
været en gammel Mølle, vilde Kannikkerne i Henhold til
Bestemmelserne i Jvdske Lov ikke have haft Ret til at
klage. Nu tager Kongen endogsaa stort Hensyn til Klagen,
idet han skænker dem »Altrop Mølle«,3) for al bøde paa
Tabet.
I Aarhundreder drejede de klaprende Møllehjul sig
i Dalen, uden at vi høre noget videre derom. Klosteret paa
Brobjerg siges 1506 at have en M ø lle v ej,3) hvilket er Tegn
paa, at der tidligt maa være lagt Bro over Aaen ved Møllen.
Bønderne Syd for Aarhus har vistnok ogsaa fra Arilds Tid
søgt Møllen ad denne Vej. 1507 melder el Tingsvidne om
Stridigheder med Borgerne, fordi T o rd M ø lle r vil for
mene dem at drage med Vaad i Aaen fra Aars Mølle og
ned til Havet. Hvad Udfald denne Strid lik, vides ikke,
men ifølge Datidens Love kunde Tord Møller ikke be’) Jvnfr. Steenstrup, Studier S. 337—339.
2) Script. VI, 396. Jeg har tidligere antaget, at denne Molle laa i Houlbjerg Sogn. Det er dog rimeligere, at det er >Aldrop« Molle ved
Blegind. Her laa tidligere en Bispegaard »Treltorp«.
3) Hiibertz I, 94. Den kaldes senere »Nordre Møllevej«.
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tragte nogen Del af Aaen som »gjort Vand« og bemægtige
sig Fiskerirettigheden der uden at have omgjort den med
Dæmninger, hvad der dog vist kun har været Tilfældet
med de lige ved Møllen liggende Stykker. ')
Møllen blev ældre og ældre, mer og mere forfalden, og
i 1573 indberetter Mølleren J e n s P e rs e n til Kongen, at
der næsten hvert Aar er noget ivejen med den, og at han
ikke kan svare den store Landgilde. Tidligere var der i
denne bleven afkortet 1 Ørtug Malt for hver Dag Møllen
nødsagedes til al slaa stille, men dette vil Lensmanden
Bjørn Andersen ikke mere gaa ind paa. Bjørn Andersen
faar da Ordre til at lade Møllen gøre i Stand og afkorte
som tidligere. Istandsættelsen har næppe været meget be
vendt, om den overhovedet er sket, ti fem Aar efter be
retter en ny Møller, J e n s R a s m u s s e n , at Møllen er
»meget bygfalden og endelig maa istandsættes, førend den
falder belt ned«.2) Saa faar da Lensmanden Erik Lykke
1581 Befaling til al undersøge Manglerne og lade Møllen
istandsætte i Løbet af Sommeren. Inden dette kunde linde
Sted havde imidlertid en dygtig Mand henvendt sig til
Kongen med andre Planer. Det var Møllebyggeren A n d e rs
P o s s in , som havde Dronningborg Mølle ved Randers. I
Pontopp. Atlas IV, 105 siges, at han var fra Sehlesien. I
15563) skriver Dronning Dorothea til Hertug Hans, at Møl
lerne til Dronningborg nu gaa godt fremad, men der er
Mangler ved Sluserne, og dertil behøver hun en god Tømmer
mand. Hun beder ham derfor befale Iver Møller i Rends*) Paa Kort fra forrige Aarli. angives en L ax eg aard mellem de to
Bleghaver der hørte til Mollen. If. Meddelelser fra Molleejer E. Weis
skal Madam Guldager ca. 1845 have ytret, at hun der havde fanget
mange Laks, i et Aar endog for 2000 Dir. Saa blev Laksene pludselig
borte. Af denne Laksegaard ses endnu Levninger i Aaen. Senere
hen blev Fiskeri med faste Garn i Aaen fra Mollebroen og ned til
Havnen forbudt, da Garnene stansede Vandets fri Lob og foraarsagede hojere Bagvand for Mollen. Som bekendt er der den Dag idag
et betydeligt Aalefiskeri ved Mollen.
-) Jyske Tegneiser 2, 223 b.
;’,i Geheimeark. Aarsb. I, 72.
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borg ufortøvet al gaa til Randers og lave Sluserne. Hertil
synes Iver ikke at have haft megen Lyst, først 2 Aar efter
kommer han til Randers. Nu skriver Dronningen, »hvad
den Møller i Meissen angaar, som er dygtig til Møllebyg
ning, og som Eders Kærlighed har anbefalet os, saa bede
vi Dem at underhandle med ham gennem Amtmand Svvert
Rantzou om, hvad han vil have i (lage, og naar dette er
bestemt, sende os ham, idet vi gaa ind paa al give ham,
hvad Rantzou lover«. Senere hedder det, al denne Mølle
bygger er ankommen til Kolding. Der kan ikke være megen
Tvivl om, at det er Anders Possin her er Tale om. Der
imod kan der være Tvivl om, hvilken Mølle del var, han
havde i Randers 1581. Enten var del Dronningborg Slots
Vandmølle inde i Byen; den er anlagt 1554 og vistnok
bygget færdig af Possin. Eller ogsaa er det Ousl Mølle, som
var en kongelig Mølle under Dronningborg Slot. Den solgtes
1(562 af Kong Frederik III til Købmand Hans Rosenmeier
i København. Denne Anders Possin tilbyder nu Kongen
at overtage Istandsættelsen af Aarhus Mølle, hvilket egentlig
var en hel Nyopførelse, »paa egen Bekostning«. I Marts
Maaned befaler Kongen Erik Lykke at forhandle med Possin
om, hvad han og hans Arbejdsfolk skulde have i Dagløn
»paa egen Kost«. Lensmanden skal indføre Udgifterne i
sit Regnskab og forøvrigt føre Tilsyn med Arbejdet. Det
hele blev en temmelig kostbar Historie. Da nemlig Erik
Lykke i Begyndelsen af 1582 indberetter, al Møllen nu er
færdig, viser det sig, a t b e le s id s te A ars In d l;e g i a f
L e n e t er m ed gaa et, og d e s u d e n 1600 Rbd., som
Lensmanden dels selv har udlagt, dels laant hos Borgerne
i Byen. Disse Penge skal nu betales tilbage. Al den Rug,
ban har, har han faaet Ordre til at lade hage til Brød,
men med Byg og Malt kan han afgøre Gælden. Hertil faar
han saa kongelig Tilladelse, dog skal han vurdere Bygget
og Malten højt, mindst til 1 Rbd. Tønden (!). Efter dette
lille Indblik i en Lensmands Transaktioner i hine Tider
kan man fristes til at spørge, hvor store vare Lenets Ind
tægter dengang? Desværre haves der ikke Regnskaber fra
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Erik Lykkes Tid, derimod er der levnet os nogle Opgivelser
fra en Snes Aar senere, nemlig fra 1(502, da Karl Bryske
var Lensmand. *) Ifølge disse var Lenets Landgilde 4342
og Stiftsindkomsterne 51(572 Daler, i alt 4858^2 Dl. Heraf
afgik:
1. Lensmandens »Genannt« (o: Gage) . . . . 141(572 Dl.
2. Til Hospitalerne i Randers og Aarhus. 341l/2 —
3. Til Præster og Kapellaner....................
24
—
4. Borlforleninger til Bispen og andre . . . 197l/2 —
5. Afkortninger til Forskellige.................. 101 ’/3 —
Ialt 2081 Dl.
Altsaa var Kongens Indtægt af Lenet 2777 72 Dl. Der
har næppe været stor Forskel paa Indtægterne i 1581 og
1(502, men selv om vi antage, at de i 1581 har vieret flere
Hundrede Daler mindre, maa Møllens Opførelse dog have
kostet 3—4000 Dir., en eller Datidens Forhold meget betydelig
Sum, især naar man betænker, at Tømmeret naturligvis
kunde laas frit fra Kronens store Skove. Meget Tømmer
gik der ganske vist til. Til Møllehuset, hvori Stuerne var,
og som laa i Øst og Vest Nord for Slusen, benyttedes Eg.
Sluser og Stighor vare udforede med Træ, og Broerne over
Løbene samt Bolværkerne langs Dæmningerne maa have
været betydelige. Af et S yn, d e r er o p la g e t 1 (55 2, og
hvis Beskrivelse endnu lindes i Møllens Arkiv ses, at »Broen
og Værket« havde en Længde af 32 jydske Alen og en
Bredde af 14 Alen. Mølleakserne, der var omgivne af Jærnringe, havde Tapper, der laa i »Kobberpander«. Inde i
Møllehuset fandtes 3 Kværne.
Da Møllen var færdig, kom Hr. Possin med sin Reg
ning, og den var heller ikke ganske lille. For hans eget
Arbejde og Tæring forlangte han nemlig 200 Dir. Han var
imidlertid villig til helt al opgive denne Fordring, hvis han
maatte laa Møllen mod at svare tilbørlig Afgift deraf. Saa
kunde hans Broder, der var Møller i Vejle, faa Møllen i
Banders. Kongen greb med Begærlighed denne Udvej til
l) Schlegel, Sammlungen I, 67.
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at slippe for en Udbetaling i rede Penge, kun betingede
han sig, at Possin inaatte affinde sig med den forrige Aarhus-Møller, for at Kongen »kunde blive fri for dennes Over
løb«. *) S aa 1e d e s fi k A a rb u s de n G a n g e n n y Mø 11 e
og en ny M øller. Landgilden blev formodentlig samtidig
sat til 468 Td. Malt ligesom senere. Del varer dog ikke
længer end til 1. Aug. 1582, saa beretter den Aarhus Møller,
at Møllen dog ikke er bleven helt færdig forrige Sommer,
»fordi Vinteren faldt ind«, der mangler endnu nogen ind
vendig Bygning, og der er store Mangler ved Dæmningen.
Ogsaa dette maa da gøres paa Kongens Bekostning.'-)
Til denne Mølleopførelse knytter sig en ejendommelig
Episode. I 1583 berette Sognemændene i Vor Frue Sogn
i Aarhus Kongen, at Erik Lykke, da ban var Lensmand
paa Aarbusgaard, lod M uren om d e re s K irk e g a a rd
n e d b ry d e og brugte den til Bygningen af Møllen, idet
ban dog lovede dem at indelukke Kirkegaarden med anden
Lukkelse, muret mellem Slænger. :!) Dette var dog ikke
sket, idet han kort efter kom af med Lenet, saa Kirkegaarden nu laa under Fæfod.4) Den Kirkegaard lier er
Tale om, kan ikke være andet end den gamle M øllek ir k e g a a r d , som laa der, hvor nu Møllehaven er, og
som der senere skal fortælles mere om. Den maa ved Beformationstiden have været omgivet med en god og for
svarlig Mur, hvad der bestyrker min Tro paa, at del ikke
har været et Begravelsessled, som blot var indrettet under
Pestepedemier og lignende Forhold, men al den bar hørt
til en eller anden ældre gejstlig Stiftelse, f. Eks. den nær
liggende St. Karensgaard. Lensmanden, Jakob Seefeld, faar
1583 af Kongen Ordre til paa Kronens Vegne at indelukke
’) Jydske Tegn. 2. 310.
2) Ved Istandsættelsen af et Betongulv i en Kælder nærmest Mollebygningen fandtes i den seneste Tid et Fundament af gamle Munke
sten, meget solidt Murværk, muligvis fra hin Tid, muligvis endnu ældre.
;>) Hegn vare ofte opforte paa samme Maade som Bindingsværk med
lerklinede Tavl.
*) Det vil sige, at Kvæget kunde let gaa derind.
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Kirkegaarden igen med god og varig Bygning, da den gamle
Mur er anvendt til Kronens Bedste. Mur er der dog neppe
sat om den.
Det maa antages, at Aa en i den æ ld s te T id h a r
d a n n e t en Sø, d e r h v o r K 1o s l e r e n g e n nu s tr æ k k e r
sig, som er fortsat mod Vest af Trin- eller Rønsø. Fra Søen
løb selve Aaløhet vel omtrent der, hvor det nu løber. Men
fra Aaløhet var der jo gravet 3 Løb ned til Mølleslusen og
et Bagløb fra denne mod Øst. Den sydligste af de derved
fremkomne Holme, som nu er en Del af Møllehaven, og
paa hvis vestlige Del Musæet ligger, kaldtes senere »den
s ø n d re H olm« og var den største af Holmene. De to
andre Holme, »den m e lle m s te og n o rd lig s te « , vare
meget mindre og lavere, men forhøjedes jo i Tidernes Løb
ved, at Oprensningen kastedes op paa dem. Omtr. ved Aar
1800 lod Møller Fr. Dahl den midterste af Grenene gøre
bredere og mere lige, saa al den nordlige Gren kunde undværes, og i 1813 var denne næsten helt tilvokset og forvandlet
til Eng. Ved Vandmøllens Nedlæggelse i 1873 opfyldtes
de øvrige to Løb samt Atløbel fra Møllen, saa der blev
ikke andet tilbage end del nuværende Aaløb.
Til den ældste Mølle har vistnok kun hørt de ind
dæmmede Løb og Holmene, el Stykke Land Syd for Aaen
og endelig den Grund, hvorpaa selve Møllehuset laa Nord
for Slusen. I det ovenomtalte Syn fra 1652 hedder det:
»Nok haver vi synet, hvis Jorder, som ligger, til samme
Mølle; der helindes el lidet Stykke Engjord imellem begge
Baghuller, hvorpaa kan avles el Læs Hø. Paa den søndre
Side af Omløbet under Bakket (o: Brobjerg) helindes et
lidet Stykke Jord, kan ongefær agtes for 4 Skpr. Jord. El
Stykke Norden Omløbet agtes for 1 Skp. Jord«. Hvad der
her omtales har altid senere hørt til Møllen. Jorden »under
Bakket« er del Stykke (Malr. Nr. 7 c) som laa der, hvor
nu Louisegade er anlagt, og som senere kaldtes »den
s ø n d re B leghave«. Den søndre Holm maa have været
mindre den Gang end senere, siden den kun vurderes til
1 Læs Hø. Dens østlige Del kaldtes senere »den n o rd r e
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B leg eh av e« . Den nordre Holm omtales slet ikke og var
formodentlig kun en Sivholm. Mærkelig nok nævnes der
ingen Toft, som hørende til Møllen. Mølleren maatte sikkert
have haade Toft og Græsningsret til sit Kvæg et eller andet
Sted. Af senere optagne Tingsvidner synes det at fremgaa,
at Oldjorden fra Arilds Tid af var henytleL af Mølleren til
at græsse haade stort og smaal Fæ paa, u d e n a t h an
h a v d e Del i G r æ s n in g s r e tte n p a a B y m a rk en .
Delte Forhold er den første Antydning af, al Møllen be
tragtes som noget fra Byen adskilt.
Mølleren kunde, som Borger i Aarhus, selvfølgelig
godt være i Besiddelse af visse Dele af Byens Jord. Allerede
L a u r it s M ø lle r havde en »Have«, del vil sige et Stykke
indhegnet Jord. Den var en Del af den senere saakaldte
Mølletoft,*) som i del følgende skal hlive omtalt.
I Møllens Arkiv er bevaret el interessant gammelt Skøde
fra 1586, hvori det hl. a. hedder: »Sal. Peder Giarmeslers
Datter, Anne Pedersdatter, skøder til A n d e rs P o s s in i
Aarhus Mølle sin Have, Jorder, Grunde og Ejendom, lig
gende her V e ste n i B yen mellem Møllekirkegaard og
Møllevejen (o: nuv. Møllegyde), som løber fra Vestergade
til Møllen, og Vesten næst op til tvende Gaarde, som An
ders Possin købte og som fordum tilhørte Søren Kedel
smed i By Mølle og Østen næst op til tvende Haver, som
han købte fra vor Frue Kirke«.
Altsaa: Halvthundrede Aar efter Reformationen h a r
A n d e rs P o s s in e je t h e le G ru n d e n m e lle m nuv.
G a r v e r g y d e , V e s te rg a d e , Mø11egyd e og V e ste r
Allé.
»Vesterport« har vistnok engang ligget der, hvor Grønne
gade (forhen St. Karens Stræde) og dens Fortsættelse mod
Svd »Vestre Møllesti« krydser Vestergade. Her hørte i sin
') Ved Mølletoften forstod man hele Terrænet Nord for Vesterbrogade
fra Brendstrupvejen og ud til Haveselskabets Have. Det er nu næsten
belt bebygget. Haveselskabets Have var en Del af Hasleforten.
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Tid Klosterets gamle Grund op. Et Blik paa Gaden viser
tydeligt, at den Vest herfor liggende Del al’ Vestergade er
af en hel anden Støbning end den østlige Del. Den er
bredere, mere lige og slutter ikke ganske op til den østlige
Del; den maa antages at være af yngre Oprindelse, maaske
fra Tiden omkring Reformationen. Udenfor den gamle
Vesterport laa til højre Side St. Karensgaard, der jo ogsaa
som Hospital for Spedalske skulde ligge lige udenfor Byen.
Vejen, der førte ud igennem Vesterport, førte dels ned til
Møllen og dels udenom SI. Karens Grund til Landet Vest
for Byen og videre til Hasle og By. I det 16. Aarhundrede
var, som vi se af ovennævnte Skøde, Grunden Øst for
Mølledæmningen oplaget af »Haver«. Nuv. Møllegyde blev
først bebygget i Begyndelsen af 18. Aarb. Haverne be
tegnes i Jordskyldbogen 1562 som beliggende »uden«
Vesterport. »Basmus Steen betalt 2 fi af del Stykke Jord,
ban finge af Hr. Anders«, »Peder Tbomesøn 2 fi af en Have
paa Mølledemingen«, »Jens Haurum 3 fi af den nye Have
paa Mølledømingen«. Ovennævnte Skøde fra 1586 ’) lærer
os, al Frue Kirke ogsaa havde Grunde her, de solgtes før
1586 til Anders Possin. Vi kan formode, at bele Grunden
fra Møllekirkegaarden og Nord paa til nuv. Kvægtorv bar
tilhørt Frue Kirke og er gaaet over i Byens Eje, maaske
eflerat Kirken er bleven Sognekirke, og at der derfor er
bleven' betalt Jordskyld deraf. Det »Tolstrup« eller »Markvards Lykke«, hvis Inddigning gav Anledning til saa mange
bitre Stridigheder i det 15. Aarb. (jvfr. S. 170),2) og som
angives al ligge Vesten for Byen, bar jeg været tilbøjelig
til at henlægge paa Brobjerg. Jeg skal dog ikke nægte,
at der ogsaa kunde være megen Grund til at søge det her
’) Frue Kirkes Grunde betegnes 1586 som liggende »V esten i Byen«.
Maaske man heraf kan slutte, at Vesterport er flyttet ud mellem
1562 og 1586.
2) Den var jo efter Borgernes Mening inddiget med Urette og 1484
»fordristede henved 80 Borgere sig til Skærtorsdags Morgen Kl. 2
at slaa Laasen sonder, hugge Ledet itu og skyde Digerne efter«, som
det hedder i en fra Gejstlighedens Side afgiven Beretning om Sagen.
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ved Mølledæinningen. Benævnelsen »Vesten for Byen« bruges
netop hyppigt om Møllen og disse Grunde.
Om Anders Possin er forøvrigt at mælde, at han i
1592 ønskede paa sin egen Bekostning at lade hygge og
oprette en V a n d m ø lle i T h o r sk o v , der ligger ved
Havreballegaard. Kongen giver ham Tilladelse dertil, og
han maa beholde Møllen kvit og frit i sin Tid. Eller hans
Død skal Møllen stedse og altid følge den Mølle, som ligger
i Aarhus. *) Hvorvidt Møllen er bleven hygget, ved jeg ikke
noget om.
I Aaret 1590 faar Anders Possins Søn, M ik k e l, Løfte
af Kongen om, at han, hvis han overlever sin Fader, skal
laa Møllen for en hil lig Landgilde.2)
At Møllen i de ældste Tider har malet for Borgerne i
Aarhus, er der naturligvis ingen Tvivl om; hvorvidt den
imidlertid har haft E n e r e t dertil, vides derimod ikke.
Første Gang der nævnes noget herom er i Aarhus Bytings
Protokol for 1(536, hvor der under 5. Maj er indført et
Reskript fra Christian IV til Magistraten af 18. Fehr. s. A.
om, at I n d v a a n e r n e s k u lle la d e d e re s K orn m ale
i A a rh u s M ølle og in g e n a n d re S te d e r, saafremt de
ikke ville slaa til Rette som vedhør. Da Afgiften er for
højet, kan Mølleren ikke udrede den, naar Byens Borgere
lade male andetsteds. Kort før havde Kongen givet Lens
manden, Laur. Lindenov, Ordre til at reparere Mølledam
og Mølle, efterat et Syn havde erklæret dem for meget hrøslfældige. Broen siges i delle Syn al være »ret Møllebro«.
Paa den Tid var der en Møller, som hed B e rn t
K lo d t eller Klondt. Han var født i Hamborg og tog Bor
gerskab i Aarhus 1623.3) Foruden Mølleriet drev han nok
ogsaa en Prokuratorforretning, men har vistnok haft mange
linansielle Vanskeligheder, thi under 22. Dechr. 1632 faar
han Bevilling til i 5 Aar at være fri for sine hamborgske
’) Jyske Registre.
-) Jyske Registre.
3) Nævnes som Borger i Aarhus 1G25, hvor han er med til at optage
et Syn over Domkirken og Skolen.
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Kreditorers Tiltale. Bernt Klodts Fader, H a n s K lo d t,
l'aar under 2(5. Decbr. s. A. Tilladelse til at anrette et
Kl æde ni age ri i Aarhus. I den Anledning tillades det
ham at lade opsætte en Valkemølle paa samme Dæmning,
som Kornmøllerne ere. Lensmanden skal forhjælpe ham
til al faa Tømmer dertil, men Klodt maa ikke lade sin
Mølle gaa, naar der er lavt Vand eller stor Tørke om Som
meren. Han maa indføre toldfrit alle de Varer, han til et
saadant »Klædegøreri, Farven og Bereden« behøver. Det
maa antages, at Sønnen Bernt har været Deltager i dette
Foretagende; han faar Lov til i Stedet for Landgilde at
levere el Parti Klæde paa Kongens Klædekammer. ") I Aaret
1(535 rejser Jørgen Urne paa kgl. Befaling til Aarhus og
Banders, hvor Klædemageriet ikke ret vil trives, for at formaa de rigeste Borgere til at participere, da Kongen vil
forsyne et saadant Klædemageri med gode Privilegier.
I Anledning af Bernt Klodts Tiltrædelse 1(523 bliver
Mølledammen repareret, hvilket ses af en kgl. Skrivelse
til Kapitlet, hvori det hedder: »Eftersom vi har befalet
Laurids Lindenov, Vor Mand, Tjener og Embedsmand paa
Vor Gaard i Aarhus, med forderligste at skulle lade reparere
og forfærdige den hrøstfældige Mølledam, saa vel som hvis
paa Møllen i sig selv gøres fornødent, saa bede vi eder
og naadigst begære, al I befaler og tilholder eders Bønder
og Tjenere, der omkring Byen boende, at de med Jordog Tømmer-Agen tilhjelper, al samme Mølle og Dæmning
med forderligste kan blive forfærdiget, anseende I ogsaa
selv bruger samme Mølle saa vel som og en Part eders
Tjenere. København 12/o 1(523«.2)
Efter Bernt Klodts Død styrer hans Enke A nne N ielsd a l t e r 3) Møllen. I Aaret 1(551 var der en Mand paa Bro
bjerg, som havde ført Malt til Mølle uden at angive det,
') Jyske Registre.
-) Nannestad, Hilaria S. 109.
•'*) Hun havde forst været gift med en Oluf Jensen (f 12/3 1623). Hun
var en Datter af Niels Skriver.
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og Møllerenken havde modtaget Maltet uden Acciseseddel.
Ved Raadstueretten dømtes, at Kornet skulde være forbrudt.
Med Aarhus Borgere kom Bernt Klodt snart i Strid.
Han anlagde Sager i Massevis mod Borgerne, som for
mentlig havde krænket Privilegiet af 163(5 og ladet Malt
male i Ry Mølle og andetsteds. Men Borgerne klagede over,
at Mølleren ikke sørgede for, at Møllersvendene malede
Kornet forsvarligt og over, at han log større Told (a: Be
taling for Malingen i Korn) end hans Formand L a u r id s
M ø lle r .1) Bernt Klodt lod ved Bytinget bekendtgøre, at
han vilde svare til, at Kornet blev malet forsvarligt, mun
der blot blev rejst Klage, inden Kornet blev taget fra Møllen.
Hvis Bagerne selv vilde »eventyre« deres Korn til at male
og sigte, vilde han overlade Kværne og Folk. Del var til
største Skade for ham, al der ikke var Vand nok. Da en
af Bagerne, Hans Hansen, havde erklæret, at han ikke
aglede at føde Møllerens Svin, som havde Adgang lil Mølle
huset og lil Kornsækkene, ligesom han heller ikke vilde
linde sig i kun at faa 7 Skæpper Mel tilbage af hver Tønde
Korn, han sendte til Møllen, maalte Bernt Klodt love Bod
og Bedring, og el Forlig blev saa indgaael, ifølge hvilket
Bagerne lovede ikke at ville lade male i andre Møller.'-’)
I Aarets 1651 bliver Kronens Mølle pantsat til H e in 
ric h M ü lle r, Tolder i København, for en Sum Penge,
Kongen er ham skyldig. Han skal have Møllen med alle
tidligere Friheder, deriblandt at alle Aarhus Indvaanere og
de, der pleje at bruge Møllen,:t) skulle lade male der som
tilforn. Særlig anføres el Kgl. P r iv ile g iu m a f 16 4 6
ls/3, ifølge hvilket den Aarhus Møller faar Ret til, naar han i
Byen antræfTer Overtrædere, d. v. s. Forhandlere af Mel,
’) Laurits Moller nævnes 1621 (Hüb. Aktst. II, 214).
2) Ny Kgl. Saml. Fol. Nr. 413 u.
3) Dette noget ubestemte Udtryk refererer sig til Forordn. ’% 1617
if. hvilket »Kronens Tjenere skulle søge Kronens Moller, som de
af A r ild s tid p le je , eller dem af Lensmanden næst for Haanden
anvises«. De nærmeste Kronens Tjenere vare dengang Bonderne paa
de kongelige Godser i Viby Sogn og maaske ogsaa ved Holmstrupgaard.
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der er malet i andre Møller, eller Korn, der skal udføres
til Maling andetsteds, da at lade deres Heste og Vogne med
medhavende Korn eller Mel arrestere, at de kan lide Med
fart efter Loven. Hvor meget eller hvor lidet Aarhus Møller
har gjort denne særlige Ret gældende, vides ikke, men
Privilegiet er uafladeligt bleven læst, saavel ved Bytinget
som ved de omliggende Jurisdiktioner, sidste Gang 1763. *)
I 1795 havde Ejeren af Aarhus Mølle, Fr. Dahl, Sag med
Aarhus Bagere og Mølleren i Labing Mølle angaaende
Eneretten til at male og sigte for Aarhus Borgere. Langt
ind i det 19. Aarh. vare Aarhus og Bygholms Mølle ved
Horsens endnu privilegerede Møller.2) Privilegiet alløstes
først i Midten af 19. Aarh.
l)e t e r d e lte P r iv ile g iu m , som b le v b e s te m 
m en d e for M ø lle n s S ti llin g i o v e r 2 0 0 Aar. Det
er vanskeligt al vide, hvorvidt Følelsen af at være privile
geret stadigt har virket hæmmende paa Møllerens Driftig
hed og Lyst til Fremskridt, stundom har det jo nok
været Tilfældet. Men vist er det, at Mølleren sjældent har
været i Stand til at opfylde de Fordringer, Privilegiet maatle
stille til ham. Han har altfor ofte hverken haft Vand eller
Kværne nok. Som Følge deraf kunde Privilegiet ikke over
holdes og blev næsten værre end intet. Mølleren lik alle
dels Sorger uden at prøve dets Glæder. Evindelig Kiv og
Strid blev Følgen, og Møllen kom for Borgerne til at staa
i et vist forhadt Lys, som mange Gange har skadet den.
He i n lie h M ü lle r, til hvem Møllen pantsalles, var
en Købmandssøn fra Itzehoe. Som Dreng viste han ud
mærkede Evner, og Grev Rantzau til Breilenburg lik Inter
esse for ham og lod ham opdrage sammen med sin egen
Søn, den senere bekendte d ir. Rantzau. 1627 kom han
med denne til Sorø Akademi, hvor han dog kun blev i
kort Tid, li 1628 kom han ind i det lyske Kancelli. 1641
J) Beredt Klodt har dog engang konfiskeret en Vogn fra Kærbygaard,
der korte ned ad Studsgade med Malt, der var malet i en util
ladelig Mølle.
-) Olufsens Collectanea S. 25. Andetsteds nævnes Varde Molle.
Blade a f A arhus Historie. II.
2
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udnævntes han til Tolder i København, 1(551 til GeneralToldforvaller for hele Danmark og 1660 til Rentemester.
Under de vanskelige Forhold, da Korfitz Ulfeld, med hvem
han havde staaet i nøje Forbindelse, styrtedes, blev han,
uagtet han en Tid lang var arresteret, dog skaanet, fordi man
ikke kunde undvære hans administrative Evner og — hans
store Formue. I det nyoprettede Admiralitet blev han paa
Grund af sit Kendskab til Søfarten 1665 Admiralitelsraad
og 1670 Etatsraad. 1674 blev han adlet tilligemed sin
Hustru (Sophie Hansdatter Rosenstjerne), Rørn og Sviger
sønner: Dr. jur. Caspar Bartholin, Kancelliraad Th. Finke
og Kommerceraad Johs. Fink. —- Efter Enevoldsmagtens
Indførelse maatte Staten for at klare sin uhyre Gæld af
4—5 Millioner Rbd. gribe til den Udvej at betale sine
Hovedkreditorer med Krongods, som overlodes dem til en
Værdiansættelse af 50 Rbd. for hver Tønde Hartkorn,
hvilket forøvrigt var en temmelig høj Ansættelse.') I
øvrigt forbeholdt Kongen sig altid R et til a t in d lø s e de
s o lg te G o d se r igen. Gabriel Marselis, der i 1664 havde
450,000 Rbd. tilgode, fik Kallundborg Amt, takseret til
339,000, og Havreballegaard. Landsdommer Jens Lassen
lik Godser vurderede til 200,000, Poul Klingenherg og
Medinteressenter fik Ejendomme for 300,000 Rbd. Heinrich
Midler var vist Hovedkreditor med 560,000 Rbd., og lik
derfor blandt andet alt det kgl. Gods i Dragsholm og Sæbvgaards Amter paa Sælland ialt 11,200 Td. Hartkorn (eller
den gamle Matrikel).2) Heraf oprettede han Herregaardene
Sæbvgaard, Katlerup, Gundlved (nu Selchausdal), Aagaard,
Bøstrup, Dragsholm og Annehjerggaard. Han ejede des
uden Godserne Lejregaard (nu Ledrehorg), Kornerupgaard,
Skulderupholm, Sonnerup, Skjoldnæsholm paa Sælland,
og Tyrrestrup og Lønborggaard i Jylland. Noget før 1669
købte han Frederiksdal. Størsteparten af denne kolos■) E. Holm. Danmarks og Norges indre Historie 1660—1720, II, 183.
-) I det hele solgtes der paa Frederik III’s Tid 112,000 Tdr. Hartkorn,
hvoraf 95,000 horte til de gamle kongelige Len og nogle Tusind
Tonder til Kapitlernes Gods.
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sale Mængde Jordegods uddelte han i levende Live mellem
sine Børn. 1686 forlod han København og døde 1692 paa
Lejregaard, man siger i Fattigdom. Han drev i sine Vel
magtsdage en stor Handel og havde mange Skibe i Søen.')
Naar de store Mængder Jordegods opregnes, som han var
Ejer af, maa man forøvrigt vel erindre, at Jordegods i
hine Tider var en meget usikker Indtægtskilde. Heinr.
Müller var Kannik i Aarhus Domkapitel og fik 1660 kgl.
Tilladelse til at undlade at residere ved Kapitlet (A. Hertel,
Aarh. Domk. IV, 581).
Kronens to Hovedkreditorer, Müller og Marselis2), er
hvervede tilfældigvis begge Gods her ved Aarhus. De to
Pengedynastier traadle forøvrigt i Forbindelse med hin
anden, idet Midlers ældste Søn, Henrik Midler til Lønborggaard ægtede Constance Marselis, en Datter af Gabriel
Marselis’ Broder, Selius Marselis. Trods Midlers mange
Børn skal hans Slægt dog næsten være udslukt. For en
Del Aar siden levede der af hans Efterkommere med Navnet
Møller kun nogle faa Personer paa Ærø under meget fat
tige Forhold.
I 1663 erklærer Magistraten i Aarhus paa Forespørgsel
af Tolderen Anders Lauritsen, »at den har anordnet Aarhus
Vandmølle til a le n e a t m a le , h v a d B yen b e h ø v e r ,
eftersom den dertil gyldig eragtes og hermed være afskaffet
alle andre Møller her i Byen samt Haandkværne; med
mindre befindes, at samme Mølle skulde mangle Vand«.
Ved samme Lejlighed fremlægger J a c o b L a u r its e n M øl
le r Frederik III’s Privilegium af 1651. Magistratens Er
klæring tyder paa, at der dengang har været andre Møller
i Byen, formodentlig Hestemøller. Naturligvis er det umuligt
for den aldeles at forbyde Maling paa Haandkværn, men kun
Maling for Betaling. Forøvrigt er det mærkeligt nok, al
*) 1652 hjembragte et af disse en Ladning af de dengang yderst kostbare
Narhvalstænder, hvoraf den bekendte Tronstol paa Rosenborg skal
være lavet.
-) Gabriel Marselis var ogsaa indviklet i de Ulfeldske Historier, og
Staten var ved lians Leverancer forfordelt for over 70,000 Rdl.
2*
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Møllen dengang kan være i god Siand, li i 1659 var Byen
jo omtrent ødelagt ved Hærgninger af svenske og polske
Tropper.
Saa hæves Pantsætningen 1664, og Kongen sælger blandt
meget andet Krongods ogsaa den gamle Aarhus Vandmølle.
' I Skødet hedder det:
Vi have afstaaet, undt og bevilget J e n s J e n s e n W is s in g , Bor
ger og Handelsmand i Kobenhavn, disse efterskrevne Vore Ejendomme,
Møllegaarde, Bole og Gods, nemlig Vores Aarhus Molle, Jacob Lauritsen
paaboer, staar for aarlig Landgilde 468 Td. Malt1), nok udi Silkeborg
Amt, Lysgaard Herred, Boggild2), en Gaard Erik Eriksen paaboer, skylder
aarlig 1 Td. Smor, Skov til 3 Svins Olden, item Hinge Kirkeskov til
36 Svins Olden, fremdeles som haver svaret under Lundenes Amjt udi
Nørre Herred, Norbork Sogn; Niels Knudsen 21,« Mrk. 2 /1 2 Alb, Oluf
Jensen og Niels Nielsen 3 Ørter Byg, 1 ® Smor, et Svin, et Fæmon, en
Daler Gæsteri. Sonderbork: Hans Mogelgaard 1 Orte Byg, Lars Nielsen
2 Ørter Byg, 2 ® Smor, 1 Svin, 31/,. Alb. Toftepenge, fire Hæste Gæsteri;
Egvad Sogn, Four sumb3): Peder Christensen 1 Ørt Bug, 1 Ørt Byg,
1 Hæst Gæsteri, Peder Justsen 1 Td. 2 Skr. Bug, 1 Mk. Landgilde p. p.
— hvilke forskrevne Molle samt Gaarde, Bolhuse, Grundejendom, Land
gilde, Gæsteri, Stedsmaal, Sagefald, Ægt, Arbejd og al anden Herlighed
og Rettighed, visse og uvisse Indkomst, Rente og rette Tilliggelse, være
sig af Ager og Eng, Skov, Mark, Hede, Kær og Moser, Fiskevand, Molle,
Mølledam og Damsbaand udi højeste Flodemaal, item Fægang, Torvegrøft, Lyngslet, Vaadt og Tørt, inden Markeskel og uden, Forte og Fælled
ete. fornævnte Jens Jensen og hans Arvinger maa annamme etc. til
evindelig Ejendom at angaa fra Philippi Jacobi Dag sidstforleden udi
nærværende Aar 1664. Dog os, Vores Souverainitet, Kongelige Regalier
og Hojhed af fornævnte Gods, saasom Told, Accise, Vrag samt Jura
patronatus, Birkerettighed, Jagten udi Vildtbanen og ellers hvis Kontributioner pro quota, ordinarie eller extraordinarie over det hele Land kan
blive paabuden uforkrænket og Os aldeles forbeholdene. Hvis Kongen
eller nogen af hans Efterkommere blive tilsinds at tilforhandle sig Godset
skulle de kunne erhverve det igen for den Sum, som det nu er af
hændet for, nemlig ll,009l/<, Rdl. å Daler = 96/1 Danske, dog mod
') Omsat i Landgildepenge (1 Td. Malt = 32 jS) 156 Bgsdl.
2) En By eller Gaard af dette Navn kendes nu ikke i Lysgaard Herred.
3) Forsom, som nu bestaar af Norby og Sonderby, ligger i Egvad Sogn
i Norre-Horne-Herred, det sydligste i Ringkøbing Amt. I Sonder
bork Sogn ligger de bekendte »Tipper«. 1 dette Sogn var den be
rømte Lærde Ole Bork fodt.
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billig Erstatning for Melioration. ’) »Vi bevilge, at fornævnte Aarhus
Molle skal f o r b liv e u d i K o n t r i b u t i o n e n m ed A a r h u s By,
eftersom fornævnte Jakoh Lauritsen med Borgmester og Raad ibidem
allerede er for accorderet, nemlig aarligen for 50 Slettedaler å 64 ,i
Danske. Dog om Byen bliver forhøjet eller forskaanet, da Møllen pro
quota at paasættes eller forlindres.«

Endelig bekræftes Møllens Rettighed efter Patent af
1651 8/iHvad der i dette Skøde er paafaldende er, at d e r
med M ø llen fø lg e r n o g e t S trø g o d s fra langt bort
liggende Steder i Jylland. En Nøgle til Forstaaelsen heraf
har jeg ikke, men jeg formoder, at Møllen, da den pant
sattes til H. Midler, ikke er bleven anset for at svare fuldt
til den Sum, hvorfor den pantsattes, og at der da er lagt
lidt kongeligt Slrøgods til.1)
Den tidligere Fæster af Møllen, J a k o b L a u r id s e n
(Møller) — formodentlig en Søn af den ovenfor nævnte
L a u r id s J a k o b s e n M ø lle r, — er vedbleven at have
Møllen i Fæste. Ifølge Paategning paa Skødet er det ham,
der lader det tinglæse paa Aarhus Byting og Viborg Lands
ting. I et Tingsvidne af 17/io 1667 siges, »at fra sidste
Pintsedag og til efter Bartholomæus Tid var Vandet til
Aarhus Mølle saa sidt og ringe, at Mølleren J a k o b L a u 
r id s e n ikke kunde male det, som behøvedes til Borger
skabets Husfornødenhed, men de maatte søge andre Møller«.
I Kæmnerregnskabet for 1674 anføres, at Jakob Lauridsen
skal betale Skat af sil eget Eje, af salig Th. Nielsens Have,
af den Grund paa Vestergade, Anders True iboer, og af
M øllen. Jakob formener, al Møllen er sat for højt i Skat.
Samme Aar dør han, kort efter sin Hustru Dorthe Thomas*) Da Ophævelsen af Mollens Monopol i Halvtreserne forhandledes i
Rigsdagen foreslog A. Hage for ramme Alvor, at Staten skulde tilbage
købe Møllen for de 11,000 Bdl. Reluitionsretten forbeholdt Kronen
sig forøvrigt ved alle de store Domænesalg i hine Tider.
-) Da Mollen i 1679 overdroges til Jens Wissings Son, nævnes Strøgodset endnu, men senere hores der ikke mere derom. Det maa
formodentlig være bortsolgt.
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datter. Han var en ret velhavende Mand. Foruden el
rigeligt Bohave i Møllen (hvoriblandt liere gode Bøger)
efterlod han sig Gaarden paa Vestergade, ’/4 af en Gaard
paa Mejlgade, 10 Boder paa forskellige Steder i Byen og
endelig »Laur. Møllers Have uden Vesterport« samt den
tæt derved beliggende »Anders Bertelsens Have«. Denne
sidste maa antages at være den samme, som ovenfor kaldes
sal. Th. Nielsens (formodentlig Svigerfaderens) Have. Der
var dog ogsaa Gæld i Boet. Nicolaus de Brobergue havde
300 Slettedaler tilgode. Jens Jensen Wissing i København
skyldtes der 132 Sidir. og Rentemester Heinrich Müller
220 Sidir. dels som Laan og dels som resterende Fæste
afgift. Saa faar da Nie. de Brobergue den ene af Haverne
udlagt for sin Fordring og Muller og Wissing den anden
i Fællesskab. I 1677 sælger dog Müller sin Anpart i den
Have, »som er udlagt ham tilligemed Jens Jensens salige
Fader« til Jens Jensen Wissing (den yngre), hans forrige
Forvalter (o: Amtsskriver) paa Dragsholm. Nicolaus de Bro
bergue maa ogsaa have solgt sin Have til samme, der senere
nævnes som Ejer af Jakob Lauridsens lo Haver. Mølleren
efterlod sig lire Børn, som fik 2100 Sldlr. (2800 Kr.) til Deling.
Som Wissings Fuldmægtig ved Skiftet optræder T h y g e
S im o n s e n , M ø lle r, som maa formodes at have over
taget Møllen i Fæste, men dette har kun strakt sig over
faa Aar.
1 et Kæmnerregnskab fra 1679 anføres, at P e ite r
J e s s e n F a r f v e r 1) i Farvergaden (nuv. Garvergyde) skal
betale S k a t a f A ars M ølle, af den Grund, han iboer,
samt af Mads Wærns og Jakob Møllers Boder (i Mølle
stien). Peiter Farfver ejede vistnok begge Sider af Garver
gyden og har sikkert været Konkurrent til Erhvervelsen
af de gamle Possin’ske og Jakob Lauridsen’ske Grunde.
Ogsaa 1680 og 1681 betaler han Skatten af Aars Mølle,
medens Heinrich Müller og J. J. Wissing (der 1681 ud
trykkelig i Mandtallene opføres som værende i København)
’) Saaledes skriver han sig altid selv.
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betale af Jakob Møllers Have. Det er altsaa lydeligt nok,
al Peiter Farfver i disse Aar har forpagtet eller lejet Møllen.
Først 1682 opføres J. J. Wissing som skattepligtig af
Møllen.
Denne Pe i te r J e s se n F a r f ve r, som senere blev en
af Byens rige Mænd og Raadmand i mange Aar (1689—1712),
optræder altid meget fjendtligt mod Wissing, og der er ingen
god Forstaaelse mellem de to Naboer. Peiter var født i
Aabenraa og tog 1663 Borgerskab i Aarhus. Han var først
»priviligeret Farver«, men nedlagde Farveriet, muligvis for
at gøre sig kapabel til at blive Magistratsperson. 1686
købte han kapitlets gamle Stenhus i Skolegade med de
dertil hørende 12 Boder. Domkirken havde nogle Aar tid
ligere solgt delte Stenhus (S. 99) med Boderne og liere
andre Ejendomme til Præsten Svend Hansen Arboe, men
havde beholdt Panteret i dem for 1848 Rdlr. Efter Svend
Arboes Død 1685 vilde Enken H e lle J e n s d a t t e r ikke
vedgaa Arv og Gæld, og Domkirken maatle da lade sig
Ejendommene igen udlægge. Stenhuset vurderedes nu til
226 Rdl., de 12 Boder til 460 Rdl. Peiter Jessen var to
Gange gift. Først med Marta Keggeben, f. 1644, y 1677.
Med hende havde han 3 Sønner og 6 Døtre. Dernæst med
Maria Lassen, med hvem han havde 2 Sønner og 1 Datter.
Han døde 1712, 71 Aar gammel, og hans Billede kan ses
paa Epitaliet over ham i Frue Kirke. I nogle Aar efter
1712 genoptog Hans Sørensen Faber Farveriet, men han
døde 1715, og saa søger hans Enke om Tilladelse til at
være Farver.
Af Peiter Farfvers mange Børn blev en Søn, J e n s
P e te r s e n , Provst i Vaduni (y 1721). Mere interessant
for Aarhus Vedkommende er dog Datteren A n n a Ka
tr in e , som blev gift med Købmand Glem en H a n se n
K ry s s i n g 1) og derved kom i Slægt med bekendte Aarhus]) Brodcr til P e t e r H a n s e n K r y s s in g (g. 1699 med Maren Olufsdatter, f 1707), B a l t z e r H a n s e n K r y s s in g , M a re n H a n s 
d a t t e r (1690—72), g. m. Johan Arentsen Althalt, og A n n e H a n s 
d a t t e r , som var gift med Baadmand Mathias Fellumb, + 1771. Deres
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familjer. Deres Søn Hans Clennnendsen Kryssing (f 1749) var
anden Gang gift med Sidsel Jensdatter Arendal. Da hun var
bleven Enke giftede hun sig 1751 med Friedrich Raae
(-'r 1783) og blev ved ham Stammemoder til den bekendte
Aarhusslægt R aae og de dermed forbundne Grene af Familjerne Møller, Strunk, Rosenkilde, Høegh Guldherg, Worin,
Vedel o. ti. a. I Raaernes Familje opbevares en gammel
Slægtebog, begyndt af Anna Katrine Kryssing.
J e n s J e n s e n W is s in g den æ ld re var to Gange
gift.1) Hans Søn af første Ægteskab var J e n s J e n s e n
W is s in g den y n g re. Af andet Ægteskab var der en
Søn, H in d r ic h (f. 1651), der blev Præst i Harrested, og
to Døtre, hvoraf den ene S o p h ie (f. c. 1657), var gift
med en Oberst v. d. Pforten, og den anden, M aren , med
Hindrich Hansen, Eskadreskriver paa Bremerhohn. Nogle
Aar eller den ældre Wissings Død overdrages Møllen ved
Skøde af 18/i2 1679 fil den ældste Søn, som saa 1682 selv
overtager Styrelsen. Denne Mand var en driftig og be
gavet Mand, som hele sit Liv igennem kæmpede tappert
mod alle de Vanskeligheder, der rejste sig for ham paa
Grund af Møllens monopoliserede og i det hele taget yderst
vanskelige Stilling.
Det var jo næsten 100 Aar siden, at Anders Possin
havde opbygget Møllen, og af det oftere omtalte Syn af
1652 ses det, at den allerede da er yderst forfalden. Det
er naturligvis ikke bleven bedre i de paafølgende Krigsaar, nagtet H. Müller dog paastaar at have anvendt 5000
Rbd. paa dens Istandsættelse, medens han havde den i
Pant. Wissingerne har næppe foreløbig sat stort paa den,
ti endnu 1698 og 1701 erklæres den ved optagne Syn for
meget brøstfældig. Det var ikke ved Reparationer, at de søgte
Datter Dorthe var gift med Christen Hemb, som var Byskriver
i en lang Række Aar. Af Hembs Born var Datteren Kirstine gift
med P e d e r N ie ls e n S k a a r u p , Hører ved Domskolen, en anden
Datter Magdalene med Købmand Key S ø r e n s e n .
’) Jfr. Lengnicks Stamtavler. Se forøvrigt »Tilføjelser og Rettelser«.
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al ophjælpe Møllen. 1 M a tr ik le n fra 1688 siges, at
den h a r 5 K v æ rn e, hvoraf den ene har været øde i
20 Aar og er det endnu. De andre 4 Kværne ere gode,
den ene kaldes »Lille Mølle«, og derpaa males kun Mel
og Gryn. Den er l 3/4 Alen bred og Hjulet er 73/4 Alen
højt. De andre tre Kværne ere nummererede. Paa Nr. 1
og 2 males Byg og Bug, paa Nr. 3 kun Malt. Hjulene til
disse tre ere 8 Alen høje. Stenene paa Nr. 1 ere 3 Alen
brede, paa Nr. 2 2’/2 Alen og paa Nr. 3 23/4 Alen. Dybet
paa Vandfaldet, naar det er paa sit allerbedste, er 2 Alen.
Ellers lindes det ikke dybere end l 1/* Alen. Paa Nr. 1
kan der i 24 Timer males 10 Tdr. Mel, paa Nr. 2 og 3
7 Tdr. — Med stor Omkostning maa Digerne holdes ved
lige, især da Isen ved Vintertide gør stor Skade derpaa.
Ligeledes kan der ogsaa haves stor Umage og Bekostning
paa de Tider ai'Aarel, hvor Vandet staar højt i Havet, saa
at der ikke kan løbe noget fra Møllen, der er en Underfaldsmølle. Paa saadanne Tider tvinges Folk til at søge
andre Møller paa Landet. Det samme er Tilfældet, naar
deL falder i med stærk Frost om Vinteren eller med stærk
Tørke om Sommeren. Da kan der knapt males saa meget
paa Møllen, som Mølleren selv har fornødent og langt min
dre noget for Fremmede. — M ø lle h u s e t over de tre
Kværne er »temmelig vel bygt og ved Magt«. Paa den
anden'Side (o: den søndre) er der et Møllehus med een
Kværn. Delte er formodentlig det Hus, som ved Synet
1652 kaldes »det nye Møllehus«, og som dengang ikke
synes at have været helt færdigt.
Af Frederik IV’s Skøde ses, at Jakob Lauritsen var
bleven enig med Borgmestre og Baad om, at Møllen »skal
ko n tri hu ere sa m m e n m ed B yen fo r 5 6 S le tt ed a le r aarlig « . Nogen egentlig Indlemmelse i Byen ligger
der ikke heri1), vistnok blot, at Skatten skulde indkræves
og indsendes af Byens Magistrat. Dette Forhold faar kgl.
■) Saa meget mindre som Møllen alt i en gammel Jordebog af 1610
siges at ligge udenfor Byen.
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Sanktion ved Skødet, men med den Tilføjelse, at Nedgang
eller Opgang i den Byen paalagte Skat, den saakaldte
Matricul- og Saltskat, skulde følges af tilsvarende Bevægelse
i Møllens Skat. Saa kom 1688, hvor en ny Grundskat
afløste den gamle Matrikelskat. Jens Wissing kom snart
paa det rene med, at hvis han skulde betale efter den nye
Grundlakst, kunde han slippe langt hilligere end før, nemlig
med 8 Bgsd. I 1688 ansøger han da Kongen om i Hen
hold til Skødets Ord at slippe med at betale 8 Bdl.
Svaret lyder paa, at Skødets Indhold ingenlunde skal for
forandres, men blive ved Magt, men at Møllen fra 1. Jan.
1689 skal svare Skat og henhøre under Amtet og uforanderlig
helale de 50 Daler, hvilket ogsaa var rigtigt, idet Regerin
gen maalle gaa ud fra, at Møllen aldrig havde ligget i eller
været henlagt til Byen. H e rv e d b le v M øllen a lls a a
en L a n d m ø lle , og Kongen lover, at den formedelst dens
kostbare Vedligeholdelse skal være fri fo r a lle Kont r i b u t i o n e r , som e lle r s a f a n d re M ø lle rs H a rt
k o rn u d g iv e s. Møllebeboernes personlige Skaller skulde
ogsaa være lig med andre Mølleres paa Landet. Et Bevis
paa, med hvilken Vilkaarlighed slige Sager dengang af
gjordes, kan ses deri, at Wissing faar Lov til at nøjes med
at betale 8 Rdl. til Byen for Tiden fra Grundlakstens
Indførelse og til Nvlaarsdag 1689. Man erkendte, at han
efter sit Skødes Paalydende havde en vis Ret; men om
ordnede vilkaarlig og u d e n H e n sy n til den i n d g a n g n e
O v e re n s k o m s t m ed B yen Møllens Forhold. Fra den
Tid laa altsaa Møllen med Hensyn til sine Konlributioner
og i jurisdiklionel Henseende udenfor Byen under Havrehallegaards Amt og Hasle Herred. I gejstlig Henseende
vedblev den derimod at høre til Byen, uvist hvorfor.
Denne Amiibiestilling rummede Spiren til mange Vanske
ligheder, som vedvarede lige til Møllen i 1886 indlemmedes
i Byen, og dens Eftervirkninger ere sporede til dens sene
ste Tid.
For at skaffe Penge til Svenskekrigen indførtes 1657
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den saakaldte Acciseafgilt1), en Skat paa alle Forlæ
ringsgenstande, der indførtes til Købstæderne til Lands
eller Vands. Nogle Aar efter gik denne Afgift i videre
Udstrækning under Navn af » K o n su m tio n e n « over til
at blive en last almindelig Skat. Købsladkonsumtionen
blev igennem mange Tider en af Statens vigtigste Indtægter.
Den ophævedes først 1851. Den faldt i to Dele: P o r t 
k o n s u m tio n e n , der blev opkrævet af endel Landbrugs
produkter, som indførtes i Købstæderne, og M ale v æ rk s 
kon sum tio n e n , der svaredes af alt Korn og Malt, der
maledes i K ø b s tæ d e rn e . Vanskeligbeden var stor ved
al opkræve disse Skatter. Indgangene til Købstæderne
maatte gøres saa faa som mulige, da der jo skulde stilles
Vagter ved dem. I mange Købstæder opførtes Porte ved
Indgangene med Huse til Betjentene ved Siden. løvrigt
maatte Byerne omgives med Gærder eller andre Forhin
dringer, og disse maatte jævnlig efterses. Skal man dømme
efter Fortællinger fra Tider, der ikke ligge os saa fjærnt,
blev der indsmuglet Varer i Købstæderne efter en stor
Maalestok, og det kunde vanskeligt forhindres.
Hvorledes var nu Aarhus Mølles Forhold med Hensyn
til disse Afgifter? Laa den u d e n f o r Byen kunde del
ingen Formalingsafgift opkræves, men derimod Accise af
all, hvad der i malet Stand indførtes til Byen, det vil,
ifølge Privilegiet, sige hele Byens Forbrug. Der maatte i
saa Tilfælde indrettes Porte eller Vagt paa Møllevejen, og
bele Kontrollen blev ret indviklet og kostbar. Laa Møllen
in d e i Byen blev kun Formalingsafgift at opkræve, hvilket
var forbundet med færre Vanskeligheder. Men saa skulde
der rigtignok ogsaa betales saavel Konsumtion som For
malingsafgift af alt, hvad der maledes for Landet, hvor
Møllen dog ikke havde saa faa Kunder. Det er ikke saa
') Allerede tidligere bar der dog været betalt en Maleafgift, ti den 28.
Juni 1638 fremstod Borgmester Soren Frost paa Bytinget og ad
varede Borgerskabet, at de oprigtig og retfærdig skulde angive og
fortolde det Korn, de udi Aarhus Molle ville lade male, paa det
kgl. Maj. og Kronens Rettighed ikke skal dermed forkortes o. s. v.
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underligt, at haade Konsumtionen og Mølleren kredsede
om Afgørelsen af delte Punkt som Katten om den varme
Grød, og at alt foreløbig holdtes i usikre Udtryk.
I 1(581 gjorde saa Konsumlionsforvalter Søren Michel
sen et d r i s t i g t F o rs ø g p aa at lu k k e M ø llen inde.
Naar man kom ud ad Vesterport og havde passeret det
nuværende Kvægtorv, kom man til Alvejen, hvoraf den
Del, der laa nærmest Byen hed »Stenbroen«. Jeg for
moder, fordi man har søgt al bøde paa Vejens side og lave
Beliggenhed ved at lægge store Sten ned i den. Tilvenstre
laa en ikke ubetydelig Eng, den saakaldte G aasem aa, mod
Vest begrænset af Hesselbækkens Løb og mod Øst af den
Vej paa Mølledæmningen, der fra Alvejen førte bag om
nuv. Vestergades Huse ned til Møllen. Der kan nu næppe
være Tvivl om, at i den ældste Tid ovenomtalte Mølledam
eller Møllesø engang har strakt sig ud over del meste af
Gaasemaaen, og at senere det opstemmede Vand til Tider
har dækket Størsteparten af den. Da Mølleren ifølge Frede
rik IV’s Skøde til ham ejede Mølledam og Dæmninger og
Damsbord1) alt »til højeste Flodmaal« kunde han vel have
Grund til at regne Engen med til sine Besiddelser. Et
Tingsvidne af 1(581 bekræfter, at naar Mølledammen staar
i sit fulde Vand til Møllens 5 Kværne, har man altid kunnet
sejle med Baade og Skibe i den lige hen til »Plantebederne
ved Byens Haver« og undertiden der tage mangen Bet
Fisk. Alt, hvad der groede i Mølledammen, var ogsaa
altid bleven indhøstet til Møllen.
D el v a r d e n n e E ng, S ø re n M ic h e ls e n v a lg te
til A n g re b s p u n k t. En skønne Dag lavede han et Dige
hen over den, og satte et Stakit derpaa, som gik hen over
Vejen til Møllen og udelukkede saaledes denne fra al
Kommunikation med Landet i Vest. Enten har Wissing
været borte eller ogsaa har han fundet det at være stra
tegisk rigtigt at lade Modparten have Angrebet, han for
holdt sig rolig, indtil han en skønne Dag fra Landet inod]) Det vil sige »Dammens Bred«.
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tog en Stannne til en ny Mølleaksel. Saa lod lian sine
Karle uden videre rive Sørens Stakit ned og kørte Bullen
triumferende ind i sin Mølle. Saa kom der da Sag og
Stævning baade fra Magistraten, efter hvis Anvisning Gærdet
var opstillet paa Byens Gramse, og fra Søren Michelsen,
der følte sig krænket over den Vold, der var overgaaet
del Hegn, han paa Embeds Vegne havde opstillet.
Men Jens Wissing salte altid Pris paa at staa sig
godt med Magistraten og sluttede derfor Forlig med denne.
Han skulde nyde fri Indkørsel og Forte saml Mølledam,
som af Arilds Tid været haver, dog Portenes Aabning og
Tillukkelse hermed ej ment. Ligeledes skulde Jens Wissing
være forpligtet at erlægge Konsumtionen rigtig efter For
ordningen. Til Mølledammen regnedes Grunden »fra Hassel
bakkens østre Ende og ned til Plantehederne«l), dog 12 Alen
øst for »Stenbroen« undtagen. Den Sejer, som Jens Wis
sing her vandt, blev ham dog senere fravristet, som vi
snart skal se.
Bagved Møllen laa den »M ø lle k irk e g a a rd « , som
tidligere er omtalt. Den hørte til Frue Kirke, og den lille
Indtægt, som den kunde give, tilfaldt Kirkens Kapellan.
Del havde dog i mange Tider kun været de ringesle, som
her fandt deres Hvilested. Af et i 1689 oplaget Tings
vidne ses, at det mest har været »Stakkeler«2) og For
brydere. To svenske Ryttere, som vare ihjelskudle ved
Stormen paa Skansen under den svenske Fejde! Dorelte
Skolemesters3), som var beskyldt for Trolddom, og som
døde i Fængslet! Fundne Lig af Druknede eller ukendte
Fremmede! Slegfredbørn og lignende!
I lang Tid var Møllekirkegaarden brugt til B le g e 
p la d s. Man trængte jo dengang, hvor Lærredet for en
stor Del var et Produkt af Husilid, til saadanne Blege
pladser, og paa del gamle Maleri af Aarhus fra 17. Aarh.
’) Det er mig ikke ganske klart, hvad »Plantehederne« er. De laa der,
hvor nu Haverne til Vestergade 73 —75 ligger.
-) Betlere.
Htib. Aktst. Il, 251.
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ses ogsaa tydeligt Blegepladserne nede ved Møllen. For
Blegepladsen paa Kirkegaarden betalte en »Blegemand«
aarlig 8 Sldlr. 2 Mk., som tilfaldt F ru e K irk e s K a p e lla n .
Wissing udlejede selv »den søndre Holm« til Blege
plads og fik 30 Sldlr. om Aaret i Leje, medens der før
hans Tid kun gaves 5 Dir. — Jeg formoder, at det »Hus«,
som siges at være bygget paa Møllekirkegaarden, var det
P e s th u s (Epidemihus) som ifølge Christian IV’s Reces
skal »sættes i Købstæderne paa en belejlig Kirkegaard«.
Saadan et Peslhus skulde have flere Værelser og optage
Pestsyge, som ikke kunde anbringes andre Steder. Til
Pesthuset skulde forordnes en Kapellan. — Ad Møllestien
og over Kirkegaarden førte fra meget gammel Tid en
stærkt benyttet Vej for Gaaende til Møllen, og Wissing
siges udtrykkeligt at have lavet eu Vej fra Kirkegaarden
og »bag om hans Ladehus«. Paa denne Kirkegaard havde
Wissing alt i 1687 kastet sine Øjne og 1688 lykkedes det
ham at faa Magistraten og Stiftsbefalingsmanden til al
skaffe ham kgl. Tilladelse til at a f lu k k e den B yen t i l 
h ø re n d e K irk e g a a rd fra M ø lle s tie n og benytte den
som en Haveplads til Møllen. Dog skal han vedblive at
betale Kapellanen ved Frue Kirke den hidtidige Afgift1)
og straks lade udlægge en anden Plads til Bleghave, som
Byen kunde nyde for en billig Leje. Det vil ses heraf, at
Wissing egentlig ikke lik Skøde paa Møllekirkegaarden,
kun Tilladelse til al »aflukke« den og bruge den som Have.
Det mærkelige er, at der ikke blev ham paalagt nogen
Jordskyld eller anden Afgift. Al lade en ny Bleghave ud
lægge, — jeg tror den blev udlagt paa den anden Side
Aaen, — kunde jo ikke betragtes som en Afgift, det kunde
snarere blive en Indtægt. Grunden til de fordelagtige Kaar,
hvorpaa Overdragelsen skete, tror jeg var den, at man,
efter at Møllen var erklæret for udenbys, maatte søge at
s to p p e a lle de V eje, ad h v ilk e d e r u d e n K onsum *) Denne Afgift betaltes af Mollen lige til c/0 1903, da den aflostes med
med en Sum paa 300 Kr.
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t i o n e n s K o n tro l k u n d e fø re s a c c i s e p 1i g t i g e Va
re r g e n n em M ø lle n s T e rræ n til B yen. Langs nu
værende Garvergydes ’) vestre Side boede Peiter Jessen
Farfver, som vi tidligere har omtalt. Han følte sig højlig
fornærmet over denne Ordning, — det maa antages, at
han er bleven skuffel i selv at faa en Bid af Kirkegaarden, —
og han bragte en Klage over den tilveje, underskrevet af
29 Borgere, hvoriblandt flere ansete Mænd. De to Brødre
Kryssing gik vel med for Familjeskabets Skyld, men der
var ogsaa Folk som Peder Basballe og Johan Plum Guld
smed. Blandt Underskriverne fandtes tillige Frue Kirkes
Kapellan, Jeppe Jeppesen Lillebrand (kaldet 1686, f 1690),
som dog havde stillet sig ret venligt, da Wissing i 1687
ærligt underrettede ham underhaanden om, at han vilde
søge Sagen ordnet. Der førtes en Mængde Tingsvidner i
denne Sag, men Magistratens Svar gik bl. a. ud paa, at
Vejen over Kirkegaarden helst maatte afskaffes »formedelst
den gamle Møllestiens afsides Gade. Foruden Peiter Farfver
er der dér kun smaa Boder og Vaaninger, som beboes af
gemene Folk, Husarme, Sengeliggende (!) og Betlere, som
tager fremmede Folk (!), Løsgængere til sig i Husene og
helokker Folks Tjenere«. Som sædvanlig i hine Tider,
sagde Magistraten ikke ligefrem, hvad den mente, men et
Hib skulde Peiter Jessen have, og derfor tilføjedes »at da
det ikke vides, med hvilken Adkomst den pikkede Gade og
Gang til Aaen for Folks Tvæt og Vand er bleven ind
hegnet mellem Peiter Farfver og hans Nabo, bør den igen
udlægges til samme Brug«. Formodentlig har Farveren
spærret Garvergyden, ad hvilken man kunde komme ned
til et Tvæltesled ved Aaen.
Ovenfor er omtalt, at Jens Wissing dels ved Arv og
dels ved Overdragelse af Heinrich Midler i 1677 blev Ejer
af en Have (eller Toft) uden Vestergades Port, nemlig
L a u r its M ø lle rs H av er. Denne Toft var en Del af
M ølle to f te n , som senere erhvervedes stykkevis. For at
') Dengang kaldtes den Farvergyden.
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bestemme, hvor Laurits Møllers Haver har ligget, maa
vi fremdrage to Tingsvidner af 29/2 1(572, hvoraf det frenigaar, at en Kornhave uden Vestergade, som i sin Tid havde
tilhørt P e te r W i n t h e r 1) og efter ham hans Svigersøn
Peder Pedersen Skørring, er bleven solgt til Rasmus Las
sens Enke. Om denne Kornhave siges det nu, al den laa
med sin østre og søndre Side op til J a k o b L a u r its e n
M ø lle rs to H av er. Disse to kan ikke være Anders
Possins lo Haver, S. for Møllegyden, hvilke jo ogsaa paa
den Tid var gaael over paa andre Hænder, ti paa Grund
af deres Beliggenhed ved Møllegyden og Møllevejen kunde
ingen Kornhave grænse op til deres nordre og vestre Side.
Det eneste Sted, hvor Peder Winthers Have og Jacob Møl
lers Have har kunnet ligge i den angivne Stilling for hin
anden var paa den senere saakaldle Møllelofts2) sydlige
Del. Den ovennævnte i Tingsvidnerne af 1(572 nævnte
Have, som senere hed »Lassens Have« s o lg te s if. Skøde
protokollen 1 (59 2 a f J e n s R a s m u s s e n L a s s e n 3) til
J. W issin g . Nu ejede altsaa Wissing de to Jakob Møl
lers Haver og Lassens Have, hvilket omtrent har været de
tre Fjerdedele af Mølletoften. Omendskønt det egentlig
hører til paa et senere Tidspunkt, skal jeg dog her omtale
at 175(5 sælge to udenbys Mænd for 353 Rdl. 1 Mk. til
den daværende Mølleejer C hr. G ro tu m en Korn- og Eng
have liggende yderst udenfor Vestergades Port i Sønden
mod Alvejen og i Vester begreben med Indhegning af Stenmur og Indgrøftning. I Nord og Øst strækker den sig
mod Grotums eget Kornland«. D e tte h a r a lts a a v æ re t
*) Peder Sorensen Winther boede paa Vestergade. Hans Gaard med
2 Gaardsavlinger pantsattes 1672 af lians Enke Kirstine Pedersdatter sammen med en (Stif)son Oluf Rasmussen Gius og to Dotre.
— 1636 (Bytingsprotokollen) nævnes forøvrigt, at Morten Jensen
ejede nogle Haver sonden og osten op til Laurids Mollers Haver.
2) Mølletoften er nu forlængst bebygget. Den laa paa Vesterbro
gades nordlige Side, fra Brændstrup Vejen op til Jysk Haveselskabs
Have.
3) Jens Rasmussen Lassen, Kobmand, f 1693, var gift med Ane Jakobsdatter Winther.
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den s y d v e s tlig e Del af' M ølle to fle n , eller — som
den stundom kaldes — »Møllehavens Toft«. Vest for den
laa den brede »Hasleforte«, hvoraf Haveselskabets Have
nu indtager en Del (S. 181). Den østlige Del af denne Haves
Grund nævnes ved Aar 18(10 udtrykkelig som »en Lod af
Forlen, beliggende Vest for Vejrmølletoftens Dige og for
Livstid udlejet til Købmand Fogb«.
Vi er a lts a a g a n s k e k la r e p a a Møl le lo fte ns
E r h v e r v e ls e og S a m m e n s ty k n in g a f 3 — 4 »Ha
ver«, hvoraf de to utvivlsomt bar været Dele af Byens
Grund og ere erhvervede, efter at Møllen var erklæret for
udenbys. Ligesom Mølletoften ere vel ogsaa Byens andre
større Tofter sammenstykkede i 16. Aarb.
Hesselbækken bar i gammel Tid løbet ned igennem
Forlen sammesteds, hvor den nu løber. Der tales i Jens
Wissings første Forlig med Magistraten (jvnfr. følg.) om
»et Vandløb, der kommer ud fra Jens Wissings Kornland«;
dette Vandløb, der efter Tidens Sprogbrug godt kan have
været en Grøft, bar formodentlig søgt ned gennem nuv.
Hjortensgade, hvilket Terrænforholdene synes at tyde paa.
I Wissings andel Forlig af 1695 hedder det udtrykkeligt,
at » H e s s e lb æ k k e n « skal ig e n have sit Løb langs den
nordlige Del af Vejen. Den synes altsaa tidligere at have
haft et andel Løb, men paa gamle Kort fra Midten af 18.
Aarb’ løber imidlertid Hesselbækken tværs over Vejen
ganske som nu, og jeg tvivler om, at Løbet virkelig er
ført tilbage til el gammelt Løb N. for Vejen mod Øst.
Jens Wissing blev ogsaa Ejer af Gaardsavl paa B y en s
M ark. Under :,()/5 1690 køber ban af den bekendte rige
Ingeborg Bording, f. Broberg, Enke efter Mag. Laur. Bording
til Byomgaard, 2 Gaardsavl, »Basmus Pedersen af Hedegaards
Eje bag Klosteret« og »Dynus Remsniders paa Mejlgade«.
Del er klart, at M ø lle to fte n og G a a r d s a v le n e
ik k e b a r v æ re t in d b e ta tie d e i F r e d e r ik 11 I s
S k ø d e af 1 664. D el er d e rim o d m u lig t, al en
Del a f M ølle to fte n lig e so m Møl le k ir k e g a a r d e n
ved K o lle g ie ts E r k læ r in g af 168 9 m aa a n ta g e s
Blade a f A arhus H istorie. II.
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at væ re h e n la g t til L a n d e t sam m en m ed M øllen.
For Mølletoftens Vedkommende er dette dog aldrig gjort
gældende, da det højst kun kunde angaa en Del af den.
I »Landmaalingen« (1664) anføres blandt Byens Ejen
domsjord: »Jens Jensen Wissing, Møller. En Hauge 47,057
□ Alen«. Dette maa være den Andel af Laurits Møllers
Have, som var udlagt Jens Wissing den ældre efter Jakob
Lauritsens Død, og som altsaa har været henved 3 Tdr.
Land. — Som bekendt blev ved Landmaalingen Engjord
ikke opmaalt, men der angives, hvor mange Læs Hø der
kunde avles. I Skov- og Engtaksations Bogen fra samme
Tid hedder det nu »Jens Jensen Wissing beboer Møllen.4)
Under Omløbet paa begge Sider kan avles 1 Læs godf Hø
og 1 Læs Mosefoder. I en H ave u d e n fo r V e ste r
g a d e s P o r t lindes noget Engbjergning til */2 Læs Hø.«2)
I Matriklen 1688 anføres under Aarhus Købstad:
Jens J. Wissing. En Have uden Vesterport, Harlk. 6 Skp.
2 Fdk.3) Aarhus Mølle er særskilt sal til M ø lle sk y ld
af sine Underfaldskværne 31 Td. 7 Skp. Engbunden ved
Møllen til lidt over 1 Skp. 1 Slutningen af 18. Aarhundrede opgives Mølletoftens Areal til 8 Td. 5*/2 Skp. Land,
altsaa 2—3 Gange saa meget som den var 1664.
Allerede i 1682 var der Strid om M ale lø n n e n .
Wissing tog et to p m a a lt Fjerdingkar i Toldkorn af en
Tønde Rug eller Malt. Hermed var Borgerne utilfredse
og mente, at »Toldkarret« kun skulde være strø g e t.
Mølleren erklærer da, at naar man vil nøjes med al sende
en strøget Tønde Korn til Maling, vil han ogsaa nøjes med
el strøget Fjerdingkar i Told. Forresten vil han ogsaa
give Borgerne Frihed til al betale med Penge, nemlig 8 (i
for Tønden.4) Hidtil havde det været Skik at give Møller
svendene Drikkepenge (naturligvis for al faa hurtigere
malet). Dette vilde han opgive, hvis der blev givet Be')
-)
3)
♦)

Det er uvist, om hermed menes den ældre end den yngre.
I 1841 ansattes al denne Engjord til 40,170 0 Alen.
Anføres som en Del af Byens samlede Hartkorn (186—187 Td.).
Hüb. Aktst. II, 172.
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taling. I et Memoriale fra endel af Borgerne til en Kom
mission, som i 1(582 skulde afgive Betænkning om Til
standen i Aarhus, hedder det: »Her i Møllen graveres vi
med Mølle-Tolden mere end af gammel Tid, idet han
(o: Mølleren) et nyt Toldkar skal have indrettet, som ikke
engang af Øvrigheden maa efterses og rettes«.1)
I 1(58(5 blev P r iv ile g ie t fo r n y e t m ed udtrykkelig
Henvisning til de imidlertid udkomne Laugs-Artikler for
Møllerne. . I disse bestemmes Malelønnen til 10 (i for
Tønden af Hvede og Bug, og 4 fi for Malt. Men Møl
lerne paa L a n d e t maa modtage M ale lø n in natura
med Vi8 Td. i et Toldkar, som skal være indrettet paa
Strygmaal, eller med Pengeværdien af ’/i8 Td. Der tales
slet ikke noget her om Maling af Hvede, og i 1(590 for
langte Wissing 12 (i i Male- og Siglepenge af J/2 Tønde
Hvede, hvad han senere satte op til 9 fi i Penge og ’/3
Skp. i Korn. Delte vilde nu Bagerne paa ingen Maade
give, og Uenigheden blev efterhaanden større og større,
idet alle de gamle Stridsinaal gravedes op igen, baade
Gaasemaen og Møllekirkegaarden og Konsumtionen. I Spid
sen for Wissings Forfølgere træffes atter Peter Farfver, der
nu var bleven Raadmand. En Mængde af Byens Borgere
har iøvrigt allerede dengang vist Uvilje mod Møllen. Saa
blev Jens Wissing tilsidst nødet til at indgaa et F o rlig
i l(5i)5, hvilket blev bestemmende for Møllens Forhold i
mange Tider. Hvilken Tvang der blev anvendt mod ham
kan vi nu ikke have nogen klar Forestilling om, men vist
er del, at han paa væsentlige Punkter maatte give efter.
M ølledam m en, som han i sin Tid havde faaet Kgl.
Bevilling paa, maatte han opgive; den gik over til at blive
Byens Ejendom og kaldtes fra nu af Gaasemaen. Mølle') Galt liar det dengang været med Justeringen af Maalene; ti om
Byens Vejer og Maaler hedder det, »at der er stor Urigtighed med
Maaletønderne, kun nogle faa holder han, og deraf er den ene ikke
som den anden; naar vi skal have maalt, maa vi selv leje Maalere
og dog betale ham hans fulde Maalerpenge«. — Molleren kunde vel med
ltette afvise Magistratens Undersøgelse, da han jo ikke hørte til Byen.
3*
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k irk e g a a r d e n tik han Lov lil at beholde, men maatle
udlægge af den en Vej paa 7 Alens Brede fra Porten ved
Møllestien og ned til Aaen, hvor Borgerskabet fik Lov lil
at sætte et Tvættested og anlægge en Gangbro over til
Holmen, og vistnok derfra over til Aaens Sydside, hvor
der skulde være Blegehaver. Den frie G ræ sn in g s ret
for stort og smaal Fæ, som han hidtil til enhver Tid
havde haft paa Oldjorden, maatte han ligeledes opgive,
men iik til Gengæld den ikke uvigtige Græsningsrel paa
Byens Mark sammen med Byens Hjord og efter Vedtæg
ten. Hvis O ld jo rd e n engang skulde blive delt, skulde
Wissing ligesom Byens Borgere have en Del deraf, som
svarede til de 2 Gaardsavlinger, som han havde lilkøbt sig
i Bymarken. Endelig var der M alelønnen. Den skulde
være 8 ft for en Tønde Bug eller Hvede usigtet og (5 ft
for en Tønde Byg eller Malt. Enhver Borger skulde straks
have malet og maatte ikke sæltes til Side for Bønderne.
Det var navnlig denne Maleløn der som en Kræftskade
hæftede paa Møllens senere Virksomhed. Havde Mølleren
nemlig havt Lov til at forlange Malelønnen i Korn, vilde
han under de senere stadigt stigende Priser paa Korn,
Folkeløn og Materialier vedblevet at faa et passende Veder
lag, men nu blev ved Pengenes synkende Værdi Maleløn
nen i Virkeligheden mindre og mindre. I en Skrivelse lil
Magistraten1 erklærer Wissing, at Møllen gav kun 2 pc.
af den Sum, der var betalt for den, og han vil med (ilæde
overlade den til Byen enten for den Sum, der er helalt
for den, eller for den aarlige Landgilde af 4(58 Td. Malt,
som den tidligere skulde udrede.
Jens Wissing var, som vi har set, Ejer af 2 Gaardsavl paa Marken. Størstedelen af Mølletoften, Nord for Al
vejen har han ogsaa ejet. Hans hedste Erhvervelse var
dog den saakaldte K lostereng (nuv. Mølleeng.) 1 1(515
giver Kongen Raadmand Søren Frost og hans Hustru,
Mette Lauridsdaller »en Kronens Eng, liggende Norden og
') Hiib. Aktst. 2, 172.
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Vesten for Aarhus, D eiholm kaldet«, i Fæste for deres
Livstid; der skal aarlig svares deraf 1 Fjerding Smør.
Denne Eng maa antages at være den Del af Kloslerengen,
som ligger Nord for Aaen. Den synes ikke at være indbefattet
i nedenanf. Gave til Hospitalet (S. 96). Den har derimod
muligvis været indbefattet i det til A. Lydichsen solgte
Stykke, hvorom nærmere nedenfor. 1542 giver Kongen
det nyoprettede Hospital i Aarhus en Kronen tilhørende
Eng næst Sønden og Vesten Aarhus Mølle imellem Mølle
dammen og den lille Lykke paa vestre Side udenfor Bro
bjerg. Den lejedes senere ud for 4(1 Rdl. aarlig, hvilket ikke var
ganske efter Bestemmelsen, da de Syge i Hospitalet havde
faaet den til at »græsse deres Køer paa til Mælk, Vælling,
Grød og anden Nødtørft«. Derfor maa Mølleren Bernt
Klodt heller ikke 1636 faa Engen mod at betale Afgift til
Hospitalet. 1651 vil Heinrich Midler fæste Engen, fordi
Møllen for denne Engs Skyld m a a tte lade V an d et løbe
b o rt saa tid lig paa Aarel, hvad der v ar til Skade
for M alingen. Trods gentagent Andragende er dette Fæste
dog ikke kommen i Stand, men 1653 sælges den til Borg
mester A nders L ydichsen, idet Lensmanden mente der
ved at ramme Hospitalets Gavn og Bedste. Da Lydichsens
Enke, den stenrige M aren G iem en sd atter, blev gammel
og ingen Livsarvinger havde, skænkede hun 1685 Engen
til .Jesper Nielsen Hutfeldts umyndige Søn, Anders Lydich
sen Hutfeldt, »der var opkaldt efter hendes salig Mand,
og hvem hun elskede som sit eget Barn«. Faa Aar efter
i 1690, da Maren Clemensdatter var død, skødes Engen
af Jesper Hutfeldt paa Sønnens Vegne til Jens Jensen Wissing, og fra nu af fulgte den Møllen som en meget værdi
fuld Ejendom lige ned til vore Tider.
Jens Wissings Betydning for Møllen er ikke ringe, idet
han skaffede Størstedelen af den Jord tilveje, som senere
igennem mange Tider skulde blive Møllerens økonomiske
Rygstød, og i de nyeste Tider Kilde til store Indtægter.
Møllehaven, Kloslerengen, omtrent tre Fjerdedele af Mølletoften og 2 Gaardsavl paa Byens Mark skyldes ham. Paa
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Gaaseinaen led han ganske vist el Nederlag, men sejerrig
stod han som Hævder af Møllen som en Landmølle, en
Stilling, der i over et Aarhundrede sikrede den forholdsvis
lave Afgifter. Hvad Betalingen for Malingen angaar, skab
tes i hans Tid ganske vist Overenskomsten af 1695, som
skulde blive Møllen til megen Skade, men del skal ikke
glemmes, at Kornet netop paa de Tider var i nedadgaaende
Pris, og at Mølleren dengang nok kunde vente Fordel af
at faa en efter Datidens Kapitelstaksi bestemt Pris i Stedet
for Toldkorn.
En stor Glæde havde Wissing, han »kom i Rangen«
og blev Kammerraad (mellem 1694 og 1697). Han var
gift med M artha E lisa b e th v. M eulengrachl, der sik
kert var en Datter af Kgl. Majestæts Toldforvaller i Aar
hus, Oberst, Amtmand v. Meulengracht til Eskildsø. Naar
Wissing døde, kan jeg ikke bestemt sige, det maa være
sket omtrent ved Aar 1700. I Frue Kirkes Regnskabsbog
staar der, at 28/2 1694 betalte Sgr. Jens Wissing, Ejer af
Aarhus Mølle og der residerende, for et Begravelsessted i
den store Gang ved de stakkede (o: korte) Kvindestole 60
Bdl. Han skulde »nyde det for sig og sine Børn og lade
et Epitafium derover sættie og Sten derpaa lægge«. Regn
skabsbogen indeholder derimod intet om, naar han er
bleven begravet. Selve Kirkebøgerne for hin Tid ere til
ubodelig Skade l'or det personalhistoriske Studium bortkomne.
I 1696 faar Jens Wissing if. Jyske Tegneiser Bevilling til
at skifte efter sin Hustru Elisabels Død, formentlig for al
kunne gifte sig igen, men dette Giftermaal er der dog vist
nok ikke bleven noget af.
Jens Wissing efterlod sig mindst 5 Børn. *). 1 L orentz
W issing, Præst til Værslev, f 1728. Det var vistnok ham,
som var gift med Katrine (eller Kristine) Marie Juel. Hun
døde i 1764 og blev begravet i Frue Kirke. Deres Børn
vare: a. Kaptajn Jens W. f. 1710, y 1753, den senere Ejer
’) En 6-aarig Son døde 1690.
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af Aarhus Mølle. ’) h. Antoinette Petronelle t 1770, g. in.
C. Treu, Præst i Frederiksværn. c. Elisabeth, g. m. Gre
gers Heerl'ordt, Præst i Sengeløse. (En Datter g. in. Justilsraad Barfred til Geddesdal), d. Anna Elisabeth, y 1770, g.
in. F. Christensen, Præst til Landet, e. Martha Elisabeth,
y 1734, g. ni. Stiftsprovst Fr. Nannestad i Aarhus. 2. B ir
gitte C ath rin e, y 1754, g. ni. Schoubynacht Otto Jacob
Thomsen (5 Børn, hvoraf en Datter var gift med Justitsraad Niels Hansen Fuglede, en anden med Generalmajor
Chr. Ulr. v. d. Osten.) 3. En D atter, g. m. Major Schou 2)
(liere Børn, hvoraf en Datter Anne Meulengracht Schou,
y 1781, g. m. Major Malthe HolF). 4. Anne Sophie, f.
1602, y 1762, g. 1709 m. Konferensraad Peder Benzon.
5. C athrine, f. 1693, y 1724. G. 1714 m. Konferensraad
Severin de Junge (5 Børn, hvoraf en Datter, Anne Bolette,
var gift med Geheimeraad Bolle Willuin Liixdorph). 3
Vistnok et Par Aar før Jens Wissings Død 1700 hortfo rpagtedes M øllen for tre Aar til Chr. W e g e rsle v 4)
I 1701 klage Mændene fra Aarslev og Skibby over, al
deres Enge blive kolde, sure og fordærvede ved Vandets
Opstemning i Møllen.5) Wegerslev svarede, al Møllen paa
Grund af sin store Engjord selv er interesseret i ikke at
stemme Vandet for højt op. I et Tingsvidne oplyses det,
at Raadmand Peter Jessen Farl'ver har benyttet sig af sin
gamle Modstanders Død til at indhegne forskellige Eng
stykker, hvorom der havde været Strid, deriblandt Grun
den lige ved det nnv. Ceres samt Hislrud Engen, og lade
Høet føre hjem til sig selv derfra. Hislrud er et lille
') I Giessings Jubellærere angives under Nannestads Stamtavle, at Kaptaj
nen var Son af Jens Jensen Wissing. Dette kan dog ikke være mu
ligt, hvis lian er fodt 1710.
2) Vistnok en Slægtning af Schou'erne i Aarhus.
■*) Lengnicks Stamtavler.
4) I 1699 skylder »Rasmus Rasmussen Randlev i Mollen til Vinhandler
Hans Bendixen 1 Rdl. 2 ft.
«) Hiib. A. III., 1.
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Engslvkke lige ved Grænsen imellem Oldjorden og Aabv
Mark. ') Man kan den Dag idag let faa Øje paa denne
lille inddigede Eng, der ligger tilvenstre, straks inden man
ad Landevejen kommer til Aabyhøj. I gamle Dage, da
Landevejen ikke eksisterede, laa her en Bro, som hed
»Hyrdebroen«. I Begyndelsen af 18. Aarb. søgte »Vang
herrerne« at tilegne sig Engen som Erstatning for deres Ulejlig
hed, men dette modsatte Magistraten sig; der blev beskik
ket nye »Vangherrer«, og Digerne om Hislrud sløjledes. 1
1729 overlodes den til daværende Stiftamtmand Løvenørn
til Høavling for et Par Heste, og saa laa den i mange
Tider til Stiftamtmandsembedet mod en meget lille Afgift.
Eftergræsningen gjorde Byen dog altid Fordring paa." I
1702 forlod Wegerslev Forpagtningen af Møllen.
I 1712 sk al M ag istraten have p a a tæ n k l al be
tage M øllen dens F rih e d e r, — hvad der dog vist vilde
have faldet den svært, — og for Konsumtionsoverskuddet
at bygge Vejrmøller. Byen havde nemlig selv forpagtet
sin Konsumtion i 1701—03 og tjent godt derpaa, og nu
faldt naturligvis alle Byens Projektmagere paa nye Ideer,
hvortil disse Penge kunde anvendes.
Hvem der har styret Møllen i disse Aar, ved jeg ikke.
Af el Tingsvidne, der blev optaget 1723, syntes at fremgaa,
at en vis H ans M ønster omtr. 1708 har haft Møllen i
Forpagtning. I 1702 fæster »Hans Mønster i Møllen« et
Stolestade i Frue Kirke til sin Hustru; hun døer 1704
og bliver nedsat i Peder Brendstrups Begravelse. Dette er
alt, hvad der vides om Hans Mønster.
I 1728 døde Madam Wissings ældste Søn Pastor
Lorentz Wissing, og efter den Tid har hans Børn og Enke
vistnok opholdt sig i Møllen, og '’/s 1733 blev Datteren
Martha Elisabeth viet i Frue Kirke til Stifsprovst Fr.
•) Denne Grænse gik ikke, som man efter en nutildags paa Lande
vejen opstillet Skelsten skulde tro, langs den lille Bæk, men der
imod oppe paa den sydlige Skrænt.
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Nannestad. ’) Forloverne var Lector theol. Ole Worm og
Brudens Broder, den 23-aarige Løjtnant Jens Wissing.
Ægteskabet var kun kort, ti allerede 1734 døde den unge
Stiftsprovstinde af Tæring. Nannestad forvandt aldrig ret
dette Skæbnens Slag. Lorentz Wissings Enke, Madam
Katrine Marie Juel, levede endnu 1751, ti da købte hun
for 150 Bbd. et Gaardsavl, som hun dog straks overlod
til Sønnen, som var bleven Kaptajn, og som vistnok i
længere Tid bar styret Møllen. I Aaret 1753 kom ban
imidlertid ulykkeligt af Dage, idet han Fastelavnsmandag
blev skudt paa Maltmøllen af en Konsumtionsbetjent Søren
Jensen Post. Hiibertz siger, al ifølge Traditionen stod Wis
sing indenfor en lukket Dør, som Betjenten af Kaadbed
skød imod. Han begravedes i Frue Kirke og over hans Grav
ophængtes en Fane med Indskrift. Omtrent et Aar efter
døde hans eneste Barn, en Datter.
Kaptajn Wissing var gift med J o h a n n e M arie Alt
halt (f. 3/ t 1727). Stamfaderen til denne Købmandsfamilie
i Aarhus var A rendt A lthalt, født 1595 i Westphalen.
Han indvandrede til Aarhus og tog Borgerskab her 1(526.
Han var gift med Alhed Hansdatier og døde 1637. En
Søn af ham Johan Arendsen Althall erhvervede Lyngbygaard og døde der 1728, 93 Aar gammel. Han var gift
med Maren Hansdatter Krvssing (f. 1640, t 1672); af deres
Børn var en Søn Arendt Johansen A. gift med Karen
Hansdatter Winter (f. 1681) og en Datter Dorthe (f. 1665,
t 1737) gift med Baadmand Oluf Sørensen paa Vestergade
(f. 1757, i- 1724). De havde if. Epitafiet i Frue Kirke 13
Børn.
Snart efter Mandens Død giftede den unge rige Møller
enke sig med daværende Kaptajn Ghr. H enrik G rolum
(f. 13/5 1720) og bragte barn Møllen i Medgift. Ghr. Gro
lum var en Søn af Borgmester i Aalborg Henrik Himme■) Han var en Præstesøn fra Norge, Efter Magister Conrad Wechmanns Dod blev han Stiftsprovst i Aarhus Stift. 1748 blev lian
Biskop i Tronhjem og 1758 Biskop i Christiania.
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rig Grotum, som havde antaget Navnet Grotuni efter sin
StiiTader.
Ovenfor er omtalt Chr. W egerslev, som var Kgl.
Proviantforvalter og Stiftsskriver i Aarhus. Han var en
Søn af den rige Raadmand Jens Christensen Wegerslev
(han skriver sig selv Vegisløff) der hlev udnævnt til Raad
mand 1672 og i 1682 udnævnt til »anden Raadmand«. Chri
sten Wegerslev, hans Søn, tog Borgerskab 1682, var første
Gang gift med Margrethe v. Meulengracht, Datter af ovenOherst Hans v. Meulengracht, anden Gang med Elisa
beth Merine Pontoppidan, Datter af Provst P. — Mar
grethe v. Meulengracht var sikkert en Søster til den Elisa
beth v. M., som var gift med Jens Jensen Wissing d.
y. (S. 262). *) En tredje Søster Karen M. var gift med
en meget fornem Mand i København, Overkrigssekrelær
Jens Harboe. En af Christen Wegerslevs Døtre Inger
Margrethe W. var i sin Ungdom i Huset hos sin Tante Geheimeraadinde Harboe.2) Da hun senere hlev gift med
Borgmester Lars Christensen i Holbæk, kaldte hun sin
Søn H arboe L arsen, og denne antog Tilnavnet Meu
le n g ra c h t efter sin Bedstemoders Slægt. Han var 1737—
45 Vejer og Maaler i Aalborg og gift med Hedvig Peter
sen Brun. Fra ham nedstammer, som vi senere skal se,
de Meulengrachter, der levede i Aarhus i 19. Aarh. .
Inger Margrele Wegerslev giftede sig efter Lars Chri
stensens Død med ovennævnte Borgmester Hans Himme
rig Grotum og havde med ham 5 Børn, hvoraf Kaptajn
Chr. Henrik Grotum var det ene.
Paa Grotums Tid er det, at Mølletoftens vestligste Del
sælges til Møllen (S. 256) saa vel som et Gaardsavl paa
Bymarken (Chr. Sværdfegers paa Broherg), alt for 353
Rhd. 1 (i.
I 1755 faaes der under 16. Dcbr. Bevilling paa Opfø•) I Aaret 1701 lader Chr. Wegerslev sili Hustrus Lig nedsætte i Wissings Familjebegravelse i Frue Kirke.
2) Pers. Tidsskr. 2 IL 5. B. S. 27.
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førelsen af en V indm ølle (Stubmølle) paa Mølletoftens
sidst erhvervede Del. Del skulde være en Hjælpemølle,
som fornemmelig skulde bruges, naar der manglede Vand,
men Bevillingen gaves kun paa det Vilkaar, at der paa
denne Vindmølle ikke maatte males for andre end for
Byens Indvaanere. I de Tider var nemlig Monopoler og
Privilegier Nummer el, Konkurrence Nummer lo. Den
nye Vindmølle maatte paa ingen Maade gribe ind i de
Privilegier, som en eller anden Landmølle muligvis kunde
have.
Paa Grotums Tid tilbyggedes ogsaa en Hestemølle
nede ved Vandmøllens Bygninger.
I 1761 havde Vandmøllen 2 Kværne til Rugmaling i
den store Bygning, 1 Kværn til Malt og en Hestemølle i
den mindre. Der var desuden en stor Bygning til Be
boelse i 2 Etager og dernæst Lade, Stald og Vognremiser,
Havestue og Bryggers. Til Brandefterretning var Vand- og
Vejrmøllen tilsammen 1761 assurerede for 9410 Rbd.
I Aar 1751) blev der truffet Bestemmelser sigtende til
at fo rh in d re u d enbys Mænd i at eje e lle r leje Dele
af B ym arken (jvfr. S. 187.) Hvorledes skulde man nu
forholde sig lige over for Grotum, som jo ved Forliget af
1695 havde Ret til at lade sit Kvæg følge med Byens
Hjord, og som desuden ejede 4 GaardsavP? Han var hver
ken helt indenbys eller belt udenbys. Efter langvarige
Forhandlinger enedes man dog under Molto’et »Byen og
A arhus Mølle kan ikke undvæ re hinanden« om, at
Grotum, uagtet han upaatvivlelig var en udenbys Mand,
dog ligesom Byens Borgere skulde nyde de Rettigheder,
der fulgte med at være Ejer af Gaardsavl, og tillige del
tage i Græsningsretten sammen med de andre, dog at han
holdt sig Vedtægten efterrettelig og betalte aarlig til Byens
Kasse 6 Rbd. Naturligvis maatte han ikke sælge eller
udleje sine Gaardsavl til udenbys.
I Aaret 1763 døde Chr. Grotums eneste Barn, en Søn
ved Navn Jens Wissing, 5 Aar gammel. Formodentlig ere
Forældrene derved bievne tilbøjelige til at skille Opholds
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sled, li Aaret efter køber Oberstløjtnant Grotum Herregaarden Vokstrup (Gislum Herred) for at Hytte derhen.
Forinden skulde dog Møllen overlades til en Slægtning,
og dertil udsaas ældste Søn af Harboe Meulengraeht, Veje
ren og Maaleren i Aalborg, nemlig L ars (eller Laurids)
C h ris tia n M e u le n g ra e h t1) (f. 1732). Harboe Meulen
graeht var jo nemlig en Halvbroder til Grotum. Skødet paa
Møllen er udstedt 2G/4 1764. Oberstløjtnanten rejste til
Volslrup for at ordne alt til Bosættelsen der, medens hans
Hustru tog ud til sine Slægtninge paa Lyngbygaard. Da
døde G rotum ganske p ludseligt.
Saa overtog da L ars Chr. M eulengraeht Møllen,
men han har enten manglet Kapital eller Evne til at styre
den, ti 1767 var han i den Grad pint af Pengesorger, at
han tog sig selv af Dage ved at drukne sig i Mølle
dammen. Meulengraeht var gift med M arie M ad sd aller
G althen og havde hl. a. lo Sønner: Mads G althen M.
f. 1765 og H arboe M. f. 1767, gift med Maren Jens
datter Schmidt. Fra disse to nedstamme de Meulengraehter, som i det 19. Aarh. fik ikke ringe Betydning for
Aarhus.
Efter Auktion overtoges Møllen af M athias B røndum ,
hvem det dog gik paa samme Maade som Forgængeren.
Ogsaa han druknede sig, 1773.
Saa fulgte 1775 Jac o b B regendahl, der gik Fallit
1790. I hans Tid indrettedes der et Gryn værk i Vand
møllen, efterat der var givet kgl. Bevilling dertil under
15/8 1776. I denne stilles dog den Betingelse, at Gryn
værket (Gruhhemøllen) skulde træde i Stedet for en for
længst nedlagt Møllekværn, som ikke maatte genopbygges.
Det var sørgelige T id er for den gam le Mølle.
Saa kom der en ny Kraft til gennem F a m ilje n Dahl.
F rie d e ric h Chr. D ahl og Chr. F a u rsc h o u havde Penge
') Han havde fire Brodre, nemlig Henrik Grotum, Carsten Werchmester, Peder og Hans. Desuden to Sostre: Margrete og Marie.
Peder blev Oberstløjtnant, gift med Anna Maria de Hansen og døde
1812, 76 Aar gml.
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tilgode i Bregendahls Bo. For at redde disse vare de
nødte til al overtage Møllen og købte derfor paa Auktionen
»Aarhus Vand., Grubbe-, Heste- og Vejrmøller samt Toften,
Klosterengen og 4 Gaardsavl« for 15,840 Rbd. 4 Mk. 12 fi.
Hertil synes Geheimeraad O. Høegh Guldberg at have
skaffet dem 15,000 Bdl. af offentlige Midler, hvilket viser
al deres Kapitalkraft ikke har været stor.4) Da der for
Vejrmølletoften ved 3. Auktion bødes 13,000 Rdl. og fol
de 4 Gaardsavl 810 Rdl., har Møllen og Kloslerengen
været meget lidt værd. Hele Indtægten af alle Ejendom
mene var ifølge et Regnskab af Fr. Dahl fra 4/s 1790 til
*/i 1792 kun 2006 Rdl. 3 Mk. 12 fi, hvoraf Høet fra
Klosterengen havde indbragt c. 500 Rgsdl.
Møllen synes ikke i de sidste Hundrede Aar at have
faaet nogen stø rre R ep aratio n , nu opbyggedes den om
trent fra ny. Efter Er. Dahis og Faurschous eget Sigende
anvendte de 10,000 Rdl. derpaa. Fra April 1793 op
hævedes Kompagniskabet, Ghr. Faurschou traadte ud, og
Dahl flyttede ned i Møllen, som han nu drev for egen
Regning. 1797 forøgede han Ejendommen ved for 750
.Rdl. at tilk ø b e sig 4 G a a rd sa v l paa Byens Mark af
Justitsraadinde Cathrine Margrethe Gleerup f. Thve. Disse
4 Gaardsavl lejede han ud til Ghr. Johansen saaledes al
denne skulde besørge dem dyrket og passet med all for
nødent. Dahl skulde levere deu halve Saasæd og saa
meget Gødning, han kunde undvære fra sin Toft og Have,
Svinesti og Kreaturer. Afgrøden skulde saa deles halvt
mellem Ejer og Lejer. — Ved Udskiflingen 1801 fik Fr.
Dahl for Møllens 8 Gaardsavl 2 Dele i Møllevangen og 2
Dele i Skovvangen og Vorrevangen, tilsammen 31 Tdr. 7' ■>
Skp. samt Ret til Græsning for 4 Heste og 6 Køer. Det
var ikke eller hans Ønske, han havde liaabet at komme
ud af Fællesskabet med Byen og havde tilbudt al over*) Fr. Dalil kalder sig selv en Købmand, der i nogle Aar liar været
uformuende formedelst Vanheld ved Soskade, Købmandskab og mis
lige Debitorer, især 1780 ved Kommerceraad Wurms Opbud i Hel
singør.
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tage i Stedet for Gaardsavlene: Gaasemaen *) (3 Td. Land),
den Vest derfor liggende Indhegning (12 Td. Land) og et
Stykke af Hasleforten lige Vest for Mølletoften (4‘/i Td.
Ld.). Herved vilde han have faaet en smuk samlet Grund,
men dette vilde Byen ingenlunde gaa ind paa (S. 199).
Fr. Dahl gjorde et mislykket Forsøg paa at hævde
en af de gam le M onopolbestem m elseer. En skønne
Dag i Aaret 1793, da han gik hjem, saa han uden for
Bager Sclimeltz paa Hjørnet af Vestergade og Møllegyden
en Vogn fra Møllen i Labing, fuld af Hvedemel. Man var
i Færd med at bære Sækkene ind til Bageren, som skulde
efterse dem, inden der ved den nærliggende Vesterport
skulde betales Konsumtion deraf. I Tillid til sin Ret efter
gamle Privilegier bemægtigede Dahi sig Vognen og lod den
føre til Toldkontoret, hvor han betalte Konsumtionen af
Sækkene som konfiskeret Gods. Mens man inde paa Kon
toret vejede og undersøgte Sækkene, smurte Kusken paa
Hestene og slap bort med Vognen. Bager Sclimeltz og
den Labing Møller anlagde Sag mod Dahl, idet de paastode, at Melet hlot var blevet sigtet i Labing, og en Kom
missionsdom af 28/n 1796 statuerede, a t da B agerne i
m ange Aar u p a a ta lt havde b e tje n t sig af an d re
M øller til Sigtning, hvortil Aarhus Mølle ikke havde
været i Stand, og da Sigtning heller ikke kunde være ind
befattet i Aarhus Mølles Privilegium, idet Møllen, paa den
den Tid Privilegiet gaves, næppe havde hall Indretninger
dertil, saa burde Privilegiet ikke kunne hindre Bagerne i
Aarhus og Landmøllerne i, at de første lode sigte deres
Korn paa hvilken Mølle de fandt for godt, og de andre i
at udføre dette Arbejde. Den o rd in æ re Korn- og M alt
m aling sk u ld e d erim o d forblive ved P riv ileg iet.
Det var Skyggen fra de mange, sørgelige Aar, der faldt
over Dahl.
I 1805 følte Fr. Dahl og Hans Hustru B odil D eiret
sig syge og svagelige, og besluttede da, at en af Sønnerne,
') som han havde haft tilleje 1779—88 for 21 Kdl. 3 Mk. aarlig.
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L andevæ rns-K aptajn og L a n d in s p e k tø r J o h a n n e s
Dahl skulde overtage Møllen med dens Ejendomme for
32,000 Rbd. mod at svare til Gælden, som var 20,000 Rbd.
offentlige Midler og 2000 til Justitsraad Gleerup, samt
give Broderen Chr. Ant. Dahl, der var Apoteker i Grenaa,
5000 Rbd. Dette Arrangement kom i Stand, og Jobs. Dahl
drev saa Møllen, indtil han døde 1815 som Overkrigs
kommissær. Johs. Dahis Tid er karakteriseret ved den
store S trid om M alepengenes S tørrelse. Det vil erin
dres, at disse i 1(595 vare bievne bestemte ved en Overens
komst med Magistraten. (S. 259.) De beløb sig til Vi8 af Kor
nets daværende Værdi og svarede til Værdien af det Korn,
der skulde have været givet i Mølletold, hvis man maatte
foretrække dette. Siden den Tid var Kornets Værdi imidler
tid steget ganske betydeligt, og alle Materialier saa vel som
Folkeløn ligeledes, og det er øjensynligt, at Malepengene
vare ganske urimelig lave. I 1794, altsaa i den gamle
Dahis Tid, indrømmede ogsaa ca. 60 af Byens Borgere, at
nu da Møllen var fuldt istandsat og maledvgtig, havde de
Fordel af at faa malet der fremfor at køre til Landmøl
lerne, hvad der kostede dem en Del. De vare derfor vil
lige til at betale 12 ft for en Td. Rug og 8 ft for en Td.
Malt.*) Efter en Ansøgning af 1810 fik Johs. Dahl Lov til
for et Aar at faa 20 ft for Rug, 14 ft for Byg og 10 ft for
Malt. ' Denne betydelige Stigning laa i, at Kornet i disse
Dyrtidens Aar var steget ganske betydeligt. I 1811 lik han
endogsaa Lov til at laa 40 ft for Rug, 28 ft for Byg og
24 ft for Malt. Da Kornet vedblev at stige, fandt Dahl
Anledning til helt at søge »Overenskomsten af 1695« op
hævet2) og laa indført en ny Forening, hvor Malelønnen
skulde sættes til */i8 af hvert Aars Kapitelslakst. Da Bor
gerne efter el afholdt Raadstuemøde ingenlunde vilde gaa
ind herpaa, dog med den Indrømmelse at Malelønnen
') Grynmøllen, som jo ikke eksisterede 1695. var ikke bunden til be
stemt Malelon.
-) Allerede Bregendahl skal liave forsogt derpaa, men forgæves.
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kunde omskrives i Rigsbankpenge, hvorved den blev lidt
højere, nedsattes i 1814 en Kommisson for al dømme i
Sagen. Kommissionen dømte til Fordel for Mølleren, men
Højesteret, til hvem Sagen appelleredes, statuerede, at den
gamle Forening af 1695 ikke kunde ophæves af den ene
af Parterne, og at Mølleren var plig tig al m ale til den
af B orgerne tilb u d te Løn. Det synes at være en haard
Dom, ti det maatte jo dog anses for rimeligt, al Forenin
gen af 1695 egentlig var et Forlig mellem den daværende
Møller og de daværende Borgere og ikke kunde forpligte
Møllen til evige Tider. Derved var der imidlertid intet at
gøre. Dahl paastod, hvad der vel ogsaa tildels var sandt,
at Møllen ingen Indtægt kunde siges at have af Malingen,
snarere ligefremt Tab. *) Hans Indtægt skrev sig fra hans
private Forretninger som Landinspektør samt fra ,lord
ejendommene, Fiskeriet, Malingen for Landet og Gryn
møllen.
Johs. Dahl, der var gift med K irstin e Fogh-), døde
1815. De havde liere Sønner, hvoraf den yngste Johs.
Dahl var født efter Faderens Død. Af disse Sønner ble ve
Terkild Chr. Dahl og C. B. A. Dahl Stiftamtmand i Aar
hus Stift og Ejere af Moesgaard og Østergaard. En tredje
Broder købte 1842 Buderupholm, der endnu ejes af hans Søn.
K irstin e Dahl, f. Fogh giftede sig 1825(?) med
en E n k e m a n d Chr. G uldager, Ejer af Bygholm Mølle3)
*) I 1813 formalede den 13,737 l’d. Herfor betaltes 950 Itgsdl. dsk.
Cour. eller I081/« Rigsbankdaler. Paa samme Tid kostede en Molle
sten 300 Rdl.
'-’) Datter af Kbm. Terkel Fog (eller Fogh) paa Vestergade (f 1816, 70
Aar gml.). En Soster var gift med Oberst Suehow.
:l) Bygholm Molle var oprindelig en Kronens Molle, som, efter at den
var afbrændt, i 1683 af Christian V skødedes til Jochum Verner v.
Biilow, paa den Betingelse at, naar Mollen var opbygt eller taget i
Brug, skulde den priviligerede Hestemolle i Horsens afskaffes. 1686
faar Bygholm Molle Stadfæstelse paa Privilegiet, og Horsens Ind
byggere tilholdes ikke at lade deres Korn og Malt male andetsteds
uden Byen. Privilegiet bekræftedes 1766 og yderligere ved en Kom
missionsdom 1785.
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ved Horsens. Guldager styrede saa i mange Aar Aarhus
Mølle og efter hans Død overtog Mad. K irstin e G uld
ager, vistnok en meget dygtig Dame, Styrelsen.
I Aaret 1821 blev der rejst Spørgsmaal om, h v o r
vidt egentlig M øllens i 1689 givne S k a tte p riv ile 
gium s tra k te sig. Spørgsmaalet rejstes i Anledning af
PI. 3l/'i2 1819 om Bidrag til Amtsrepartitionsfondet. Del
oplystes da, al der af Mølleskyldshartkornet siden 1689
kun var betalt aarlig de bestemte 50 Sleltedalere (33 Rdl.
32 (i Sølv), nogle Bygningsafgiller og Rigsbankrenten. Til
Byen, som Møllen ikke henhørte under, var der aldrig
paalignet den noget. Kancelliet bestemte da, at Møllen
ikke skulde bidrage til Amtsrepartitionsfondet. I Aareue
1830—32 rejstes der paany Spørgsmaal om Møllens Skatte
pligt. Man var nemlig kommen i Tanker om, al der til
Møllen hørte Ejendomme, som oprindelig vare Dele af
Aarhus Bymark, og som ikke kunde være indbefattede
under Reskr. af 1689. Del var ogsaa tvivlsomt, om Vejr
møllen kunde antages al være indbefattet under det gamle
Mølleskyldsharlkorn, og om der ikke burde betales Nærings
skal til Byen af den. 1830 betalte Møllen paa Amtsstuen
Bygningsafgift og Harlkornsafgift og nogle mindre Afgifter,
hvoraf Havne- og Bropenge af Hartkornet vistnok vare
uberettigede. Magistraten erklærede, at alle de af Mølle
ren besiddede Jorder med Undtagelse af del lille Areal,
der utvivlsomt nævntes i Skødet af 1664, maatle benreg
nes til Købsladens Jorder. M ølleren selv børle under
Hasle Jurisdiktion, men sv ared e Skole- og F a ttig s k a l
sam t P ræ slepenge til A arhus By. Delle synes al være
paalagt ham eller 1821, men paa den anden Side l’remgaar del af Kirkebøgerne, al Møllerne dog i omtrent hele
del 18. Aarhundrede havde benyttet Frue Kirke som Sogne
kirke. Af Vejrmøllen burde der betales Næringsskal til
Byen. Efter nogen Vaklen erkendte Kancelliet dog 1832,
al Aarhus Vandmølle med dens Mølleskyld og Jorder fra
første O p rin d else h ar h e n h ø rl u n d er L andet, men
disse Jorder kunde ikke gives større Omfang end del under
Blade at A arhus H istoric. II.

4
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Hartkorn 1 Skp. 1 Alb. henførte. Af det, der ovenfor er
oplyst om Mølletoften fremgaar det dog, at noget af den
sikkert maatte henføres under de i 1689 omtalte Mølle
jorder, men dertil toges ikke Hensyn. Vejrmøllen var
utvivlsomt opført paa Byens Jord, og af den maatte der sva
res Næringsskat til Byen. Mølleren kunde ikke anses som
Borger i Aarhus, men skulde dog svare Skole- og Fattig
skat, Præstepenge osv. der, samt holde Vandmøllens Byg
ninger forsikrede i Byens Brandassurance: Med denne Af
gørelse slog Parterne sig til Ro, og før 1844 rørtes der ikke
ved de gamle Skader.
I det gamle Frederik III’s Privilegium udstraktes Mølle
tvangen ikke blot til Indvaanerne (o: de, der bo og bygge)
i Aarhus, men ogsaa til de L a n d b o e re , der »plejede
at søge Møllen«. Det var et saare ubestemt Udtryk,
men der synes dog ikke at være opstaaet Vanskeligheder
deraf. Paa Familjen Dahis Tid fortolkedes det som sær
lig gældende for Egnen Syd for Aarhus nemlig Viby og
Holme Sogne. *)
1829 ansøger Bager Schrøder i Aarhus om at maatte
indrette en Kornmølle i sin Stampemølle i Marselisborg til
Formaling af det Mel, han behøver til sin egen Profes
sions Drift. Denne Stampemølle laa i Viby Sogn, men Be
villingen nægtedes Schrøder paa Grund af Aarhus Mølles
Privilegium. At Aarhus Mølle ikke har haft saa lidt Ma
ling for Landet alt i 17. Aarhundrede, fremgaar deraf, at
der allerede dengang lød Klager over at Borgernes Maling
sattes til Side for Bøndernes, en naturlig Følge af, al Møl
len for Landmalingens Vedkommende ikke var bunden til
nogen bestemt Takst. Den Møllevej, som fra Brobjerg
førte over Møllebroen ned til Møllen, benyttedes dengang
netop meget af Bønderne Syd fra. Stundom, især om Vin
teren, foretrak de dog at køre over »Stok og Sten«,2) det
') I et Tingsvidne fra 1723 siges dog, at naar der var Vand ved Landsby
mollerne, kom Viby og Stautrup Folk ik k e til Aars Molle.
- Jordlodder skiltes i gammel Tid fra hinanden ved nedstuknc Stokke
eller ved Sten.
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vil sige gennem de dyrkede Tofter ned til Møllebroen.
Møllevejen dannede i det hele taget en bekvem Vej for
Agende, der kom ad Skanderborgvejen og skulde Nord
paa, Stenbroen i Byen var jo forfærdelig, og den vilde
man belst undgaa. Ad Møllevejen kørte f. Eks. de lange
Vogntog med Constanlinsborgs og Marselisborgs Hovbønder,
som skulde ud at slaa Vesterenge eller Engene ved Holmslrupgaard. Ligeledes drev Bønderne deres Kvæg til Mar
ked ad den Vej, »hvis Hr. Wissing vilde tillade det«. Broen
over Omløbet var if. et Tingsvidne fra Begyndelsen af 18.
Aarhundrede forsynet med Port, som aflaasedes om Nat
ten,1) men der er næppe Tvivl om, at der ad denne Vej
fra Baghaver og igennem mangelfulde Gærder er smuglet
mangen Sæk Korn til Møllen om Natten. Dahl’erne tik
af Marselisborgs Ejere en Udvisning paa en vis Mængde
Ved for Tilladelsen til at benytte Møllevejen. Efterhaanden som Færdselen af forskellige Grunde steg, blev det
noget kostbart for Møllens Ejere at vedligeholde Broen og
Vejen, og i 1837 blev Mad. Guldager kendt berettiget til
at nægte Færdsel over Møllebroerne eller kræve Betaling
derfor.
I)a Kaptajn Grotum 1755 fik Bevilling til at indrette
en Vejrmølle som Hjælpemølle, naar der manglede Vand,
var det paa den udtrykkelige Betingelse, at der paa Vejr
møllen kun maatle males for Aarhus Indvaanere. Man
var forsigtig dengang og vilde undgaa at skade en eller
anden Landmølle, som hidtil havde haft Malingen for
Landboerne Vest for Byen. Men ogsaa delle tyder paa, at
det hovedsagelig var fra de ovennævnte Syd for Aarhus
liggende Sogne, at Møllen tik sin Søgning.
I 1803 opførte Jens Loft en V ejrm ø lle paa Holme
Bys Mark til G rynm aling for Omegnens Beboere, naar
de om Sommeren ikke kunde benytte Aarhus Vandmølle
paa Grund af Vandmangel. I 1813 foretrak Mølleren i
■) I <le senere Tider stod Porten, ved hvilken der opkrævedes »Bro
penge«, imellem de to Broer.
4*
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Aarhus at købe denne Vejrmølle og drive den, hvad der
ganske vist var uden stor Fordel for ham, men det kunde
dog tjene til i visse Maader at holde Bønderne til Aarhus
Mølle. I 1823 var denne Mølle, »Haabet« kaldet, helt
forfalden, og i Aarhus havde man l'aaet indrettet el godt
Grubheværk i den nyopførte hollandske Vejrmølle. Mølle
ren søger derfor om Tilladelse til at nedbryde »Haahet«s
Mølle og Fritagelse for at betale de ved Bevillingen fast
satte aarlige 10 Rdl. — Som vi har set ovenfor, var
Møller Guldager Ejer af Bygholms Mølle ved Horsens. I)a
han giftede sig med Enkefru Dahl blev denne Mølle hortforpaglet lige til hans Død, da den gik over i andre
Hænder.
I 1844, da man paa mange Maader søgte at komme
Monopolet tillivs, blev der indgivet tiere Ansøgninger om
Tilladelse til at hygge Vejrmøller Svd for Byen. Ejeren al
Marselisborg, Overkrigskommissær Ingerslev, var navnlig
ivrig for at skalle sig en saadan Tilladelse. Da han imid
lertid vilde lægge sin Mølle tæl ind ved Aarhus, hvis Jor
der dengang gik omtrent til Jernbanegennemskæringen, saa
syntes det mindre at have været af Interesse for de Viby
og Holme Folk end for at skaffe sig noget af Søgningen
fra Aarhus. Mad. Guldager, som dengang havde en ud
mærket Støtte og Raadgiver i hendes ældste Søn, Torkild
Dahl, der var Sagfører i Aarhus, saa imidlertid Faren
og skyndte sig med ogsaa al indgive Ansøgning. Paa
Betingelse af, at Aarhusmøllens Privilegium paa Maling for
Landboere ganske bortfaldt, tik hun Bevillingen og for
beredte sig da i 1845 paa al opføre en Mølle paa Madame
Rugaards Toft paa Marselisborg Mark. Samtidig hævedes
ogsaa den paa Hjælpe-Vejrmøllen lagte Indskrænkning.
Delte var vel egentlig den første Bresehe, der skødes i
i den igennem mange Aarhundreder af faste Privilegier
opførte Møllefæslning, der saa ofte havde været belejret
uden Held.
Paa Grund af del rin g e F a ld , som V andløbene i
D anm ark i A lm indelighed har, maa det antages, al
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de Heste Vandmøller her i Landet i gammel Tid har haft
U n d e rfa ld sh ju l. Aarhus Mølleaas Fald fra Brabrand
Sø og ud til Havet er yderst ringe, og Aarhus Mølle gjorde
derfor fra først af ikke nogen Undtagelse fra Reglen. En
saadan Underfaldsmølle har imidlertid store Svagheder.
Naar den skal besørge megen Maling, nødes den til at
opstemme Vandet ogsaa om Sommeren, saaledes at alle
Enge ved Aaløbel slaa under Vand. Om Vinteren stand
ses Møllens Gang ofte ved Højvande, som fra Havet træn
ger op i Aaen, den saakaldte Bagllod, der hindrer Strøm
men. Paa de store Enge dannes stundom megen Is, som
ved Tøbrud føres til Møllen og standser Strømmen eller
beskadiger Værket. Alle disse Ulemper har Aarhus Mølle
fra de ældste Tider haft at kæmpe imod. Ganske vist har
Malingen fordum været langt ringere og som Følge deraf
har Ulemperne mindre gjort sig gældende, men dog klages
der allerede i det 1(5.—17. Aarh. jævnlig over V an d m an 
gel. Paa Wissingernes Tid maledes der paa 5 Kværne, i
1<S. Aarhundrede, i Møllens Vanmagtsdage, var der kun 1—
2 Kværne, men i 1838 var der 8. Paa Tider, hvor Møl
len havde liere Kværne, led den ofte om Sommeren af
Vandmangel: men havde den for laa Kværne, kunde den
ikke bestride Byens Maling. Det synes derfor ogsaa, som
Møllerne trods de strenge Bestemmelser derimod, aldrig
har kunnet hindre Bagere og Bryggere i Aarhus i at lade
male paa Landmøllerne. Byen voksede, og Mølleren maatte
mere og mere være betænkt paa, hvorledes han skulde
skalle Vand til al male med om Sommeren. Jeg er til
bøjelig til at tro, at der i Møllens ældste Tider ikke har
været saa mange Enge ved Mølleaaens Løb som senere, og
at Brabrand Sø har dannet et dybere og større Reservoir
for Vandet, saaledes al Møllen kunde forsynes med Vand
nok uden at behøve al stemme det mere end en Ubetydelig
hed op. Alt dette forandrede sig i Tidernes Løb, Mølle
dammen, Aadalen og Brabrand Sø voksede til. De unge
Enge kan ligesom løftes op af Vandet, men naar de blive
ældre, blive de tungere, kan ikke mere løftes og blive som
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Følge deraf niere oversvømmede. Et Aaløb, der fører
Stoffer med sig, som bundfældes, kan efterhaanden komme
til ligesom de store Floder paa Udlandets Sletter at løbe
paa en over det øvrige Land lidt ophøjet Dæmning.
Dette tilligemed den ved Siden af Aaen anbragte Oprens
ning er vel Grunden til den almindelige Tro, al de gamle
Enges Bredder ud mod Aaen ligger højere end deres Midte,
og at allsaa Vandet har ondt ved at løbe bort fra denne.
Hvorom alting er, der har altid bestaaet en Antagonisme
mellem Ejerne af Engene ovenfor Møllen og Mølleren.
Derfor maatte Kongen allerede 1289 gribe ind og skænke
Kannikerne Aldropmølle i Anledning af deres Klager over
Skade paa de dem tilhørende Enge. Derfor var Besiddel
sen af Klosterengen, der laa nærmest ved Møllen og mest
udsat, af saa stor Vigtighed for Mølleren. Utallige ere dog
de Klager, der føres i Tidens Løb. I 1701 klage allerede
Mændene i Aarslev og Skibby over, at deres Enge blive
kolde, sure og fordærvede ved Vandets Standsning i Møl
len. Stundom forsøgte Bønderne med Vold at faa Slig
borene løftet, stundom anlagde Herremændene Proces eller
klagede, ligemeget hjalp det, Mølleren skulde male for
Byen som Følge af hans Privilegium, og han m aatte
have Vand. Der uddannede sig efterhaanden den Skik, at
Mølleren trak Vandet saa betimeligt, at Vandmassen kunde
være nogenlunde udløben til 1. Maj. Saa blev Sligborene
igen sat. Traf det nu ind med Tørke i Maj—Juni — som
det ofte sker — kunde Engene være saa tørre, at der endog
kunde skæres Tørv i dem. Saa var der ganske vist heller
ikke Vand at male med, men saasnart Regnen kom, sam
ledes der dog noget. Hennnod Midten af 19, Aarhundrede
forandrede Mølleren Taktik, saa trak han først Vandet Natten
til den 1. Maj og lod Stigborene kun staa aabne i laa
Dage. Saa sank Vandet hurtigt nede ved Møllen og stod
i den tilbørlige Højde under »Tralbjælken« (eller Grund
bjælken) en Bjælke, der angav et vist Normalpunkt for
Vandhøjden. Da Aaen imidlertid var grund, og en Møllesø
manglede, trak Vandet højere oppe kun meget langsomt
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bort og Engene bleve ubrugelige for Ejerne. Det er sik
kert nok, at der paa Grund af disse Forhold ogsaa hos
Landboerne udviklede sig et vist Had til Møllen og dens
Monopol.
Ogsaa Byen kunde stundom lide ved Møllevandel.
Engang i Tyverne i 19. Aarh. reparerede man Basballebroen
og havde været nødt til saa længe at indskrænke Aaløbet
nedenunder til det Halve. Da nødedes Mølleren pludselig til
under el Uvejr al trække del i usædvanlig Mængde lilslrømmende Vand, og forskellige Omstændigheder, der slog sig
til, bevirkede, at en voldsom Vandflod styrtede ned mod
Broen og opstemmedes der, saa at Lodsejerne ved Aaens
nedersle Del led stor Skade dels ved Bortskylning og dels
ved Oversvømmelse.
I 1840 s lu tte d e s der endelig et F o rlig mellem
Ejeren af Marselisborg, Ingerslev, og Mad. Guldager. Van
det skulde være udtrukket til 1. Maj saaledes, al det
kunde sættes ved Sligborene i Omløbet en halv Time,
uden at det derved steg over den nederste Kant af Tral
bjælken, hvilken Højde det ikke maatte overskride før 1.
Septbr. Fra 8. Juni til 1. Aug. skulde det ovenikøbet
holdes (i Tommer under Tralbjælken, naar da ikke en
stærk Regn hindrede dette i nogle Dage. Til andre Tider
af Aaret maatte Mølleejeren opstemme Vandet efter eget
Tykke. Forliget blev ikke tiltraadl af de øvrige Lodsejere
ved Aaen, men dette synes dog ikke at have foraarsagel
yderligere Stridigheder. I 1873 blev V an d m ø llen ned
lagt, hvorved Retten til Opslemning af Vandet bortfaldt
fra 1. Maj mod Erstatning af 70,000 Rdl.
Ved den endelige U d sk iftn in g af B ym arken i 1842
rejste der sig Spørgsmaal om, hvorledes Møllen skulde laa
Erstatning for sin Græsningsret. Andetsteds i denne Bog
har jeg udviklet, hvorledes Kommunen beholdt den inder
ste Tredjedel af Bymarken, hvis Indtægter gik i Kæmnerkassen og tjente til Lindring i den alle Husejere, altsaa tidligere
græsningsbereltige, paalagte Grundskat. (S. 201.) Men Møl
len betalte jo som udenbys ingen Grundskat! Man enedes
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(Ja om at ansætte Møllen til en ideel Grundtakst af 40
Rdl., svarende til dens Udstrækning. Da det nu havde
vist sig i 1843 og 1844, at Lindringen bestod i, at der var
svaret 28 fi mindre af hver Rdl. Grundskat end i tid
ligere Aar, bestemtes det, at Møllen skulde have en aarlig
Godtgørelse af 40 X 28 /J = 11 Rdl. (54 (i.
Ved Resk. % 1844 blev Møllen med Hensyn til Justitsvæsenet og det offentlige Politivæsen henlagt under
Købstaden, og fra nu af synes det at være bleven Rrug at
tale om Møllen som »det med Købstaden forbundne Land
distrikt«.
Til Trods for alle Vanskeligheder og Klager er dog
Møllen under Dahierne og Guldager s ik k e rt gaaet frem a’d.
I 1838 lakseredes den til 70,000 Rdl. Af Malingen havdes
en Nettoindtægt af henved 2000 Rdl. *), hvortil kom Ind
tægt af Kreaturfedning (3(5 Stkr. 2 Gange aarlig) og 25
Svin 1000 Rdl. aarlig og Aaleliskeri 300 Rdl. Jorderne
gav c. 1000 Rdl. og ansattes til en Værdi af 20,000
Rdl., hvorved altsaa Møllen og Jorderne tilsammen ta k se re 
des til over 90,000 Rdl. Det siges ogsaa udtrykkeligt,
al Mad. Guldager var bleven en velhavende Kone ved
Møllen, hvilket sandsynligvis ikke har været uden Ind
flydelse paa Sønnernes store Ejendomskøb.
Da meldte der sig som Køber en ung intelligent Mand,
som baade havde Kundskaber, praktisk Dygtighed og Lyst
til at bringe noget nyt ud af den gamle Forretning. Denne
unge Mand var Cand. polyt. A ndreas Severin W eis,
Søn af Distriktslæge i Aarhus Ernst Peder Weis og Kir
stine R. Marcussen (Datter af Kammerraad Marcussen paa
Isgaard paa Mols). Andreas Wies var født i Aarhus 2,/6
1815 og blev cand. polyt 1840. Saa vidt jeg kan se, gjorde
han først el Forsøg paa at indrette en Mølle, der kunde
konkurrere med den gamle Aarhus Mølle. Da han fik
Afslag paa sin Ansøgning, besluttede han sig til at købe
') Mollersvendene fik i Lon dengang 80 Kr. og Drengene 40 Kr.; til
Kost og Logis for hver beregnedes 80 Kr. aarlig.
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denne sidste og indrette den efter nyere og bedre Prin
cipper. Ved Købekontrakt af 23/4 1845 og Skøde af ’/4
1846 erhvervede han for 75,000 Rdl. Vandmøllen, Vindmøllen, de tilhørende Jorder paa Aarhus Mark, nogle
Jorder sammesteds, som af Mad. Guldager vare købte af
Apotheker Røster og Mad. Olsen, samt endelig nogle Tørveskifler i Vejlby, som Fr. I)abl havde erhvervet. Med Køhet
fulgte tillige den Ret, som Mad. Guldager havde erhvervet
til Opførelse af en Vejrmølle paa Mad. Rugaards Toft. Denne
Mølle, den saakaldte »M agdalenemølle« blev ogsaa senere
opført, men paa en af Godsejer Ingerslev lejet Grund paa
Marselisborg Mark. Den blev solgt i 1869.
Den nye Mølleejer giftede sig 10/s 1847 i Odense med
Rertha Magdalene Schønheyder, Datter af Raadmand og
Ryskriver i Odense Fred. Aug. Schønheyder og Maren
Bruun. Kort efter brød Treaarskrigen løs, og den gamle
Del af Møllen (ikke Stuehuset og de Nord derfor liggende
Rygninger) brændte ->s/3 1849 og maatte genopføres.
Efter Krigen begyndte Aarhus at udvikle sig stærkt
som Handelsby, Havnen udvidedes, Jernhaneanlægene kom,
og Indbyggerantallet steg stærkt. Det blev umuligt at
overholde Monopolet, og dette blev ophævet i 1865 mod
en Erstatning fra Staten af 30,000 Rdl. Der blev gjort
Forsøg paa vedblivende at binde Møllen til den lave Maletaksf, men ved Dom blev det fastslaaet, al denne skulde
bortfalde samtidig med Monopolets Ophævelse. Nu var
Møllen altsaa for første Gang i adskillige Hundrede Aar
stillet paa sine egne Ben. Dengang var Mølleindustrien
endnu ikke ødelagl her i Landet af uheldige Toldforhold
og A. Weis tog fal paa at udvikle Møllen som D am p
mølle. Den -3/(i 1870 solgte han Retten til at tage Vand
fra Aaen til Byens Vandværk for 14,800 Rdl. og deu ,s/io
1870 efter Forhandlinger med en Landvæsenskommission
blev Retten til al opstemme Vandet opgivet mod en Er
statning af 70,000 Rdl. saaledes, at Vandet fra 1/i 1873 lik
frit Løb. D erm ed o p h ø rte M øllen at være V and
mølle, og de Løb, som førte Vandet til Møllen saml Rag

hullet tilkastedes, kun Omløbet blev tilbage. En Del at
den betydelige Grund, som nu dannedes af de gamle Holme,
skænkede Weis under 17/ t 1875 til Opførelsen af el Museum
for Aarhus. Dets Grund indlager 17,710 Q Alen af Malr.
Nr. 7 a.
Ved Resolution af 10/i 1808 fra Indenrigsministeriet
fastsloges Møllens Stilling som et, kun i Henseende til
Skole- og Fattigvæsen med Aarhus By forbundet Land
distrikt, men ved Res. af 21/i2 1875 inddroges Landdistriktel under Loven om Købslædernes Brandvæsen af -*/3 1873
§ 39. Endelig blev ved Overenskomst af 17/io 1885 L an d 
d is trik te t in d le m m e t i A arhus K øbstad. Udparcelle
ringen og Salget af den gamle Mølletoft til Bebyggelse var
allerede begyndt i 1855, men efter Indlemmelsen tog det
særlig Fart i 1890—1900. Vindmøllen var allerede solgt i
1875. Samtidig bebyggedes ogsaa Holmene og Dele af
Mølleengen. Den lille Syd for Aaen liggende Bleghave afstodes til Anlæget af Louisegade mod Erstatning af en
Byggegrund andetsteds paa Bispeloften.
Allerede i 1860 var der i Møllen indlagt en mindre
Højtryksdampmaskine som Hjælpekraft, naar der om Som
meren var for lidt Vand i Aaen. Efter Vandmøllens Ned
læggelse indlagdes en Høj- og Lavtryksmaskine paa ca. 90
ind. Hestes Kraft og Møllen ombyggedes samtidig og i
1881 ombyggedes den yderligere til Valsemølle efter ungarsk
System.
Men de derefter følgende Aar bleve mere og mere
ugunstige for Mølleindustrien. A. Weis døde paa Aarslevskovgaard d. 24/4 1889, og efter lians Død dreves Møllen
af hans Enke med Sømmen E. W eis som Bestyrer, men
efter Enkens Død (i/io 1902 toges Beslutning om M øllens
fu ld stæ n d ig e N edlæ ggelse i F o ra a re t 1903.
Den gamle Aarhus Mølle frembyder under sin om
trent GOOaarige Bestaaen væsentlige Bidrag til Bedømmel
sen af Monopolers Betydning. En økonomisk indbringende
Industri bar den næppe nogensinde været, uagtet den
upaatvivlelig i Wissingerne, Grolum, Dabierne og Weis
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har haft betydelige Mænd som Ejere. I social Henseende
har disse Møllere vistnok ikke været uden Betydning for
Byen; der synes lige til de seneste Tider at have været
kulturelle Midtpunkter her i Møllen, og mange ere de frem
ragende Mænd og Familjer, som kunne søge deres Ud
spring fra de Aarhus Møllere.
Naar om ganske faa Aar den gamle Mølle med dens
ejendommelige hyggelige Omgivelser er helt forsvunden,
og dens Grund dækkes af nye Gader og Huse, naar Banegaardens Larm og Travlhed begynder at røre sig paa den
ærværdige Klostereng, vil dog Aarhus Musæum paa den
gamle Møllegrund vedblive at staa som et Symbol paa
den høje Kultur, der saa ofte havde sit Sæde her i Møllen.

Aarhus i Middelalderen.
Aarhus som Fiskerleje.
A t T o rv e t i Aarhus i de ældste Tider har ligget ved
Aamundingen, ved Stranden, mener jeg at fremgaa med
Sikkerhed deraf, at ældre topografiske Angivelser ikke kan
forklares uden at antage dette. Denne Torveplads ved
»Mindets« Nordside blev efterhaanden for en Del opfyldt
og bebygget, og her anlagdes Størstedelen af nuværende
Skolegade. En Del af Pladsen blev dog tilbage og kaldtes
»ved Mindet«, ligesom Skolegades østlige Side langt ned i
Tiden hyppigt kaldtes »Ved Mindet nordpaa«. Jeg mener
endogsaa i det 17. Aarh. at linde Eksempler paa, al Min
det er kaldt »Torvet«. Da der i sin Tid var Tale om at
lukke den (ivde, der noget Syd for nuv. St. Olafsgade
førte fra Mejlgade ned til Havet nedenfor Skolebakken,
modsatte en Del Borgere sig denne Lukning, fordi (lyden
dannede en bekvem Adgang til »Torvet«.
At denne Plads ved Aamundingen og Stranden ikke
er bleven benyttet til Torv i den Forstand, hvori vi nu
lager Ordet, følger vel af sig selv. Det maa antages, at
her er holdt et Marked til visse Tider af Aaret ligesom
paa liere andre Steder ved Danmarks Kyster. Af den Side
216 anførte Fortælling om, at en norsk Handlende i Aaret
1302 mistede sine Gryder ved et Overfald af den fredløse
Jakob af Halland, l’remgaar at der endnu i Begyndelsen
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af 14. Aarh. er afholdt Marked her, til hvilket ogsaa uden
landske Købmænd søgte. At del har været el S i Idem ark ed er vistnok utvivlsomt. Silden er jo en lunefuld
Fisk, naar det gælder dens Vandringer, og selv i vore
Dage kan der stundum ganske uventet vise sig store Silde
stimer i og ved Aarhus!»uglen. De store Fiskerier i Øre
sund begyndte først i det 12.—13. Aarhundrede, før den Tid
kan Silden være gaaet andre Veje. Aarhus ældgamle Si.
Annemarked, der begyndte den 29. Juli (efter Middelalde
rens Tidsregning svarende til en Fges Tid ind i August)
kan godt have sin Oprindelse fra et Sildemarked. Der
har ved Aaens Munding været et F isk e rle je , ikke i Nu
tidens Betydning som el Bysamfund af professionelle
Fiskere, men et Sted, hvor til visse Tider Fiskefangsten
bragles i Land, tilberedtes og solgtes. Her samledes saa
tillige Købmænd, der lihyllede sig Fisken for andre Varer,
og del maa ogsaa antages, al Befolkningen fra Landet er
mødt med sine Produkter. Her til Aamundingen førte der
jo netop bekvemme Færdselsveje fra Landets Indre.
I Aarel 1085 gav Kong Knud Nordmændene Lov til at
sejle paa Købmandsfærd til de danske Havne, hvor de
vilde, og den tidlige Opførelse afen St. Olai Kirke lidt Nord
for Aamundingen vidner om, al Nordmændene har benyttet
sig af Tilladelsen for Aarhus Vedkommende. Ogsaa Syd
fra .er der kommen Gæster, hvilket fremgaar af Adam af
Bremeus Ytring om, al de, der vilde besøge Jylland, fore
trak al drage derop tilsøs.
Der, hvor el Marked afholdtes, opstod der jo let en
By. Der var Trang til Oplagssteder for Varer, som førtes
derhen og maatle henligge i nogen Tid, inden Markedet
aahnedes, eller fra det ene Aar til del andet. Der maatle
være Folk, som passede paa de Sager, som Købmændene
ofte nødedes til al efterlade. Og de mange Tilrejsende,
hvor skulde de finde Ly og Føde? Købmændene med
bragte ganske vist Boder, men Jyderne selv? Der maatle
jo ogsaa være Folk til Stede, som kunde holde Orden og
opkræve de befalede Afgifter til Kongen. Saa opstod der
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da en lille By ved Aamundingen, og dens Oprindelse lig
ger vist overmande langt tilbage i Tiden. De Oldtids
levninger, man fandt ved Gravninger paa Bispetorvet (jvnfr.
S. 5) skrive sig fra Aarene omkr. 900, og Byen kan jo
endda være ældre. Det er jo en respektabel Alder al til
lægge Aarhus, men noget mærkeligt er der ikke deri, liere
af Danmarks andre Købslæder ere vistnok ligesaa gamle.
At der saa overm ande tid lig t blev byggel en
k ris te n K irke ved A am undingen tyder dels paa, at
her har været et Sted, hvor mange kom sammen, altsaa
et Marked, dels paa, at der har været en By med en sta
dig Befolkning, Efter Boskildekrøniken lagdes Kirken
»apud Arusam« o: ved Arusa, men jeg tror, at der i Ud
trykket ligger noget dobbelttydigt. Ved »Arusa« betegnes
baade Byen og Aamundingen. Jeg har en Anelse om, at
Ordet er omtrent enslvdigl med det senere Ved Stranden«,
og at Kirken muligvis bar ligget paa nuv. Domkirkeplads
eller Bispetorv, hvor jeg jo, — som andetsteds paavist, —
søger »Bjærget ved Stranden«. Jeg gaar ud fra, at »Stran
den« ikke betyder en eller anden ubestemt Strand, men en
ganske bestemt Strand, ligesom »Ved Stranden« eller »Gam
melstrand« i København ogsaa betegner bestemte Steder.
Med Hensyn til sin Oprindelse havde dette Byanlæg
dog noget ejendommeligt, og det var B eliggenheden ved
d et aab n e Hav. Man ved jo, hvorledes ellers altid en
saadan Beliggenhed frygtedes i hine Tider, hvor Sørøveri
og Hærgninger blomstrede. Der var ogsaa kun faa af de æ ld
gam le Byer i Danmark, der havde en lignende Beliggenhed.
Derfor har man vistnok villigt lyttet til Huitfelds Fortælling
om Lisbjærgs Flytning til Aarhus. Men denne skal jo
dog være sket paa en Tid, hvor der var Røvere nok paa
Havet. Det er ganske sikkert, at Aarhus nogle Gange er
bleven plyndret og brændt, lige ned til i det 17. Aarh., men
det er dog forholdsvis faa Gange, naar man lager Hensyn
til Beliggenheden. Havet er jo heller ikke helt aabent,
Adgangene til Aarhusbugten ere faa og ikke meget brede.
Men der har ogsaa i det, man kunde kalde Byens Politik,
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været noget forsigtigt og ikke fremtrædende, noget, der
har gjort, at Byen igennem Aarhundreder har tildraget sig
saa lidt Opmærksomhed som muligt. Naar der var Fare
paa Færde, har Byen dukket sig, kun sjældent har der
fundet Møder og Forsamlinger Sted, uagtet Byen dog laa
saa bekvemt for saadanne. Hvorledes forstod man ikke
klogeligt at holde sig gode Venner baade med Kong Erik
Mændved og den fredløse Stig Andersens Slægt? Under
drev Gerts Hærtog i Jylland hører man intet om Aarhus,
heller ikke under Grevens Fejde, man skulde dog tro, at
den i alt Fald som Færgested havde nogen Betydning.
Det er kun sjældent, al Jydernes Flaader løber ud fra
Aarhus, for dem synes snarere Djursaa at have været et
Tilflugtssted. Vejen fra Jylland til Østdanmark gik i Beg
len over Fyen. Selv da Kong Valdemar holder Herredag
i Aarhus, kommer Absalon med den østdanske Adel ikke
til Søs, men fra Fyen. Kong Valdemar rider ham i Møde
ved Viby. Vil man spørge om, hvad Rolle Aarhus spillede
for hele Riget igennem Middelalderen, maa vi svare, alde
les ingen, og det kunde aldrig falde mig ind at gøre el
krampagtigt Forsøg paa at ville skildre en saadan.
Men Byen havde nu ogsaa lettere ved at forsvare sig
end man skulde tro. Saa vidt jeg ved, har aldrig nogen
af dem, der have beskæftiget sig med Aarhus Historie,
taget-Terrænforholdene rigtig i Betragtning. I Afhandlin
gen om Aarhus Mølle har jeg gjort opmærksom paa, at
den ældste Del af Aarhus laa paa Sydenden af en Holm,
som mod V est og Nord var om givet af M oser eller
Enge. Hele Vestergadepartiet var en sid Eng lige op til
Immervad, ligeledes Grundene mellem Grønnegade, Klosler
gade, Studsgade paa den ene Side og Nørre Allé paa den
anden. Paa en lille Halvø, der strakte sig frem fra Hol
men anlagdes i tidlig Tid Nikolajkirken og den Del af
Byen, der senere kom til at hedde »Bag Klosteret«. Imod
Aaen mod Syd og ud im od H avet i Ø st var der
B ri n k e r.
Moserne eller Engene, hvori der vistnok har løbet
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smaa Vandløb, vare ingen daarlig Beskyttelse mod Fjen
ders Angreb, idel de tunge Rustninger og de smaa Heste
gjorde det vanskeligt at komme frem paa Steder, hvor
man kunde synke i. Det kunde aldrig falde mig ind at
paaberaabe mig Hævninger af Landet i den h is to ris k e
Tid som Bevis for, at der har kunnet ligge Enge og Moser
der, hvor der nu er tørre Grunde i Byen. Det er meget
tvivlsomt, om saadanne Hævninger bar fundet Sled, og i
alle Tilfælde have de været meget ubetydelige. En anden
Ting er derimod, at vore Vandløb have været langt vand
rigere før end nu. Naar der nu er tørt Land der, hvor
der for ea. 1000 Aar siden var fugtige Enge, kan det
skrive sig dels fra, at der overhovedet nu er mindre Over
fladevand end dengang, og dels fra al Enge kan vokse til
og blive højere og saa eflerhaanden tørre ud. For Engenes
Udtørring her ved Aarhus bar tillige Mølledæmningens Op
førelse, som jeg bar vist andetsteds, haft megen Betyd
ning.
Den ældste Bydel, den der nu ligger omkring Sloretorv, var paa Grund’af Terrænforholdene ikke meget ud
sal for Angreb fra Vest. Derimod kunde Fjender løbe ind
i Aaen og angribe. Ligeledes kunde de gaa i Land paa
Stranden og angribe fra Nord. Imod Øst ydede jo Brin
ken noget Værn.
Fra to eller tre Sider førte der Veje ind. Der, h v o r
n u Mu n k e g a d e e r, v a r d er u l v i v 1s o ni t et V a d e s t e d
e lle r en O vergang. Ligeledes ved Immervad. Endelig
inaa der langs med Stranden mod Nord have været en
Adgang.
Del er derfor højst rimeligt al man allerede meget
tidligt bar omgivet del ældste Byanlæg med en B efæ st
ning. Omkring denne Borg dannede der sig saa ubefæstede
Forstæder, hver med sin Kirke.
Jeg skal nu anstille en indgaaende Undersøgelse at
denne Befæstnings Beliggenhed og Besk alfen li ed.
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Befæstningen.
Det ældste og — forholdsvis — tydeligste Udsagn om
Befæstningen har vi i K ong C h ris tje rn I’s G avebrev
af (i/2 147 7. ’)
»Paa det at vor Købstad Aars maa des ydermere bygges og for
bedres, og vore Borgmestre og Undersaatter sammesteds maa des bedre
blive ved Bestand og Bedring, da have vi undt og tilladt, at Borgmestere
og Baadmænd i sammesteds maa lade bygge til Byens Behov Hus med
Gaardsrum ud med A aen fra B ro en og ti l d en s ø n d re P o r t i
B red d en og ind til de G aarde, som s ta n d e n æ st in d e n P la n 
k e rn e i Læ ngden, saa at der ganger en Agevej imellem, og sammeledes et Stræde ud med Aaen, dog undtagen et Stykke Jord n æ st ved
den s ø n d re P o rt beliggende, til vort eget Behov i Bredden ret ud med
Aaen 23 Alen at lade bygge paa, og sammeledes en Grund og et Jord
sted næst vor Jord liggende, som vi have undt og givet Hr. Erik Ottesen -) vor elskelige Hofmester, 60 Alen i Bredden. Ti forbyde o. s. v.

Angaaende delte Gavebrev skal jeg først bemærke,
at Hiibertz, som har gengivet det, antager at Ordene fra
»og sammeledes en Grund« og saa til Enden vedrører en
andetsteds beliggende Jord, nemlig en Jord ved Kongens
Humlehave Syd for Byen. 3) Jeg troer nu ikke, at der er
nogen Grund til at skille disse Ord fra de øvrige. Ud
trykket »og sammeledes«, som er brugt 2 Gauge i Gave
brevet, betyder sikkert det samme som »og ligeledes«, og
knytter det efterfølgende til det foregaaende, ligesom ogsaa
den Omstændighed, at kun Bredden angives paa Jorden,
som Erik Ottesen faar, viser, at den hører sammen med
den i det foregaaende omtalte Jord, hvor ogsaa kun Bred
den er angivet. Meningen er altsaa, at et Stykke Jord fra
Broen (naturligvis Broen ved Emmervad) og til »Søndre
Port« faar Øvrigheden i Aarhus Lov til at lade bebygge.
Husene skulle vende ud til Aaen, og Gaardsrummet naa
ind til de Træpallisader, som stod inderst paa Jorden. Der
i) Hub. A. I, 31.
-) Erik Ottesen Rosenkrantz.
Hub. I, 228).
:l) Hiibertz Aktst. II, 32.
Blade a f A arhus Historie, II.

Hans Strid med Biskop Jens Lange (se
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skulde være Kørevej indenfor og Gade langs med Aaen.
De østligste 83 Alen forbeholder Kongen sig selv eller skæn
ker bort. Det er nu forholdsvis let at forstaa, og det har
vel aldrig været betvivlet, at der med dette Stykke Jord
menes Grundene mellem Aagaden og St. Clemenstræde.
Men naar man saa har tilføjet, at »Søndre Port« selv 
følgelig er ved »S tentrappen«, har man paastaaet mere,
end man kan staa ved. At Byen temmelig snart efter Gave
brevets Udstedelse har begyndt at bebygge Grunden, ses af, at
allerede 1491 køber Præsten og perp. Vicarius Povl Stygge af
Borgmester og Raad el Hus, Jord og Grund paa den søndre Vold
i Aars, østen næst op til Jeppe Bagers. Han skal give Byen
3 ff i Jordskyld. (Rigsark. Top. Saml. Perg. Aarh. Nr. 1.)
I Aaret 1552, altsaa 75 Aar senere, opstaar der Strid
om Fortolkningen af Gavebrevet. *)
Christian II. gør vitterligt, at paa vort Retterting var skikket for os
Oluf Hammer i Skaade, og tiltalede Borgmestre og Raad i Aarhus for,
at de gor ham Hinder paa en Jord her i Aars liggende im od Aaen
ved »S ten trap p en « , hvilken Jord Kong Frederik vor Fader gav Hr.
Mogens Gøye. salig med Gud, og Hr. Mogens Goyes Arvinger gav ham,
hvilken Jord som Tove N ie ls d a tte r, Borgerske her sammesteds, nu i
Værge haver, og irettelagde vor kære Herre Faders Brev og Hr. Mogens
Gøves Arvingers Brev, og mente at han burde samme Jord og Ejendom
have, nyde, bruge og beholde; ti tilsvarede os elskelige K nud G alten
og L au res Fog, vore Borgmestere her udi Aars, at samme Jord og
Ejendom er Aars's Bys rette Jord og Ejendom og irettelagde Kong Chri
stian I. Brev af 1472 lydende . . . (ovenanførte Gavebrev) . . . og be
rettede, at Mogens Gøye dog havde forhvervet vor Herre Faders Brev
paa fornævnte Bys Jord efter vrang Undervisning og mente derfor, at
de paa Aars Bys Vegne burde fornævnte Jord og Ejendom beholde.

Naar der her og andetsteds tales om, at Kongerne
have givet en og anden et Gavebrev »efter vrang Under
visning,« saa maa man holde sig for Øje, at Kongerne
vel i hine Tider havde en Kansler, som besørgede Ud
færdigelsen af Brevene, men dette Embede, der ikke
havde den samme Betydning som før, beklædtes i Reglen
1) Hiib. A. I, 151.
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af en ung Gejstlig, der hyppigt skiftede. Der er vist heller
ikke før ved 15. Aarh.s Slutning holdt Kopibog over de
udfærdigede Breve. *) Det er derfor let forklarligt, at der
kunde tages fejl.
Dommen i Sagen lød paa,
»at Borgmestre og ltaad paa Aars Bys Vegne bør have al fornævnte
Jord, som fornævnte Kong Christierns Brev lyder paa, kvit og frit, men
dersom Oluf Hammer kan bevise, at det er den Jord, som højbemeldte
Kong Christiern har undtaget i sit fornævnte Brev, som han har givet
Mogens Gøye, da beholder han den og ikke ellers.«

»S tentrappen«, en Gyde, langs hvis ene Side der er
en Række Trappetrin, og som fører ned til Aaen, laa ind
til for faa Aar siden noget nærmere ved Clemensbroen end
den Gade, der nu kaldes Stentrappen. Indtil Midten af 18.
Aarh. førte der et small Stræde fra Stentrappen og langs
nuv. St. Clemenslorvs vestlige Side op til Storetorv. Dette
Stræde kaldtes ogsaa »Stentrappen«. Paa tværs af det gik
nuv. Giemensstræde, som i ældre Tid bl. a. kaldtes »Snnien«
(a: Smøgen) og i 19. Aarh. Barbergyden, og som fortsattes
lige hen til nuv. »Aarhuus Privatbankes Grund — Resterne
kan endnu ses, — hvor den drejede skarpt mod Nord til
Kannikegade.
Den Jord, som Oluf Hammer gør Fordring paa, siges
at ligge »imod Aaen ved Stentrappen«; Byen mener, at
denne Jord har været indbefattet i Kong Christiern I’s
Gavebrev, medens Oluf Hammer paastaar, at det er den
Jord, som Kong Christiern forbeholdt sig selv. Men om
denne sidste Jord siges, at den var »næst ved søndre Port
beliggende« og strakte sig i Bredden »ret ud med Aaen«.
Hvis nu »søndre Port« og »Stentrappen« var et og det
samme, kunde der jo ingen Tvivl være, men det var netop
det, de ikke var, og det var her »den vrange Under
visning« laa.
Kong Christiern I’s Gavebrev vedrører jo Jorden, der
strækker sig »ud med Aaen fra Broen og til søndre Port«.
') W. Christensen. Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede, S. 166.
5*
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Bagved denne Jord skal anlægges en »Kørevej«, den senere
Smue. Det er da naturligt at søge »søndre Port«, der hvor
Smuen hørte op, altsaa et Sted Øst for nuv. Aarhuus Privat
banks Grund og tæt ved Kannikegade. Herfra og langs
Kannikegades sydlige Del træffes allevegne opfyldt Grund
saavel som paa Skolegade, og jeg har allerede tidligere søgt
at vise, at alt dette har været llad Strand og været be
nyttet til Torv, det laa sikkert udenfor den befæstede By,
og det har været meget rimeligt, at en P o rt h a r ført
ned d e rtil.
I den gamle Borgerskabsbog findes en Tilførsel saalydende: »Anno 1480 quinto Fabiani Dag. Da vard Jens
Pedersen Nam saa til ens med Borgemestre og Baad, at
han skal have Sønderport og give (5 /i til Byen hvert halve
Aar; løber han fra Byen, da skal have der skelligt for.«
Her nævnes altsaa Porten tretten Aar eller Christiern Is
Gavebrev, men det er naturligvis usikkert, om der ved
Sønderport her forstaas en Bygning eller Grunden, hvorpaa
Porten havde staaet. — I Jordskyldbogen af 1562 omtales
en »Mindeport«, der vistnok er det samme som Sønderport.
Da del gamle Torv Nord for Aamundingen ofte kaldes
»Mindet«, kan det let forstaas, at Porten ud til det forhen
værende Torv kan kaldes baade Sønderport og Mindeport.
Det lykkedes ikke Oluf Hammer i 1552 at bevise sin
Ret til Tove Nielsdatters Ejendom, ti 1562 se vi, al Tove
Nielsdatter betaler 1 Mk. dske Jordskyld af »Søndervold med det store Hus« og 1 Mk. al'Jord neden for samme
Hus imod Aaen a: Jord paa den anden Side af Aagaden.
Tove Nielsdatter kaldes udtrykkelig »Borgerske« og bar
vel altsaa været Enke efter en Borger. Hun drev en af
Byens betydeligste Købmandsforretninger, ti i Borgerskabsbogen nævnes liere Gange blandt dem, der faar Borger
skab, Folk, »der have tjent hos Tove.« Foruden det »store
Hus« ved Stentrappen ejede hun ogsaa »den Jord uden
Borgporten, hendes Krambod paa stander.« Heraf betaler
hun 6 /i i Jordskyld. Udtrykket »uden Borgporten« maa
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efter min Mening betyde lige udenfor Porten, altsaa et af
Hjørneslederne til Lillelorv.
Samme Aar som ovennævnte Dom fældes, altsaa i
1552 skænker Kongen til Domkirken og Kapitlet Jordskyl
den af nogle Grunde i Aarhus. Nanneslad anfører i »Hi
laria« S. (5(5 som herhen hørende Jordskylden af Hr. Jens
Nurholms Gaard i Kannikestræde1) bag Jakob (Abel) Bog
førers Hus,« hvilken Jordskyld nævnes blandt Indtægterne
for Vicariatos visitationis Mariae. Det er ikke den Vor
Frue Bebudelses Alters G aard, der nævnes i Listen fra
1552 (S. 224), da Vikariatet ikke ejede Gaarden, men blot
nød Jordskylden deraf. — I Aaret 1(524 faar Borgmester
Villum Worm -) kgl. Bevilling paa et ved hans Gaard lig
gende snævert og øde Stykke Jord, som kaldes Jens Rug
holms Ejendom og ligger næsten næsiden Residens, som Dr.
Mathias Jacobsen nu iboer og strækker sig fra Kannikegade
og i Sønden til Byens Vold og i Vester fra fornævnte Re
sidens og til Jacob Abels Ejendom.3) Denne Ejendom maa
sikkert være den samme som ovennævnte. Den Jakob Abel
her nævnes, er en Søn af ovennævnte Jakob Abel, og hans
Hus laa omtrent der, hvor nu Hjørnet af Kannikegade og
St. Clemenstorv er. Den Ejendom, Villum Worm faar, er
nuværende Aarhus Privatbanks Grund, eller i alt Fald en
Del af den og den er altsaa i 1552 bleven betragtet som
Kongens fhv. Ejendom. 1(531 købes den af Rasmus Thestrup.
— Dr. Mathias Jakobsen var Kannik i Aarhus (død 1(536)
og residerede i en Kannikegaard, der laa omtrent der, hvor
nu Grosserer Schourups Sled ligger. Ifølge Kapitlets Jorde’) Dette er forste Gang, jeg har set »Kannikestræde« nævnt i ældre
Dokumenter.
2) Villum Worm nævnes som Baadmand og Borgmester fra 1608 til
til 1628. Han dode 1629. Han var Fader til den berømte Hi
storiker Ole Worm.
'■>) Jakob Abel, der tog Borgerskab 1595, nævnes som Baadmand 1608.
Han var en bekendt Boghandler, døde 1610. En Son, Jakob Abel,
fortsatte Forretningen og tog Borgerskab 1615. En anden Søn, Hans
Abel, blev Sognepræst i Mariager.
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bog af 1648 blev denne Gaard ødelagt af Fjenderne i 1628
og stod siden den Tid øde. — Øst derfor laa nogle saakaldte Kannikehaver. Den ene af dem brugtes af Peder
Torkildsen Abildgaard (f 1605), Sognepræst ved Domkirken,
og senere af Hans Hansen Skonning i hans Egenskab af
Notar ved Kapitlet. Ved denne Haves østlige Side laa en
anden Have, som Mag. Laurids Bording og derefter Hr.
Johan Hansen Lønborg havde til Brug. Disse to Kapitel
haver faar Præsterne ved Domkirken 1638 kgl. Tilladelse
til at sælge til Mag. Paaske Jensen. Haverne siges da at
være øde og at ligge »næst op til Holger Rosenkrantz Have
paa den østre Side, og strækker sig mod Vesten til Hr.
Axel Arenfeldts Have, og mod Sønden ind til Volden
til Niels Ibsens og Chr. Karisens deres Boder.« Ved et Skøn
vurderedes Haverne til 40 Dir. De maa antages at have
ligget der, hvor den store Ejendom ved Siden af Grosserer
Schourups Gaard nu ligger. »Holger Rosenkrantz Have«
har vel været Haven bag ved »Polyhymnia«s Ejendom.
Posthuset er bygget paa en Del af den.
Saa la n g t som hen til »Polyhym nia«s E jendom
h a r V olden a lls a a s tra k t sig. Længere har den næppe
gaaet, ti alt, hvad der ligger Øst derfor, er altsammen op
fyldt Grund. Her ved Enden af Søndervolden maa ogsaa
Stedet for den gamle S ø n d e rp o rt søges.
Hvad nu »Stentrappen« angaar, kan jeg næppe tro,
at den er anlagt før efter Fæstningsværkets Nedlæggelse.
Saa længe Søndervolden eksisterede, og saa længe der ingen
Gade var langs Aaen, samlede al Skibstraiikken sig paa
»Mindet«, det vil sige Torvet ved Aamundingen, og selve
Aaen var uden Betydning. Det er ikke rimeligt, at man
har følt Trang til at gennembryde den skærmende Vold
for at faa en Nedgang til Aaen. Stentrappen nævnes heller
ikke 1477 i Kong Christians Gavebrev. Derimod nævnes
den, — som vi have set, — i 1552 og i Jordskyldhogen
1562: »Peder Thommesen Skrædder betaler 9 /i af Volden
ved Stentrappen,« altsaa efter Anlæggelsen af Gaden langs
Aaen.
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Som Resultat af denne Undersøgelse, mener jeg altsaa
at kunne fastslaa, at S ø n d e rv o ld h a r s tr a k t sig fra
nuv. F re d e rik s b ro til en S ø n d e rp o rt, d e r har ligget
n o get Ø st for nuv. A arh u s P riv a tb a n k s G rund, at
den er n ed lag t som F æ stn in g sv æ rk fø r 147 7, o g a t
A agades, St. K lem en sstræ d es, *) og v is tn o k tillig e
S te n tra p p e n s Anlæg sk riv e sig fra d en n e Tid, h v o r
S k ib s tra fik k e n b e g y n d e r at gaa fra M indet og op
i Aaen, h v o rfo r ogsaa en af Byens stø rre K øbm æ nd
bygger G aard ved S te n trap p e n .
Hele Kannikegades østlige Del og Størstedelen af Skole
gade ligge paa opfyldt Grund. Den gamle Skrænt ned imod
den flade Strand ved Mindet laa lige foran den nuv. Teater
bygning. Hele denne Opfyldning maa, som jeg tidligere
har vist, have fundet Sted omkr. Aar 1300. Har der gaaet en
Vold eller andet Fæstningsværk langs Skrænten ned mod
Stranden, maa den være nedlagt ved denne Tid, altsaa
længe før Søndervolds Nedlæggelse. Mærkeligt er det, at
en stor Del af de Grunde, hvorpaa Kannikegaardene Syd
for Domkirken laa, betalte Jordskyld til Bven indtil 1496.
(S. 218.)
Ved de Grunde, der ligge Øst for Skolegades nordlige
Del, er der den Ejendommelighed, at Skellinjerne mellem
dem næsten alle danne en spids Vinkel med Gadelinjen.
Delte er temmelig sikkert Bevis paa, at Gaden engang har
haft en anden Retning. Denne maa imidlertid være for
andret før det saakaldte Sienhus paa Hjørnet af Skolegaden
og Domkirkegaarden opførtes (jvnfr. S. 99). — M edens
den gam le Bys sy d lig e Del a lts a a h a r faa et sine
G adeanlæ g i S lu tn in g e n af 15. A a rh u n d re d e, h a r
den ø s tlig e Del u d v ik le t sig i 13. Aarh. sam tid ig
med Dom ki rk e n s og K ap itel b y g n in g er nes O pførelse.
Begrebet »Jordskyld« har vel nok været noget vak
*) Et gammelt Skode af 1741 fastholder endnu, at denne snævre Smøge
er >en Kørevej« (som Kongen jo havde bestemt den til at være).
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lende, men har vistnok oprindeligt betydet en Afgift af
J o rd , som udlejedes eller borlfæstedes til en anden. Senere
forekommer det dog i Købstæderne som en stadig Afgift
af Jord, der er givet andre i Eje. *) Jordskylden betaltes
til den, der tidligere havde været Ejer, eller ogsaa til
en eller anden Institution, til hvilken den tidligere Ejer
havde skænket den, f. Eks. Hospitaler, Kirker, Skoler
eller lign. — Kongen eller K ronen, der maa be
tragtes som den egentlige Ejer af Aarhus By ligesom af
alle andre Havnebyer, synes dog aldrig at have krævet
Jordskyld af alle Grundene i denne By, i alt Fald findes det
ingen Steder omtalt. Til Kongen betalles der i Middel
alderen en fast, uforanderlig Skat i Penge, foruden Leding,
(der tildels kunde alløses med Penge'), Nathold og andet.
Derimod ser vi, at der er bleven betalt Jordskyld til Byen
e lle r K irk e n af visse bebyggede Grunde, somere omtalte
S. 218. Det var Grundene Syd for Domkirken, der betalte
til Byen, medens Raadhuset og »Marknedet« betalte til
Kirken. 1397 ophævedes denne Jordskyld. Tidligere (S. 192)
har jeg omtalt den gamle Jordskyldbog for Aarhus fra 1562,
dette uskatterlige Dokument til Oplysning om Byens gamle
Topografi, som de tidligere saakaldte aarhusianske Historie
skrivere have ladet ligge ganske uænset. Del fremgaar af
denne Fortegnelse, at det in g e n lu n d e v a r alle G ru n d e
i K ø b sta d e n , d er b e ta lte J o rd s k y ld til Byen.
De Grunde, der ifølge Bogen betalte Jordskyld, vare
to Slags, nemlig dels »Haver« udenfor Byen eller Sønden
Aaen og dels »Gaarde og Jorder her inde i Byen.« Ved
Haver forstaas her dyrkede og inddigede Jordstykkeri Byens
Mark, som vare overladte Borgerne. Jeg har alt tidligere
omtalt dem. I Jordskyldbogen nævnes nu altid, hvem der
betaler af Haven, altsaa hvilken Borger der bruger den.
Der nævnes paa denne Maade noget over 200 Havebrugere,
og disse maa antages tillige at være Grundejere inde i Byen,
) Hiib. Aktst. I, 75 (1490), W. Christensen, Statsforvaltning S. 573.
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da det vifde være højst urimeligt at antage, at andre end
Grundejere fik Haver tildelt. Men blandt de jordskyldbetalende Grundejere inde i Byen — der nævnes kun ca.
100 i alt — gen lindes kun 40 af Haveejerne. Heraf kan
man altsaa tydelig se, for det første, at ik k e alle G ru n d 
ejere tillig e vare H a v ee je re og dernæst, at la n g tfra
alle G ru n d e je re b e talte J o rd sk y ld .
Desværre er der kun ved et mindre Antal Grunde
anført, hvor de ere beliggende, men endel Navne paa Gader
og Lokaliteter nævnes dog. Torvegade (Storetorv), Emmervad
(o: Immervad og Lilletorv), Vestergade, Brobjerg, Badstue
gade, Guldsmedgade, Kannikegade, Skolegade nævnes omtrent
ingen Steder, ])Sturisgade (a: Studsgade), Mejlgade, Graven og
Sneversti (o: Snævringen) yderst sjældent. Derimod nævnes
V olden G Gange, S ø n d e rv o ld 11 Gange, »B yens Vold«
2 Gange, »N ørrevold« G Gange, Bag K lo steret« (.?:
Klostergade og Tangen) 5 Gange,2) B oddengvde« 3
Gange.3) — Af Porte nævnes S tu r is p o r t, V esterp o rt,
B o rre p o rt, M u n keport, K lo ste rp o rt (formodentlig det
samme som Munkeport) og M in d ep o rt (maaske = Søn
derport) — »N ørregrave« nævnes en Gang, »Graven«
2 Gange.
S tø rste p a rte n af d isse næ vnte L o k a lite te r staa
paa en eller anden M aade i F o rb in d e ls e med F æ s t
n in g sv æ rk ern e. Paa anden Vis kan i alt Fald disse
hyppigt tilbagekommende Benævnelser paa Volde, Grave
og Porte ikke forslaas. Jordskyldbogen af 15G2 er altsaa
*) En Gang nævnes dog >Jord hos Klostermuren paa Vestergade«. Et
andet Sted »Jord hos Kirkegaardsmur« og »Vor Frues Kirkegaard
ved Røsten.« Ved dette Navn forstaaes en bestemt Gaard paa Ve
stergades Nordside.
-) Maaske »Kloster-liøst« og »Kirkestien« horer herhen.
3) Denne Gyde, der nævnes i Skøder langt ind i 17. Aarh., har
vistnok gaaet fra nuv. Tværgade mod Nord parallelt med Mejlgade.
1 16. Aarh. har den været bebygget, men er bleven øde i 17. Aarh.
1639 tales om en Kornhave »liggende her for Aarhus uden Fægyde
udi Rødengyde.» 1637 sælges en Ejendom paa Mejlgade, der strækker
sig »Vester til Rodengyde« (formodentlig udtalt som Røjjengyde).
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et fuldgyldigt Vidnesbyrd om, at der engang har været en
Befæstning i Aarhus, i a lt F ald en N ørrev o ld og en
S ø n d e rv o ld . At der betaltes Jordskyld til Byen af de
Grunde, der laa paa de gamle Fæstningsværkers Plads er
en naturlig Følge af, at Kronen, som ejede Fæstnings
værkerne, efter deres Nedlæggelse har skænket Grunden til
Byen.
Vi skal nu gaa over til Undersøgelsen af B efæ st
n ingens vestlig e Del.
Nord for Borgporten ligger som bekendt Byens ældste
Gaard, som nu tilhører Familjen Bech. Over Porten i den
ældste af Gaardens Længer, den, der gaar ned i Badstue
gade, staar, at den er opført 1592 af P oul P irse n (o: Pe
dersen). Det er en meget betydelig Grund, den Bech’ske
Gaard indtager, og den har ogsaa i ældre Tid været delt
i to Gaarde, hvoraf Poul Pedersens var den vestligste. 1
Jordskvldbogen af 1562 anføres, al Borgmester Knud Gal
tens Enke betaler 18 (1 af den Gaard, hun beboer, samt
1
af hendes Urtehave paa Nørrevold. Denne Knud
G alten blev 1540 Borgmester efter Magnus Laurentsens
Død og nævnes som saadan indtil 1555; Byens Borgere
»valgte barn til Borgmester« og ansøgte dernæst om
Kongens Stadfæstelse. *) Det siges udtrykkeligt, at lians
Gaard laa in d e n fo r B o rg p o rte n , og den har indtaget
den østligste Del af den Bech’ske Gaards Grund. I 1594
ejede A bb ed issen i M aribo Gaarden, den beboedes da
al M ichel Ib sen, og siges at ligge »østen og norden inden
Borgerporten.». »Det Hus, som ligger yderst imod Nord
ligger lige op til B aa d m a n d P a u l P ed ersen S k riv e rs
Gaard.« '-’) Han er naturligvis den samme ovennævnte Poul
Pirsen. Hans Fader var formodentlig den P e d e r Knud') H. A. I, 131. Andetsteds siges, at lian valgtes »efter kgl. Majestæts
Baad, Vilje og Samtykke.«
2) Det har altsaa mod Nord strakt sig over hele Grunden mellem
Badstuegade og Volden (Pustervig).
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sen S k riv e r, som i 1551 af Kongen faar en Gaard paa
Mejlgade, kaldet Jens Gravers Gaard, som havde liggel til
St. Marie Alter i Domkirken. I 1559 blev han udnævnt
til Borgmester og »taget i Ed af Kongen.« Han var Stifts
skriver og stod vistnok i stor Yndest paa højere Steder.
I 1560 faar han Kongetienden af Trige Sogn og et Stykke
Eng »ved Torp« og 1568 et Vikarie i Aarhus Domkirke,
»som Ludvig Skriver paa Aarliusgaard nu har i Værge.«
Sønnen Poul Skriver, som opbyggede Gaarden u d e n fo r
B o rg p o rte n , har vist nok været Købmand, derpaa tyder
det Symbol, en Sild, som han har sat under Indskriften
over Porten; 1601 faar han Kongens Brev paa et Stykke
Jord« norden til Silkær.« Hvis dette Stykke Jord, som det
maa antages, er en Del af Jærnhanens nuværende Godsbanegaards Terræn, saa ses deraf, at de »Løkker« af de
gamle Havre,»allegaards Tofter, som Kongen i sin Tid
skænkede Byen (S. 176), ikke har indbefattet alle Tofterne,
men at Kongen har forbeholdt sig Dele deraf, som han
siden har skænket bort. Fremdeles bliver Poul Skriver
(han nævnes som Raadmand mellem 1584 og 1608) 1601
Kannik i Aarhus Domkirke efter Laur. Fynbo. ’) »Han
skal gøre slig Tynge og Tjeneste inden- og udenfor
Kirken, som andre residerende Kanniker der sammesteds,
og være den gejstlige Ordinans Kapitelstatuler aldeles
undergiven.« Det er dog vist ikke bleven taget saa
strængt med denne Tjeneste, ti allerede 1555, altsaa
ikke længe efter Reformationen, klages der over, at de resi
derende Vikarer ikke søge Kor og ikke læse i Kirken, og
Kongen maa lilholde dem al gøre deres Pligt efter Kirkeordinansen.
Naar de lo Gaarde N. for Borgporten — altsaa Poul
Pilsen (Skrivers) og Knud Galtens — ere hievne forenede,
kan jeg ikke sige. Omtrent 1624 ejede Raadmand N iels
C h riste n se n F r iis ’ Børn en Gaard her (Aarh. Bytingsl) L. Fynbo fik 1555 den ode Hellig Kors Jord, S. for Domkirken (S.
223) mod at give aarlig 12 £ Jordskyld til Horernes Underholdning.
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protokol Aug. 1636), men om det var de sammenlagte
Gaarde eller blot en af dem, kan jeg ikke sige. Niels Friis
havde 3 Børn Anne, Poul og Christen. Den sidste var den
senere Sognepræst ved Frue Kirke, Mag. C h risten N iel
sen F r iis f 1664. 1674 ejes begge Gaardene af Stiftsbefalingsmanden Jø rg en F riis til Lindholm og 1685 af
T h om as F r iis , Landkommissarius over Aarhus og Ribe
Stifter. Begge boede der. *) Blandt senere Ejere nævnes
Jacob Gesius og hans Søn Gotfred Gesius, Vejer og Maaler
Chr. Skaarup, Borgm. D itlev E ggers, gift med MarenJensdatter Vintmølle, og Amtsforvalter P e te r P a n c k . 1761 var
der ud til Borgporten 14 Fag Gadebus med Karnap paa 2 Fag.
Til begge Sider 24 Fag Sidehus; alt i 2 Etager. Det østlige
Sidehus gik ned i den Gade, som dengang kaldtes »Pustervig,« -') men som nu er en Del af Volden. Del vestlige
Sidehus gik ned i Badsluegade. 1 Begyndelsen af det 19.
Aarh. ejedes Gaarden af A nders M ikkelsen, en Køb
mand, der 1801 havde ægtet sin forrige Principal Købmand
Johannes Suells Datter. Efter hans Død 1816 giftede hans
anden Hustru Marie Bech sig med den første Hustrus
Broder Stig Suell, som derved blev Ejer af Gaarden. 1828
købte M arkus G ottlieb Bech den af Suells Bo, og siden
den Tid har den været i lians Familjes Eje.
I Badstuegaden bar der naturligvis ligget en B ad stu e,
og jeg kan ikke tro andel, end at det har vtvret den
g ru n d m u re d e G aard, d er fo rd u m laa paa H jø rn e t
a f E m m er vad s T orv (nuv. Lilletorv) og B a d st uegaden,
lige over for ovenomtalte Gaard. Badstuen maa have slaaet
i Forbindelse med en Vinstue. I Kong Hans og Dronning
’) Thomas Friis døde 1690 eller 1691. Han var gift med Karen de
Hemmer fra Aalborg, der efter hans Død giftede sig med Justitsr.
Edv. Kruse.
-) Jeg er ganske overbevist om, at dette Gadenavn, som genfindes
baade i Horsens og København, kommer af »Pus« eller »Putser,«
som betyder vandfyldte Huller i en Vej. Man maa ikke hænge sig
for meget ved Endelsen »vig« og tro, at det har noget med Hav
eller Sø at gøre.
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Christines Regnskabsbøger l) staar der anført i 1487 »28
ft for det tyske 01, der var uddrukken i Radstuen i Aars,
da Kongen badede der. Ejler Stygges Svend Ro tik Pengene«.
Lidt nedenfor ses, »at Ejler Bryske har udlagt 3 Mk. i Bad
stuen til Kongens Behov.« 2) Her siges ganske vist ikke,
at det var i Badstuegade, al denne Badstue laa, men det
er dog nok det rimeligste. Hvis jeg har Ret i, at Stenhuset var Badstue 1487, kan det næppe antages oprindelig
at have været en gejstlig Gaard. Badstuerne blev helt op
hævede her i Danmark i det 16. Aarh., fordi Gejstligheden
mente, at de bidrog til Udbredelsen af epidemiske Syg
domme. — 1629 synes Gaarden at have tilhørt B o rg 
m e ster Søren Jen sen F r o s t. 1687 ejedes den i Fælles
skab af Dr. M athias de B ro b e rg u e s A rvinger og
Landkommissarius T hom as F riis (se ovenfor). Den har
dengang ikke omfattet hele den store Grund, hvorpaa nu
den store Gaard paa Lilletorvs Nordside — den Meulengrachlske Gaard — ligger. Den nordligste Del var en ret
betydelig Frugthave, som Ingeborg Bording, Mathias Brobergs Søster, arvede eller ham. Bag denne Have gik der
vistnok en Smøge fra Radstuegade til Guldsmedgade. Brobergs Arvinger solgte deres Andel til en C laus N ielsen.
Da i 1689 3 Jøder lier i Byen havde lejet Gaarden for deri
at anlægge et Tobaksspinderi, hævede Claus Nielsen Kon
trakten med dem under Paaskud af, at hans Medejer, Th.
Friis, ikke vilde have en Jøde til at bo i sin Gaard. I
Begyndelsen af 18. Aarh. ejede Biskop B raem Gaarden
og solgte den tilligemed 3 Gaardsavl (»Søren Frost Borg
mester iboer« og »Søren Frost, Therkelsen iboer« hed de
to af dem) til Kaj S ørensen, som straks efter skøder dem
til P e te r B ohm . Der hørte dengang til Gaarden »7 Ta
sker« og 4 Boder paa Badstuegade. Senere ejedes den af
*) Danske Mag.. 4. IL, 1. B.
-) Naar Kong Hans rejste i Jylland laa han 8 Nætter i Aarhus. I 1487
benyttede han Lejligheden til at kobe Nodder der samt »en skim
let Hest,< for hvilken han gav 15 Dir.
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Kammerraad O lu f O lufsen og »priviligeret« Farver J a 
cob C olleen. Fra denne gik den saa i de strænge Tider
under den nordiske Krig over til Borgmester Chr. B as
b a lle (d. y.). Under ham forfaldt den, hvad der skal blive
omtalt senere.
Det foranstaaende fremføres for at vise, at vi h er
Nord for B o rg p o rten h a r en ret b ety d elig B ebyg
gelse, der s k riv e r sig fra m eget gam m el T id, m in d st
fra 15. — 1(5. A a rh u n d re d e . Det gør mig imidlertid ondt
nu atter at skulle lede Læserne ind paa en vidtløftig Side
undersøgelse, men alle disse gamle Bebyggelsesforhold i
Aarhus er jo saa lidt undersøgte, og der er om dem ført
saa megen løs Tale, at vi i en Undersøgelse maa gøre
hvert Skridt frem med den største Forsigtighed.
B o rg p o rten ! Denne interessante Levning fra Middel
alderen blev desværre skaanselsløst ødelagt til Skam for
det Aarhundrede, som begik denne Vandalisme. I 1(583
andrager den oftere ovenfor nævnte Landkommissarius Th.
Friis om,«
»at det ved hans Hus og Gaard i Aarhus staaende gam le T a a rn og
M ur, Borgporten kaldet, som meget hindrer Korselen og Farten der i
Byen og ikke er til anden Nytte, end at derudi hænger en Klokke, hvor
med der ringes til B y tin g e t og om Aftenen 9 slet,1) som sig dog bedre
ved Baadhuset kan skikke, om Klokken blev ophængt der, maa ned
tages, særlig da Magistraten har erklæret, at denne gamle Mur og Taarn
skal kunne mistes.«

Kongen bevilger Nedtageisen, dog paa det Vilkaar,
»at de deraf kommende Sten skal henføres til Raadhusel,
og der til en liden bekvem Bygning anvendes, hvorudi
bemældte Klokke til sin sædvanlige Brug skal hænges.«
Saa forsvandt da Borgporten med sine gamle Minder saa
grundigt, at der, saavidt jeg ved, ikke engang har været
fundet Levninger af den ved Gravning i Gaden.
Borgporten spillede forresten paa sine gamle Dage en
■) Formodentlig fordi paa dette Klokkeslet skulde Portene lukkes og
Nattevagten begynde sin Vandring.
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vis Rolle som U dsalg ssted for B rød. I Arkivet tindes
endnu en gammel Skraa for Bagerlavet fra 1621. *) Af
denne Vedtægt ses det, at Bagerne havde et Lavshus, hvor
der i Modsætning til, hvad der ellers fandt Sted i de andre
Lavshuse, ikke maatte »holdes eller bruges noget Drikkelav
eller Gæsteb»d.« Bagerlavet synes ogsaa at have laget sig
paa at oplære forældreløse Børn eller »Hyttebørn« i Haandværket. Ved Almisser skulde disse Børn forsynes med
Klæder »med to Slags Farver.« De smaa Bagerdrenge bar
allsaa en afstikkende Dragt, saa at de let kunde kendes
af dem, der vilde give dem Almisse, men ogsaa let lindes,
hvis de fandt paa at løbe af Lære. I denne Skraa staar
der nu, al Bagerne skal være pligtige at holde godt for
svarligt Brød »ved B o rgporten« og i deres Huse, men
Kvindfolk, hvis Husbonde ikke er Borger eller Bager, maa
ikke sammenlægge og bage Brød og holde det tilfals enten
i B o rg p o rten eller andetsteds i Byen. 1 Bagernes Lavs
protokol 2) anføres som vedtaget 1634, at ingen maa holde
Brød tilfals andreSteder end ved Mindet,3) u d e n fo r eller
i Borgporten og i deres Huse, undtagen paa almindelige
Markedsdage (a: Torvedage) og 1650 gentages dette Paabud
med Tilføjelse, at al Ombæren af Brød i Kurve fra Gade
til Gade afskaffes. I 1668 forandres Bestemmelsen dog til,
at man ikke mere behøvede at sidde stille et Sted paa
Gadeil, men kunde lade Brødet ombære, dog maatte hver
Mester kun holde een Pige dertil, og ingen maatte give mere
end 3 Hvedebrød for 1 Skilling. De af Bagernes Folk,
som gaa om med Brød e lle r sidde i B o rg p o rte n , maa
ikke forulempe hinanden med Skældsord under Straf af
') Hiib. A. II, 39.
2) Hiib. Aktst. III, 304.
3) Dette er Pladsen ved Enden af Skolegadg. Den nævnes mærkelig
nok oftere som et Slags Udsalgssted for visse Varer. Skulde det
være en Erindring om det gamle Torv? — 1634’/4 forbydes det
Borgere, som have anden Næring, at bage og udsælge Brød.
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8 ft til Lavet. *) — Det synes altsaa undertiden at være
gaaet vel lystigt til i Borgporten. I ethvert Tilfælde maa
det have været et af Byens færselsrigesle Steder i hine
Tider.
Vi kan heldigvis gøre os en Forestilling om, hvorledes
den gamle Borgport saa ud. Paa det gamle Maleri af
Aarhus, som i ældre Tid hængte paa Baadstuen, og nu
paa Musæet, ses Bygningen tydeligt at have haft 4 Trappe
gavle og et Taarn paa Midten. Dette Taarn, som vistnok
var af Træ, nævnes i Kæinnerregnskahet for 10(58 som
repareret med betydelig Udgift (74 Rhd.) og 1082 repareres
»Byens Klokke i Borgporten«. 1085 hlev Borgporten ned
reven under Kæmner Peiter Jensen Farfvers Tilsyn. Tømme
ret, Tagstenene og »Stormklokken« førtes til Raadhuskælderen, hvor de henlaa. Saavidt jeg kan se, hlev der
aldrig hygget Udbygning paa Raadhuset til Klokken, for
modentlig, fordi Bytinget under aaben Himmel just dengang
afskaffedes. — Stormklokken hlev ifølge Kæmnerregnskaberne senere ophængt i Domkirkens Taarn og brugt der.
Murene synes ifølge Beretningen i Kæinnerregnskahet at
have haft Kampesten som Fylding, hvilket tyder paa liøj
Alder. Der bortkørtes 138 Læs Fyld til »Hulvejen« og til
Hasle Bro, 112 Læs til Mindet
Pladsen N. for nuv.
Mindebro). I Taarnet var der 2 Skippund Blv, som solgtes
for 24 Sldl. En Del af Murstenene anvendtes senere til Randhusets Reparationer.
Alt tyder paa, at denne Bygning har været meget gammel,
muligvis fra 14. Aarh. eller ældre. Der findes i lyske Byer
mange saadanne ældgamle Porte, men her i Danmark har
der næppe været ret mange Sidestykker til den. Den gamle
Mølleport i Stege og Porten i Faahorg er vistnok af yngre
Oprindelse. Det var en af hine Bygninger, paa hvis Op
*) Efter Portens Nedrivelse har Brodudsalgene trukket sig andetsteds
hen, ti i Lavet forhandles der jævnligt om, hvorvidt en Bagermester
maa have mere „end alleneste een Kro eller Hoker, som her kaldes
Tasker.'“
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førelse B o rg e rn e prøvede Kræfter, Sidestykker til Raadhusene. Naar Gejstlighedens Kirkeklokker kaldte til Guds
tjenesten, saa kaldte Borgportens Klokker til Bytinget, som
holdtes tæt derved under aaben Himmel. At denne Port
har været anbragt ved Hovedindgangen til den egentlige
gamle By kan man ikke være i Tvivl om, og det fremgaar ogsaa af Beliggenden. — At Byen har været befæstet
mod Vestsiden er i højeste Grad sandsynligt. Maren Smeds
Gyde og Pustervig med dens Fortsættelse, Volden, har vel
været den »Agevej,« der anlagdes ved Vestervoldens Ned
læggelse paa samme Maade som »Smuen« bag Søndervold.
Men vi ved aldeles intet om, n a a r denne Nedlæggelse har
fundet Sted. Efterhaanden som Lilletorv og Vestergade
bebyggedes har naturligvis Vestervolden mistet noget af
sin Betydning. Det er ikke helt umuligt, at Grundene har været
tildels bebyggede inden Borgporten opførtes. Thomas Friis
taler i sin ovennævnte Ansøgning til Kongen baade om
en gam m el Mur og et Taarn. Hvis der ved den gamle
Mur forstaas en Mur, der gik ud fra Porten og sluttede
sig til Bygningerne paa begge Sider af Gaden, kunde dette
tyde paa, at det var meget længe siden, at Bebyggelsenvar
sket. Dette er dog meget usikkert. Ligeledes er det usikkert
om den »Byens Vold«, som omtales i Jordskyldbogen skulde
være den vestlige Vold.
Kong Hans skænkede 1513 ifølge el gammelt bevaret Skøde
Gert Kældersvend »et Stykke Jord, Vold og Grave, liggende
paa den sø n d re Side uden den P o rt, som kaldes
Borgeport.« Traditionen siger, al dette skal være den Grund,
hvorpaa det gamle Hjørnesled mellem Immervad og Lille
torv er opført. Jeg tror dog, at Traditionen lier tager fejl.
Ordene i Skødet tyde ganske bestemt paa Hjørnegrunden
mellem Immervad og Borgporten, de svare til Udtrykkene
»Norden og inden Borgporten,« der bruges om den Bech’ske
Gaard. Jeg kan ikke antage, at der bar været Vold og
Grave paa Immervads vestlige Side. Til hvilken Nytte
skulde de have været? Paa Kong Hans’ Tid laa jo HelligBinde nf Anrbus Historie, II.
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aandshuset paa Innnervads vestlige Side, og har der været
Volde og Grave der, ere de sikkert allerede dengang for
svundne. Jeg kan kun tænke mig et af to, enten har der
endnu paa Kong Hans Tid ligget ubebyggede Dele af Vestervold hen eller ogsaa har Kronen i sin Tid ved Voldens Ned
læggelse forbeholdt sig et Stykke ved Siden af Porten, og
dette Stykke er senere skænket Gert Kældersvend og Skødet
udfærdiget paa Grundlag af gamle Dokumenter. Det kan
dog ikke noksom betones, at i a lt h v ad d er a n g a a r
N edlæ ggelsen af B efæ stn in g e n m od Vest bevæ ger
vi os h e lt og h o ld e n t p a a F o rm o d n in g e rn e s
Gr u n d .
Ganske betydelige Vanskeligheder viser der sig, naar
vi ville udfinde Beliggenheden af en anden Grund, som
Kong Hans i 1512 skænker sin Raad og Landsdommer i
Nørrejylland, Niels Clemmensen. Skødet angaar nemlig
„en vor og Kronens Jord i Aars, sonden næst op til den Gaard, Niels
Andersen, vor Borgmester der sammesteds paa Graven bygt haver, lig
gende, og strækker sig sønden ud med Gaden, som der lober ned til
Broen, og i oster ned til det Hus Oluf Skriver der paa Volden sat ladet
haver, med al sin Længde og Bredde, ligesom den nu forefundet er. og
der til saa meget af Byens Vold der næst norden op til, som ingen
Huse paa stande, at have, nyde og bruge osv. — — — dog saa, at der
bliver fri V ejru m im ellem fo rn æ v n te J o rd og A aen. Og skal
han aarligen gore og udgive saadan Jordskyld, som derpaa hænger og
bor af at gange“ — — — — —

Antages den Gade, som løber ned til Broen, at være
Immervad, maa Grunden, som strækker sig mod Øst til
Oluf Skrivers Hus, have ligget paa Innnervads ø s tlig e
Side. Men hvorledes kan der saa Nord derfor ligge et
Hus som Borgmester Niels Andersen har »sat paa Graven«
og desuden N. derfor et ubebygget Stykke af Byens Vold.
Hvis vi antog, at »Gaden, der løber ned til Broen« har
været Badstnegade, hvad skal det saa betyde, at der skal
være fri Vejrum m e lle m G ru n d e n og Aaen? Volden
nede ved Aaen var jo desuden alt skænket bort til Byen
af Kong Christiern I.' Der er ikke andet for end at antage,
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at Kong Hans med Hensyn til denne Gave har faaet - vrang
Undervisning,« ligesom vi saa ovenfor med Hensyn til
Mogens Goye. Jeg bestyrkes i denne Tro ved at se, at
Niels Clemmensen to Aar efter skøder til Borgmestre og
Raad i Aarhus«: ’)
„sin Jord og Ejendom liggende i Aars norden
Længde, som den forefunden er, til evindelig Eje,
Herre Honning Hans . . . mig undt og skænket
Naades Brev indeholder og udviser, som jeg nu
fornævnte Aars fra mig antvordet haver.“

til Aaen i Bredde og
som min kære, naadige
haver, efter som hans
Borgemestre og Raad i

Her staar intet om Vederlag eller lign., og det er ikke
meget troligt, al Niels Clemmensen, der holdt meget af
Gods og Guld, skulde have givet Ejendommen fra sig uden
videre, med mindre det var en umulig Ejendom.
1 1490 gør Peder Pedersen Murmester, Raadmand i
i Aarhus,2) vitterligt, at han af Byen har faaet et Stykke
Jord paa 7 og 12 Alen, beliggende udenfor den vestre
(Port?), paa den n o rd re V ang, paa Graveenden, paa den
vestre Ende, saa det Vandet af Graven har sin frie Flod
og Gang uden udi mellem fornævnte Jord og Gaden. Han
vil give 6 Grot Jordskyld til Byen og kun sætte Hus derpaa
tækket med Tegl og i Ler efter Byens Vilkaar. Han har
faaet Betaling paa Aars Bys Vegne for al den Bygning, han
var liygget næst østen for fornævnte Jord mellem ham og
P o rten .
Hiiberlz formoder, at »den vestre« skal betyde »Vestre
Port,« og deri har han formodentlig Ret, men jeg tror, at
han har Uret i al antage, at den Port, som menes med
det sidste Ord, er B o rg p o rte n . Der staar udtrykkelig, at
at Jordstykket ligger paa »den nordre Vang«. Herved kan
') H. A. I, 108.
-) Hiib. A. I. 75. Manden var virkelig Murmester. I Reglen blev jo
Haandværkere ikke Magistratsmedlemmer, men Mureriet betragtedes
som et af de fineste Haandværker, og dette er vel Grunden til at
Pedersen kunde blive Raadmand. Han nævnes som Raadmand fra
1490 til 1511.
6*
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1490 næppe forstaas andet end en Del af Bymarken, som
var indtagen til Korndyrkning, og som laa Nord for Klosteret.
Det er den Del, der senere hen i Tiden kaldes »Nordre
Tofter.« Igennem denne Vang løb »Graven« den senere
Borrebæk. Jeg antager, at Vesterenden af Graven betyder
Bækkens Løb omtrent der, hvor nu Ny Grønnegade er, og
en Del af Vandet har vistnok ogsaa i hine Tider søgt ned
til Vestergade igennem det Stræde, der kaldtes Skidenstræde
og nu Grønnegade. Vesterport laa formodentlig dengang
paa Vestergade ved Grønnegade, saaledes at St. Karens
hospital, laa lige u d e n fo r Porten og Byen; som det efter
Reglerne skulde. Den Bygning, som Raadmand, Mur
mester Petersen, har opført for Byen fra sit eget Grund
stykke og ned til Vesterport, — ikke Borgport — kan jo
tænkes at have været en Mur for Klosteret og Kirkegaarden
eller noget lignende. Han har faaet Betaling »paa Aars
Bys Vegne«. Dette kunde maaske betyde, at Byen og
Klostret delte Udgiften.
1515 skænker Kong Christiern II til Byens og Borgernes
Behov »de Jorder, som ligge fra Hr. Jens Christiernsens ’)
Jord og ind til Byens Vesterport, dog undtagen hvis Jorder
Kong Hans har bortgivet og forlenet«. De her givne Op
lysninger ere meget faa. Jorderne ligge mellem Jens Chri
stiernsens Jord og Vesterport, og at det maa være udenfor
Porten fremgaar vel af Udtrykket »ind til«. Udenfor Vester
port laa dengang imod Nord Grunde, der ¡forvejen tilhørle
Byen eller St. Karensgaard. Vi kunde snarere tænke os
den skænkede Grund mod Syd. Men hvorledes kom Kongen
til at eje denne Grund? Har Kronen maaske fra gammel
Tid betragtet sig som Ejer afalle disse side og lave Grunde
udenfor Porten? Det er Spørgsmaal, som jeg ikke har
Midler til at besvare. Sidstnævnte Skøde, som opbevares
i Raadhusarkivet, har bagpaa Paaskriften: »Brev paa den
nørre Have«. En Have lige udenfor Datidens Vesterport
kan vanskeligt kaldes for »den nørre«. Jordskyldhogen
') Han var Kannik.
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giver ikke nogen Oplysning. Anders Mørke og Rasmus
Mogensen give hver 7’/2 ß af »Jord ved Vesterport.« Det
fortæller ikke noget.
Jeg har været nødt til at omtale disse gamle Skøder
fra Tiden før Reformationen, fordi man af dem har villet
hente Oplysninger om den vestlige Befæstning, hvad der
næppe vil lykkes uden for saa vidt der i nogle af dem
tales om »Vold og Grave.« Jeg skal dog bemærke, at Grave
bruges ligesaa meget om Grøfter som om Fæstningsgrave
og at Forekomsten af dette Ord i gamle Skøder ingen
lunde kan udtydes som Revis for, at der har været Fæst
ning. En anden Sag er det, naar det forekommer i For
bindelse med Vold.
Som Resultat af Undersøgelsen ønsker jeg at slaa fast,
al der uden T v iv l h a r v æ re t en v estlig B efæ stn in g
lan g s R ad stu e g a d e s og Im m erv a d s ø stlig e S ide,
men at vi in te t kan sige om T id e n for d en s N ed 
læ ggelse og S ted ets B ebyggelse; der er en M ulig
hed for, a t det er sk e t sa m tid ig med den sø n d re
B efæ stnings.
Vi skulde nu se paa Befæstningens n o rd re Side. I Jordskvldbogen forekommer »Nørrevold« 6 Gange, »Nørregrave«
1 Gang, »Graven« 2 Gange. Paa Nørrevold nævnes mest
Urtehaver og en Stald; paa Graven nævnes en ret stor
Gaarcj Mads Jepsens Rørns Gaard«. Ligesom der har været
en Søndervold og en Vold mod Vest, maa der ogsaa have
været en Nørrevold, som synes at have strakt sig hen langs
Gaden Gravens sydlige Side. At der har været Grav foran
Volden, derom vidner Gadens Navn. Kaste vi el Blik paa
et Kort over Grundene, se vi let, at alle Gaardene paa
Rosensgades Nordside ere m eget s to re og reg elm æ s
sigt form ede, Gaardene paa Gravens Sydside ere derimod
kun smaa. En saadan Regelmæssighed som den, der findes
ved Rosensgadegrundene, er Vidne om, at Forholdene kun
har forandret sig lidt i Tidens Løb, det maa antages at
være de ældgamle Grunde. Jeg kan derfor ikke tro, at
Nørrevold har gaaet hen over dem, men den har ligget hen
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over Grundene paa Sydsiden af Gaden Graven. Det vil
imidlertid være meget vanskeligt at sammenligne de gamle
Forhold her med de nuværende, idet Ild e b ra n d e har
bragt Forstyrrelse ind i dem. Midt i det 1G. Aarh., altsaa
ikke længe efter Reformationen, nedbrændte en stor Del
af Byen, og at det er den, der 1igger o m k rin g G rav en ,
slutter jeg af følgende.
I 1553 vil Kongen skænke J a k o b B y g m e s te r1) en
Gaard i Aarhus. Han befaler da Lensmanden Peder Bille
at forhøre, hvorledes det forholder sig med den Gaard paa
Graven, som tidligere tilhørte »Essenbæk Kloster«, og som
ligger ved Siden af Skomagrenes Lavshus. Denne Gaard
skal være ganske afbrændt »den Tid Byen bræ ndte«
og Kongen ved ikke, om den er opført igen.2) Den Ilde
brand her sigtes til, maa have været en af de to Brande,
som hærgede Byen 1541 og 1542. Under 5. November
1541 giver et kongeligt Brev de Borgere, det er brændt for,
5 Aars Frihed for Skat og Tynge samt Bygningsmaterialierne i St. Jørgens øde Kirke og Kloster paa Brobjerg.
2. Juni 1542 faar Aarhus Gavebrev paa Vorregaards Mark
»for den store Skade og Fordærv, som vore Undersaatter
og Indbyggere udi vor Købstad Aarhus nu tvende Rejser
fanget og lidt have af Ild e b ra n d , og paa det at fornævnte
vor Købstad saa meget des snarere maa blive igen opbvgt
og forbedret«. 3) Det var ikke første Gang og skulde heller
ikke blive den sidste Gang, at Aarhus Borgere maalte have
Hjælp i Anledning af Ildsvaader. I 1472 havde de l'aaet
*) Denne Jakob Bygmester gjorde Kongen megen Tjeneste bl. a. ved
Bygninger paa Københavns Slot. I 1553 skal lian giftes med Kir
stine, der havde været Amme for en af Kongens Dotre, Dorothea.
I den Anledning skulde Parret have fri Bolig i Aarhus eller Randers,
samt af Aarhusgaard 40 Gylden og nogen Fetalje. Enken skulde
have det samme undtagen de 40 Gylden.
-) I 1579 faa Jens Sundsens Arvinger Lov til for evig Tid at beholde
den øde Gaard og Grund i Aarhus, som forhenværende Borgmester
P. Skriver havde i Forlening af Essenbæk Kloster mod at betale S ,1
i Jordskyld. Kane. Brevb. I 1599 betales der 2 Mk. til Kongen af
„Essenbæks Eje“.
3) Hiib. A. I, 133 og 136.
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Lettelse i den kgl. Tynge for Vaadeild og andet, der havde
skadet dem. I 1556 var der atter stor Ildebrand, uagtet
Kong Christian III 1546 havde befalet, at Husene skulde
lækkes med Tegltag under stor Straf. Det var i det hele
taget paafaldende, saa nødigt man i Byerne gik til Tegl
tagene, formodentlig for deres store Kostbarheds Skyld. *)
1 Aaret 1728 ere endnu Ildstederne af den Beskaffenhed
(if. en officiel Indberetning), at mange have Skorstene, der
ikke ere førte op igennem Taget; nogle lade Rørene fra
Kakkelovnene gaa ind paa Loftet. En lignende farlig Ind
retning havde de mange Maltkøller. Befalingen af 1546
om at tække med Tegl var fremkommen ved, at det meste
af Brobjerg netop brændte i delte Aar. De skadelidte Borgere
fik Frihed for Skat, Bytterhold og anden Tynge i 5 A ar.3)
Assurance mod Ildsvaade var jo ukendt i hine Tider, saa
Kongen maatle hjælpe. I 1727 var der i Aarhus endnu
35 Huse med helt eller delsvis Straalag. Paa samme Tid var
der i 54 Huse og Gaarde Svaler eller aabne Gange under
Tagene.
Der, hvor Gaden Graven 4) munder ud i Mejlgade, har
der tidligere været en temmelig stejl Skraaning, som ved
en eller anden Lejlighed er afgravet, hvilket tydeligt kan
ses paa Grundstenene til den gamle Gaard paa det nord
lige Hjørne. Lid Syd derfor, hvor nu Gaarden Nr. 7 paa
Mejlgade ligger, var der endnu i Begyndelsen af 19. Aarh.
temmelig højt Terræn og, for at man kunde komme op
til nogle Smaahuse, som laa her, var der anbragt en Trappe.
Stederne kaldtes derfor »Prækestolen«. Mon ikke dette
>)
*)
»)
4)

Da Viborg brændte 1726 var omtrent hele Byen straatækt.
I Mariager var der 1726 58 Huse uden Skorstene.
Dsk. Mag. 4. R. 1. B. 249.
I Rigsark. Top. Saml. Perg. findes flere gamle Skoder fra Midten af
16. Aarh. som vise, at Graven, i alt Fald dens sydlige Side, dengang
har været bebygget. 1 1579 ejedes to Nabosteder af adelige Damer
nemlig Fru Anna Rosenkrantz til Clausholm og Fru Margrete Bilde
til Estrup. Begge Gaardene havde i Aarhundredets Begyndelse til
hørt udenbys Præster. Paa Graven synes der at have boet mange
adelige Damer i 16. Aarh. Fru Oliva Lykke ejede en Gaard paa
Nordsiden.
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forhøjede Terræn skulde være Levninger fra den gamle
Nørrevold? — At der har været en Grav udenfor Volden
er sikkert nok. Jeg har tidligere udtalt Formodning om,
at den har været gravet saa dybt ned, at Vandet fra Bækken
oppe ved Klosteret har kunnet ledes ned i den. Nogle
Udgravninger i nyere Tid synes at vidne om, at denne Grav
har været temmelig bred og ligget et lille Stykke Nord for
Husrækken paa Gravens Nordside. At dens Afløb er det
samme, som tidligere gik igennem Smøgen ved Siden af
nuv. Malermester Kruses Ejendom paa Mejlgade forekommer
mig utvivlsomt. Afløbet gik over Skolebakken til Havet,
og her var der en Bro, over hvilken man kom til Olufs
Kirkegaards sydlige »Rist«. *) — I ældre Bøger og Doku
menter bruges meget hyppigt Flertalsformen »Grave og
»Gravene«. Dette maa dog ikke bringe os til at tro, al
der virkeligt har været flere Grave, den ene uden forden
anden. Man træffer Benævnelsen »Gravene« i adskillige
gamle Byer, hvor der notorisk kun har været een Grav.
I et Skøde fra 1675 tales om en Gaard paa Studsgade næst
Norden op til Søren Povelsens Gaard og Sønden op til
»A arhus Bys Graver.» Hermed menes utvivlsomt Borrebækken, som ogsaa andetsteds kaldes »Byens Grave« f.
Eks. i el Skøde af 1687: »En Have uden Munkeport i
Byens G rave. I Odense er der en Gade, som hedder
»Gravene,« hvor der har været Fæstningsværker hørende
til den ældste, sydlige By. I Viborg ligeledes. I Erik
Torms Antegnelser2) staar: »I Februar blev de ældre
G rav er om Helsingborg opkastede og med Pallisader for
synede, Retranchementer opkastede »for al have der en
Retirade udi.«
Jeg formoder nu, — og jeg vil gerne præcisere, at det
er Formodning, — at N ø rrev o ld en h a r s tra k t sig i en
Bue fra V e ste rv o ld e n s n o rd lig e E nde hen over
') I Indgangene til Kirkegaardene var der paa Jorden lagt en Rist, som
skulde danne en Hindring for Kreaturers Indtrængen paa Kirkegaarden.
s) Suhms n. Saml. 2. B.
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G aden V olden og langs m ed G aden G rav en s syd
lige Del. I et Skøde fra 1743 tales der om en Bod paa
Gaden Volden, og »den nordligste Bod paa Bakken« paa
den østre Side af Gaden.r)
Det staar nu tilbage at spørge om Byens eller Bor
gens Befæstning mod Ø st ud til Havet. Jeg har allerede
antydet, at jeg mente, at der har strakt sig et Værk fra
Sønderport og hen over Bispetorvet til Skolebakken. Da
der blev udgravet Grund til den nye Bygning for Katedral
skolen, bemærkede jeg Spor af en meget bred brolagt
Rende lige indenfor Plankeværket ud til Skolebakken. Det
er muligvis Spor af en Grav, men kan ogsaa have været
meget andet. Befæstningen imod Øst er sikkert forsvun
den meget tidligere end de andre Befæstninger og har ikke
efterladt Spor, i alt Fald er der ikke endnu fundet noget.2)
Den Vej, der nede fra Broen ved Emmervad gik Vesten
om Fæstningen, delle sig i flere Hovedgrene. En gik ned
ad nuv. Vestergade til Aaby, Hasle, Ry og Viborg. En anden
gik gennem nuv. Tangen nordpaa til Lisbjerg og Randers.
Den tredje fulgte Badstuegade og dens Fortsættelse, nuv.
Studsgade, gik til Vejlby og videre ud ad Djursland. Til
den sluttede sig senere Vejen fra Mejlgade. Det er ret
mærkeligt at se, at den nordligste Del af Badstuegade og
Gaden Volden synes at være af en hel anden Støbning
end. disse Gaders øvrige Del, den har ogsaa en anden Ret
ning. Det ser ud, som om Badstuegade oprindelig er ble
ven fortsat af Studsgade, og at Volden har udmundet lidt
') Da det kan have Interesse for at bestemme Alderen af Gaden Vol
dens Bebyggelse skal jeg anføre, at der i Rigsarkivet findes et gam
melt Skode fra 1594, hvorved Jens Lauridsen (Son af Sognepræst
Laurids Sørensen i Soften) overdrager sin »Svoger«, Præst i St.
Clemenkirken, Peder Torkildsen Abildgaard Halvparten af den Gaard,
som k a ld e s S m e d e g a rd e n , og som lig g e r p aa H jø rn e t af
V olden og R osensgade.
-) Ligesom der mod Syd var »en Stentrappe«, der forte ned til Aaen,
var der mod Øst en »Skoletrappe«, der forte ned til Stranden.
Denne Skoletrappe laa dog ikke ved Enden af Skolegyden, men
ved Enden af en Gyde over den nordligste Del af Katedralskolens Grund.
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længere mod Øst paa Graven; om Forandringen er en
Følge af Ildebrand eller om den bar andre Aarsager kan
ikke siges. — Der hvor de tre ovennævnte Hovedgrene
skiltes eller samledes, — om man vil, — laa Borgporten,
Hovedindgangen til den egentlige By, og igennem den gik
Vejen ned til Torvet ved Mindet.
Enhver befæstet By skulde i Middelalderen helst have
lire Porte. ') Mod Øst behøvede Aarhus ingen Port. En
Sønderport findes allerede omtalt. Borgporteu var den
vestre Port. Var der ogsaa en N ø rrep o rt? E11 saadan
har jeg kun fundet nævnt to Steder. Det første er i et
gammelt Skøde fra 1418 3): Peder Laat Bymand i Aars
skøder sin Gaard n æ st uden for den n ø rre P o rt *og
vesten næst Gyde Jensens Gaard. Det andet er et Skøde
fra 1497: Niels Christensen, kaldet Vendelbo, sælger til
velh. Mand Jens Nielsen i Rejstrup en Gaard liggende
in den n ø r P o rt in d en Borgen, som Hans Kolk udi
boer, og en Kaalgaard paa Volden norden næst. Der skal
aarlig betales 6 ft Jordskyld til Byen. — Om Nørreports
Beliggenhed giver intet af disse Skøder Underretning, del
ses blot, at Nørreport og Borgen har været til om end
blot af Navn i 1497, og at der har været Gade uden og
indenfor Nørreport.
Inden jeg underkaster dette Spørgsmaal en nøjere
Prøvelse, maa jeg først sige el Par Ord om Benævnelsen
»Tangen«. ’) Dette Ord bruges nu som Navn paa en
Gade i Aarhus, men er som Gadenavn af nyere Oprin
delse. Gaden regnedss nemlig i ældre Tid altid til »Bag
Klosteret«. En enkelt Gang har jeg fundet den kaldet
»den søndre Gade bag Klosteret« eller »Bag Klosteret,
naar man gaar Syd paa«. Ved Tangen forstod man
derimod i ældre Tid hele den trekantede G ru n d , som
ligger mellem »Frue Kirkerist« og den nuv. Gade Tangen.
') Fra en Landsby skulde der ogsaa føre fire Veje ud.
-) Rigsark. Top. Saml. Pergam. Aarhus. Nr. 13 og 58.
3) Udtales i Aarhus uden Stodtone paa forste Stavelse.
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Grundene paa denne Trekant siges i gamle Skøder at ligge
»paa Tangen bag Klosteret«. Her laa f. Eks. de mange
Boder, 14 i Tallet, som i 1733 ejedes af J e n s P ed ersen
H øysgaard (1648—1773), Pedel ved Københavns Universitet
og »den danske Grammatiks Fader«, en Mand, som Aar
hus kan være stolt af at regne blandt sine Bysbørn. Hans
Hustru Johanne Poulsdatter havde arvet dem efter sin
Fader, Købmand Poul Calmer, der igen havde købt dem
af Raadmand Hans Vinther. De laa alle langs med Gaden,
men de fem østligste gik tillige ud til Frue Kirkerist. —
Senere, da der byggedes en Bagergaard paa Spidsen af
Tangen, kom denne Gaard til at hedde »Tangen«.
Nu træffer det sig imidlertid saaledes, at den Trekant,
der springer frem mellem Studsgade og Røkind, ogsaa kal
des Tangen i gamle Skøder. Benævnelsen Røkind bruges
nu ikke mere, men betegnede tidligere den lille Gadestump
eller maaske snarere den lille Række Smaahuse, der lig
ger Syd for Indgangen til Snævringen fra Studsgade. 1690
tales om »en Gaard paa Studsgade paa T an g en beliggendes«.
I 1716 skøder Søren Michelsen Frost Langballe til sin
Broder Henrik Michelsen Langballe 3 Boder paa Studs
gade, strækkende sig »Øster tra Borgmester A. Lydichsens
forhen givne Enkeboder og med den vestre Ende til T a n 
gen samt der udi Gaarden tværs for beliggende fire Fag
Bryggerhus, iligemaade tværs over T an g eg ad en strækkende
sig til Røkind«. Her skælnes altsaa tydelig nok mellem
Tangen,
Trekanten, og Tangegaden. Denne Tangegade
og Røkind er sikkert Resier af en Gade, som engang
har gaaet ned til Graven, og som formodentlig er forstyr
ret ved Ildebrand eller dengang Gaden Graven blev anlagt.
Maaske er det en Rest af den, som omtales i en Retssag
fra 1636 (Bylingsprolokollen). Her tales nemlig om en
Forte tilhørende Byen, som gik »fra Graven op til Studs
gade« og hvorigennem der var Indkørsel til den Have, som
Peder Saxe i 1604 købte af Willum Worm, og som nu
i 1636 tilhørte Wulff Baltsersen. En Jordskyldbog fra
1635 fremlægges, hvori det hedder, at W. Baltsersen be
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taler af den Gyde hos Jomfru Sophie 3 ft til Jordskyld.
Retssagen fremkom ved, at Rasmus Thestrup havde behyg
get denne Gyde. — Graven er en Tværgade. Det er mærke
ligt, saa slige Tværgader i Grunden vare sjældne i de gamle
Dele af Aarhus. Det ser ud, som om man har yndet at
lade de større Gader, Algaderne, støde sammen under spidse
Vinkler med en Tange imellem. Der fremkom ved Sanunenstødssledet ofte en lille trekantet Plads, som kaldtes »en
Skjold«. Dette Ord kommer formodentlig af det islandske
Skoltr, der betyder Snabel, Tryne eller Spids. 1 Odense
har man et saadant lille Torv, der hedder »Skjolden«.
Saadanne Skjolde havde vi i Aarhus baade ved Tangen
og ved Røkind, og det er ikke helt umuligt, at Navnet
»Skolegade« har mere med »Skjolden« ved Kannikegade
at gøre end med Skolen. 1 ældre Tid skreves altid Skoliegade, og der er stor Usikkerhed med Hensyn til, hvorlangt
den antages at strække sig. Stundom var det kun til
Skolegyden, altsaa slet ikke hen forbi Skolen og stundom
helt hen til Rosensgade.
Jeg vender nu tilbage til Røkind og Tangegaden.
N aar denne Gade engang h a r gaaet hen til et Sted
paa G raven, a n ta g e r jeg, at det h a r væ ret, fordi
den g am le N ø rre p o rt laa her. Det er naturligsvis
fristende at antage, at den har ligget paa Mejlgade, og en
enkelt Forfatter har antaget det som en Selvfølge. Men
det er meget tvivlsomt, om Mejlgade overhovedet har spil
let nogen større Rolle in d e n fo r Rorgen. Jeg har allerede
sagt, at Skolegade i ældre Tid regnedes at gaa helt hen
til Rosensgade. Er delte et Minde fra endnu ældre Tider,
bliver der meget lidt tilbage til Mejlgade indenfor Porten,
kun Stykket fra Rosensgade og omtrent til Graven. Udfor
Nr. 7 har jeg, da der for endel Aar siden gravedes i Gaden,
set Spor af, at en Rygning har ligget tværs over den.
Gaardene Nr. 4 til 12 dannede indtil langt ind i 17. Aarhundrede kun én stor Grund, hvorpaa der laa nogle enkelte
Rygninger. Jeg er nærmest tilbøjelig til at tro, at Mejl
gade indenfor Porten først har faaet rigtig Betydning efter
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Fæstningens Nedlæggelse. E11 Nørreport omtales ikke i
Jordskvldbogen fra 1562, den har altsaa rimeligvis været
forsvunden dengang. Der omtales derimod en Mejlgadesport og en Studsgadesport, men da der næppe har ligget
nogen Sludsgade eller nogen Gade, der hed Mejlgade, inde
i »Borgen«, maa jeg antage, at disse Porte har ligget
længere ude.
Oprindelsen til Navnet Studsgade er højst usikkert. I
ældre Dokumenter skrives det oftest »Sturisgade«. Maaske
er Gaden opkaldt efter en bekendt Borger Je p Sture, der
levede i 15. Aarh. og nævnes som Baadmand 1476—88.
I Aaret 1466 er der optaget Tingsvidne paa, at en
Grund ved Bent R olpis P o rt er Byens rette Jord (R. A.
Top. Saml. Perg. Aarh. Nr. 28). Denne Port er vistnok
den samme som Studsgadesport; i 1637 sælger Præsten
Bonde Nielsen en øde Ejendom, R olpes Eje, til Hans
Pedersen (Raadmand 1610—1648). Denne Ejendom laa
paa Studsgades Vestside netop ved den gamle Studsgades
port.
Jeg har nu meddelt alt, hvad der er mig bekendt, og
hvad jeg kan formode om Omfanget af de gamle Fæst
ningsanlæg. Det er stundom antaget, at Nikolajklosteret
har været forbundet med Borgen ved et Fæstningsanlæg.
Jeg troer nu, al Fæstningsanlæget om Byen er meget
ældre end Klosteret, og der er ikke mindste Spor af
Fæstningsværker »bag Klosteret« hverken i Terrænforhol
dene eller i Navne. Omtrent Aar 1510 raader Niels
Clemmensen i Viborg (Landsdommer 1505—1514) Aarhus
Borgere til at grave om den nørre Del af deres By og
gøre den fast. Dette er næppe sket, ti at »Borrebækken«
skulde være Levning af denne Befæstning anser jeg for
ganske urimeligt. Den kaldes ovenikøbet aldrig i gamle
Dage for »Borrebækken«, dette Navn anvendtes paa den
Bæk, der løber gennem Vennelyst. Den kaldtes derimod
»Graven« eller »Byens Rende«, hvilket sidste Navn tyder
paa, at den snarest er bleven betragtet som en Hovedgrøft
eller Kloak.
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Tilstedeværelsen af Porte var ikke altid Vidnedsbvrd om,
at en By var befæstet. Det var ofte heldigt at kunne lukke af
for Byen om Natten, saa at Røverne ikke kunde komme ind,
og ved forskellige Lejligheder kunde man ogsaa have Gavn
af at faa fat paa en Forbryder, en Spion eller lign. Egentlig
Politi kendte jo Middelalderen ikkenoget til. — Da Konsum
tionen var indført, fik Portene tillige en anden Betydning.
Blot en Ting endnu. Jeg har saa ofte brugt Ordet
Fæstning og Fæstningsværk, at jeg er hieven ængstelig for,
al mine Læsere sknlle forestille sig denne Fæstning som
noget, der havde den fjerneste Lighed med en af Nutidens
Fæstninger. Naar der ved gamle Byer er Tale om Grave,
saa menes i Reglen dermed kun Grøfter. I Horsens har
man været saa heldig paa et Stykke at blotte en saadan
»Grav«. Den havde Sider, der var sat op med Kampe
sten, men lignede ellers kun en dyb Grøft. De Volde, der
tales om, var højst ubetydelige, og ofte manglede de. Del
egentlige Fæstningsværk var dannet af Pæle eller l’allisader, og kaldtes Plankerne. Graven lige uden for Plan
kerne havde kun til Hensigt at hindre Angriberne, der
vilde bryde igennem eller over Pallisaderne, i at faa et godt
Fodfæste. Volden skulde blot bringe Forsvarerne op i lidt
større Højde end Angriberne. 1 Saxe’s Beskrivelse af Ind
tagelsen af Arkon paa Rvgen siges, at Volden bestod for
neden af Jord, foroven af Jord og Træ. Der var dog saa
meget Træ i den, at Belejrerne stak Ild paa den. For
øvrigt laa Belejrerne tæt udenfor Volden, del beviser de
mange Samtaler, som med Lethed føres mellem dem og
Borgens Forsvarere. Naar Belejrerne kom helt ind til
Voldens Fod, kunde de ikke ses af dem, der stod oppe
paa Volden, formodentlig fordi Pallisaderækkerne stod skraat
udad. At Valdemar og Absalon stolede mest paa Rytte
riet, naar det gjaldt om at storme, fremgaar af tiere Steder.
Stettin havde en saa høj Vold om sig, »at den syntes saa
godt som uovervindelig«; ogsaa her var Volden for en Del
»sammensat af Træ«.
Det var ingenlunde altid, at man befæstede til alle
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Sider, ofte kun til de mest udsatte. Man maa jo vel
erindre, hvilke Vaaben der kæmpedes med, og at Angriberne
i Reglen kun var faa Hundreder, ligesom der heller ikke
kunde være Tale om, at Borgerne kunde besætte bele den
befæstede Strækning med Vagter. Jeg antager ogsaa, at
disse Befæstninger vare lig esaa m eget b ereg n ed e paa
n atlig e A ngreb af Røvere, der kunde bryde frem fra
Skovene, som paa fjendtlige Hære. Jeg tror heller ikke, at
der er ret mange Eksempler paa, at de paa denne Maade be
fæstede Byer have udholdt lange Belejringer. Det var en anden
Sag med de befæstede Borge eller med de Byer, der paa ro
mersk Vis vare omgivne med Mure og Taarne, som her i
Landet København og — i langt senere Tider — Malmø. ')
Aarhus som Købstad.
Det vilde være ørkesløst Arbejde at undersøge, om
Markedet ved Stranden bar været det første eller Byen.
Naturligvis kan der anføres Eksempler paa, at der er boldt
Markeder paa Steder, som laa godt for Handelen, uden at
der var Byer sammesteds, men den Slags Tilfælde er kun
sjeldne.2) Byen ved Aamundingen maa i ethvert Tilfælde
') For ikke at forhindre, at ogsaa andre Meninger om Befæstningen
af Aarhus kunne gøre sig gældende, skal jeg her meddele, hvad
Bogen »Aarhus« mener om denne Sag. »De gamle Benævnelser
Volden og Borgporten kunde pege paa, at den oprindelige Befæst
ning er lobet helt inde i Centrum af det senere Aarhus (1)---------Det er dog mere end tvivlsomt, om man af disse Navne ogsaa har
Bet til at antage, at Befæstningen har gaaet just her. At Byen har
været befæstet i Middelalderen med Mure('), Volde og Grave ligesom
andre Købstæder (!) bør anses for givet. — — —. I 1509 kommer
der kongeligt (!) PaabutZ til Borgerne om at grave paa den nordre
Side af Byen og »gore den fast«. Ved denne Lejlighed er formodent
lig Middelgadens Port og Studsgadens Port opførte Ældre er an
tagelig Befæstningen mod Syd med Mindeport, Borgport (!), Mølle
port (!) og Brobjærg-Port; ned imod Aaen endelig laa Sønderport.
Nu er det ganske vist ikke udelukket, at Borgporten kan være en
Del af den ældste Befæstning«. — Værre Vrøvl end dette skal man
vist lede længe efter.
2) Maurer Stiidteverfassung I, 287.
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være af meget gammel Dato. Det kan ikke antages, at
der i det 10. Aarh. er bygget en Kirke paa en tom og
bar Plads »ved Stranden«. Jeg tror det heller ikke mu
ligt, at Bispedømmet fra det samme Aarhnndrede er op
kaldt efter en blot og bar Aamunding. Det kan heller
ikke godt tænkes, at Kong Hardeknud har ladet præge
Mønter paa et Sted, hvor der ingen By var. Selvfølgelig
har der ogsaa været By, dengang Biskop Ulkeid i 1102
byggede Kirke ved Stranden.
Maurer har paavist, at det — i alt Fald for Tysk
lands Vedkommende — var Regel, at de ældste Byer befæstedes. Her i Landet begyndte man først i det 12. Aarh.
almindeligt at befæste med Volde og Grave; men der er ingen
Tvivl om, at meget udsatte Byer, som f. Eks. Slesvig og
Aarhus har været befæstede tidligere. Det var egentlig
Befæstningen, der gjorde dem til »Byer«, saa at de i de
latinske Dokumenter kunde kaldes »civilas«, »urbs« eller
»oppidum«. Modsætningen til civilas er »villa«, en ube
fæstet By. I disse Navne siges der intet om, hvorvidt det
var »Kopinger«, det vil sige, hvorvidt der var Torv eller
ej. De ubefæstede Byer, som havde Torv, kaldtes »villae
forenses«. Muligvis er disse Udtryk dog brugt noget i
Flæng. Hamburg var allerede 837 en befæstet By og
kaldtes »civitas«. Sakse kalder altid Aarhus for »civilas«,
og det er utvivlsomt den befæstede By, som han mener
dermed. Kan man paavise, hvor Fæstningsværkerne har
været, ved man ogsaa, hvor det ældste Aarhus, Kærnen,
hvorom det øvrige sluttede sig, har ligget.
Da Bispedømmet i Brenien stilledes under Karl den
Store 788 var denne By en ren Landsby fornemmelig be
boet af Gejstlighed og Bønder. — Der er i den ældste Del
af Aarhus, Partiet omkring Storetorv, ikke saa lidt, der
minder om et Landsbyanlæg. Grundstykkerne paa begge
Sider af Torvet er større end andetsteds i Byen og ligge i
to konvergerende Rækker ganske ligesom Gaardene i mange
gamle Landsbyer, med en stor Gadeforte i Midten, hvorpaa
Kirken var opført. I Forliget af 1496 hedder det, at
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»hele Marknedel skal tilhøre Byen kvit og frit uden nogen
Jordskvld til evig Tid« (S. 218). Riineligst er det, at delte
»Markned« helyder Storetorv og ikke Torvet ved Stran
den, men iøvrigt anvender man her i Aarhus indtil 19.
Aarh., ja hyppigt længer endnu Benævnelsen »Torvet«
om Lilletorv. Storetorv, der a ltid kaldes »Torvegaden«
var saa opfyldt med Raadhus, Byting og Strafferedskaher,
at der var meget lidt Plads. Benævnelsen »Torvegade«
kan godt skrive sig fra, at den førte hen til Torvet.
Skellinjerne mellem Byggegrundene paa Storetorv staa
alle vinkelret paa Gadelinjen, et Tegn paa, at her ingen For
andringer er sket siden Anlæget. Størrelsen af Byggegrun
denes Facade viser i alle Byens gamle Dele en mærkelig
Regelmæssighed, som aldrig genlindes i de nyere. Den enkelte
Grund ud mod Gaden eller to Nabogrunde tilsammen har
nemlig saa godt som altid c. 40 Alens Længde Paa Store
torv har Nr. 4 (Hotel royal) en Facade af c. 40 Alen, Nr.
0 og 8 tilsammen 40 Alen, Nr. 10 og 12, Nr. 14 og 10
ligeledes. Paa den modsatte Side af Torvet har Nr. 1 40
Alen Facade, Nr. 3 og 5 ligeledes. Numrene 7, 9 og 11
ere tilsammen 00 Alen. Paa Rosensgades nordlige Side
lindes lignende Forhold. Til Vestergade har Nr. 2 (Handels
banken) 20 Alen Fac., Nr. 4 40 Al., Nr. 0 40 Al., Nr. 8
lidt over 20 Al., Nr. 1 20 Al., Nr. 3 lidt over 40 Al., Nr.
5 lidt under 00 Al., Nr. 15 20 Al., Nr. 19 40 Al. Paa
Studsgade har Nr. 2 + 4 40 Al. Fac., Nr. 6 8 60 Al.,
Nr. 1 20 Al., Nr. 3 20 Al., Nr. 5 40 Al. Fra de ældste
Dele af Mejlgade, Aagade og Kloslergade kan lignende
Eksempler anføres. Det er ingenlunde umuligt, at man
heri kan se Spor af en oprindelig Deling af Grunden til
omtrent lige store Gaarde.
Omkring de ældre befæstede Byer dannede der sig i
andre Lande eflerhaanden nye Bydele, som i Tyskland
kaldtes »Vorburgen« og i Frankrig »Forsbourgs« eller
Fauxhourgs«. De laa udenfor »civitas», i Frankrig »la
cité«. Paa Latin kaldtes de »villae«, fordi de vare aahne.
Af saadanne nye Bydele v o k sed e der tre op o m k rin g
Blade a f Aarhus Historie. II.
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A arh u sb y en . Den fø rste gik mod N ord la n g s S tra n 
den, paa begge Sider af M ejlgade. Den fik snart sin
Kirke i St. Olaikirken. D en anden d an n ed e sig mod
Syd paa B robjerg, den tik Vor Frue Kirke paa Brobjerg.
Den tred je, som fo rh o ld sv is var den b ety d elig ste,
d a n n e d e sig ved den tid lig t a n la g te N ik o la jk irk e
og lik senere Navnet »Bag Klosteret«, (paa Latin »Apud
fratres«). Alle disse tre Forstæder dannede oprindelig hver
sil Sogn.
Historikeren Bering Liisberg har i et Værk, som hed
der »Vore Byerhverv«, forsøgt al give en kortfattet Frem
stilling af Aarhus Bys ældste Historie. Den er i dette Øje
blik ikke endnu fuldendt. Denne Fremstilling udskiller
sig fordelagtigt fra en anden lignende fra nyere Tid, idet
den virkelig bestræber sig for at være el første Haands
Værk og tillige røber historisk Tænkning og Kendskab til
de topografiske Forhold. Hr. Bering Liisberg lager dog
sikkert fejl, naar han tror, at del ældste Aarhus har ligget
om Kirken mod Vest (nuv. Frue Kirke) i Modsætning til
det senere, det middelalderlige Aarhus, der er vokset op
ved St. Giemenskirken mod Øst, samt at det var under
Opførelsen af denne, at Aarhus By flyttede mod Øst ud
mod Havhakken«.x) Det er ganske rigtigt, at Nikolajkirken
var Biskopskirke 1180, kort før Bygningen af St. (demens
paahegyndtes, og del er maaske ogsaa rigtigt, al Grunden
hertil er, at Venderne havde hærget Byen en Snes Aar
iforvejen i 1159, men Hr. B. L. glemmer, at Nikolajkirken
nok maa antages at være meget gammel, maaske fra Slut
ningen af det 11. Aarhundrede, men dog ikke meget ældre
end Biskop Ulkeids Kirke »ved Stranden« om h v ilk e n
d el dog u d try k k e lig siges, a t T je n e ste n holdes
deri«. At det ældste Aarhus kan have ligget her om
Nikolajkirken forbyder Terrænforholdene. Det vilde være
højst urimeligt om man hyggede By i et Vandhul, — og
■) Vore Byerhverv IV, S. 15 og 20.
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det var Vestergadeterrænet før Mølledæmningens Opførelse,
— naar der laa tørt Land ved Siden af.
Hr. B. L. tror, at en Mose har strakt sig ned over
Lillelorv og »Pustervig« til Emmervad Vadested. Jeg har
andetsteds vist, at Navnet Pustervig næppe kan benyttes
som Støtte for denne Formodning, og det vilde dog være
el meget underligt Vadested, til hvilket man skulde vade
gennem en Mose.
Hr. Bering Lüsberg har en ubestridelig Fortjeneste af
at have paavist, at B isp esæ d et en Tid lang har været
ved Nikolajkirken, — han mener, at det er kommen der
hen, da Bisperne Hyttede fra Lisbjerg altsaa c. 1100, —
men han tager Fejl, naar han formoder, at disse Bisper
h a r h a ft et K apitel. Der har aldeles sikkert ikke været
noget Kapitel i Aarhus før det, som Biskop Vagnsen op
rettede Aar 1203. Hvis Hr. B. L. har ladet sig forlede af
Benævnelsen »Kaledralkirke < om Nikolajkirken, saa maa
man ikke glemme, at Legenden om Hellig Niels, hvori
delle Udtryk findes brugt, er skrevet Hundrede Aar efter
Begivenhederne, da forlængst et Kapitel var knyttet til Dom
kirken. Men al Bispen og de Gejstlige i alt Fald 1180
har boet ved St. Nikolaj, del fremgaar af, at de for det
første ikke godt kan antages at have boet ved det »lille
Trækapel« i Øst, og dernæst har St. Nikolajs Grundbesid
delse været saa udstrakt, at der maa have været en rimelig
Aarsag dertil. Den gamle Bisperesidens her ved Kirken har
formodentlig vieret saa betydelig, at den i 13. Aarh. kunde
gøres til et Kloster. ') Naar Hr. B. L. mener, at Nikolaj') Af Ssxe ses, at i den vendiske Stad Julin laa Kirkerne og de gejst
liges Boliger i F o rs ta d e n . Müllers Saxo S. 986 — xjuibus, si
civitatis partem extra municipii moenia eollocatam cremaret, ecclesias mortalium ædificiis permixtas, communibus, flammis implicandus dicentibus — —«. lovrigt findes hos Saxe mange Eksempler
paa, at de vendiske Byer havde Forstæder udenfor den befæstede
Del af Byen. I Usedom f. Eks. afbrændes Forstaden, for at Fjen
derne ikke skulde bruge dens Huse til at sætte Ild paa selve Byen.
S. 981). I Oldenborg i Holsten laa der en Kirke udenfor Staden,
til hvilken Indbyggerne flygtede, da Fjenden nærmede sig.
7*
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kirken skænkedes til Domkirken 1203, fo rd i den var
h e lt forfalden, saa glemmer han, al han jo selv har
sagt, at den faa Aar iforvejen 1180 kunde bruges som
Katedralkirke. Desuden skænkedes den jo sammen med
alle Ilyens andre Sognekirker til Kapitlet, og de vare dog
vel ikke forfaldne allesammen. En saadan Annexion af
Kirker skele Hundrede og atter Hundrede Gange, og havde
ikke andet Formaal end at forøge en Hovedkirkes eller et
Kapitels Indtægter.
Man har saa ofte undret sig over, al Biskop Svend
ikke log fat paa Opførelsen af en Domkirke. Men havde
han Baad til at erhverve de Grunde inde i Byen, som be
høvedes til at opføre ikke alene Domkirken, men Bis'pegaard og Præsteboliger? Svend var vistnok heller ikke
rig nok til al oprette et Domkapitel. Han maatte gøre en
Dyd af Nødvendighed og nøjes med Nikolajkirken som
Biskopskirke og de omkring den liggende Præsteboliger.
Noget af det første, Peder Vagnsen gjorde, eller al han
var bleven Biskop, var jo al indvie Trækirken ved Stran
den til St. Clemens og gøre den til Katedralkirke. Der
ved skete den kanoniske Ret Fyldest, som forlangte, at
Katedralkirken skulde ligge inde i Byen.
Der har ganske sikkert været en vis Antagonisme
mellem den gamle Bys Beboere og Forstadens, derpaa
tyder Begivenhederne ved Prins Niels Begravelse.*) Biskop
Svend er nu engang opsat paa al faa ham begravet
i sin Biskopskirke, men »Nobiles præsentes« vil have
ham ned ved Trækapellet ved Stranden. Det er slet ikke
rimeligt, at disse »Nobiles« kan fortolkes som til Stede
værende »Adelige«. Selv om Forfatteren af Legenden om
Begravelsen har levet og skrevet rum Tid efter, har der
dog paa hans Tid næppe været en egentlig Adel, som
*) Det kan umuligt være rigtigt som Bering Liisberg siger, at Korset
paa St. Olai Kirkegaard rejstes paa den Hoj, hvor Baaren stilledes,
da Niels Lig bragtes ind til Byen. Det bragtes jo fra S k ib b y og
kan aldrig være kommen forbi St. Olafs Kirke. Ikke engang, hvis
det var kommen fra Skejby.
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kunde tænkes al strømme sammen i Aarhus ved den Lej
lighed. Og selv om saa var, hvilken Interesse kunde de
have af, om Niels blev begravet det ene eller det andet
Sted? Der staar i Legenden, at det var »for Miraklernes
Skyld«. Kunde de Adelige, som maa antages i hvert Fald
at have boet andetsteds, — Byerne var jo da ikke særlig
de »Adeliges« Opholdssted, — kunde de have nogensom
helst Interesse af, om de forventede Mirakler viste sig
del ene eller det andet Sted i Byen? Men »Nobiles« brug
tes ogsaa i anden Betydning, i alt Fald i Tyskland, det
var de gam le jo rd b e s id d e n d e S læ gter i Byen. Der
ved al Gaardene ikke maatte deles, skabtes der i de gamle
Byer et Aristokrati af Jordbesiddere i Modsætning til de
jordløse Handlende og Haandværkere, som efterhaanden
hjalp til at befolke Byen. Her i Danmark, hvor man
omtrent intet kender til de gamle Byers Historie, hører
man ikke meget om dette Aristokrati, men i Tyskland be
rettes der om blodige Kampe mellem Lavene og de gamle
Slægter. At disse sidste for del gamle Aarhus Vedkom
mende kunde have stor økonomisk Interesse af Pilgrims
farterne til Prins Niels Grav følger af sig selv. Allerede den
Gang spillede, ligesom nu senere, de lokale Interesser en
Bolle.
Peder Vagnsen havde store Ejendomme i Stiftet og
kunde skaffe de fornødne Grunde tilveje til Byggeforetagen
det. Derfor Hvilede han Biskopskirken ind i den gamle
By, '), og log fal paa Opførelsen af Domkirken og for
modentlig ogsaa Bispegaarden og Kapitelhuset.
Jeg troer, at del er ved denne Lejlighed, at man med
Kongens Tilladelse har sløjfet eller nedlagt Dele af Befæst
ningen. Jeg har paavisl, hvorledes Kapitlets Byggerier tog
Fart i Begyndelsen af 14. Aarh., da man efter Fæstnings
værkernes Nedlæggelse og ved Opfyldning havde forvand
let den gamle Strand med sit Torv til Byggeplads og skabt
’) Script. V. »Capella lignea, quam postea Episcospus, accepta licientia
a Dom. Papa catliedralem fecit<.
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Begyndelsen til en virkelig Havn i Aamundingen. I Aaret
1386 kan en vis Knud Thygesen, kaldet Friis, skøde til
.lens Stisøn sin Gaard paa det »gamle Torv«. ')
Naar jeg i det l'oregaaende har søgt Oprindelsen til
Aarhus By i en indre befæstet og liere derom liggende
Forstæder, saa er en slig Oprindelse ikke noget eneslaaende
her i Danmark. — O dense maa antages oprindelig al
have været to Byer, en nordlig og en sydlig, formodentlig
hegge befæstede, og dernæst nogle Forstæder. — I H or
sens laa den gamle befæstede By, hvis Graves Plads endnu
kan paavises, i det nuværende Horsens sydøstlige Del.
Dertil sluttede sig Forstæder, som rigtignok først dannede
sig endel senere. — K øbenhavns ældste Historie frembvder ikke faa Analogier med disse andre Byers. Som be
kendt er der Uenighed mellem Historikerne om Anlægsmaaden. O. Nielsen antager, al der før Absalons Tid har
været en Landsby, Havn, med en Frue Kirke og en By
mark, der strakte sig ud paa den anden Side af Søerne.
Dernæst var der fra Arilds Tid el Marked nede paa den
Hade Strand om en Nikolaj Kirke. Dette er ikke uligt
Forholdene ved Aarhus. Absalon skal have gjort Lands
byen til Købstad, bygget Borg og anlagt Fæstningsværker.
Et Halvhundred Aar senere havde Byen allerede liere
Sognekirker. A. D. Jørgensen gaar derimod ud fra, at den
oprindelige By skal søges nede ved Stranden og Nikolaj
Kirke, og at den allerede før Absalons Tid var hleveu
Købstad. Bispen skal saa senere have anlagt en Nyslad
eller Forstad oppe i Egnen om Frue Kirke. Gammel
staden og Nvstaden smeltede senere sammen, i ethvert
Tilfælde ved Jacob Erlandsens Stadsret af 1254. Ogsaa
denne Fortolkning indeholder noget, der svarer til min
Fremstilling af Aarhus Historie. Begge Historikere ere i
ethvert Tilfælde enige om, at to B yer ere s mæl lede
sam m en, men uenige om, hvilken af dem, der er den
ældste. For Aarhus Vedkommende kan der næppe være
’) Kirkehist. Samf. 3. R. 5. B.
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Tvivl om, at den befæstede By har været den ældste. I
København var iøvrigt Byen om Frue Kirke, ligesom det
gamle Aarhus omgivet af Kær og Mosedrag (de nuværende
Søer) og havde en Bymark baade inden- og udenfor disse
Vanddrag.
Naturligvis har det gamle Aarhus og dets Forstæder
haft sin Bymark. Man kan næppe tænke sig en By før
og i Middelalderen her i Landet uden en Bymark. Enten
har Bysamfundet bemægtiget sig et Stykke Jord eller ryd
det en Skov eller faaet et Stykke Alminding som Gave af
Kongen. Naturligvis er der bleven dyrket Korn, del vilde
va-re utænkeligt andet, naar vi erindrer, at der allerede
dyrkedes Korn her i Stenalderen. Men K væ gavlen h a r
a ltid væ ret del v ig tig ste i h in e T id er, det synes alle
Efterretninger al vidne om. Hvor meget der i hine Byens
tidligste Tider har været indtaget til Korndyrkning, og
hvor meget der har ligget til Græsning kan vi ikke have
nogen Ide om, del kan blot siges, at det selvfølgelig var
de nærmeste Jordstykker ved Byen, der dyrkedes.
Fra først af bestode Indbyggerne nærmest af »Borg
folkene« eller »Borgerne« (cives), som boede inde i den
befæstede By, og »Bønderne«, der boede udenfor. De sidste
kunde dog i Fejdetid tage deres Tilflugt til Borgen, hvis
de ikke foretrak at ty ind i deres Kirker, som forventedes
respekterede af kristne Angribere. I Aarhus var man
endda saa heldig at have en Stenkirke i den ene Forstad.
Marken dyrkedes og Kvæget vogtedes fornemmelig af Trælle.
Men ved Siden af disse Borgere og Bønder kom der eflerhaanden mange Folk til for Handelens og Haandværkets
Skyld, og de bosatte sig indeni og udenfor den gamle By.
Tillige skele der vistnok Udvandringer af Borgerne —
Gaardene maalle jo ikke deles, — og derved dannedes
der Torper umiddelbart udenfor Byen. Det er ingen
Umulighed, at T u lis to rp (Tulslrup), som i 1203 gives til
Kapitlet med Nikolaikirken har været en saadan Torp
Vesten for Byen, maaske den oprindelige Benævnelse paa
hele den vestlige Forstad, som i en Bække Aar havde været
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Gejstlighedens Hovedsæde og maaske ogsaa var del endnu
1302. Navnet »Bag Klosteret« kunde jo først fremkomme
efter at der i Slutningen af 13. Aarh. var stiftet et Klo
ster. *) At nu 1203 Kirken med Tulistorp skænkes til
Kapitlet, betyder ikke andel end, al Kirken og dens Sogn
henlægges under Kapitlet. Paa samme Maade kunne vi
formode, at den nordlige Forstad er kaldet Spragelvkke
Sogn med Olai Kirke og henlagt sammesteds. Forstaden
Svd for Aaen har naturligvis heddet Brobjerg. De tre
Forsladsognes Henlæggelse under Domkapillet er en Be
gyndelse til den senere følgende Sammensmeltning ogsaa i
kommunal Henseende. Nogle Hundrede Aar efter, da man
begynder at ville bruge større Dele af Marken til Korn
dyrkning, inddiges el Stykke af Tulistorp Mark ved Erkedegnen Skernov og en af Borgmestrene Peder Skytte. Inddigning var jo nødvendig for at Kornet kunde faa Fred.
Men Borgerne desavouere deres Borgmester og rive Digerne
ned. Saa rejses for Kong Hans Domstol Spørgsmaalel om,
hvorvidt Tulistorp i sin Tid har været Gejstlighedens s«vrlige Ejendom, »svorne Torp«. Da del imidlertid indbefattes
under den af Dronning Margrete indredne Bymark, maa
den antages al ligge ikke blot til Klerkeriels, men alle Bor
gernes Behov (S. 172).
Det er tydeligt, at i A ar et 1 2 03 b e s to d A a rh u s
a f en B org og tre d e ro m lig g e n d e F o r s tæ d e r ,
h v e r m ed sin K irk e, og f o r m o d e n tlig tils a m m e n
d a n n e n d e fire Sogne.
Hvad var det nu, der var Skyld i, al Byen var i
Stand til al udvikle sig videre? Det var Befæstningen
og Torvet.
Man befæstede jo ikke en hvilken som
helst Landsby, men her, hvor der afholdtes el Marked,
var der dog en Grund dertil. Befæstningen havde saa
den Følge, at mange bosatte sig i Byen for at finde
*) 1504 pantsætter Peder Pedersen, Skomager, til Lars Christensen,
Borger, Oldermand og Forstander for St. Gjertruds Gilde og Lag
paa Gildets Vegne for 12 rh. Gylden en Gaard bag St. N ic o la i
K lo ste r (Itigsark. Top. Saml. Perg. No. 44).

329
Beskyttelse. Men først og fremmest var det dog Marked
og Torv, som trak Folk til.
For al Omsætning var i de Tider, hvor Næveretten
spillede en større Rolle end nu, og hvor den Fremmede
var ganske ubeskyttet, en vis F re d en Nødvendighed.
Gæsten, som kom til Markedet, maatle have frit Lejde til
al komme og gaa, i Ly af hvilket han kunde køhslaa.
Men delte frie Lejde kunde Kongen tilstaa. Her i Landet
var jo næsten alle Byer Havnebyer og tilhørte som saadanne Kongen. Denne maatle i Beglen antages at være
villig til al støtte Markederne og Byerne, da de kunde
blive store Indlægskilder for ham. Man maatle forehygge
Voldshandlinger og anden Flilbørlighed paa Torvet og
sætte høje Bøder derfor. Ligeledes maatle Omsætningen
reguleres ved visse Love. For at styrke en saadan Torve
fred henlagdes Markeder og Torve i de ældste Tider ofte
til Kirkens Nærhed, til Kirkegaarden, ja stundum ind i
Kirken. ’) Man holdt ogsaa Marked eller Torv om Søn
dagen, noget, som Karl den Store kæmpede ivrigt imod.
Da saadanl Torv holdtes efter Messen, som paa Latin hed
»Feriae«, lik del i Frankrig Navnet »Foires« og i Tyskland
Kirmessen«. Det at Markederne holdtes ved Kirkerne
er ogsaa Grunden til, at man endnu i Tyskland ser saa
mange gamle Købmandshuse hyggede lige op lil Kirken.
Paa. den anden Side kan det ogsaa antages, at Kirkerne,
navnlig de første Missionskirker, har søgt Markedernes
Nærhed, dels fordi mange Folk kom sammen der, og dels
fordi Missionærerne kunde nyde godt af Torvefreden. Der
er meget, der lyder paa, at en saadan Torvefred har været
gældende i Aarhus fra meget gammel Tid af. Men efterhaanden blev del nødvendigt at Torvefreden gik over til
al blive Fred i hele Byen, det vil sige K ø b s ta d s fre d .
En saadan skal være bleven givet Byerne af Valdemar
’) Mange Aarhundreder efter vedblev man endnu at købslaa i Kirken.
I Aarhus Domkirke solgtes der saaledes Boger i Kirken under Olufsmarkedet lige til det 19. Aarh.
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Sejer, men jeg formoder, al del kun har været Bekræf
telse paa ældre Ret. Byerne kunde ogsaa faa Eneret paa
Torv, idet saadant da ikke maatte holdes saa nær ved Byen,
at der derved gjordes dem Indgreb.
Inden jeg forlader dette Emne, maa jeg blot sige el
Par Ord om de ugentlige Torvedage. Byernes Beliggenhed
er jo ikke tilfældig. De er alle opstaaede paa Steder, der
af en eller anden Grund vare gunsliige for Omsætningen.
Derved kom de til at staa i en vis Modsætning til Lands
byerne, idet de hieve Aftagere for disses overflødige Pro
duktion. Til Gengæld kunde Landet søge Forsyning i
Byen af, hvad det trængte til. De gamle Byer har i Beglen
oprindeligt været Landsbyer, men i enkelte Tilfælde 'kan
de ogsaa have været Torvepladser. Landboerne søgte til
visse Tider til Byen, og derved opstod de ugentlige Torve
dage. At d et er d is se , der h a r g jo rt B yen til »Kø
bing« e lle r » K ø b stad ,« er det rim e lig s te . Men
man maa ik k e v ente, al de11e er s k e l ved el vist
k o n g e lig t E d ik t, det er kommet efterhaanden og ganske
naturligt. Det kan jo overhovedet ikke nytte noget al
spørge om, naar Handel og Omsætning er begyndt her i
Landet. Heller ikke om, naar denne er begyndt at kon
centrere sig paa enkelte Steder. Naar vi ser, at der i visse
Dele af Jylland allerede i den yngre Stenalder har været
et rigt udviklet Net af Køreveje, saa kan del vist heller
ikke nægtes, at der dengang maa have været Midtpunkter
for Omsælningen. Jeg har allerede i Begyndelsen af dette
Værk vist, hvilke geografiske Betingelser der var for, at
Aarhus kunde tidligt blive el Handelssled, men desværre
har vi jo næsten ingen Efterretninger at holde os til desangaaende. Den første Gang, Torvet inde i B yen omtales,
er 149(5.
I 1305 »nedlagdes« jo en Gade, som gik lige forbi
Kirkens Hovedindgang, hvilket kan sluttes deraf, al Ned
læggelsen netop skete for at Kirkegaarden kunde udvides,
og det bemærkes udtrykkeligt, at Adgangen til Kirken
lelledes ved Nedlæggelsen. Det er muligt, at nogle af denne
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Gades Bygninger har opfyldt Midten af Torvet (o: Store
Torv), som efter deres Fjernelse er bleven Kapitlets Ejendom.
Kapitlet maa nemlig have erhvervet Grunden, hvorpaa
Gadens Bygninger laa, inden der kunde blive Tale om al
nedlægge.
Saa er Torvet, del vil sige Byens Torv indrettet paa
den ryddede Plads lige foran Domkirken og Navnet »Torve
gaden« opslaaet. Senere skal Borgerne hygge Raadhus og
kunne ikke linde anden Plads end den paa Torvet. Saa
indvilje de i al betale i Jordskyld til« Domkirkens Bygning«
(5 Mk. af Raadhusets Grund og »hele Markendet«. Det var
en meget høj Jordskyld, men del maa erindres, at Torve
pladsen kunde være ret indbringende for Ejeren, idel de
lorvesøgende maatte betale Stadepenge. Saadanne anføres
endnu i 17. Aarb. under Rubriken »Jordskyld«. I 1496 indgaas saa et Forlig mellem Kapitel og Borgerskab om, at
Raadhus og Markend skal være fri for Jordskyld mod, at
Byen gav Afkald paa Jordskylden af en hel Del gejstlige
Gaarde. Fra disse Tider har vi altsaa bestemt Underretning
om Afholdelsen af Torv inde i Byen, men naturligvis har
det laget sin Begyndelse langt tidligere.
En anden Ret, som Kongerne i ældgammel Tid har
givet Købstæderne, er » B irk e re tte n « , det vil sige Retten
til at danne en fra Herredet udskilt Tingkreds. Markedet
eller. Torvet skabte saa mange ejendommelige Forhold for
Byen, at den nødvendigvis maatte have sit eget Byting, til
hvilket enhver af Byens Borgere skulde stævnes. Delte
Byting holdtes i Reglen paa Byens Torv. Dommer var
den kongelige Ombudsmand, som senere optræder under
Navn af Byfoged. Denne Embedsmand har vel nok i Be
gyndelsen haft en overvejende Indflydelse paa alle de for
Byen særegne Anliggender. Birkeretten betragtedes som en
af Byernes kostbareste Herligheder, d e t v a r den og To rvefred e n , som g jo rd e den til K ø b s ta d . Men Stiftelsen
af disse Rettigheder ligger for vore gamle Byer og deriblandt
ogsaa for Aarhus Bys Vedkommende saa langt tilbage i
Tiden, at vi ikke kan vente os skriftlige Dokumenter, der
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bekræfte den. Alle vore gamle Byer vare fra Arilds Tid i
Besiddelse af disse Friheder. Hvor langt strakte Byens
Jurisdiktion, den saakaldte By fred sig? I og for sig
behøvede dens Grænser jo ikke al falde sammen med
Bymarkens Grænser. DeL kunde jo tænkes, at Bymarken
var bleven udvidet, efter al By fredens Grænser engang var
sat. I de Privilegier, som Kong Kristoffer af Baiern dels
bekræftede, dels skænkede Aarhus i 1441, hedder del blandt
andet: item skal fornævnte vore Borgeres Byfred være
og udstrække sig sønden ved Byen fra de Diger mellem
Haverballe Ager og Brobjerg, og Vesten fra det Dige, som
Galgen uppaa stander og til det Dige, som løber i Stranden
hos Wædelby Holæ (ø: Vejlby Hule), som det saå af
A rild s T id v æ re t haver«. Del er nu ganske klart, at
d isse G ræ nser ik k e fald e sam m en m ed de G ræ nser
for B y m a rk e n , som D ro n n in g M argrete i sin Tid
havde fa s ts a t. Ved »Diget, som Galgen statir paa« kan der
ikke være sigtet til andet end Galgebakken. ') Jeg skal nu
foreløbig lade staa hen, om de Grænser, der her nævnes,
skrive sig fra Tiden før Dronning Margrete, eller ere Grænser
fremkomne ved, at Borgerne vare »fortrængte« fra deres
Mark, eller maaske begge Dele. Det ses imidlertid, at
Biskoppen under de senere Stridigheder lader Hasle Sandemænd gøre Tog langs Bymarkens Nordgrænse uden al
anmælde det til Byens Ting, ganske som der ingen Tvivl
kunde være om, at denne Nordgrænse helt og holdent laa
i Hasle Herred. — Grænserne for Byfreden plejede Borgerne
iøvrigt at behandle med stor Omhu, og gjorde den lydelig
ved oprejste F re d s k o rs med Indskrifter,-’) ja stundom
endogsaa ved smaa Kapeller, hvor Vandrerne, der betraadle
l) Det er forresten det eneste Sted, hvor jeg liar fundet en Galge
omtalt paa Galgebakken.
,J) En Bys Jurisdiktion kaldtes stundom »Vicballe« (p. Tysk Weich
bild) og paa Grænserne skreves paa oprejste Pæle »Vibols Pali.« 1
gamle Byer i Tyskland var Kolandsbilledet et Slags Symbol paa
Byens Birkeret. Her i Danmark siges Faaborg at have haft et Ko
landsbillede.
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eller forlod Stadens Grund, kunde forrette deres Andagt.
Jeg har en stærk Anelse om, at det Helligkorskapel, *) som
Aarhus Borgere paa egen Bekostning havde opført Nord
for Byen, og som de 1503 af Kong Hans tik Bel til at
raade og regere over, har været et Kapel ved Bymarkens
Grænse og formodentlig ligget ved Hovedvejen til Banders.
Paa Odense vidtstrakte Bymark laa der ogsaa i den vestlige
Del, den, der kaldes »Heden,« et Helligkorskapel. 1 Maribo
synes der at have ligget el S. Birgittes Kapel ved Bymarkens
Grænse. Byen Vesterås i Sverige havde et Kapel ved hver
af de tre Veje, der udgik fra Staden.
Saasnart Kong Hans har faael afsagt Dom i Sagen
om Bymarken (S. 173), og saasnart Byen har faaet sin
gamle Bymarks Grænser restituerede, sørger han for at faa
Byfredens Grænser Hyttede, og gøre g od t im od Byen,
hvad K risto ffer af B ayern h av d e fo rb ru d t.
I Privilegierne af -’/i 148(5 hedder det nemlig: »Sager
eller Dele, som falder inden deres Bys Markeskel, som
Dronning Margrele gjorde dem og udviste om Aarhus By
alle lire Vegne til »marke mode,« skulle de forfølge paa
Aars Byting og nyde fri Birkeret og Købstadret, saalangl
fornævnte Markeskel strækker sig.«
Det kunde i det Hele laget lønne sig at kaste et under
søgende Blik paa den saakaldte » K risto ffer af B ayerns
S ta ts r e t for A arhus«. 2) Saaledes kaldes den af Huherlz
og saaledes er den jævnligt senere kaldt af dem, der be
skæftigede sig med Aarhus Historie. Det er imidlertid
yderst tvivlsomt, om dette Dokument kan kaldes »en
Stadsret«, hvis man da derved vil forstaa en Samling af
alle de særlige Begler, som gælder for en bestemt Stads
retslige Forhold. Vi maa jo erindre, al de Heste privat
retlige Begler i Byerne vare vedtagne af Borgerne og Fogden
som Byens lovgivende Magt, og al Kongen oprindelig ikke
havde haft noget at gøre med dem. Den Vide og Vedtægt,
l) Hiib. Aktst. I, 90.
-) Hiib. Aktst. I, 14.
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som berørte den ældgamle Fællesdrift af Jorden samt de
Heste af de Vedtægter, der berørte Omsætningen, havde
Borgerne selv skabt. Alle disse Vedtægter bleve stu n d o m
k o n firm e re d e a f K ongen og stu n d o m ik k e. Først i
senere Tider, jeg mener dermed Valdemarernes Tid, begynder
Kongerne al paaoktrovere Købstæderne deres Vedtægter.
I 1301 giver Erik Mændved Æbeltoft el »Benaadningsbrev;«
hvori det hedder, at Indvaanerne »med Benyttelse af de
Vilkaar, som andre Byer og Slæder i vort Rige haver«, maa
bolde Torv hver Onsdag. I 1317 faa de et nyt Naadebrev
om »at der tilstedes dem sam m e a p p ro b e re d e Lov og
L ands V edtæ gt, som B o rg ern e i A a rh u s og V iborg
have«. Udtrykket er ikke helt klart, men synes* dog
temmelig bestemt at tyde paa, al Borgerne i Aarhus a lle 
re d e 1317 h a v d e en af K ongen a p p ro b e re t V e d 
tæ gt. Man kan nu kalde Kristoffer af Baverns Dokument
for Stadsret eller ej, den fø rs te S ta d s re t b liv e r del i
a lt F a ld ik k e.
Eflerhaanden som der i 13.—14. Aarhundrede fremkom
skrevne og samlede Stadsretler for enkelte større Byer,
samlede af Borgerne og approberede af Kongerne, antages
disse Retter af andre Byer, som saaledes paa egen Haand
forandrede deres Vedtægter. Byerne paa Sælland antoge
saaledes Roskilde Stadsret, mange Byer i Nørrejylland og
Fven Riberret,' som tildels var bygget paa lybsk Ret og
konfirmeret af Erik Klipping 12(54. Den ældste danske
Stadsret er Byen Slesvigs, givet mellem 1150 og 1250.
Det ældste Manuskript af denne fandt Langebek 1770 i
Æbeltoft Arkiv, hvorhen den var bleven sendt af Horsens
Borgere, der kalde det »exemplar legis noslrae per illustres
reges Danorum confirmatae«. Viborg og Aarhus har i
Henhold til Erik Mændveds Naadebrev af 1317 formodentlig
haft samme Stadsret, men derom vide vi ellers intet. *) —
') Viborg Statsret blev forøvrigt i 15.—16. Aarh. antaget af Varde,
Ringkøbing, Kolding, Sæby og Thisted. (Mackeprang. Kobstadstyrelse,
S. 26'.
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Ved Siden af S ta d s re tte n bestod Borgernes F rih e d er,
Købstadsfriheden, Birkeretten og muligvis andre. — Endelig
var der P riv ile g ie rn e , de særegne Rettigheder, som
Kongerne i Ny og Næ skænkede Byerne.
I del Dokument, som Kristoffer af Bayern underskrev
1441 er der kun Tale om »at unde Borgerne efterskrevne
Artikler, Friheder og Naader«, men ikke et Ord om Be
kræftelse paa samlede Vedtægter eller paa en Sladsret.
Der er i det Hele taget ikke G rund til at gøre s to rt
Væsen af delte D o k u m en t og fre m s tille K risto ffer
af B ayern som en a f A arhus Bys sæ rlig e V elg ø rere.
Det var nu engang hans Fornøjelse at underskrive saadane
Køhstadretligheder, og i selve Aaret 1441 var han »Vel
gører« for en hel Række Købstæder foruden Aarhus. For
Helsingør gav han 1443 Love og Friheder delte i 118 Kapitler.
Artiklerne for Aarhus ere heller aldrig i tidligere Tider
regnede for Byens egentlige Privilegier, li Magistraten udtaler
selv, at i Aaret 1701» lod Raadmand Niels Lauridsen forhøre
i det kgl. Rentekammer om, »hvilke Aarhus Bys virkelig
havende Privilegier var,« men uden Nytte.
Jeg skal kaste et hurtigt Øje over Artiklerne. Først
er der B e k ræ fte lse r paa Friheder: » T o ld frih ed overalt
i Danmark undtagen paa Skaane Marked og alle Fisker
lejer. *) Toldfrihed for Byerne var almindelig allerede i
14. Aarhundrede, og der kan ikke være megen Tvivl om,
al Aarhus Borgere allerede har haft denne Frihed tidligere.
Dernæst bekræftes B y fred en , som den h a r væ ret fra
A rilds Tid. Men rigtignok ogsaa, som del ovenfor er vist,
paa en for Aarhus Borgere meget ufordelagtig Maade, idet
deres Bymark indskrænkes. Saa kommer: F ri M ark,
Skov, Fæ gang og F is k e ri, som de have h a ft d el af
Alder og n y d t. F o rb u d mod Salg og Køb i u lo v lig e
•) »Told« var oprindelig en Afgift til Kongen af alle Varer, der fortes
ind i og nd af en By. Ved kgl. Privilegium kurde en Bys Borgere
fritages for Told af de Varer, som de forte til andre Byer i Biget.
Dog undtages oftest Indforselen til Fiskerlejerne i Hosten og navnlig
til de skaanske Markeder.
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H avne — o g saa et gam m elt F o rb u d . — Saa gives
der nogle Bestemmelser om, at der for visse Forbrydelser
skal bødes ligesaa meget til Byen som til Kongen. Del
blev ganske vist en lille Indtægt for Byen, men Kongen
berøvede ikke sig selv noget derved. — Endelig har vi
nogle enkelte, muligvis nye Bestemmelser, om Ret til at
forfølge Gældsarrestanter ved Bytinget, om at de, der eje
kongeligt Skattegods i Aarhus, skulle skalle med Borgerne,
om, at de, der er gjort fredløse i Aarhus og derefter paa
Viborg Landsting, skulle være fredløse over hele Bigel. Af
denne Bestemmelse ses altsaa, at Byen ikke dengang bar
halt den saakaldte Landstingsret, det vil sige Appel fra
Byens Ting eller Raadstueret umiddelbart til Kongens
Bellerting. Senere kom Byen i Besiddelse af denne Bet,
som dog fratoges den igen.
Det hedder fremdeles, al U dlæ ndinge ik k e maa
tage B o rg e rsk ab i B yen, gøre de del, skulle de »skalle
som Borger og købe som Gæst«. En Gæst, d. v. s., en
Fremmed maatte kun handle med Byens Borgere — ikke
med Bønderne, — og kun i større Partier. Alle Indskrænk
ninger i Gæsternes Ret faldt dog bort ved Aarsmarkederne.
Udenfor Reglerne om Gæster stod »Vinterliggerne«, faste
Kommissionærer, som de fremmede Købmænd havde. Lig
gerne skulde bære Byrder som Byens Mænd. Da delte
blev forbudt, søgte de Optagelse i Borgerskabet paa oven
nævnte Betingelser. Der har dog næppe været mange Lig
gere i Aarhus, ti Bestemmelserne om deres Rettigheder ere
langt vidtløftigere i andre samtidige Byretter.
» B orgm estere og R aadm æ d sk u lle regere alle
E m b ed er i K øbstaden.« Ved Embeder forslaas her
Haandværk og borgerlige Næringer. Lavene (og Gilderne)
maatte altsaa ikke være noget med Raadet sideordnet, men
dette skulde løre Kontrol med dem ved at indsætte Older
mænd, ved at være Bisiddere og ved at udstede Lavsskraaerne.
Endelig er der nogle uvigtige Bestemmelser, som sam
tidig indføres i nogle andre Byer bl. a. den, at ingen maa
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gaa eller ride med sp æ n d t Armbrøst i Byen.1) D et er
det hele. A lt hvad der b e rø re r B yens v ita le In te r
esser er a lts a a kun B e k ræ fte lse r paa gam le B e
stem in eiser.
Eflerhaanden forøges Aarhus Privilegier ved smaa
Gaver af Kongerne. I 1466 giver Kong Kristiern I nogle
nærmere Bestemmelser vedrørende Birkeretten,2) men disse
er dog vistnok kun Præcisioner af ældre Rettigheder.
Hovedbestemmelsen er, al ingen Borger i Aarhus kan
tvinges til al tage Gaard paa Landet; del vil sige, at den,
der har taget Borgerskab, er en fri og ikke vorned Mand. —
Vigtigere ere samme Konges Bestemmelser fra 1475,3)
hvorved Næringsdrivendes og HaandværkeresForhold ordnes
saaledes, »at hver skal bruge sit Embede, og at den, der
bruger et Embede (Haandværk), maa ikke tillige bruge
Købmandskab eller brygge 01 til at sælge og heller ikke
sælge 01 ud af Husel. Derimod maa de, der intet Embede
bar, ernære sig ved Ølsalg eller paa andre Maader, som
ikke kan anses for Embede. En Købmand maa kun bruge
Købmandskab, og hverken dette eller Ølsalg maa drives
af andre end skatteydende Borgere.« Diss& Bestemmelser,
som forresten ere overensstemmende med dem, der paa
samme Tid gaves andre Købstæder, ere Begyndelsen til
til en hel Næringsvedtægt, begrundet paa Adskillelse mellem
Haaudværk, Købmandskab og Smaanæring, lavsmæssig
Ordning af Haandværket og Tvang til at løse Borgerskab.
Grundsætningerne var jo gældende lige til Midten af for
rige Aarhundrede og nogle gælde endnu.
Kong Hans tager 14<36+) ligesom Kristoffer af Bayern
') Sagen var egentlig, at ingen maatte bære Vaaben indenfor Byens
Porte, undtagen de, der skulde vogte Byen. Dette blev nu næppe
overholdt. Men særlig skulde Gæsten afliegge sine Vaaben i det
Herberg, hvor han tog ind. Vilde lian ikke det, skulde han miste
dem.
-) Hiib. Aktst. I, 25.
») Hiib. Aktst. 1, 29.
*) Hiib. I, 48.
Blade a f A arhus Hislorie, II.
8
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»Borgmestere, Raader og Menighed i Vor og Kronens Køb
stad Aars« i sin Fred, Hegn og Beskyttelse og stadfæster
alle Privilegier, Friheder og Naader, som hans Forfædre
har givet. Jeg har alt omtalt Udvidelsen af Bvfredens
Omraade.
Privilegiet gives Dagen før Laasebrevels Udstedelse.
Toldfriheden i alle andre Stæder saa vel som i Limfjorden
(o: Fiskerlejerne i Limfjorden) stadfæstes, saa ingen af
Borgerne kan kræves for Bodegæld, *) Stadepenge og Told.
Ligeledes maa de handle paa alle Aarsmarkeder i Jylland
ligesom Borgerne i Viborg og andetsteds.2) Et Par Maaneder efter fastslaar Kongen i Konsekvens hermed ved en Dom,
afsagt i Sortebrødreklostret i Aarhus, Borgernes Toldfrihed
paa det store Marked i Ry. 3) Ovenikøbet søge nogle Smaabestennnelser al værge Aarhusianerne mod Optrækkerier
eller Chicaner af Abbeden i Ry. I 1496 bekræftes Byens
tidligere Privilegier paa al maatte fisk e til B o rg ern es
B ehov i s a lt V and h e r i J y lla n d og være fri for Told.
Kronen har oprindelig tillagt sig Højhed over Fiskeriet i
Havet og maaske krævet Afgift deraf. 1477 havde Aarhus
Borgere faaet Ret til frit at fiske i »Bælt, Kalsvig og andet
Steds under Jyllands Side, som gammel Sædvane været.«
Det sidste Privilegium gives af den for Byens Ve og
Vel u træ tte lig e Kong H ans ->2/ 9 1500,4) nemlig Løftet
om en Kronen tilhørende Jord ved Falslerbo i Skaane.
1 det 13. og 14. Aarh. havde den danske Handel sit Midt
punkt i det store Skaanemarked ved Skanør og Falslerbo.
Det var de uhyre Mængder af Sild, som dengang fangedes
i Øresund om Efteraaret, der gav Anledning til Markedet.
Utrolige Masser af Mennesker strømmede sammen der for
at fange og tilberede Silden. Indenlandske og fremmede
') Bodegæld var en Afgift af Boder i Land, der benyttedes af Fiskerne
eller af de Handlende paa Markederne.
-) Altsaa her igen den samme mærkelige Sammenstilling med Viborg,
som vi alt have lært at kende i Naadebrevet til Æbeltoft.
3) Hiib. Aktst. 1, 56.
V Hiib. Ak'St. 1, 89.
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Købmænd kom for at købe Sild, men medbragte tillige
Varer, som kunde sælges til andre. Der udvikledes i nogle
Maaneder et Liv her, som i visse Henseender kan sammen
lignes med det, der lindes paa Lofoten nutildags under
Torskefiskeriet. Flere Byer havde deres egne Jordstykker
ved Falslerbo, hvor de kunde opstille deres Boder. I det
15. Aarh. Slutning begyndte Silden at falde lidt mindre
rigeligt og tillige blev Handelen noget mere spredt, idet
enkelte Købstæder gik stærkt frem, deriblandt Aalborg.
Hvorvidt Aarhusianerne bar taget Del i Markedet under
dettes Blomstringstid, kan ikke siges, — Markedet i Aarhus
var dengang ophørt at have Betydning, — men del er vel
ikke rimeligt, at de har holdt sig tilbage, især da de
ansøger Kong Hans om at faa en særlig Plads til deres
Boder. Hermed er de imidlertid kommen for sent, idet
Skaanemarkedets Tilbagegang vel netop begynder i Tiden
om 1500. Paa denne Tid begyndte Sildefiskeriet i Lim
fjorden derimod at gaa frem. For dette vare Nibe og Køb
staden Dokkedal ') i Mov Sogn paa Vestsiden af Himmer
land Hovedsteder. I del 17. Aarh. var det ringere, men
bedrede sig igen. I 1052 udførtes der fra Aalborg 305
Skibsladninger. I sidste Halvdel af 18. Aarh. log Silde
fiskeriet meget af, og det svenske Fiskeri paa den anden
Side af Kattegat tog Opsving. Paa Grund af Fiskerierne
var Aalborg i del 17. Aarh. den største af Danmarks Byer
næst efter Hovedstaden. Naturligvis har Limfjordsfiskeriet
givet Anledning til Markeder i Fiskerlejerne, og at disse har
været besøgt af Aarhus Borgere, ses afen kgl. Dom af 1553.
Siriden drejede sig om, hvorvidt Aarhus og Randers Købmænd
kunde møde og handle paa Fiskerlejerne*2): »Moe Birk«
og »Hals Sogn,« hvilket Aalborgenserne mente stred mod
deres Eneret til Torv. Der bragles Enighed tilveje om, at
') Dokkedal havde 1560 baade Borgmester og Byfoged.
2) Jeg antager, at der ved Fiskerlejer ikke her forstaas Bysamfund af
Fiskere, men derimod Steder, hvor der holdtes Aarsmarkeder med
Fisk altsaa noget lignende som i ældre Tider ved Aarhus.
8*
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Aarhus og Randers maatte forsende deres Varer op til
nævnte Fiskerlejer mellem Fastelavns Søndag og 25 Marts,
men V a re rn e sk u ld e de la d e ligge stille og ingen
Forprang gøre med dem. E fte r 25. M arts m a atte de
saa h a n d le med dem in d til P in se d a g . Efter den Tid
maatte ingen Varer blive liggende der undtagen Salt og
Træ.
Efter denne Gennemgang af Byens Privilegier, ligefra
Kristoffer af Bayerns saakaldte Stadsret og til Aar 1500,
vil det ses, at de indeholdt kun faa væsentlige Bestem
melser, og at U d v ik lin g e n a f Byen e fte r al R im e
lig hed sk y ld e s m ere B orgernes egen V irken end
K o n g e rn es In d g rib e n . Det tør vel i det hele nok
antages, al det nærmest er de Friheder, d er ere hievne
b e strid te , som Byen har søgt at faa kongelig Konfirmation
paa, og ikke dem, som den ubestridt har været i Be
siddelse af fra Arilds Tid.
Vi ville nu vende tilbage til Tiden omkring 1200, da det
gamle Aarhus var omgivet af 3 Forstæder. Disse dannede
tilsammen med Borgen 4 Sogne. Vi har ganske vist ikke fuld
stændige Opgivelser om Sognene i Aarhus før Reforma
tionen, men dog nogle Antydninger. I Aarhusbogen nævnes
saaledes 1428 en Peder Pedersen, *) som var Sognepræst i
V or F ru e K irk eso g n . Da nuværende Vor Frue Kirke
i 1428 var Klosterkirke, maa hermed menes Brobjergs Frue
Kirke. Aar 1500 skøder Michel Benisen Kat til Henrik
Hemmingsen et Stykke Jord og Grund i Vor F ru e Sogn.
Et andet Sted2) nævnes Niels Jepsen, Præst; han boer i
en Gaard Sønden næst St. Laurentius Gaard i St. G ie
m ens Sogn. Nogle Aar førend 1426 drog Mikkel Rvbo
paa Prilgrimsfart3) paa »Vasteensvæg« o: til Vadstena. Han
drog ud sammen med Mikkel Nielsen, Præst i Høden ved
Vejle, Peder Købmand og Terkel Skrædder i Aarhus, Jes
') Script. VI, 504.
“) Script. VI, 510.
:>) Script. VI, 505.
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Pæder i Faddistorp og 2 Mænd fra Brabrand. Han dør i
Sverrig, og ovennævnte hans Kammerater bevidne, at det
var lians sidste Vilje, at lians halve Gaard i Aarhus i
St. O lafs Sogn skal tilfalde Kapitlet. 1432 lejer Thomas
Eshernsen, Bymand i Aars, af Borgmestre, Raadmænd og
Almue en Byens Jord liggende i St. O lafs Sogn for 20
Gr. Jordskyld. ’)
Her har vi jo de tre Sogne nævnte i 15. Aarh., og
der har dengang ikke været flere, end dem og St. C le
rne ns so g n , ti af et gammelt Skøde ses, at St. Olafs
Sogn strakte sig over i de vestlige Dele af Byen. Na
turligvis havde der været et Nikolaj Sogn, men Kirken
var bleven Klosterkirke og Sognet slaaet sammen med
St. Olafs Sogn. Disse Sogne har været overmaade smaa
omkring Aar 1200, maaske kun paa nogle Hundrede
Mennesker. Men dette var jo almindeligt; naar man hører
om den Mængde Kirker, som Roskilde og Viborg3) i hine
Tider siges at have haft, — og Byerne var dog næppe
meget større end Aarhus —, saa bliver Kirketallet i Aarhus
forholdsvis lille. Det var en forbavsende Mængde Kirker
der opførtes i de første Aarhundreder efter Kristendommens
Antagelse. Høvdinge, som havde Raad dertil og havde
været Goder, byggede ofte Kirker for at bevare deres
Høvdingskab. Præsterne sagde, at enhver beredte Plads i
Hindens Rige til saa mange, som kunde staa i den Kirke,
han hyggede. Skjalm Hvides Slægt opførte mange Kirker
paa deres Gaarde; men Kongerne ejede fremfor alle en
Mængde Kirker rundt om i Landet, hvoraf nogle lagdes
til Bispestolene eller Klostrene, medens andre forblev hos
Kongen. Tidligt opførtes ogsaa Kirker, der ikke vare en
enkelts Ejendom, men hele Menighedens, ligesom der ogsaa
byggedes baade Herreds- og Sysselskirker.
Da Biskop Svend døde 1191 forelaa der for hans
Efterfølger store Opgaver, hvis Udførelse ikke godt længer
') Kigsark. Top. Saml. Perg. Aarh. Nr. 14.
2) 1536 skal Roskilde have haft 12 Sognekirker foruden Domkirken
og Klosterkirkerne. — Viborg har haft mindst 16 Kirker.
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kunde opsættes. Det var Opførelsen af en Domkirke og
Dannelsen af et Kapitel. Efterfølgeren blev jo Peder Vogn
sen, som baade var knyttet til Aarhus By, fordi han
besad sto re Ej en do ni ni e i N æ rh e d e n , m a a s k e e n d 
også a in d e i B yen, og som tillig e stod Kongen og
Erkebiskop Absalon meget nær. I Aarhus havde der utvivl
somt begyndt at udvikle sig et Modsætningsforhold mellem
Kongens By, den indre befæstede Del, og Gejstlighedens
eller Biskoppens By, den imod Vest beliggende Del. Denne
Dualisme maatte ikke udvikle sig videre, Tyngdepunktet
maatte ligge i den gamle By, og der maatte linde en Sam
menslutning Sted mellem den og dens Forstæder. Det var
just i dette 13. Aarbundrede, at der begyndte at komme
en ny Institution frem i vore Købstæder, nemlig B aadet.
Vi ved jo saa overmaaade lidt om vore Købstæders
Styrelse før det 13. Aarbundrede, men der er ikke Grund
til at antage andet, end at vore Byer udviklede sig i det
hele og store omtrent som de tyske, men det maa dog
ogsaa erindres, at der var mere Laan end egentlig Efter
ligning, og at Forholdene, især den Omstændighed, at de
allerfleste af vore Byer laa ved Havet, maa have frembragt
Forskelligheder i Udviklingen. Det synes imidlertid som
der ved Siden af den kongelige Ombudsmand bar bestaaet
folkevalgte Oldermænd eller Seniorer eller Senatorer for
hver af de lire Fjerdinger eller Kvarterer, hvori vore Byer
plejede at være dette. Om det nu er disse Oldermænd,
der har dannet Baadet, eller om det er opstaaet ved Siden
af dem er ikke tydeligt. I Banders gamle Bysegl, der
forestiller to med hinanden forhandlende Personer, nævnes
Seniorerne. I Privilegier for Bibe 1252 og 1266 nævnes
Seniorer og Baadmænd (Consules) jævnsides. Bibe Byret
kender kun Baadmænd. For Aarhus Vedkommende kan
der ikke paavises noget Spor af Inddeling i Fjerdinger,
uagtet dog Baadet er opstaaet samtidigt med, al den
indre By og de tre Forstæder sluttede sig sammen. I
»Mandtallene« fra del 17. Aarli. findes der i Aarhus altid
tre Boder, kun undtagelsesvis lire, som man skulde vente.
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Samtidig med Raadets Opstaaen taber Ombudsmandens
Betydning sig. Naturligvis vedblev ban at være Dominer
paa Bytinget sammen med Borgerne, men eflerhaanden
som disses forskellige Ydelser samledes i en enkelt Skat,
Byskatlen, blev Ombudsmandens Vigtighed som Opkræver
af denne (Exactor) mindre, ban blev i Aarhus ikke engang
Modtager af denne Skat. I det 15. Aarh. gaar hans Navn
over til at blive »Byfoged«, og mange Byer (ik selv Lov
til at vælge ham.
Det oven omtalte Baad har vistnok i Beglen — i alt
Fald for Baadmændenes Vedkommende —, — udfyldt sig
selv. Om Valget fra Begyndelsen har været paa Livstid, ved vi
ikke, senere blev det dog hyppigst Tilfældet. Hele I n s t i t u 
tio n e n er v o k set op ved B y ern es egne V e d tæ g ter
og ik k e ved K ongebud. Det var en i høj Grad aristo
kratisk Styrelse, for største Delen bestaaende af Købmænd,
en naturlig Følge af, at Handelen efterbaanden blev Købstædernes vigtigste Erhverv. En sjælden Gang træffes der
en Haandværker i Baadet, som den ovenfor nævnte Mur
mester, men dette Erhverv betragtedes ligesom Stenhugge
riet og Guldsmederiet snarere som en Kunst end som
el Haandværk og behandledes med mere Hensyn. Uagtet
Haandværkerne saaledes synes tilsidesatte, var de dog
vistnok i Middelalderen langt bedre stillede i Aarhus og
de andre danske Byer, end i Tyskland, hvor de fra først
af betragtedes som ufri og ikke havde Borgerret. Den sidste
varede det længe, inden de, ofte først efter blodige Kampe,
lik Bet lil at erhverve. — Baadet (ik ogsaa efterbaanden en
dømmende Myndighed gennem Baadstueretten, der endog
kom til at slaa som en højere Instans end Bytinget. Naar
dette er sket, vides ikke, men det vist sket tidligt, ti man
begynder at bygge Baadhuse — ogsaa i Aarhus, — meget
snart efter Baadets Fremkomst.
Naturligvis maatte Baadet have sig en Formand, og denne
blev Borgmesteren (paa Latin : Proconsul). Vi ved ikke andet,
end al Borgmestrene opstod eflerhaanden og overtog denne
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største Del af Raadets Virksomhed. Først var der en,
senere to eller flere.
Samtidigt med Anlægel af Domkirken, antager jeg, at
man har begyndt paa at nedlægge i alt Fald den østlige
Del af Fæstningsværkerne. Kongen og Erkebispen tillagde
sikkert deres Værk med Hensyn til Havenes Sikring og
Frembringelse af Ro og Fred i Landet en større og varigere
Betydning, end det senere viste sig at have. Derfor ansaa
de vel disse Fæstningsværker for al kunne undværes. Me
dens Vedligeholdelsen af dem paalaa Borgerne, ansaas
Grunden for al være Kongens. Borgerne, som sagtens har
delt Troen paa, at man nu var sikker nok mod Overfald,
og som efter Sammenslutningen kunde ønske bedre Kom
munikation mellem den gamle og den nye Bys Dele, har
vel heller ikke haft noget mod Nedlæggelsen. Efter at de
fornødne Grunde vare erhvervede, kunde Domkirkens, Bispegaardens og Kapitelhusels Opførelse paabegyndes. En yder
ligere Følge af Sammensmeltningen var, al Forstæderne
som særlige Sogne lagdes ind under Domkapitlet.
Naturligvis er der megen Gætning i denne Fremstil
ling, men jo færre af de virkelige Kendsgerninger, der ere
opbevarede fra hin Tid, desto mere er man jo henvist til
Formodninger, som blot ikke maa være i Strid med de
enkelte foreliggende Fakta og naturligt kunne udledes af
det, som man bestemt ved er foregaaet tidligere.
Saavel den egentlige gamle By som Forstæderne have
naturligvis haft deres M ark fæ lle s s k a b . I den i Jordskyldhogen af 1562 og mange Gange senere brugte Ind
deling af H a v e rn e efter Beliggenheden »uden Mejlgade
(ikke uden Mejlgadesport!)«, »hos Teglgaarden«, »Sønden
Aaen«, »uden Stuesport«, »Munkeport« og »Vesterport«
synes der al ligge en Antydning af, at disse Haver have
henhørt til særlige Afdelinger af Byen, men forøvrigt er
det naturligvis umuligt at sige, hvilke Strækninger Byen
og hver enkelt af dens Forstæder har bemægtiget sig fra
først. Markfællesskabet har først her som andetsteds været
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ledet af bestemte F o r s ta n d e r e e lle r O ld e rm æ n d ,
men Byens Udvikling som Købstad med bestemte Fri
heder og Birkeret har imidlertid efterhaanden nødvendiggjort en Administration, der var forskellig fra de Bysam
funds, hvor Markens Drift var Hovedsagen. Om denne
Udvikling ved vi dog slet intet, hvad Aarhus angaar, og
vderst lidt, hvad de andre danske Byer angaar. I det 13.
Aarh. optræder der et Baad, hvis Medlemmer paa Latin
kaldes »cónsules«. Hvad de har heddet paa Dansk, ved
vi ikke. Da de andetsteds kaldes for »seniores«, har de
maaske heddet Oldermænd. »Cónsules« i Aarhus nævnes
første Gang i nogle Dokumenter fra 1284, 1299, 1304 og
1305 ’), uden at dog deres Navne eller Antal angives. Der
er andre Byer, hvor de nævnes langt tidligere, men det
kan jo være en Tilfældighed, al intet Dokument fra Aar
hus er opbevaret med deres Navn fra tidligere Tid. B o rg 
m es te re ( P ro c ó n s u le s ) nævnes, saavidt jeg kan se, i
Aarhus første Gang 1404 (Peder Winman og Jes Brun),
1438 (Magnus Nielsen) og 1440 (Peder Skytte og Johannes
Hvilssen).
De Oplysninger, som vi faa om Aarhus gennem K ong
V a ld e m a rs J o r d e bog ere yderst faa. I »Skattelisten«
fra 1231 nævnes under Hasløgherred: »Af Arus 12 Mk. for
Leding foruden Fogedafgift«.3) Dernæst nævnes Arus under
»Koqunglef«, det vil sige som Kronens Ejendom. O. Nielsen
har i sin Udgave af Jordebogen ment, at dette sidste blot
refererer sig til »Kongsgaarden i Aarhus«, men der har
aldrig været nogen Kongsgaard her, hele Byen Aarhus har
saa vidt man kan skønne altid ligget under Kronen. Kong
Valdemars Jordebog nævner endelig under Indtægtslisten:
»Af Horsens og Aarhus 80 Mk. for Fritagelse for Leding«.
Da der andetsteds staar, at Aarhus betaler 12 Mk. for Le
ding og Horsens 60 Mk. i Pendinge, slemmer dette ikke.
1) Script. VI, 415, 416, 418.
2) »Leding« betyder de Penge, der betaltes for at være fri for Udskriv
ning. »Fogedafgift« er de af Kongens Foged opkrævede kongelige
Skatter og andre Pengeindtægter.
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Hvorledes Markfællesskabet var organiseret her i Aarhus
i den tidliger Middelalder, ved vi ikke noget om. I Lands
byerne var det ellers Skik, at hver Deltager skulde have
sin Andel i Marken og i Fælleden samt sin T o fte , o: den
indhegnede Grund, hvorpaa Huset stod, og hvor der til
lige gerne var en Kaalgaard eller en Bi- eller Abildhave.
Efterhaanden som Bebyggelsen af Byen blev tættere
og Gaardene, paa Grund af de Fordringer, som Handelen
stillede, blev mere omfangsrige, blev der ikke Plads i Byen
til de nødvendige Kaalgaarde. Saa fik Grundejerne hver
tildelt »en Have« udenfor Byen1) Jeg ved vel, at Ordet
»Have« dengang hyppigst brugtes om indhegnede K o rn 
haver, men de Haver, som Jordskyldbogen af 1562 •om
taler, maatte, efter hvad jeg tidligere har paavist (jvnlr.
5. 194) være saa smaa, at de vare ganske uden Betydning
for Korndyrkning. Det er naturligvis ogsaa de Kaal- og
Abildgaarde, der omtales 1485 (S. 172). U d e n fo r Byen
n æ v n e r J o r d s k y 1d b o g e n 2 2 4 H ave r. Heraf angives
6, som ligge udenfor Vesterport paa »Mølledæmningen«, al
være nye, og en sammesteds atvære »Kirkens« (formodent
lig Frue Kirkes). Der er Spor til, at man allerede den
gang har begyndt at handle med disse Haver, idet der
flere Steder siges at »to Haver ere gjorte til en«. I Møl
lens Historie har jeg vist, hvorledes Haverne efterhaanden
kunde sammenkøbes til større Tofter. I Byens Arkiv lindes
en Kvittering fra 1536 for en Sølvskat, som skulde udgives
saaledes, at hver 20 bosiddende Borgere skulde give 80 Lod
Sølv. I denne Kvittering siger Oberst Juel, som modtog Pen
gene, at Aar 1536 St. Hansaften vare Borgmestrene Mogens
Lauritsen og Mikkel Jensen hos ham og beregnede og over
lagde, a t d e re s M e d b o rg e re v a re 225 b o s id d e n d e
B orgere«. Tager man nu i Betænkning, at dette Antal
næppe kan være steget meget mellem 1536 og 1562, svarer
’) I Jordskyldbogen af 1562 nævnes udenfor Mejlgade »Laurits Fogs
Have til den Gaard paa Mejlgade«.
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det mærkværdig godt til del Antal af 224 Haver, som op
gives i Jordskyldbogen. ’) Jeg har allerede tidligere om
talt, at det synes, som a lle Haver have helalt Jordskyld
i 1562. Hvis nu Haverne ere traadte i Stedet for Tof
terne, som efter gammel Skik altid har Skatten, bliver
Jordskylden af Haverne del samme som den gamle Tofte
gæld. Hvis denne Belraglningsmaade er rigtig, har der
allsaa været en Tid, h v o r d e r er b le ven b e ta l t J o rd s k y ld til B yen a f al G r u n d h e s i d d e 1s e in d e n f o r
d e n s O m ra a d e. Denne Jordskyld er erstattet med en
Skyld paa Haverne. Men senere er der paalagl enkelte af
Grundene, som vare overladte af Kongen til Byen, en ny
Jordskyld. At B o rg e rn e im i d l e r t i d , e f te r a t d e r i
17. A a rh u n d re d e v a r b le v e n in d f ø r t nye G ru n d 
s k a tte r , v æ g re d e sig ved at b e ta le d e n n e g am le
J o r d s k y ld til B yen, fre m g å a r af Kæm n e r re g n 
sk a b e rn e . Der dreves Handel med de gamle Haver, og
i 1661 var deres Antal paa Grund af Sammenlægning svun
den ind til c. 160, og i T id e n s L øb b e g y n d te m an
o g saa at b ru g e B e n æ v n e ls e n » T o fter« o ni dem.
Hvad der kan tale imod ovennævnte Fremstilling er
følgende. Der er i Jordskyldsbogen nævnt en stor Mængde
Borgere, som ikke ses at have haft Haver. Der er jo
imidlertid intet ivejen for at antage, at ikke a lle Tofterne
i Byen ere erstattede med Haver; det vilde vel endogsaa være
urimeligt at tro, at Bebyggelsen skulde være saa stor, at alle
Kaalgaarde og Abi Idhaver inde i Byen vare forsvundne, og
dette strider jo imod, hvad vi ved andetsteds fra. Der er
nu tillige c. 40 Borgere, som skulde betale baade af Haver
og af Grunde inde i Byen. Der har dog vistnok dengang
som senere vieret Borgere, der ejede mere end een Ejen
dom. Uklart er det naturligvis, efter hvilke Principper
Toftehaverne ere Hyllede, men jeg tror dog, at jeg er paa
rette Spor. Naar de andre gamle Købslæders Arkiver en*) Der betaltes ogsaa Jordskyld af nogle enkelte Haver inde i Byen.
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gang blive rigtig undersøgte, vil maaske Sagen blive bedre
opklaret.
Del vilde være helt urimeligt at antage, at der i Middel
alderen slet ikke skulde være dyrket Korn i Bymarken.
Men denne Korndyrkning bar været meget indskrænket, og
Vorregaards Mark skænkes 1542 udtrykkelig til B yens
F æ g a n g s Uddrift og Forbedring. Grundejerne vare kun
undtagelsesvis rene Avlsbrugere, Handel og Haandværk var
Hovedbeskæftigelsen. Kirkehistorikeren Holger Børdam har
i Kirkeh. Saml. 3. Række 5. Bd. fremdraget et gammelt
Brev, der lyder saaledes:
>Vi, Borgmester, Itaad og Menighed i Aarhus gør vitterltgt .med
dette vort aabne Brev, at vi nu liave handlet og talt med værdige Fader
med Gud, Hr. Ove Bilde, Biskop i Aarhus, og hans hæderlige Kapitel
om Aarhus Mark at bruge med Plov og Kornsæd til Byg og Havre for
den store Trang, Dyrtid. Armod og Fattigdom, som den menige Mand
nu overgaar i mange Maader. Da haver vi det saa samtykt paa begge
Sider a t sam m e M ark maa og sk al b ru g es med Plov og K orn
sæd om V aaren enist paa nogen Tid at forsøge, om det kan komme
Borgerne og Menigheden til Nytte og Gavn. Dog skal denne vores Sam
tykke og Forsøgelse ikke have nogen Magt til at forkrænke nogen af de
Breve, Ret eller Rettighed, som findes kan paa Kapitels eller Byens
Vegne eller i nogen Maade dermed fortrænge værdige Faders I.adegaards
Mark; ikke heller udstykkes noget Skel med Grøft om den ganske Mark,
i den Brugelse skal forsøges, foruden Vilje og Venskab mellem begge
Parter; og Forte og Adelveje skal udlægges til Ladegaard og andetsteds,
den menige By til Nytte og Gavn. Til Vidnesbyrd have vi ladet hænge
vor Stads Indsegl neden for dette vort aabne Brev. Skrevet og givet i
Aarbus Palme Søndag Aar efter Christi Fødsel 1531«.

Eller al Dronning Margrele havde fastsat Grænserne
for Bymarken, udbrød der jo liere Gange nye Stridigbeder,
som stundom synes fremkomne ved, at de gejstlige fo r
s ø g te at d y rk e Sæd i den Del af Bymarken, der laa
oj) ad Ladegaardens o: V o r r e g a a r d s M ark. En Tid
har jo endogsaa Byen været helt fortrængt fra disse Egne,
som vi saa af Kristoffer af Bayerns Fastsættelse af Græn
serne for Byfreden 1441 (S. 335). Da blev Byen ved d e n s
s to r e V e lg ø re r K ong H a n s ’ L aa s e b re v af 1490
(S. 174) genindsat i sit gamle Territorium. Den Baggrund,
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der har været for disse gamle agrariske Stridigheder, har
maaske, naar alt kommer til alt, været den gamle Strid,
som alt rasede paa Kains og Ahels Tid, S tr id e n m el
lem A g e rb ru g og K væ gavl.
Da Varepriserne i Europa steg saa betydeligt i det
16. Aarh. paa Grund af den store Mængde ædle Metaller,
der indførtes fra det nyopdagede Amerika, synes Aars
Almue under den »store Trang, Dyrtid, Armod og Fattig
dom« at være kommen i Tanker om, at det kunde betale
sig at udvide Opdyrkningen af Bymarken. De gamle
Overenskomster med Gejstligheden har imidlertid været i
Vejen, og først efter længere Forhandling er man kommen
til Enighed. Det var jo nemlig i sin Tid fastslaaet, at
ingen Del af Bymarken mere maatle in d h e g n e s til For
del for enkelte. Naar man nu vilde til at dyrke Vaarsæd,
maatle der dog være Indhegning i alt Fald om Sommeren,
og delle kunde ikke ske uden »Vilje og Venskab mellem
begge Parter«. Ligeledes maatle naturligvis ikke Vejen ud
til Ladegaarden forstyrres, og Anlæg af bestemte Forter
blev nødvendig, naar Marken ophørte at være Fælled.
Om Marken allerede dengang er bleven delt i to
Vange og rebet, har vi ingen Efterretning om, i ethvert
Tilfælde er det sket i sidste Tredjedel af 16. Aarh.
O v e rg a n g e n til S æ d d v r k n i n g er i V irk e lig li e d p n en a f de v ig tig s te B e g iv e n h e d e r i A a rh u s
Bys indre H isto rie. Kun Skade, at vi ved saa lidt om den!
Mon del ikke skulde være paa denne Tid, at man
har ryddet den Skov, der laa paa Oldjorden? Maaske
Navnet »Oldjorden« ikke er saa fremmed for »Olden«, og
i ethvert Tilfælde antyder Navnet »Histrud«, at der er
ryddet Skov, maaske til en Hestehave. Oldjorden blev jo
aldrig rebet og det var netop saaledes, at man plejede at
forholde sig med ryddede Skovstykker.
Jeg har tidligere udtalt Tvivl om Rigtigheden af den
gamle Tradition om, al de 276 Gaardsavl, der dannedes
ved Markens Rebning i Slutningen af 16. Aarh. kun er til
delt G a ard e n e . Denne Tvivl bestyrkes ved Undersøgelsen
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af en opbevaret Taxering af Byens Ejendomme i Aaret
1661.*) Det ses af denne, at i dette Aar er der endnu
kun overmaade faa Ejendomme i Byen, som have mere
end et tilliggende Gaardsavl. Handelen med Gaardsavlene,
hvorved liere og tiere samledes paa enkelte Hænder, var
altsaa ikke endnu ret begyndt, og vi har derfor her et nogen
lunde korrekt Billede af, hvorledes de oprindeligt vare for
delte. Ejendommene deles i »Gaarde« (med Port og Gade
dør), »Huse« (med Gadedør, men uden Port) og »Boder«
(med ganske faa Fag). Af G a ard e fin d e s d e r nu i
o v e n n æ v n te T a k s a tio n k u n a n f ø r t 170. Af disse
er der kun 12, som have mere end et Gaardsavl2). D er
im o d n æ v n e s d e r i a lt 23 7 G a a rd s a v l. Det,‘der
mangler i 270, Tallet paa de Gaardsavl, hvori Bymarken
oprindelig er delt, maa vel antages at være paa udenbys
Hænder eller skænket til Kirkerne eller Hospitalet. Af de
237 Gaardsavl ligge nu en s to r M æ ngde til H u se e lle r
R æ k k e r a f B oder. At antage, at disses Plads altid tid
ligere har været optaget af Gaarde, forekommer mig lidet
rimeligt, naar man erindrer, hvor haardnakket man i hine
Tider holdt paa Gaardene, som ikke maatte deles, og som
skulde genopføres som Gaarde, naar de vare forfaldne.
Der bliver næppe andet for end at antage, at man op
rindelig ogsaa har tillagt andre Ejendomme end Gaardene
et Gaardsavl. Saavidt jeg ved, eksisterer de ældste Vang
bøger, hvoraf man kunde hente gode Oplysninger om disse
Forhold, ikke mere.
Jeg skal efter Taksationen give en Oversigt over, hvilke
Gader der fandtes i Byen dengang, og hvorledes deres Be
byggelse kan antages at have været i Midten af 17. Aarh.
Kannikegade (o: Kannikegade og
Skolegade)...................................havde
Mejlgade...........................................
»

Gaarde.

Gaardsavl.

4
40

2*/3
59*/3

>) Rigsark. Taxering til Matrikulens Indretning i nogle jyske Køb
stæder.
2) Anders Lydichsens Gaard paa Mejlgade er den eneste, der har 4.
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Gaarde.

Fægvden.....................................
Studsgade ...................................
Graven ........................................
Badstuegade ................................
Im m ervad...................................
Ved A a e n ...................................
Over den nye B r o ....................
Fiskergaden ................................ . .
B robjerg.....................................
Vestergade................................... . .
M øllestien...................................
Bag K losteret.............................
Guldsmedgade.............................
V olden........................................ . .
Torvegade (a: Store Torv)

»

»
»

2
8
4
3
9
0
1
2
25
30
2
13
10
4
13
170

Gaardsavl.

2
14*/2
6
4*/2
6
0
0
9
41
36*/3
2
16
16
7
15
237'/2

Den gomle Borgerskabsbog.
Ved at ordne Aarhus Bys Arkiv for noget over GO Aar
siden fandt man henslængt i en Krog blandt nogle uvigtige
Sager en gammel Fortegnelse over alle dem, der havde
laget Borgerskab i Aarhus fra Aaret 1470 til Aar 1673.
Denne gamle Protokol, som nu hører til de mærkeligste
Sager i Byens Arkiv, er i halvt Folioformat og indbunden
i Pergament. Indbindingen er skel, efter al Protokollen
var skreven færdig, jeg har i el Kæmnerregnskab fra 1G7G
fundet en Notits derom, Indbindingen kostede 3 Kroner.
Den indeholder over 400 Blade, paa hvilke benved 4000
Navne paa dem, der i disse Aar have laget Borgerskab,
ere opførte. 203 Aar er en lang Tid at bevare en Proto
kol, og en gammel Borgmester, formodentlig Jørgen Juel,
har ogsaa i Slutningen af Bogen under 12. Jan. 1673 skre
vet med egen Haand: Dermet er denne Borgerskabsz-Boeg
slutted, huor udi er nedskrelluen Aarhuusz Bvesz Borgere
fraa Anno 1470 och till Aaritz Udgang 1673. Er — 203
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Aar. Och anfangen 1(574 udi en ny Borgerskabsz Boeg
dennein at indskriffue, som Borgere ere och Borgerskab
langer. Gud were alene Pris og Ære, Amen«. Man var
ikke sentimental i hine Tider lige over for del antike,
men den gamle Bog har dog formaaet al indgyde en vis
Respekt. Det var ligesom Samfundets Aandedræt, der
aahenbarede sig her, ligefra 1470 »the som horgher wordhe:
Oluff OlulTszen, Peder Hasle, Peder Mallermisler, OlulTErichszen o. s. v.« og til Johan Hanessen, Kobbersmed,
der lik sit Borgerskab 31. Juli 1(573 og gjorde sin borger
lig Ed, »achter sig alf bemeldte Kobbersmidhandtwerck
al ernære, Eorløfftesmand Jensz OlulTszen Skredder och
Hans Michelsen Hatmager, Borgere ihd.« gaar frem "den
lange Række af borgerlig Virksomhed, Drift og Arbejdsom
hed, der i over 200 Aar været Betingelsen for Byens Liv
og Vækst. Nogle enkelte Blade, fyldte med Bemærkninger,
som snarest tilhøre Bytinget, ere vistnok indbundne i
Borgerskabsbogen ved en Fejltagelse, Beimvrkningerne bar
absolut intet at gøre med Borgerskabet, som f. Eks. al i
1541 blev nogle Skippere adspurgte paa Raadstuen, om der
var noget Kød eller Honning i det Skib, hvormed de sejlede
til Lübeck. De svor ved oprakte Fingre, at der ikke var
indskibet Kød eller Honning med dem til Lübeck.
Formelen, hvorunder Borgerskabet indføres, bar natur
ligvis i et saa langt Tidsrum været temmelig forskellig. I
de første Aar anføres, som ovenfor kan ses, blot Navnet og
det ofte stærkt forkortet. I Stedet for Peder skrives blot
el ]) med en Streg igennem, en Betegnelse, som forresten
ogsaa bruges i det 1(5. Aarb. Endelsen — en antydes ved
en lille Tøddel osv. Saa begynder man at gøre Tilføjelser
f. Eks. »Tbamis Hanszen er Borgher« eller »Jensz Jens
zen Samsing er Borgher, for ban stor i Udbodet« o: ban
er Soldat.
1478 begynder man at anføre Betalingen f. Eks.
»Adam j marck och er Borgher«. »Ätzer Jenszen er
Borgher ij March otte ß strax oc XXIIII ß in fferia Olavi«.
Dette at ikke bele Summen blev betalt straks, gentindes
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stadig ogsaa i senere Tider. Ligeledes det, al den der var i
Udbud, 3: ude i Kongens Tjeneste, fik sit Borgerskab gratis.
Hvorfor iøvrigt Adam skal betale 1 Mark, Adser Jensen
derimod 2 Mark og Peter Skrædder kun 12 /? ved man
ikke, der er ikke saa lidt Vilkaarliglied til Stede ved Ansæt
telsen af Summen. »Mathis Winter er Borgher, XXIIII ft, fri
for wech ’) og utbod tben Stund ban tjener Niels SkritTuer«.
Indrømmelser maaske gjorte efter en eller anden Stor
mands Ønske! Man begynder at føje til, hvilken By Bor
gerne er fra: »Jensz Skrædder atT Bvngkloster«, »Seueren
Anderssen er Borgher, Gryndw (a: Grenaa)«. Ligeledes til
føjes stundom Haandværket. Jens Skredder eller OlutT
Swerdffeyer er maaske blot et Navn, mens Jensz Pedersen
Werkmesler, OlutT Matssen Tymmerman, »Michel Pedersen
er Borgher Tymmerman« betegne uden Tvivl Haandvær
ket. Anno Domini MDLXXIII die beati tome apostoli
tha worlh S taffen S am psingh Borgher oc skal gitTue ij
Mark til Borgherskab, Item oc ther til j liibsk Mark hwertli
Aar for all tynge vlhen wor Ffrwe Penning oc for Forskodh
all' hans Gardh«. Ved »Forskud« af Gaarden forstaas en
Afgift til Byen for Beboelse, -) men hvad er »vor Frue
Penning«? I ethvert Fald synes Staffen Samsing at have
gaaet paa Akkord med Byen om at være fri for Udbud og
visse andre Skaller mod at betale 1 Mark liibsk hvert
Aar, et Forhold, som der vist ikke ellers kendes noget
Sidestykke til. Nogle Aar senere bliver J e n s S k r iv e r
enig med Borgmeslere og Baad om, at han skal give Byen
hvert Aar 1 Mark for alle Tynger, »saa længe han er
Foged« og siden gøre eller hans Formue som andre Bor
gere. 148(5 bliver Anders Kok Borger og skal give 1 Mark
og dermed være fri for al Udgift, men saa skal ban rede
Formodentlig »Vagt«.
2) V. Christensen, Dansk Statsforvaltning S. 587. I Aarhus opkræve
des Forskudsskat endnu 1668. I Kæmnerregnskabet for 1671 staar,
at »Rodemesteren har intet af Forskudsskatten kunnet opdrive«.
Det er gaaet med denne Skat som med Jordskylden, Rorgerne har
anset dem for bortfaldne efter Grundskattens Indførelse.
Blade a f A arhus Historie. II.
9
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Fastelavnskost ') for Raad og for Raadmænd, hvis de til
sige ham 24 Dage før Kosten. Dog skal han udrede »Vekt«
(a: Vagt) og vor Frue Penninge. Den Vagt her er Tale
om er Byens Nattevagt, som dengang gik paa Tur mellem
Borgerne og vistnok var et besværligt Omhud. »Frue
Pendinge« har formodentlig været den aarlige Bvskat, som
i ovennævnte Tilfælde skilles fra Forskudel.
Den kgl. Skat skulde betales til Martini (Mortensdag),
og inden den Tid maatte altsaa Byskallen være opkrævet.
Overmande hyppigt betalte den nye Borger med Ar
bejde. Vi har allerede ovenfor set Eksempel med Anders
Kok, som skal koge for Raadet ved Fastelavnsgildel. 1483
skal P e d e r G la rm e ste r give Byen seks Glarvinduer, 'for
modentlig til Raadhuset. Man brugte altsaa Rudeglas den
gang. 1504 bliver N iels P eersen Borger »og skal give 2Tylter Bord til Byen«. Stundom sluttes der en hel Kontrakt
med Ansøgeren. Saaledes skal 1484 H erm an G uldsm ed
leje et Lokale af Byen, — maaske Byen havde et Stadsværksted for bedre al føre Kontrol med Guldsmeden, —
og give 6 Mark i Husleje og en eller anden Smed skal
han give 2 Tdr. 01 aarlig. Jeg ved ikke, hvad det er fol
en Smed, men i 1485 paalægges det ogsaa Nis T a m is 
sen al give »Smeden« 2 Tdr. 01 om Aaret. 1488 skal
H e n n in g Ked el m a g e r gøre for 1 Mark Arbejde for
Byen, »naar Behov gøres«. O lu f G u ld sm e d skal 1485
give Byen 24 (i om Aaret, holde Vagt for 2 Grot, -’)
betale Vor Frue Pending og 1 Td. Øl til Smeden. Saa
skal han være fri for alt, dog ikke for Bidrag til del Nathold, som Kongen skulde have, naar han kom til Byen
del første Aar derefter. Samme Aar skal J e s P e d e rs e n
Nam have Sønderport (i Leje) og give (i ft til Byen halvaarlig. Han skal ogsaa »løbe for Byen«; i hine Tider,
hvor der ingen Post gik, maatte man altid have en Mand
parat til, naar del gjordes nødigt, al bringe Breve til Naho*) a : koge ved Fastelavnsgildet.
-) a: saa megen Vagt, som han kunde loskobe sig for med 2 Grot.
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byerne og desl. Del skulde Jens Nam dog have særlig
Betaling for. — Alle de nye Borgere som paatog sig Leding,
fik Borgerskabet gratis. I 1489 er der liere, der skal til
Gulland, og de faar endda visse Alen Klæde, og »fri
Kejse«.
Udlændinge søgte sjeldent Borgerskab i hine ældre Tider,
og der blev vistnok ogsaa lagt dem Hindringer i Vejen.
Da B1a s i u s f r a Vis m a r 1594 skal have Borgerskab,
maa ban baade sværge og love, at hau inden Aar og Dag
skal gifte sig med en Dannemands Datter, »bo med os
som en Dannemand« og »give Penge ud til Fastelavn«,
del sidste formodentlig Bidraget til lians Gilde eller Lav.
Delte at gifte sig med en af Byens Døtre har allerede den
gang været en god Hjælp til at faa Borgerskab. »1489:
O lu ff J e n s e n er Borger. 2 Mark. Ane E sk i lsd a t te r
med«, eller »1594: S vend N ie lse n Sudersvend (a: Skomagersv.), som skal have N ie ls K ø b m a n d s Søster. 29
/i for lians Borgerskab, naar paaerkes« eller 1519: P. A li
d e ls e n , som fik K irs te n O lu fl's nør i Byen. 1 Mark
Borgerskab«. I sidste Tilfælde er det altsaa ovenikøbet
en Enke, ban vil forsørge, derfor slipper ban maaske med
1 Mark, medens Svend Nielsen maa af med 29 (i.
Hvor er Borgerskabspengene bleven af i Middelalde
ren? Et Sted slaar der »1522: Da blev Friis Borger og
skal. give »Igilde« »eller 3 Mark«. Det kunde maaske
lyde paa, al Pengene kom Gilderne eller Lavene tilgode.
Senere, eller Gilders og Lavs Ophævelse, er de tilfaldet
Byen. Dog herom senere.
Kavlionister begynder senere al optræde almindeligt,
foreløbig dog kun enkeltvis. »1527: Da blev P o u l P a r is
Skomager Borger og skal give en Gylden (o: 3 Mark). Mogens
Laurssen Borgmester pro eo lide jussil(a: indeslaar for ham«).
I Aarel 1539 slaar der liere Gange, at en eller anden
»lovede« for den nye Borger, at ban skulde betale Borgeskabspeugene inden en vis Tidsfrist. »1539: A n d e rs
N ie lse n blev Borger og skal give 15 Mark og en Tønde
lyskØl. K n u t K n u ls e n lovede, at lian skal betale ved
9*
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Set. Olufs Dag«, eller »1530: S ø re n U ssen blev Borger
Skomager og skal give 15 Mark, B e rte l S k e rp lovede at
betale til Set. Michel«. I dette Aar og nogle følgende for
langes 15 Mark for Borgerskabet, mens det tidligere kun
var 1—3 Mark. Dette er maaske en Følge af Tidens
urolige Forhold og Møntens Forringelse. 1 1538 forlanges
Pengene udbetalt »udi runde Firskillinger«, allsaa ikke i
klippet Mønt.
Endnu i 1526 er Formularen meget simpel f. Eks.
»Eodem anno tha bleff H e n rie h B a r s k e r Borger oeh
skal giffue en Gvllend eller 111 Marehe till Marlini«. »1531
Torsdagen nesl for Seti Pethers Dag ad vineula tha bleff
A n d e rs z N i e 1s z e n M ø r e h i Borgher oeh skall gitfue' 111
March«. Omtrent ved Reformationstiden begynder man
at føje til den nye Borgers Navn hvor han er født
og hvor han har tjent i Byen samt hvem han har tjent.
F. Eks. »1539 blelf P o u e ll P e r s z e n 1) Borger som tient
Rasmus Franlsen. Item blev P e te r P al lis e n Borger,
som tiente Knutt Galthen«. »1537: Lølfuerdagen nest for
Seuerini blelf Mas J e n s z e n Borger, som tient Provsten
aff Tuilum Closter«. »1537 blev L as Fog Borger, skal
gilfue XV March att Paasehe nest tilkommende, pro eo
Knutt Galthen«. »1539 bleff S e u e rin M ich el sen Bor
ger, som tienthe Peder Nielszen Sehomager ved Munkeportt«. »1542: Die seti Pelri et Pauli apost. blelf B a s tia n
van E r f o r t Borger«. 1540: P eter M iehelsen, som tjente
T ove. 1544. N iels M iehelsen, som tjente Tove. Ganske
vist træffes den egentlige Bestemmelse om Tjenesteforholdet
først i Aaret 1550 27/jo, da 2 4 B o rg e re med B o rg m e ste re
og R a a d m æ n d vedtog, al enhver, der vilde blive Bor
ger skulde først tjene en Mand og Borger her i Byen i tre
samfulde Aar. I Almindelighed skulde der dengang betales
6 Daler til B yen for Borgerskabet,men hvis Manden ikke
har tjent i Byen, er formuende eller »fanger et Giflermaal
') Mon det er den Poul Piersen, som byggede en Del af den »Bechske
Gaard« ?
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lier«, da skal Borgmestere og Raad kunne paalægge ham
en højere Betaling, som straks skal erlægges. Det synes,
som der har været en Mangel ved den Maade, hvorpaa
denne Bestemmelse er lagen, ti Aaret efter, 1551 21/a,
samtykke a n d re 24 B o rg e re m ed m e n ig e B o rg e re og
A1m u e, som da til Stede vare paa Aarhus Raadhus, i de
samme Bestemmelser. — Det har dog vist forholdt sig med
dem som med saa mange andre, al de eflerhaanden har
dannet sig som en Praxis, inden de lovformelig er fastslaaede som Vedtægter.
I Aaret 1540, »Torsdagen næst efter Nat. Mar. s v o r
Rasm us M a ts e n B o rg e re d , ligesaa SeverinTøchsen, Las
Olufsen, Jens Skrædder, Saxi Jostsen, Severen Snedker.
Lørdagen næst efter svor Poul Brødt, Simen Skrædder,
Peder Saxi, Rasmus Severensen Skrædder, Jens Michelsen
Laus Gregersen, Peder Nielsen Skomager paa Graven, Knut
Buggi, Rasmus Ibsen, Laus Lassen, Jens Broberg, Torchel
Pedersen, Hans Michelsen«. Denne B o rg e re d er ikke
tidligere omtalt, og dette at saa mange Borgere, som for
længst synes at have taget Borgerskab, paa engang aflægge
Ed, kunde synes at vidne om, at den først nu er indført.
Det synes mig dog utroligt, at man i Middelalderen, hvor
der blev svoret ved alle mulige Lejligheder, ikke skulde
have krævet Borgered. Jeg antager snarere, at Borgereden
1540. har faaet el nyt Indhold. Samme Aar anføres, »at
Løverdagen næst efter Nat. Mar. (altsaa samme Dag, som de
mange andre svor Bogered) blev M ich el J e n s e n Smed
Borger, som kom af Hummelure og skal give 15 March at
betale til Martini næstkommende. Pro eo Jacob Knudsen,
og at h a n s k a l f ly tte h id til B yen m ed d e t f ø r s te
og bo i B yen og s k a tte og s k y ld e m ed s in e M ed
b o rg e re ; og om der kommer Udbud paa, da skal han
h o ld e en fø r K arl i s it S te d , naar hannem tilsiges.«
Jeg antager, at det anførte, som senere kommer igen mang
foldige Steder som den nye Borgers Løfte, i Virkeligheden
er den nyindførte Borgered eller i alt Fald en Del af den.
Allerede ved Markfællesskaberne var det en Betingelse for
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Optagelse, at man havde H us og A rne (»Røg«) in d e n f o r
M ark en . Disse Bestemmelser er naturligen overførte paa
Borgerfællesskaberne i Byerne, hvor del altsaa forlangles
af den, der vilde være Borger, at han byggede og boede
i Byen. Det kunde synes at være noget selvfølgeligt, men
del maa vel erindres, al Fremmede, Borgere i andre Byer,
Herremænd paa Landet nok stundom kunde se deres Reg
ning ved at lade sig gøre til Borgere i en By. Den nye
Borger fik Del i Byens Privilegier og Beskyttelse samt i
den fælles Mark, til Gengæld maalle han naturligvis be
tale sin Del af Skatterne og gøre den Leding, som var
nødvendig. Fra Aar 1540 optræder ogsaa til Stadighed
først en, senere altid to »Forlovere«, formodentlig Mededsmænd, saaledes som det jo var vderst almindeligt i Datidens
Retsbrug.
1553: Sabbath næst før Fastelavn blev P e d e r K nutzso n Borger, født udi Tvenstrup, og gav straks sex Daler;
pro eo Jep Grorsen og Jens Pedersen udi lige Maade som
foreskreven stander, at han skal holde Hus og Hjem og
Kongelige Tynge efter sin Formue, og betale hver Mand
vel, som køber og handler med (ham) udi tre næst tilkom
mende Aar etc. — Her kommer altsaa noget nyt frem angaaende Redelighed i Handel, men hvorfor det kun skal gælde
i 3 Aar, kan jeg ikke give nogen Grund til. I 1552 bliver H an s
R oll'ue »van F r a n c k fø rd t« , Sadelmager, Borger, og gav
3 Daler til Borgerskabet, »og hvis han ikke betaler Hvermand,
som han køber og bandler med og skikker sig tilbørlig, da
skal ban være hans Borgerskab kvit igen etc.«, Det synes
nu engang, som man ikke havde stor Tillid til disse Ud
lændinge, hvad der maaske ogsaa var rimeligt nok.
I 1552 hedder det: «K nud H a tte m a g e r blev Borger
og gav 6 March Danske og bepliglede sig, hvis nogen kom
mer og kierer (o: klager) paa hannem for Gieid eller an
det, og han ikke vil piigle ret for sig, da skal han rømme
Byen inden 6 Uger derefter etc.«. Dette er vel kun en
Variant paa det, at Borgeren skal købe og bandle vel.
Forpligtelsen varieres i del hele taget paa mange Maader.
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I 15G4 indestaa Forloverne for al Borgerne »skal holde
Vaaning i Aarhus eller hygge en Bod og holde aaben
Dør«.
I 1519 blev R a sm u s J u e l l Borger (Skolemester), han
var fødl i Alslev, han maalte love »ikke al drage af By
uden Borgmesters og Raads Samtykke«.
Hvortil bleve Borgerskabspengene anvendte? Herom
gives for det 1G. Aarhundredes Vedkommende vderst faa
Oplysninger. 1525 faar en Borger sil Borgerskab tilgiven
af Borgmester og Raad«. Da disse altsaa havde Myndighed
til at eftergive Pengene, maa disse vel ellers være komne Byen
tilgode. I 1520 nævnes en Gang den kongelige Byskriver
som tilstedeværende. Men o m tr e n t fra B e g y n d e ls e n
a f d e l 17. A a r h u u d r e d e n æ v n e s fo r h v e r t A ar
hvem d e r er K æ m ner, og de nye Borgere sige at »have
stillet ham tilfreds« ved Betalingen. Muligvis har By
skriveren ført Protokollen, der i en Række af Aar er
skrevet med samme Haandskrift, men Kæmneren har vist
nok ved sin Emhedsliltrædelse selv indført denne, eller
i alt Fald dikteret den, ellers vilde det vel næppe hedde
saa højtideligt som f. Eks i 160G: »Den 22. Febr. blev
Johan Andersen af Borgmester, Raad og menige Borger
skab udkieret her paa Aarhus Raadhus til at være Byens
Kæmner«. Ifølge Borgerskabsbogens Angivelser blev Kæm
neren i første Halvdel af 17. Aarh. valgt i Februar og tiltraadte 1. Marts. *) Kæmnerregnskaberne og Bogerskabsbogen fra Aarbundredets sidste Halvdel tyde paa, at ban
senere er tiltraadt til Nytaar. — Sammenholder man Bor
gerskabsbogen og Kæmnerregnskaberne synes dog kun Halv
delen af Pengene al være indgaaede i Kæmnerens Kasse;
hvor blev den anden Halvdel af?
I det 17. Aarbundrede antage Tilførslerne efterhaanden mere og mere en stereotyp Form, de gamle Aftaler
og Overenskomster forsvinde efterhaanden, de bleve ikke
trufne mere eller i all Fald ikke indførte i Borgerskabs‘) Med 16. Aarli. ophore de katolske Benævnelser paa Dagene.
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bogen. Som Type for Tilførslerne skal jeg anføre følgende:
1647. Kæmner Jens Basballi. 21. Januar. R asm us
O lu fszen , barnfød i Weilbye, gjorde sin Borgereedt, stillet
Kæmner tilfreds for 4 Rixdr. Pro eo Chresten Branl oeh
Chrestopher Pedersen Skoemager Borgere ibm.« — »1651.
26. Junij. R asm u s N ielsen S k re d e r Borgersøn her ibid.
giorde sin Borger Eed, pro eo Peder Christensen Skreder
oeh Anders Søfl'rensen Bendstrup Borgere her ibid.« I en
Note i Margenen: »1652, 11. Martij opsagde han sit
Borgerskab igien oeh berettede han vilde boe paa Lands
byen.« — 1653. 10. Martij. J o h a n L y d lo ffs z e n 1) Induahner her udi Aarhus/, giorde sin Borger Eed, oeh skall
giflue till Borgerskab 3 Rdr. Pro eo Peder Jensen Satibroe oeh Moritz Jensen, begge Borgere ibd.« — 1657, 19.
Martij, C h riste n N ielsen S e h o m a g ersv e n d , barnføed
her udi Aarhuus oeh Borgersøn, hans Fader vvaar sal.
Niels Snedieher i Rvehind (S. 315), frij for Borgeskabs Penge.
Pro eo Laurids Jenszen Frijshuster oeh SølTren Pallesen
Skomager og Borgere ibm.« — »1657, 28. Maji. N ieolaus
V eggener Mahler, barnføed i Ilzehoe, aflagde sin Borger
ed, skal gifve threy Slettedlr. Borgeskabs Penge. Pro eo
Miehel Mahler oeh SølTren Anderszen Glarmester, Borgere
ibm.« —
Det maa vel være tilladt at slutte sig til Byens Til
vækst og Velstand fra Antallet af dem, der søger Borger
skab. Naturligvis er Tilgangen i Krigsaar ringe. I 1644
er der kun taget et Borgerskab. For 1658—59 er slet
intet indført. For 1628 anføres kun to, og deraf er jeg
tilbøjelig til at antage det ene for en Spøg: »Dyrik von
Feldt Skoster gjorde sin Borgered den 21. Augusti, gav 2
Rigsdaler, Simen Laursen annammet, kom til Vineddike
til Øverste Vagtmester«.
Dette er imidlertid nærmest Tilfældigheder. Forat se, hvor
ledes Sagen stiller sig periodevis, har jeg ved at tage Middel*) Han var tidligere Skriver paa Aarhusgaard a: Lensmandens Fuld
mægtig.
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lal af Grupper paa fem Aar forsøgt at eliminere Tilfældig
hederne noget. Del viser sig da, at den ringeste Periode
med Hensyn til Antallet af nye Borgerskaber i Aarrækken
1473—1668 falder i Aarene 1565 —1572. Gunstige Forhold
har der været 1497 —1504, 1541—1552, og særlig 1613—1628.
Dette stemmer ret godt med de historiske Begivenheder.
Den overfor nævnte ringeste Periode falder omtrent sammen
med den nordiske Syvaarskrig (1563—1570), hvor Aarhus,
— ligesom de andre Købstæder, — plagedes med Udfør
selsforbud, Udskrivning af Levnetsmidler, som skulde
sendes til Hæren i Sverige, og Skatter i Penge for at komme
Kongen til Hjælp. I 1566 maatte Byen sende en Borg
mester, en Raadmand og 35 Karle med Harnisk og godt
Værge foruden andet. J) Der viser sig iøvrigt ogsaa Nedgang
med Hensyn til Tilgangen af Borgere i Tiden efter Kong
Krisljern Ils Forjagelse (1523), under Grevens Fejde (1534),
saml naturligvis ved Okkupationerne 1628 og 1644 samt
Plyndringen og Bombardementet 1658. Vanskeligere er del at
forklare de tydelige Opgangsperioder omkring Aar 1500 og 1550,
men disse har vel ikke været særegne for Aarhus. At Begyndel
sen af det 17. Aarh. har været gunstigt for Købstæderne
er bekendt nok, og herfra skriver sig vel Opgangen 1613
—28. — Medens saaledes de historiske Begivenheder ses
at have haft Indvirkning paa Anlallet af nye Borgerskaber,
ligger det nær at spørge om, i hvilket Forhold disses Antal
slaar til Indbyggertallel. Hvis dette var steget væsentligt
i de 200 Aar, hvorover Borgerskabsborgen strækker sig,
maatte man jo antage, at Mængden af nye Borgere maatte
vokse Aar for Aar. Dette sidste synes nu ingenlunde at
være Tilfældet. Tager vi Middeltallene fra større Perio
der blive de omtrent ens. Det aarlige Middeltal af tagne
Borgerskaber er 1473—1530 19, 1536—1600 15, 1600—1664
20. Efter hvad vi vide om Byens Udstrækning ved Reforma
tionstiden og i Midten af 17. Aarh., er Forskellene heller
ikke store. Nogle Gader, nemlig Mejlgade, Vestergade og
') Hub. Aktst. I. 5, 175—191.
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Brobjerg vare ganske vist bievne længere, men yderst faa
nye Gader vare opstaaede, og intet lyder paa, at den ældre
Del af Byen er bleven tættere bebygget, kun er der vistnok
liere Boder og liere Huse i to Etager.
I Aaret 1536, altsaa Reformationsaaret, paalagdes der
Aarhus en »Sølvskal«, saaledes at hver 20 Borgere skulde
give 80 Lod Sølv. I Kvitteringen angives A n tallet af bo
sid d e n d e Borgere i dette Aar til 225. 1 Nu er det
ganske vist en Kendsgerning, at alle slige Skatteangivelser
fra gammel Tid ere yderst upaalidelige, men del angivne
Antal kunde dog maaske bruges til Sammenligning med
andre lignende Skatteangivelser. Først skal dog bemærkes,
al der naturligvis i 1536 endnu var en meget stor Mængde
Gejstlige i Aarhus, der ikke regnedes med til de skatte
ydende Borgere. Naar man betænker, at der dengang var
en katolsk Biskop med alle sine Undergivne, et stort
Kapitel og ikke faa Sognepræster, som havde Embeder
ude paa Landet, men lode dem passe af Vikarer, medens
de selv boede i Aarhus, saa bliver der naturligvis, hvis
man fra Mandtallet over de skatteydende Borgere vil slutte
sig til Indbyggertallet, at lægge en stor Mængde Gejstlige
til. Det var ganske vist kun for en lille Del Familjefædre,
men de boldt paa den anden Side stort Tjenerskab. Der
kan vistnok altsaa lægges betydeligt til de 225, hvis
man vil have Begreb om Antallet af Arner eller Hjem.
Dernæst har vi saare lidt Kendskab til, hvorvidt det var
nødvendigt for enhver, der vilde bosætte sig i Byen, al
løse Borgerskab. At den, der vilde ernære sig af Handel
eller Haandværk maalle gøre det, er sikkert nok, men
gaves der ikke mange frie Næringsveje? Alle de mange
Haandlangere og »Plilskarle« (,i: Arbejdsniænd) af for
skellig Slags, som fandtes i Byen, alle Enker og gamle
Jomfruer, kom, selv om de havde Hus og Hjem, udenfor de
225 bosiddende Borgeres Kreds. Derfor maa dette Tal
1) Hub. Aktst. I, 130
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anses for yderst tavl og kunde vistnok uden Skade for
dobles, hvis det skulde angive Tallet af Hjem.
Gaar man nu et Halvandethundrede Aar frem i Tiden,
møder vi el M andtal fra 1672 i Anledning af den saakaldle Matrikelskat; det optæller 668 skatleydende Borgere,
men 1658 optæller et ganske lignende Mandtal kun 569,
og et Mandtal fra samme Aar i Anledning af »Michel
Willers Skal« har endog kun 548. I 1681 udviser Mand
tallet til Malrikelskatlen en yderligere Nedgang, nu er der
kun 517 Skatteydere. I disse Tilfælde kan vi gøre Regning
paa, at der her i Byen var en meget lille Gejstlighed i
Sammenligning med den katolske Tids. *) Da der er
Tale om en Skat, som i alt Fald tildels skulde bruges til
Byens Bekostning, er der en vis Rimelighed for, at Mand
tallet har taget saa mange med som det paa nogen Maade
kunde. Fra Aaret 1702 haves el Mandtal til Byens Bekost
ning, hvor paa del omhyggeligste alle de ere medtagne,
som skulde være fri for at betale Skat af forskellige Grunde.
Dette Mandtal opregner 813 Hjem, hvoraf 306 ere fritagne
for at betale Skat. Delte stemmer altsaa nogenlunde med
Tallene fra 1672 -1681, der synes derfor i Slutningen af
det 17. Aarhundrede, at have v æ ret 5 —600 b o sid d en d e
sk atte y d e n d e Borgere og d e su d e n et lille A n tal
G ejstlige.
. Det kunde være fristeude at slutte sig til Indbyggertallet fra Antallet af Hjem, men da alle Tallene ere saa
usikre, skal jeg modslaa denne Fristelse, men blot be
mærke, at Indbyggeranlallat paa Reformationstiden kun
har været saare lille, at det er steget noget til henimod
Midlen af det 17. Aarh. og da paa Grund af den økono
miske Tilbagegang er gaaet ned. Midt i del 18. Aarh.
opregner el Mandtal til »Byens Bekostning« 900 Skatte
ydere og 1769 angives Byens Indbyggertal til ca. 3579.
Som før omtalt stemmer dette altsammen med, hvad
*) 1686 nævnes der 17 gejstlige Mænd og Enker i Aarhus.

3(54
vi vide om Byens Udstrækning til de forskellige Tider.
At Byens Grænser paa liere Steder, som f. Es. paa Bro
bjerg og ved Mejlgades Ende ere trukne tilbage efter Svenske
krigene er en Kendsgerning. Ligeledes ere paa denne Tid
liere Gader yderst tyndt bebyggede. Saaledes nævnes der
1(590 kun (5 Skatteydere paa Volden, 12 i Guldsmedgade1)
og 11 paa Badstuegade. I 1748 ere Tallene i de første af
disse Gader stegne til 2(5. og 18. Hovedgaderne i Byen ere
efter Mandtallene at dømme i det 17.—18. Aarhundrede
altid Mejlgade og Vestergade. 1 1(572 nævnes paa Mejlgade 100 Skatteydere, der tilsammen udrede 1(5,5 pCt. af
Skatten (neml. Matrikelskatten). Vestergade har (59 Skatte
ydere, men de udrede 20,8 pCt. af Skallen. Saaledes om
trent blev Forholdet hele Tidsrummet igennem, Mejlgade
var den folkerigeste, men Vestergade, om jeg tør sige den
nærsomste, den, der busede de Heste formuende Mænd.
Endnu i 1748 havde Mejlgade 103 Skatteydere med 21,2
pCt. af Skatten (neml. Byens Bekostning) og Vestergade
(57 Skatteydere med 23,4 pGt. Paa Veslergade var der
altid et forholdsvis lille Antal af Boder, endnu den Dag i
er der faa ganske smaa Grunde paa Vestergade, medens
Enden af Mejlgade var næsten lutter Boder. Der var ingen
af de andre Gader, der kunde komme op ved Siden af
disse to. Ved Aaen (a: Aagade) var der ganske vist 1748
(5(5 Skatteydere, men de udredede kun 2,8 pCt. af Skatten.
Da det maaske kan have nogen Interesse, skal jeg her
anføre Antallet af Skatteydere i Byens Gader 1(572 og 1748.
1. Rode.
Kannikegade
Skolegade
Mejlgade
Studsgade

1672
10
41
100
46

1748
20
53
103
38

b I 1672 var der 41.
£) Hertil er regnet Lilletorv.

2. Rode.
Graven
Badstuegade
Emmervad
Ved Aaen

1(572 1648
24
38
18
20
14‘b 13-O
60
66
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2. Rode
1672
Over Broen
(o: Mindeg.) 30
48
Fiskergade
58
Broberg
3. Rode.
Vestergade
Møllestien
Bag Klosteret
Guldsmedgade

69
13
37
41

1748
64 »)
92
72

67
51
87
18

1672
3. Rode.
Volden
23
Rosensgade
16
Torvegade
18
Garvergyden
Møllegyden
Frue Kirkerist
Borgporten
Pustervig
Stentrappen 2)

1748
26
8
13
11
9
8
2
2
9

løvrigt skal jeg anføre som Tegn paa, hvor forsigtig
man maa være med at drage vidtrækkende Slutninger af
Skattelisler og Mandtaller, nogle Resultater af en Undersøgelse af Mandtal over Kopskatten. Denne Skat paalignedes ethvert Hj em; Mand og Hustru skulde betale en vis Sum
efter deres Rang og Formue, og dernæst betalles der noget
vist for hver Svend, Dreng, Tjenesletyende og Barn. Nu
viser Skaltelislerne for Kopskatten 1690, at der kun var
425 Skatteydere for 713 Personer. Allerede dette er noget
mistænkeligt, ti om end endel vare fritagne paa Grund af
Fattigdom, maa dog dette Antal anses for at være altfor
lille. Men det bliver mærkeligere endnu. Af de 425 Skatte
ydere ere 269 ugifte eller Enker. Det vil altsaa sige, at
en stor Mængde gifte Personer have ikke angivet deres
Hustruer! Ellers vilde der da være en kolossal Masse
(voksne) Ungkarle i Aarhus. Ved Aaen er der f. Es. 32
Skatteydere og deraf de 25 ugifte. Paa Brobjerg er der 37
Skatteydere og deraf de 31 ugifte! Allermærkeligst er del,
naar vi kommer til Børnene, li for hele Aarhus angives
kun 44 Børn(!). — Listerne for Kopskatten 1705 se noget
bedre ud. Her ere de »unge Karle« opførte for sig med
’) Nu tre Gader: „Over Mindebroen, Inden Mindeporten, Dynkarken.“
-) Hertil regnedes dengang St. Clemensstræde og den vestlige Del af
St. Clemenstorv.
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54 Personer. Skatteydernes Antal er 846, betalende for
1898 Personer. Børneantallet er 252, men dog vistnok
endnu for lille. Der tales saa meget om det store Tvendehold, som i disse Tider grasserede i København. Efter
Kopskaltelisterne at dømme er noget saadant ikke Til
fældet i Aarhus. Hos de ovenomtalte 84(5 Skatteydere var
der kun 318 Svende, Lærlinge og Tjeneslelyender. Det er
yderst sjældent, al en Familje, selv hvor der var stor Køb
mandsforretning, har mere end 3 Tjenestetyender. Den
gamle Borgmester Jen s B asb a lle , som havde hos sig sin
Søn med Hustru og 2 Børn, og som jo var en af Byens
Bigmænd, havde kun 1 »Krambodsvend > og 2 Tjenestefolk.
En anden af Byens store Manid, Raadmand N iels Limrid s e n (Fog), der havde 3 Børn, holdt 2 Drenge i Boden,
1 Tjeneslekarl, 1 Pige og 1 Amme. Det eneste overdrevne,
jeg har set, var Ægteparret de Bion, formodentlig Franskmænd, der opholdt sig her for »Landmililsens Munderings«
Skyld, de havde (5 Tjenestefolk. Bemærkes maa dog, al
Jens Basballe i 1(584 har (i Tjenestefolk, Sønnen (dir.
Jensen B. 5. Jens Laasbv havde derimod til Kone og 2
Børn kun 1 Gaardskarl, 1 Pige og 1 Amme. Rimeligvis
er vel endel Arbejde bleven besørget i de store Huse af
Koner for Kosten eller en meget lille Godtgørelse. Disse
er naturligvis ikke opførte paa Listerne over Tjenestetyende.
Borgernes Alsbrug synes omtrent altid al være passet af
lejede Daglønnere.
Naar man nu spørger om, at hvad Al l T ilg a n g e n af
B orgere h a r v æ re t, saa er del forbavsende al se, hvor
ringe det Antal af Aarhusianere er, som søger Borgerskab,
i Sammenligning med de udenbys. For mindst Halvdelen
af de 200 Aar kan man kontrollere dette, idel der omtr.
fra Slutningen af 1(5. Aarli. i Reglen anføres, hvor den nye
Borger er født.
Aarhusianske Borgersønner lik Borgerskabet gratis,
dog maalte de betale 13 (i, formodentlig til Igangsøl eller
lignende. At de har betragtet sig som noget fornemmere
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end de andre, ses af, at de gerne har taget Borgerskab
paa bestemte Dage sammen med andre Borgersønner. Men
de udgør efter mine Beregninger ikke 10 pCt. af de nye
Borgere. Blandt de udenbys træffer man en sjælden Gang
en Københavner eller en Mand fra Banders, Horsens,
Grenaa eller Vejle. Den store Mængde er Bøndersønner.
Der er næsten ikke en Landsby i Aarhus Stift, som ikke
liere Gange bar sendt sine Repræsentanter. Endnu i senere
Aarbundreder vrimler der i Aarhus Købmandsstand med
Navne, henlede fra Landsbyerne i Nærheden: Lisbjerg,
Skødstrup, Hasle, Malling, Skivholme, Borum, Gjeding, Aabv,
Brabrand, Pannerup, Theslrup, Brendstrup, Fløjstrup, Has
selager, Hørred, Koldt, Ingerslev, Lottrup, Borup, Langballe,
Eskerod, Lggelbølle, Galten, Gylling, Herskind, Kasted,
Klank, Sabro,Saxild, Skaarup, Randlev, Ormslev, Røgen, True,
Mørke, Toflebjærg, Spentrup, Stilling, Wærum, lutter Navne,
nævnte i Flæng, som forekommer i Tidernes Løb i Aarhus ■)
og det i Reglen ikke blandt de ringeste Borgere. Den
jydske Bondekarl med sit støtte Væsen og Talent for
Handelen har dannet en Grundstamme for den gamle
aarbusianske Handelsstand, og Byen skylder Tilgangen
fra Landet overmande meget. Allerede den anden af de
Borgere, der opføres i Bogen er: 1470: P e te r H asle, lidt
senere fra samme Aar kommer der en Je n s L an g sk o v .
Man. maa nu ikke tro, at disse Bønder ved In d fø relse n
i B o rg ersk ab sb o g en altid bar haft Fødestedets Navn
som Tilnavn. Det er, — i all Fald i 16.—17. Aarbundrede
sjældent, — men det laa saa naturligt, al de for at skille
sig fra alle disse uendelig mange Navne med Endelsen —
sen, som de traf i den store By, senere lode sig adskille
fra de øvrige ved et fra Fødestavnen hentet Tilnavn.
Andre Tilnavne, henlede fra Haandværket, træffes sjeldnere.
El af de hyppigste er Navnet »Skriver«. I hine Tider, da
') Naturligvis forekommer ogsaa liyppigt Samsing, Tundbo, Morsing,
Vendelbo, Helbo, Salling.
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Skrivekundskaben ikke var særlig hyppig, — der var
Raadmand i det 16. Aarh., som undertegner med Bomærke,
— var det naturligvis noget udmærket al kunne kalde sig
»Skriver«. Kok og Kræmmer er heller ikke sjældne. Endelig
forekomme enkelte Tilnavne, hvis Oprindelse er mig ube
kendt f. kiks. Prydtz, Prip, Krej, Gius (hyppigt i Aarhus
i 16. Aarh., nu forsvundet, udtalt Gys), Juell, Storm, Fog1),
Frost, Pind, Plok, Dahl, Værn, Rømmer, (forandret til
Rømer), Bay, Munthe; maaske dog nogle af disse er Sted
navne. Et underligt Navn har »Las Jensen Spigifisch,«
han tog Borgerskab 1545. I 17. Aarhundrede boede der
en Mand paa Mejlgade, som hed »Mads Hundreddaler.«
Borgerskab tages ikke blot af Købmænd og Håandværksmestre. Jævnlig trælles Skomager- og Skrædder
s v e n d e , Skoleboldere, Ridefogder, Apotekere og »Krydenerer.«
Endelig er der Spørgsmaalel om de indvandrede Ud
lændinge. Naturligvis kan man ikke henregne til Udlændinge
i hine Tider dem, der kom fra Sønderjylland og Holsten,
til hvilket sidste iøvrigt den sydlige Del af Sønderjylland som
oftest regnedes. F. Eks. 1622. C laus P o u lse n f. i Kogs
bølle i Lånte Holstein. 1623. P e d e r L a u rse n K iele f.
i Sønderborg 1665. Adam H a rd e s e n G laser, f. i Dvtmærsken udi Tborhejde 1652. P oul S ig b re tt f. i Tønningen. 1654. N ico lau s V eggener, Maler, f. i Itzchoe.
1661. H erm and V egner, Handskemager, f. i Sønderborg.-’)
1609. H ans H an sen P la tt f. i Egernfjord. 1610. H ans
B oije i Slesvig. 1616. H ans Pi lidsen f. i Flensborg. 16(53.
H a n s B endixsen H a rd in g f. i Tønder i Holsten(!).
Heller ikke kan man regne for Udlænding: 1607. L a u rs
*) Jeg kan ikke dele den Mening, som af Forfatteren til Slægttavlen
over Familjen Fog. (2. Udg. 1906) er fremsat, at Navnet skulde
komme af »Foged«.
2) Jeg har forgæves sogt Oplysning om, hvorvidt den senere Post
mester Vegner i Aarhus, den Student Vegner, som skabte de Holbergske Henrik’er, stammer fra disse.
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Je n se n f. i Norge i Hambersund(?) eller 1643: H ans
H ansen S k o n n in g f. i Ystad i Skaane.
De egentlige Udlændinge ere for Størstedelen Tyskere,
men ingenlunde saa mange, som det almindelig antages.
I det 17. Aarhundrede knap 2 pCt. af de indskrevne nye
Borgeres Antal. Hvor stort det har været i det 16. Aar
hundrede kan ikke siges med Bestemthed, da Fødestederne
her i Almindelighed ikke ere anførte, og man kun kan
dømme efter Navnene, men det synes at være meget mindre
end 2 pCt. Yderst faa af disse Udlændinge ere hievne
naturaliserede her i Aarhus eller have levet her i flere
Slægtled.
Jeg skal anføre Navnene paa endel, — ingenlunde
alle, — af disse Udlændinge, da det maaske kan have
Interesse for personalhistoriske Forskere. 1600. Gabriel
Bauer v. Lübeck. 1601. Morten van Ravvin. 1604. Bernt
Jung f. i Thorlippen. Jørgen Papenberger. 1607. Meyner
van Knippen f. i Embden. 1609. Linert Jensen, f. i Thü
ringen, Salfeld. 1611. Cort Hegnesen, Pottemager, f. i Stade.
1612. Carsten Seltow, f. i Greifswalde. 1614. Jochim Matsen
Wolterstrup, f. i Coutstorff(?). 1616. Jacob Hansen, f. i
Schwerin. 1618 Claus Sagen, Bartsker, f. i Rostock. 1620.
Hans Kettel, f. i Lybeck. 1622. Jakob Reimmer, f. i Malekin v. Rostock. 1623. Claus van Klinge, f. i Lånte Geldern
udi Øderquag. 1625. Bernt Klott, f. i Hamburg, 1627. Arnt
Skarp, f. i »Drosen van Sticket von Bremen«. Hieronymus
Gylden f. i Lybeck. 1625. Hans Refeld, Sadelmager, Ohrschatz im Lånte Meyssen. 1626. Hans Reefeld, f. i Lånte
Meyssen. Arni Althart, f. i Hamm i Westphalen. 1628.
Dvrcb van Feldern. 1630. Jacob Skult, f. i Magdeburg.
1634. Hans Lydeli Bartsker og Bader, Oberneyder Kiercke
i Østerrige. 1634. Willom Albrectsen, Edinburg. 1637. Just
Beuer, f. i Hamburg, Hans Jacobsen, Edinburg, Skotland,
David Møller, Rostock. 1642. Bertel Kløeker, Hamburg.
1644. Simon Koch f. i Billefeldt. Constantinus Petri, f. i
Mecklenburg. 1645. Hans Byrop Ledertoger, Friilandt Meck
lenburg. 1650. Jochim Jüngling, f. i Grabow i MecklenBlade a f A arhus H istorie, II.
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bürg. 1651. Henr. Krønick, f. i Eutin. Ludv. Mortensen
Guldsmed, Pommern. 1654. Geert van Dieden, Bartsker,
Oldenburg. 1662. Abraham Brøst, »Kobbersmed af Kønigsberg«. 1663, Martinus Kreutzmann, f. i Zaltben. 1657.
Christopher Psenningsen Krydenerer, Gadebuseh, Mecklen
burg.
Fra det 16. Aarhundrede kan mærkes 1552: Bastian
van Erfurt. 1544. Hans van Munster. 1478. Jens Kridkasf?).
1504. Blasius af Wismar. 1538. Hans van ther Viidbe,
Møntmester. 1503. Augustinus Lifflender, Bartsker. 1530.
Jost Pomeriliussen?»

Byen Sønden Aaen i det 17.—18. Aarhundrede.
Den, der nutildags gaar gennem Gaderne i den g a m le
Del af Aarhus, tænker vel næppe paa, al der bag ved alt
det Puds, som dækker Facaderne af de allerfleste Huse,
skjuler sig en stor Del af det 17.—18. Aarhundredes By.
Gaar man derimod ind i Gaardene, vil man meget let
kunne faa al se all det gamle Bindingsværk med dets for
underlige Hygge og Afveksling. I Stedet for store dumme
Murllader trak Bjælkerne Fag for Fag deres brogede Baand
og Linjer ben over Bygningen. Ind imellen Tømmeret
kilede Stenene sig ofte i sirlige Tegninger, og mellem Stok
værkerne tittede Bjælkehovederne nysgerrigt frem med udskaarne, rødmalede eller forgyldte Ender. Dette gamle
Bindingsværk gjorde Husene ganske anderledes levende,
bele. Husets Indre genspejledes i dets Ydre. Hver Etage
blev en Del for sig, sprang frem for sig selv og hvilede
paa Baand med smagfulde lærning- eller muslingformede
Udskæringer. Vinduerne sad ganske vist ikke smukt og
disciplineret paa Række og Geled saaledes som i Nutidens
Bygninger, men man fik Indtryk af, at de sad der, hvor
de hørte til, og man kunde af Vinduets Form og Udstyr
slutte sig til, hvad Rummene indenfor brugtes til. Ganske
vist var denne Arkitektur ikke saa udviklet her som i
sydlige og vestlige Nabolande, Stokværkerne sprang ikke
saa langt frem over hinanden som hist, Skulpturerne vare
tarveligere, og Farverne mere dæmpede og kedelige. Man
kan jo heller ikke vente at finde Slorarkitektur i det 17.—
10*

372
18. Aarhundredes smaa Provinskøbstæder. I Aarhus fandtes
der f. Eks. yderst faa Bindingsværkshuse med mere end to
Stokværk. Det er en stor Fejltagelse at tro, at Husene den
gang fortrinsvis vendte Gavlene ud mod Gaden. En saadan ubekvem Beliggenhed kunde maaske være nødvendig
i store Byer, hvor der var meget lidt Plads; hos os var
der altid god Plads, endogsaa til Kaalhaver, Plankeværker
og Skure imellem Gaardene. Man kan se paa Grundstyk
kerne, som temmelig uforandrede har holdt sig til vore
Tider, at der altid maa have været Plads til mere end
blot en Gavl ud til Gaden. Ganske vist vare Grundstyk
kerne til »Boderne«, som i lange Bækker laa i visse af
Gaderne, ofte yderst smalle og dybe, men selve Boderne
vare ogsaa hyppigt kun paa to Fag, og ikke meget dybere
end brede, saa heller ikke de havde Grund til at vende
en Gavl mod Gaden. Paa gamle Billeder af Byer ser man
ofte Husrækkerne afbildede som bestaaende af lutter fir
kantede ganske ensdannede Huse med Gavlene mod Gaderne,
men dette maa kun betragtes som en Kortsignatur; paa
andre Billeder, f. Eks. Billederne i »Theatrum urhiuin«,
hvor ogsaa danske Byer ere afbildede, ses ikke Tegn til,
at Gavlene som Regel har været vendte mod Gaden.')
Hyppigst laa B o r g e r g a a r d e n s Port i den ene
Ende af Huset, Gadedøren paa Midten. I Stuen, nederste
Stokværk, vare Opholdsrummene, den store Borgestue,
Kamrene og »Salen«. Gik et af Kamrene gennem hele
Husets Dybde, var det godt, saa kunde man jo derfra
have Opsigt baade med, hvad der foregik paa Gaden og i
Gaarden. Salen, der benyttedes ligesaa meget til Pulter
kammer som til Festligheder, havde ofte som sin fornemste
Prydelse en stor Seng med Himmel over, hvorfra folderige
Omhæng eller Gardiner hang ned til alle Sider. Lofterne
vare Bjælkelofter, som ofte vare malede med stærke Far
ver, hvilket forresten ogsaa gjaldt Væggene. Stengulve
1 I Købstadretten for Maribo af 1488 forbydes det Borgerne for Frem
tiden at bygge »Tværhuse«. (Nye dsk. Mag. 6)la3l.
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fandtes vistnok ikke hyppigt i Opholdsværelserne; de
skurede hvide Gulvbrædder vare enhver Husmoders Stolt
hed. Møblerne vare ikke luxuøse efter Nutidens Begreber,
navnlig savnedes de svulmende Sofaer og Lænestole, men
derimod fandtes der kostelige udskaarne eller indlagte
Dragkister, Skatolier og Skabe i Mængde. Ogsaa forgyldte
»Gueridoner« og Borde forekom ret hyppigt hos velstaaende
Familjer. Paa Væggene fandtes Spejle i sorte eller for
gyldte Rammer og ikke sjældent indrammede Billeder,
Navneklude og desl., Opstillinger af Kopper, Krus og Kan
der af Sølv eller Fajance — sjældent af Pocellæn, —■ pry
dede Skabene uden og inden. Der var ikke højt til Loftet,
Vinduerne vare mange, men med smaa Ruder; dog vare
de hyggelige og smukke blyindfattede Ruder for største
Delen forsvundne i 18. Aarli. Bygningerne laa overmaade
hyppigt skraat i Forhold til Gadelinjen, det havde den
Fordel, at man fra Vinduerne let kunde se ned ad Gaden
og fra et Vindue i den fremspringende Gavl op ad Gaden.
Til lignende Brug tjente forresten ogsaa de fremspringende
Karnapper. Der var jo ingen Avis, der bragte Nyheder
ind ad Døren, derfor maatte man passe paa, saa man i
alt Fald kunde holde Øje med, hvad der foregik paa ens
egen Gade. Fritiden optoges af smaa Besøg hos Venner
og Bekendte, — at spasere kendte man jo ikke til, — og
der .udvekslede saa Damerne ved Likøren eller Kaffen de
forskellige Gaders Nyheder med hinanden. Man var af
de samme Grunde altid glad, naar man fik Besøg, Mændene tik deres 01 og deres Kridtpiber, — de sidste stode
som oftest parate i Stuen, — og Kvinderne deres »Gylden
vand«, »Lutendrank« eller lign., og saa gik Sludderen.
— Forholdene førte det med sig i hine Tider, at Lagere
og Forraadskamre maatte være meget store, men da hver
Mand i Regelen boede i sin Gaard, blev der ogsaa rigelig
Plads til Opholdsværelser, og 6—7 Kamre vare vist nok
det almindelige for en nogenlunde velhavende Familje.
I Sidehusene fandtes Køkkener, Spisekamre, Saltmads
kamre og Bryggers. Dette sidste var meget ofte forsynet
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med en Destillerkedel til Brændevin. Den var af Kobber
og det kostbareste Stykke i bele Huset. Naar det gik til
bage, var den gerne det første, der blev pantsat.
Oppe i andet Stokværk, — Loftet, — laa Vareoplagene
og Forraad af mange Slags, sommetider ogsaa Opholds
værelser, de saakaldte »Ovenværelser«. Stundom førte en
Trappe indeni Huset derop, men hyppigt var der en eller
to Trapper udenfor, som førte op til Svalen, der løb om
kring hele Gaardens Inderside. Mange af disse Svaler ere
endnu bevarede i de gamle Købmandsgaarde i Aarhus.
Desværre er en Gaard i Klostergade, som havde tre Stok
værk og to Svaler oven over hinanden nu nedreven. Fra
Svalerne var der Indgang til alle Loftets Bum, som ud til
Gaden vare forsynede med Luger. Det var dog ikke alle
Svaler, der vare »aabne«, ofte vare de lukkede med Bræddeheklædning, ja stundom med Bindingsværk med Vinduer
i. Da næsten alle Gaarde havde Avlsbrug, spillede »Lade
huset« en vigtig Bolle blandt Udbygningerne.
Der er mange Bindingsværks Gaarde endnu her i
Aarhus, men ud til Gaden ere de nu i Almindelighed for
synede med en Skal af Cement og overslrøgne med en
karakterløs graa eller gullig Farve. »Loftet« er indrettet
til Beboelse, og Lugerne erstattede af Vinduer med store
Buder. Man skal have Mod til at trænge igennem de
forfaldne Porte og sommetider gennem underlige Smøger
med hældende og bugnende Plankeværker for at komme
ind i de gamle Gaarde, men saa belønnes man ogsaa
stundom ved Interiører, der ligesom Hviler os Aarbundreder tilbage i Tiden. Man kan drømme, at man ser Husets
Herre i sin uldne Trøje og med den røde Lue paa Hove
det uddele sine Befalinger fra Svalen. Gaarden er fuld af
Bøndervogne, og mellem dem klaprer Karlene med deres
Træsko og traske ud og ind ad de mange Døre. Korn,
Hamp, Humle, Salt og andre Varer hæres med jysk Sindig
hed op og ned, mens det gamle Egetræværk knager ved de
tunge Byrder, og spiritussvangre Dampe i store Skyer
vælde ud af den aabne Bryggersdør. — Eller en Fest
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aften: Husets Herre, den agtbare Sieur Jeronimus i Kjole
med store Opslag, Knæbukser, Paryk, tresidet opkrampet
Hat og lang Stok med Sølvknap eller stor Muffe samt
Leonora med Andrienne og Fiskebensskørt af uhyre Om
fang træde ud af Gadedøren og hoppe fra Sten til Sten
ned ad Gaden, medens Gaardskarlen Arv bærer en Lygte
foran for at lyse for dem paa deres Vej til en eller anden
festlig Sammenkomst.

Omkring ved Aaret 1725 havde Aarhus omtrent samme
O m fan g som i Begyndelsen af 19. Aarh. Mod Nord
naaede Byen til lidt udenfor Tværgade (davær. Fægyde), men
iøvrigl dannede Husrækkerne paa Studsgades, Kloslergades
og Grønnegades nordlige Sider Grænserne. Sønden Aaen
laa der kun Brobjerg, Fiskergade, Mindegade samt Dynkarken. Men Byen var vistnok ikke nær saa tæt be
bygget som i 19. Aarh. Begyndelse og havde vist ogsaa
noget færre Indbyggere. Først havde Krigene i 17. Aarh.
Midte med de gentagne Okkuptioner og Plyndringer af
Danske, Svenskere og Polakker skadet Byen i højeste
Grad. Da den var begyndt al komme sig noget, udbrød i
Beg. af 18. Aarh. den store nordiske Krig, som vel ikke
brggle nogen Okkupation af fremmede Tropper med sig,
men derimod Ødelæggelse af Handelsskibe, store Indkvar
teringer og enorme Skatter. Derfor var Byen i 1725 heller
ikke i god Tilstand, der var endnu en Mængde øde Plad
ser rundlom. Husene vare forfaldne, Gaderne i den gyse
ligste Tilstand, og — hvad der næsten var del værste, —
Folk i Byen havde ingen Penge, og selv om de havde
nogen, saa havde Bønderne næsten intet at sælge. Forret
ningerne laa stille. Men der kom en Tid, hvor Byen
rejste sig igen, langsomt men sejgt, som Jydernes Skik
er. Da Byens gamle Støtte i Nøden, det store Agerbrug i
Bymarken begyndte al svigte, saa fandt man i den gode
Beliggenhed og i den paa Muligheder rige Havn nye Støtte
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punkter for Fremgang. Aarhus var jo dengang som nu
beboet af Jyder.
Skildringerne af Aarhus i det 17—18. Aarhundrede
skal jeg begynde med nogle Skildringer af enkelte Bydele
og af enkelte af de gamle Slægter. Derpaa en almindelig
Fremstilling af Byens indre Liv. Desværre er der kun
levnet lidt af, hvad der vedrører Kulturlivet, men dette
har dog vistnok ikke været uden Ejendommeligheder og
ingenlunde saa dorsk og ubevægeligt som mange tro.
Hvad derimod hele Byens indre Husholdning angaar,
vil man linde mange Træk, der kunne hjælpe til at give
Byen en eget Fysiognomi. Det er fornemmelig dette, jeg
har søgt at fremdrage. Til en almindelig dansk Købstardshistorie, som vi endnu haardt savne, kunne de tjene som
Forarbejder.

Det er »Sønden Aaen«, vi først skulle besøge. Vi
komme fra Skanderborg; naturligvis ikke ad Nutidens
statelige Chaussé, men ad en Vej, som man nu til Dags
knap vilde erkende for at være en god Markvej. Bred
var den paa sine Steder, men fuld af dybe Hjulspor om
trent som Skinnevejene paa en Banegaard. Mellem Skander
borg og Aarhus var der endnu dengang fuldt af Skove.
Paa aabne Pladser drev store Rudler af Kronhjorte om
kring, og Ulve og Vildsvin kunde til sine Tider være temme
lig generende.r)
Efter at have passeret »Viby Skov«, som fra »Friheden«
ved Marselisborg strakte sig ned ad mod Aaen og det
nuv. Fiskerhus, kom man til den saakaldte »Korshøj«,
noget udenfor Aarhus. I den katolske Tid har her vel
ved Grænsen af Byens Mark været rejst et Kors. — Om*) Man træffer endnu i mange jydske Skove Spor af de dengang saa
hyppige »Ulvegrave«. Vildsvin var der mange af i Kongens Vildt
bane ved Skanderborg og de rekruteredes ved hyppige Sendinger af
levende Dyr andetsteds fra.
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trent der, hvor Jærnbaneudgravningen nu er, kom man
ind paa Aarhus Bys Ejendom. Naturligvis var der skær
mende Diger, hvorved Byens Territorium blev beskyttet
paa bedste Maade. Gennem et Led komme vi ind i den
brede »Forte«, som strakte sig lige ned til Brobergs Port.
Det var en meget bred Forte, hvilket endnu kan ses paa
Frederiks Allé. Var man Bonde, og havde man ikke Lyst
til at køre i Gaarde hos nogen inde i Byen, kunde man
godt bruge Forten til at »bede« i, man spændte Hestene
fra og tøjrede dem; der var Græs nok. Skarn og Snavs,
som Folk inde i Byen ikke kunde blive af med andre Ste
der, kørte de ud og lagde i Bunker i Forten, saa kunde jo
Bønderne hente det ved Lejlighed. ’) Paa begge Sider laa
der inddigede Kornhaver. Der, hvor nu den gamle Kirkegaard er, laa den yngste Borgmesters Jord, paa den anden
Side laa Raadmands- og ældste Borgmesters Jord. Kongen
havde jo 1575 bestemt disse Løkker til Magistratens Brug.
Menigmand vidste nok, at Deres Velvisheder havde meget
at tage vare paa, og at de næsten intet fik for deres
Umage og Møje, saa der var ingen Grund til at misunde
dem disse Kornhaver, hvis Indtægt næppe kunde være
stor. — Vest for ældste Borgmesters Jord, ned ad Kloster
engen til, laa der en Kornhave, som kaldtes »Jeronymus
Bakken«, den var af Basballeslægten skænket til de Fat
tige;. Nu til Dags staar ogsaa Byens Fattiggaard der. —
Nede Ira Møllebroen, hvor der var en aflukket Port eller
Led, kom der en dyb Hulvej op der, hvor nu Vesterallé
ligger, hvis østlige Del ved Statsbiblioteket er betydelig
’) Mod denne Gødning forte forresten Magistraten senere Krig. Under
3 Rbd. Mulkt forbod den 1731 Beboerne af de omliggende Byer,
hvoraf mange havde lejet Gaardsavl paa Bymarken, at fore den
Gødning, der var falden i Aarhus, andetsteds hen end paa Byens
Jorder. De maatte heller ikke tage Gødningen fra de Møddinger,
som man hidtil havde samlet paa Byens Grund. Men 1741 klages
endnu over, at de udenbys holde Møddingsoplag ved Byens Forter.
Endnu i 1802 forlanger Hocgh Guldberg, at de Møddinger, der hen
lægges lige udenfor Portene, skal fjernes.
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afgravet. Denne Hulvej mundede ud i Brobjerggaden, og
imellem den og Borgineslerjorden laa der nogle Plantebede, det vil vistnok sige en Slags Gadejord, som af de
omboende brugtes til at dyrke Køkkenurter i. Denne Hul
vej, der kaldtes M øllevejen eller M øllegyden, havde
ikke stor Betydning for Byens Folk, selv om enkelte af
dem, der boede paa Brobjerg maaske nok stjal sig til
engang imellem om Natten at bringe deres Korn til Mølle
ad denne mere afgiftsfrie Vej. Hvem ved, om ikke en eller
anden kendte det Trylleord, der kunde faa Mølleren til at
lukke sin Port op ved Nattetide? Derimod kunde Bøn
derne fra Engene syd for Aarlms udmærket benytte Vejen,
naar deres egne Møller led af Vandmangel. De havde heller
ingen Afgifter al betale for at faa Kornet malet, saa de
kunde drage over Broen uden Frygt ved fuldt Dagslys.
Naar jeg ovenfor sagde, at Bønderne benyttede Vejen, saa
skal dog bemærkes, at den vistnok ligesom alle andre i
hine Tider var saa daarlig, at Bønderne ved Vintertide fore
trak al køre ind over Markerne over »Stok og Sten«, det
vil sige køre, saa de væltede de Stokke eller Stene, der
vare satte op som Skel mellem de mange Smaastykker,
hvori Fællesmarkerne i de Tider vare delle.
Nord for Møllevejen laa den store Toft, som nu kal
des Bispetoflen (S. 99), og som dengang var Borgmester
Chr. Basballes Kornhave, der mod Nord fortsattes af Damhaven, hvori der engang bar været dejlige Fiskedamme,
og af Bleghaven. Alle Haverne vare Chr. Basballes Arvedele.
Der, hvor nu Sønder Allé fører ned til Spanien, gik
der ogsaa i hine Tider en Vej, som førte hen over det store
Engstykke, 0. for nuv. Rvesgade, som kaldtes S ilk æ r
og som i 1727 var delt i liere Dele. Stundom medregnes
til Silkær Grunden, ben over hvilken Fredensgade fører, og
som kaldtes »Borgmesterhaven« med »det store Hus«. Del
var ikke, som man skulde tro efter Navnet, en Embeds
jord, men kun Jord, der havde tilhørt en rig Borgmester
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i 17. Aarh. ved Navn Jørgen Juel. ’) Han havde i 1667
købt denne Kornhave af Kongen, den havde tidligere været
Kongens Humlehave. »Det store Hus« var nuv. Grosserer
Rahrs Gaard, ogsaa kaldet »Trods-Kalhohn«. — Den Del
af Silkær, der laa nærmest Landevejen, allsaa sikkert en
Del af nuv. Godsbaneslations og det N ord for liggende
Terræn, hed Po lak ha ve n, og skal efter Sigende have
faael sit Navn deraf, at de polske Hjælpetropper i Aaret
1659 i Stedet for at forsvare Byen gemte sig herude, da
det truede med el Anfald af de Svenske. Paa Polakhaven
byggedes 1808 den B y tte r h a r ak, som skulde huse de her
indkvarterede »Spanioler«, og som gav Gaden Navn,2) men
disse Navne kendtes jo ikke i 1725; da kaldte man Vejen
»Mindet«. Ned til Mindet strakte Vejen gennem Silkær
sig oppe fra Forten udenfor Brobjærgs Port, og den var
tidligere bleven ivrigt benyttet af Skanderborgmændene,
naar de skulde køre deres Varer til Mindet og Havnen og
kaldtes derfor ogsaa Skanderborgvejen, men Konsumtionen
har vistnok set til den med skæve Øjne; i alt Fald var
den i Begyndelsen af 18. Aarh. spærret for Kørende ved
Vegerslev Dige (han ejede dengang Borgmesterhaven) og
for Gaaende ved el Plankeværk nede i Mindet.
Brobjergs Port laa dengang udenfor nuv. Brødr. Thom
sens Steder (Nr. 74 og 76). Den var som Byens andre
Poyle yderst tarvelig at se paa, to Stolper med en Ham*) En Bondeson fra Hads Herred. En Tid lang Borger i Malmo, men
flyttede, — formodentlig i Anledning af Skaanes Afstaaelse — til
Aarhus, hvor han tog Borgerskab 1663.
'-’) I Anledning af Spaniolernes Indkvartering maatte der iovrigt for
uden Barakken skalles Lokaler til Eksercerhus, Bageri, Slagteri,
Feltlasaret, Smedeværksted. Saddelmagerværksted og Skræddersal.
Pressen blev sat under en Slags Censur, og det Kgl. Caneelli skrev
»Hans Majestæt anser det for vist, at den Avisskriver, der kender
Allerhojstsammes Vilje, og dog ikke besidder Klogskab nok til at
undgaa Overtrædelse af samme, aldeles mangler Kald til at være
politisk Skribent.« — Det nuværende Godsbanegaardsterræn var
iovrigt udset til Kirkegaard, dengang det i 1806 var bleven forbudt
at begrave Lig paa Kirkegaarde inde i Byen. Terrænets Indretning
bertil maatte opsættes paa Grund af Spaniolernes Indkvartering.
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mer over. Ved den ene Side var der en Laage for Fod
gængere og derved et lille bitte »Betjenterhus«. Det hele
var tjæret; først meget længere henne i 18. Aarhundrede
slog man sig op til den Luksus at lade Kongens Navne
træk og Aarhus Vaaben male paa Fløjene. Brobjergs Port
blev forresten et Hundrede Aar efter, nemlig 1824 Gen
stand for ærgerrige kommunale Planer, idet »de eligerede
Borgere« i Anledning af Kong Frederik VI.s Besøg be
sluttede at opføre en »permanent« Port her paa Brobjerg
»ligesom Porte St. Denis eller Porte St. Martin i Paris«.
Efter en saa storartet Maalestok blev Planen dog ikke rea
liseret, man nøjedes med at bygge en grundmuret Port
med 3 Aabninger. Den stod, til Konsumtionen ophævedes
i Halvtreserne.
Paa begge Sider af Brobjergport boede i 1725 nogle
af Byens større Købmænd. Der hvor nu Brødrene Thom
sens Ejendomme ligge (Nr. 74 og 76), laa dengang Køb
mand R a s m u s T h a a r u p s Gaard. I Slutningen af det
17. Aarh. laa der kun en lille Gaard med Have tilhørende
Borgmester H a n s W in th e r, men i 1716 købte R. T h aar u p Gaarden og et Stykke af Chr. Basballes Kaalhave og
udvidede Gaarden med nogle Fag mod Syd. Derved kom
den til at ligge delvis udenfor Porten, som nødvendigvis
maatte flyttes nogle Favne ud. Det Kuriøse ved denne
Flytning er imidlertid, at den sker ved en Privatmand
uden Øvrighedens Tilladelse. Dette nøder os til at se,
hvordan det stod til paa den anden Side af Gaden.
Efter at Aarhus var hærget af Svenskere og Polakker,
laa 1660 omtrent 2 Tredjedele af Byen »spoleret« og øde.
Blandt de Gader, der især havde lidt, var Mejlgade, Kannikegade, Skolegade og — Brobjerg, i hvilke Gader der næsten
ikke var bleven Sten paa Sten tilbage. Ifølge Grundskatten af
1682 havde Peder Basballe endnu dengang 4 øde Byggesteder
paa østre Side af Brobjerg og 1 paa vestre Side. *) Der nævnes
’) En af P. Basballes Ejendomme var Hjørnestedet paa sydlige Side af
Folmersgyde. Han sælger det til Niels Andersen Tømmermand, som
igen 1695 skoder det til Rasm. Rasmussen Væver.
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endnu øde Pladser, tilhørende Poul Thomsen, Jens Wegerslev, Borgmester Jørgen Juels Arvinger, Anders Lauritzen,
Commissarius Jesper Nielsen Hutfeldt, Dinus Pedersen
Wirtz o. fl. a. Nede ved Broen synes enkelte Gaarde at
staa endnu eller være genopførte, men i hele det øvrige Bro
bjergs søndre Del nævnes kun Bunde Jacobsens og Raadmand Niels Laurilsens (Fogs) Gaarde. Før Krigen havde Bro
bjerg været ganske anderledes bebygget. Ved Tingsvidner,
der afhørtes i Anledning af Hans Buchtrups Proces, som
nedenfor skal omtales, oplystes det, a t d e n b e b y g g e d e
D el fø r K rig e n e h a v d e s t r a k t sig, ia ltf a ld p a a
ø s tre Side, h e lt ud til B o r g m e s te r jo r d e r n e . De
yderste Steder bleve imidlertid nedrevne af Svenskerne
1644 og Tømmeret benyttet til at opbygge eller udvide
den saakaldte »Wallensteins Skanse«. Et af Vidnerne i
Processen var en gammel 91aarig Mand, Daniel Sørensen
Kaa i Edslev. Han forklarede, at i den Fejdetid, da Sven
skerne var her i Landet, var han hos sine Forældre i
Edslev, indtil en fjendtlig Rytter skød deres Gaard i Brand.
Saa Hyttede de til Aars til hans Morbroder Ove Edslev,
Kræmmer paa Brobjerg »nordvest derved som Borgmester
Malling byggede de saakaldte 20 Boder; der var han i 3—
4 Aar, til Fjenderne drog ud af Landet. »Da var der
Bygning paa østre Side af Brobjergs Gade lige ud til den
Vej, som ligger endnu mellem Raadmandsjorden og Hans
Buchtrups Have,l) og som gaar fra Porten ved Brobjerg
og ned øster over til Mindet«. Næst ved samme Vej boede
dengang en Mand ved ved Navn Mikkel Brun og indenfor,
der næst ved, to Enkekoner, Sidsel Duus og Ane Helkonds, dernæst Rasmus Simonsen, som var Kræmmer med
Daniels Morbroder, og næst indenfor ham Jens Pedersen
Profet og saa en øde Plads. — Alle disse vderste Grunde
paa Brobjerg bleve altsaa øde under Krigen, men senere
opdyrkede og benyttede som Tofter af B o rg m e s te r J a 
k ob M ic b e ls e n , der i 1673 købte dem af Lic. jur.
’) o: Sonderallé.
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Nicolaus de Brobergue (jvnfr. nedenfor). Jakob Michelsens
Arvinger solgte dem 1678 lil R aad m an d N iels L a u rit
sen Fog (1645—1710), *) som ejede liere andre Steder paa
Brobjerg. Da nu Grundene til disse bleve satte i Takst
1682 angaves de, — ligesom vistnok liere andre i Byen,
— ikke som Købstadgrund, men som Markjord, hvorved
Grundskatten blev lavere.
Omtrent 1720 købtes nu disse vderste Grunde af en af
Byens driftige og rige Købmænd nemlig H a n s J e n s e n
B u c h t r u p.
Han var født i Ebeltoft 1s/ r 1683. Buchtrnppernes
Navn skriver sig fra Landsbyen Bugtrup i Kolind Sogn;
de dannede en gammel og anset Slægt i Djursland. Hilns
Jensen Buchtrup var Broder til Degnen paa Helgenæs
Peder J. Buchtrup (f 1755) og til Købmand i Ebeltoft Søren
J. Buchtrup (1667—1747).-’) Paa Epitafiet over ham i Frue
Kirke staar, at han i 18]/4 Aar med Berømmelse havde
været denne Kirkes Værge, annammet dens Bygning i
maadelig Tilstand med 1600 Rdl., leveret den fra sig i
god Tilstand af Bygning med Kapital af 4600 Bdl. Til
den fattige danske Skole gav han 100 Rdl. og til de fattige
Enkers Kasse ligeledes 100 Rdl.
Derfor Tak sal. Buchtrup da, som pynted Herrens Bolig.
Den fattig Ungdom skal Dig stedse takke trolig,
Dit Liv var Kirkens Tarv, i Doden tænkte Du
Paa fattige Enker og Born; kom Læser det ihu!

Hans Buchtrup døde 3% 1753, 70 Aar gammel, uden
Livsarvinger.
Buchtrup havde alt tidligere opført og beboet Gaarden
Nr. 77 paa Frederiksgade, og opførte derpaa lige overfor
’) Han var først gift med Anne Jensdatter Vegerslev (1653—1689) og
dernæst med Margrethe Henrichsdatter Blichfeld (1697 —1712), en
Datter af Sognepræsten til Frue Kirke Henrich Blichfeld (f 1703).
Niels Lauritsen havde 10 Born i hvert Ægteskab. Epitafium i
Frue Kirke.
-) L. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn S. 127 og 220.
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Rasmus Thaarup en større Gaard paa N. Lauritsens tid
ligere Grund, hvor der før kun laa »en liden Gaard og
Bod«. Det er nuværende Nr. 79. Denne nye Gaard var
naturligvis kun Bindingsværk, men ret anselig. Der var
16 Fag til Gaden og stort Side- og Baghus. 1761 taksere
des den til 1700 Rhdl., en ret høj Sum for en Gaard i
hine Tider. Denne Gaard laa imidlertid som den lige overfor
liggende Thaarups Gaard noget udenfor Porten, og nu synes
Buehtrup paa egen Haand at have ladet sine Folk Hytte
Porten et Stykke ud. Naar man betænker med hvilken
hellig Ærefrygt i hine Tider »B yens Port« betragtedes,
og hvor lidt man aktivt vovede at gribe ind i Øvrighedens
Magtfuldkommenhed, — passivt derimod greb man hyppigt
nok ind, — saa kan man begribe, hvilken Opsigt Buchtrups Optræden vakte. Mærkværdigt nok synes der dog
ikke at være kommen nogen alvorlig Sag ud af det, Buchtrup har vist haft mange Venner, og allerede dengang be
gyndte der hos Borgerne at vokse en vis Uvilje op mod
Magistraten, en Uvilje, som snart skulde give sig større
Vidnesbyrd.
Buehtrup solgte snart sin nye Gaard til C h r is te n
N ie lse n H a a rb y e . Denne Haarbye havde 5 Børn, hvoraf
en Datter var gift med M ogens B la c k S. (392), og en
anden, Sidsel (Cecilie) med M. T ho m a se n Sab roe. Den
ældste Søn Søren synes at have været noget svagsindet,
og da han testamenterede sin Formue til sin Søster Sidsel,
Madam Sahroe, søgte i 1760 Svogeren Mogens Blacli, og
efter hans Død hans Enke, at bevise, at Søren var »umyn
dig og uden Forstand«. Dette gav Anledning til en uhygge
lig Familjeproces, hvis komiske Side var, at Søren den
ene Gang efter den anden indleverede vidtløftige Regne
stykker og Skrivelser til Magistraten, som skulde bevise,
at han havde tilstrækkelig Forstand, — Christen N. Haar
bye ligger begravet i Domkirkens »mellemste Gang ved
Kvindestolene«. Han købte senere i 1746 »Chr. Basballes
Kornhave med et Stykke Eng og iværende Fiskedamme
bagved R. Thaarups og Fr. Burchardts Gaarde beliggende«
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— altsaa Korn-, Dam- og Bleghaven. — Mathias Thomasen
Sabroes Enke, den ovennævnte Sidsel, giftede sig senere
o: 1769 med Herredsfoged Mads G ieding, som ejede en
Gaard paa Studsgade.
Saa begyndte Hans Buchtrup, der ikke syntes at kunne
blive træt af at bygge, i Oktober 1723 at opføre den Gaard,
der endnu ligger paa Hjørnet af Frederiksgade og Sønderallé (den Schandorphske Gaard), en Opførelse, som skulde
skabe ham uendelige Bryderier og give Anledning til en
Proces, hvori saa at sige hele Byen tog Del. I Begyndelsen
gik alting godt, Grunden udgravedes til Kælderen, og
Tømmeret var alt samlet og paa Plads. Nogle af Magi
stratens Medlemmer1) kom endogsaa ud for at se -paa
Arbejdet og komplimentere Buchtrup til hans store Byg
ning, »som kunde blive Byen til megen Ziir.« Men i
Vinterens Løb maa der være indtruffen Omstændigheder,
som bevirkede, at Magistraten i Foraaret n e d lag d e F o r
b u d m od B y g n in g en s F o rts æ tte ls e , fordi Grunden
var matrikuleret som Landjord og if. Forordning af 28.
Jan. 1682 var det forbudt, at »bygge udenfor Købstædernes
Begreb,« ligesom »det vil være Aarhus Borgere til Nachdel
udi en og anden Maade, og at han nu ved sin forehavende
Bygning skal attraa Byens Port længere ud at udflytte.«
Den sidste Bemærkning skal vel kun være et Hib til Buch
trup, ti det, at Portene blev udflyttede, var jo slet ikke
noget usædvanligt og navnlig i den Tid, hvor der i de
senere Aar synes at have været nogen Byggelyst.
M ej 1g ad es P o rt, som vel en Gang har ligget helt
inde ved Graven uden at vi dog ved noget bestemt derom,
laa i 17. Aarhundrede ud for Nr. 55 der, hvor Borrebækken under en Bro løb tværs over Gaden. Hele den
yderste Del af Mejlgade blev under Krigene totalt ødelagt,
i 1682 nævnes der udenfor Fægyden (nuv. Tværgade) kun
3 øde Huse, 8 Kaalhaver og et Par øde Pladser. Eftersom
l) Borgmestre vare dengang Hans Winther og Christen J. Basballe,
Raadmænd: Oluf Sorensen, Tønnes Michelsen og Bernt Holmsted.
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Eftersom man begyndte at bygge igen i Begyndelsen af
18. Aarh. voksede der netop en Række Købmandsgaarde
op herude, og saa blev Porten flyttet længere og længere
ud, der siges endog 3 Gange. En af Gangene var dengang
Ra ad m and R asm us W æ rn byggede en Gaard der, hvor
nu Spritfabrikken ligger.
Stud s gade s P o rt laa ogsaa før der, hvor Borrebækken gik under en Bro tværs over Gaden. Saa byggede
Jø rg e n A ndersen H ø r n in g ,1) Skrædder, i Aaret 1696
paa en derværende »umalrikuleret« Kornhave en Gaard
paa Hjørnet af Studsgade og Fægvden, der hvor nu Hotel
Jylland ligger. Denne Gaard købtes senere af Kommerceraad Olle Oliesen (da han »kom i Rangen« foretrak han
at kalde sig Konnnerceraad Oluf Olufsen). Paa hans Tid
ilvttedes Porten helt ud i Tværgaden udenfor nuv. Køb
mand Wislofts Gaard (den Raae’ske Gaard), som dog ikke
eksisterede dengang, idel den er bygget af Friederich Raae i
Slutningen af Aarhundredet. Sludsgade Portens Udflytning
var forøvrigt ogsaa en Nødvendighed efter at Mejlgadeporten
var udllvtiet paa den anden Side Tværgade; man kunde
jo ellers gennem Fægyden (Tværgade) komme ind i Byen
uden at passere nogen Port. Efter Studsgadeportens Ud
bytning kaldes den stundom Fægydes Port. Havgyden
aflukkedes fra Mejlgade ved et Plankeværk, at der ikke
skul.de smugles fra Havet igennem den.
Mindeporlens Udbytninger skal jeg senere omtale.
Vesterportens ligeledes. Munkeporten var den slabileste af
Byens Porte, den er aldrig byttet, men der er heller aldrig
bygget udenfor den før i de seneste Tider.
Hvad er del, der ved Buchlrups Bygning kunde blive
') J. Herning var født i Herning (Hjelmslev Herred . Han blev 1663
Borger i Aarhus, Kæmner 1690 og døde 1707. Han efterlod sig for
uden Gaardcn en stor Mængde Solvtoj og mange gode Klæder, hvor
iblandt »1 sort Klædes Kjortel med Ilderfor, en Hundeskindsmulfe
og et Par Skindbukser.« Hans yngste Son var Chr. Scliaarup, Maalerog Vejermester i Aarhus. En Datter var gift forst med Niels Secher
og siden med den rige Kominerceraad Oluf Olufsen.
11
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til »en og anden Nachdeel« for Byens Borgere? En mindre
Forlægning Syd paa af Møllevejen, som jo maatte udmunde
i Brobjerggaden udenfor Porten, kunde maaske nok genere
Udkørslen fra Basballes Kornhave noget, men kunde da
ikke skade andre Borgere? Den »Nachdel«, som der sigtes
til, er, som det senere skal vise sig, Flytningen af Byens
Købmandsgaarde fra Midtpunktet og ud til Yderkanterne.
Buehtrup nødes til at anlægge Proces mod Magi
straten i Anledning af det nedlagte Forbud, men først til
byder han % 1724, al hvis det nedlagde Forbud maa
ophæves, og ban maa faa Tilladelse til at fortfare med sin
Bygning, vil han Hytte Byens Port paa sin egen Bekost
ning og sætte forsvarligt Gærde for Basballes Ejendom
lige til det Sted, hvor Porten llytledes hen, samt Port og
Led, hvorigennem Kornet kunde ind- og udføres. Magi
straten svarer imidlertid, at Buehtrup har selv paaført sig
Processen, fordi han uden Forespørgsel »har grebet for
vidt om sig og vil bygge udenfor Porten i Strid med kgl.
Forordning af 1682 og til Præjudice for Aarhus By og
hans Medborgere udi Henseende til saa mange øde Pladser,
her i Byen belindes, foruden de mange gamle forfaldne
Boder, der beboes af fremmede, fattige, snart ubekendte
Folk, der ikke formaa at give til Kongen og Byen.«
Det bliver under Processens Gang mere og mere klart,
al det egentlig alene er Borgmester Chr. Basballe, der staar
bag ved Striden. Den øvrige Magistrat bestod mest af gamle
Mænd, der helst vilde have Fred og slaa sig godt med
alle, og Raadmand Bernt Holmsted stod vel allerede med
det ene Ben udenfor Byen, han udnævntes faa Aar efter
til Borgmester i Nyborg.
Basballe drev sin Forretning i Slægtens gamle Gaard
nede ved Broen i Immervad. Den laa i ældre Tid paa et
udmærket Sted, der hvor Havnen, af hvilken Aaen dengang
var det vigtigste Led, samledes med den mest befærdede
Vej gennem Byen. Hernede paa Immervad, Lilletorv, foran
paa Vestergade og paa Brobjerg laa engang de største
Købmandsgaarde i Byen. Nu var der imidlertid kommen
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megen ny Skik op. Aaen havde, efteral der var anlagt Moler
ved Mundingen, tabt noget af sin Betydning som Havn, og
der var ude ved Mindet kommen nye Køhmandsgaarde
op. Længere ude i Hovedgaderne, Vestergade f. Eks., havde
der rejst sig den ene Køhmandsgaard efter den anden.
Ligeledes paa Studsgade og Mejlgade. Det kunde ingen
lunde være Basballe behageligt, at saadanne driftige, yngre
Folk som Buehtrup hyggede Gaard paa Gaard ude ved
Enden af Brobjerg, som Basballe vel nok hidtil havde
betragtet som sin Domæne. Alt dette skinner saa tydelig
ud af Magistratens Skrivelse: »Skulde det tillades at bygge
udenfor Portene, ville Gaardene inde og fornemmelig midt
i Byen ingen Estime eller Værd blive udi, som vil geraade
menige Mand til Skade og især Enker og umyndige Børn,
saa man maa slutte, at Byens Grænser omsider kom til
at beslaa i Gade-Ender uden for Byens Begreb, som de
ville bygge, og Indvolden af Byen blive en stor ledig Plads
Hs. kgl. Majestæt til Afgang og Skade og den menige Mand
til Afbræk og Svækkelse i hans Næring og Formue.« Mod
sætningen mellem den yngre og ældre Købmandsstand i
Byen kan ikke træde tydeligere frem end her. De gamle
Købmænd kunde kun daarligt taale, at deres Kunder blandt
Bønderne bortfangedes af de Handlende i Gade-Enderne.
»Forrykkelsen af Værdierne« køres frem som et Skræmme
billede ganske ligesom, — ja ganske ligesom i senere
Tider.
Magistraten havde ingenlunde Borgernes almindelige
Sympati paa sin Side i denne Sag. Den 21. Dcbr. 1734
opfordrer nemlig Buehtrup sine Medborgere til med Under
skrift at tilstaa, at ingen af dem har forlangt Proces imod
ham, og at h an s B ygning er in g e n a f dem til Skade
i deres N æ ring e lle r i an d re M aader. Han fik ikke
mindre end 196 Borgeres Underskrift, hvilket vil ikke sige
saa lidt, da der jo næppe kan antages at have været mere
end ca. tre Tusinde Indb. i Datidens Aarhus. Det har været
en ret mærkelig Scene, da Magistraten stævnede alle disse
Borgere, sikkert Byens betydeligste Mænd, op paa Baadll*
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huset i'or at »beedige« deres Underskrifts Rigtighed. Mangt
af det, der senere tik Luft under den store Havneproces,
er der vistnok dengang lagt Grunden til. Mangen en Haand
er bleven knyttet, men Notabene i Lommen, der var vist
ikke Spor af Oprørsaand i Aarhus Borgere, — ligesaa lidt
nu som nogensinde tidligere, — men sejge var de. Man
maa huske, at Datidens Købmænd for allerstørste Delen
vare Bønderkarle fra Omegnens Landsbyer, som vare
dragne ind til Byen for at handle. Medens Haandværkerstanden blandedes mere og mere med indvandrede Tyskere,
bredede det sunde, kraftige Bondeblod sig i Overklassen.
Paa Raadstuen indfandt sig C lir. Si d i e r (eller Secher,
1660—1729) fra Mejlgades Ende. Fra lians Broder N iels
nedstammer den store vidtforgrenede Slægt Secher. Der
kom ogsaa de andre store Folk fra Mejlgade Søren C lau
sen T h ra n e , N iels H aaru p , S ø ren Je n se n Broge
og M arcus P e d e rse n M ørke. Den sidste var en Datter
søn af Søren Jensen Mørke, der blev Borger i Aarhus
1641. Marcus M., der foruden en Gaard paa Mejlgade ejede
en fra Bedstefaderen arvet Gaard ved Mindet, blev 1707
gift med K irs tin e P e d e r s d a tte r L æ søe, Datter af en
bekendt Købmand paa Mejlgade. Marcus M. købte Nør
lund og blev Stamfader til en stor Familje, der ejede mange
Jordegodser. En Søn af ham ejede Boller, en anden fik
efter Faderen Nørlund. Af denne sidstes 4 Dølre bleve de
tre gifte med Seclier’e til Skaarupgaard, Hjortshøjlund og
Kjærbygaard. Den fjerde blev gift med Povl Belir til
Ingvorstrup og SkalTøgaard. Den store K o m in e rc eraa d
O lu f O lufsen fra Fægyden indfandt sig. Han var ganske
vist endnu ikke kommen i Rangen dengang, del skete først
1734, men han var gift med Niels Sechers Enke, ejede
store Landejendomme som Klostereng, Skaarupgaard, Sødringbolm og Kærbygaard, samt en Mængde Konge- og
Kirketiender, og var en af Jyllands første Pengemaladorer
paa bin Tid. Han døde 1759. Hans Arvinger vare lians
Hustrus Børn med Niels Secher, og dette lagde Grunden til
den Velhavenbed, som i mange Aar udmærkede Secherne.

389
Fra Vestergade kom ogsaa de »indre« Købmænd, som
altsaa har haft Liberalitet nok til at kunne se rigtigt paa
Sagen. Der var T høger K ie rs g a a rd , som byggede Gaarden
ved Siden af Svaneapoteket og der var C laus F re e s
H ornem an, Ejeren af den store Gaard, som laa der, hvor
Bankbygningen nu knejser paa Lilletorv.
Fra Skolegade mødte O lu f R aun, Svend H ersk in d
og S ø n n ich G uldsm ed. Fra Brobjerg Buchtrups Naboer
C hr. H aar by og den gamle »Avlsbruger «T hom as T a n n e .
Slægterne Stæ r, G ylling, S v an e, K alin er, L a a sb y e ,
V issing og M øller ere alle repræsenterede, ja, der mangler
ikke engang en »Kommerceassessor« J ø rg e n P e d e rsen
V e ste rg a a rd , Ejeren af Trods-Katholm.
Det var kun yderst faa af Byens »bedste« Borgere,
der holdt med Basballe. Selv hans Kolleger vare stærkt
stemte for Forlig, men den gamle stædige Borgmester for
langte, at Buehlrup ogsaa skulde forpligte sig til at vedlige
holde hans Dige i al F re m tid , hvad Buehlrup selvfølgelig
ikke kunde indlade sig paa. Processen blev nu en Nød
vendighed, og der nedsaltes en Kommission til at fælde Dom.
Borgmester Winther og de tre Raadmænd: Ole Sørensen,
Tønnes Miehelsen og Apoteker Bernt Holmsted spille ikke
nogen fremragende Rolle; de Svnsmænd, som udnævnes
til al udmaale og »alritse« Grundene, synes nærmest at
gøre Løjer med Sagen, og Angrebene under denne rettes
mere og mere mod Basballe, hvis gamle Synder man
drager frem. Saa falder Dommen, og Motiveringen af denne
er højst overraskende, fordi den fremdager et Punkt, som
omtrent ikke er berørt i Akterne. Buclitrup faar den
ønskede Byggetilladelse, fordi den Jord, han agter at bygge
paa, er gammel Købstadgrund, og det er vitterligt, at
denne Grund, som ved Matrikuleringen 1682 ejedes af
Øvrighedspersoner, af disse er bleven angivet som Landjord
for derved al blive unddraget Grundskatten.
Saaledes endte denne Krig, som vistnok bar delt Aarhus
By i lo Lejre og bragt Sindene i Oprør. Hans Buchtrups
Sled blev fuldført, og Porten flyttet ud, dog først 1726.
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Gaarden eksisterer endnu, det er Nr. 81 ’). Den ejedes af
den Buchtrupske Familie indtil Begyndelsen af det nittende
Aarhundrede, da Købmand R asm us S c h a n d o rp h købte
den og herfra drev en betydelig Forretning igennem mange
Aar. Nabogaarden, Chr. Haarbyes Gaard, gik midt i del
attende Aarhundrede over til Købmand P e te r H e rsk in d ,
som ombyggede den i 17(58, og i hvis Familie den blev til
langt ind i det nittende Aarhundrede, da den igen ombyggedes
af Stiftamtmand Dahl. Rasmus Thaarups Gaard gik over
til J a k o b A sse n d ru p , og her dreves igennem tiere Genera
tioner en stor Tømmerforretning, hvis sidste Indehaver var
Købmand, S øren H e rs k in d . Paa dens Grund ligge de
nuværende Numre 74, 76 og 78.
Indenfor eller rettere Nord derfor kommer den store
gamle Gaard, som nu er Nr. 72 og tilhører Købmand I.
D. Rasmussen. I det 17. Aarhundrede laa lier en Gaard
og endel Boder, som tilhørte ovennævnte Raadmand Niels
Lauritsen, som altsaa dengang ejede omtrent hele den
yderste Del af Brobjerg. Ejendommen tilhørte 1740 Raad
mand Fr. B o rc h a rd t og senere S ø ren G iern. 1761 havde
den 16 Fag Gadehus og 2 Etager; den takseredes da til
2000 Rbd. I Slutningen af 18. Aarh. var M ogens B lack
Gi e m Ejermanden. — Ved Siden af laa en øde Bygge
plads tilhørende Anders Lauritsen. Denne Plads med derpaa
opført Gaard ejedes 1750 af Rasmus Giedings Enke, dernæst
af Skipperne J e n s M olbo e og J o h a n n e s Mørk og endelig
af E rik Bom, hvis Enke Anna Cathrine Giern, Datter af
Mogens Black Giern giftede sig med P e te r Mørk. Deres Søn
var den K onsul J. M. M ørk, som spillede en stor Rolle i
Aarhus i Slutningen af 19. Aarh. En Søster til ham, gift med
Prokurator Langballe, lever endnu i Aarhus som Repræsen
tant for denne gamle Slægt. Erik Bom forenede Gaarden med
en Del af Nabogaarden, hvor i mange Aar Hans Jensen Buch') Om det var af Vrede over Udfaldet af Processen, at Chr. Basballe
i 1726 lukkede sin Krambod, ved jeg ikke, men urimeligt er det
ikke.
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trups Rytterbarak stod. Mellem disse Grunde løb i gammel
Tid ned til Toften en Gyde, som kaldtes H ans J e n s e n s
Gyde. I hvad Forbindelse den har staaet med Klosteret
og Kirken paa Brobjerg er ikke godt at vide, derimod
synes der før Konsumtionens Indførelse at have gaaet en
meget brugt Vej til Toften her igennem. Der var Boder
paa begge Sider af den, men disse opkøbtes af Nabo
grundenes Ejere. Efter at den var lukket ud imod Toften,
blev den mere og mere opfyldt med Snavs og umulig til
Kørsel. Saa fik 1722 Konsumtionsbetjent Hans Mogensen
Lov af Borgmester Basballe til at bygge ud over Gyden,
imod at han overlod Basballe en lille Kaalhave, der laa
bekvemt for denne. Delte var nu ikke i sin Orden, ti
Gyden var Byens, og Basballe maatte senere høre meget
ilde for denne Transaktion. Hans Mogensens Ejendom
blev senere forenet med Gierns Gaard.
Længere mod Nord, — stadigvæk paa Brobjerggadens
vestre Side, — laa to større Gaarde, hvoraf den ene i Slut
ningen af 18. Aarhundrede var Poul K litg a a rd s og den
anden fra ca. 1740—65 tilhørte Fattigkasserer N iels Stub.
Efter dem fulgte endel smaa Boder med bagved liggende
Blegehaver, de tilhørte oprindelig Apotekeren J a c o b Gesiu s og hans Søn T h o m as, senere Borgmester K iersgaards E nke. Saa kom P e te r B ø ginds Gaard, hvoraf
en Del senere blev O b erst H øegh G u ldb erg s Ejendom.
Ældre Aarhusianere ville mindes dennes smukke Gaard,
som laa med en Have foran og i lang Tid beboedes af
Stiftsfysikus Biinger.
Helt nede ved Broen endelig, der hvor nu Christensens
Jærnstøberier lindes, laa i del 18. Aarh. den store Køb
mand M ichel P e d e rse n B orres Gaard, som tidligere
havde været Borgmester M ichel M ichel s en M a llin g s .1)
Ved disse to Ejere maa vi dvæle et Øjeblik.
’) Efter Mallings Dod 1701 købtes Gaarden af Jens Chr. Basballe og
Hans Jensen Winther, som solgte den til Cordt Koep, som igen
1712 skoder den til Michel Borre.
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M ichel P e d e rsen B orre, f. 1569, f 1724, var 1712
bleven gift med A ne M o g e n s d a tte r B lach (Datter af
Kbm. Mogens Jensen Blach paa Hjørnet af Mejlgade og Tvær
gade ( t 1698). Deres Søn P eder B orre blev en stor Handels
mand i København.1) Madam Ane Borre, som døde 1726, var
saa formuende, at hun i sin sidste Sygdom ikke blot betjente
sig af Dr. Beck og »Medicus provincialis« Neubausen, men
ogsaa lod konsulere berømte Læger i Holland, Hamborg og
København. Hendes Søster, M arth a M arie Blach var gift
med Sognepræst til Knebel, Laurits Vognsen Gleerup. Søstrene
havde 2 Brødre, hvoraf den ene var O luf B lacb (1694—1767),
som drog til København og der blev Etatsraad og Direktør
for »del almindelige Handelskompagni.«=) 1726 giver ban sin
Stillader Je n s A ndersen M uller Afkald (a: Kvittering) for
sin Arvepart efter Faderen. Den anden Broder var den be
kendte Aarbuskøbmand M ogens B lach, som oplærtes
hos Svogeren Michel Borre paa Brobjerg, derpaa, — som
det var Skik i hine Tider, — sejlede som Skipper med
Varer til Norge og Holland, og saa tog Borgerskab i Aarhus
1736. Han havde mange Børn. C h riste n S k a a ru p
B lach stiftede et anset Handelshus i København, hvis
Chef fra 1786 var den bekendte Konferensraad E rik
E ric h s e n , som giftede sig med Christen Blachs Enke.
En Datter hed A nna og blev gift med ovennævnte Søren
G iern. Deres Søn var M ogens Blach Giern gift med
M aren B ekker. En Datter var gift med K øbm and Gieti in g og en anden med K øbm and H ald. En af Sønnerne
arvede Gaarden paa Brobjerg, en anden lik en Gaard paa
Mejlgade, nuv. Købmand Jasters. Mogens Blachs Slægt
var en af de mest udbredte Købmandsslægter i det 18.
Aarhundredes Aarhus og liere af hans Efterkommere gennem
Giedingerne leve der endnu, deriblandt et af Byraadets virksomste Medlemmer, Fabrikant Clir. L o ttru p . Det er en
af de Købmandsfamiljer, som ved Driftigbed og Soliditet
’) Firma Borre & Fenger paa Christianshavn. 1761 blev Peder Borre
Administrator for Tobaksmonopolet.
-) Biogr. Leks. Il, 37.
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har dannet det materielle Grundlag for det Opsving, som
Aarhus senere har taget. Sande Patricierslægler!
M ichel M ichelsen M a llin g 1) levede 1639—1701.
Han var i mange Aar Borgmester og gift med M argrethe
C h ris te n s d a tte r, født i Søskov. Han efterlod sig kun
to Døtre, hvoraf den ene var gift med H iero n y m u s B as
b a lle , den anden med B o rg m e ster H ans W in th er.
Broderen, Raadmand Søren M ichelsen M alling (1642
—1682) var gift med Anna Seyersdatter. Han efterlod sig
5 Sønner og 1 Datter. — I 1661 nævnes paa Brobjerg:
»Hans Mallings Bod, han ihoer, driver med Slagteri.« Om
denne Hans Malling var i Slægt med de andre nævnte,
kan jeg ikke sige.
Efter Michel Bone blev Niel J ø rg e n se n S ta u n in g
Ejer af den store Gaard paa Brobjerg. 1734 blev den gjort
til Gæslgivergaard og dreves endel Aar af J o h a n H as
selm an d »priviligeret Gastgeher«2) og senere af Jo k u m
B ernt H um m elfører, hvad der gav Anledning til, at den
kaldtes Hummelførergaarden. I Begyndelsen af 19. Aarh.
solgtes den af J o s ia s V ennem ose til den bekendte
Grosserer Phil. H arlv. Rée. Han solgte 1815 Gaarden
og et Stykke af Haven til Hans Secher og to andre, som
delte den i en større og en mindre Gaard. Resten af Haven
salte Rée ved en Bro i Forbindelse med sin paa den anden
Side af Aaen liggende store Gaard paa Vestergade. I Haven
opførtes en kunstig Borgruin og med ikke ringe Liberalitet
aahnede han sine Haveanlæg til visse Tider for Byens
spaserende Borgere.
•) Hans Fader Michel Michelsen, f. i Malling, tog Borgerskal) i
Aarhus 1631.
-) I 1633 fik Lensmanden, Laur. Lindenov, kgl. Befaling til at lade
oprette to »Lossementer« i Aarhus, som fremmede Folk kunde faa
Herberge i og hvad andet de behøvede. (Jvdske Registre). Forøvrigt
indlogeredes Fremmede ogsaa ofte for Penge i forskellige Borgeres
Huse. I 1716 havde saaledes Apoteker Jacob Smith i Horsens et
Herberge i sit Hus for »fornemmere hoje Herrer og smukke skikke
lige Folk.«
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Længst nede ved Aaen boede Jens Jensen Basballe,
som var en Broder til Christen Jensen Basballe den ældre,
og som drev Vintapperi der.
Vi ville nu gaa op ad Brobjerggaden igen og se, hvad
der laa paa den østre Side. Efter Christen Haarbys oven
nævnte Gaard laa der nogle større Gaarde, som vare
dannede ved Sammenlægning af liere mindre Grunde. En
af dem ejedes i 18. Aarhundrede af Slægten T an n e
(G u n d estru p ), som havde store Ejendomme paa Aarhus
Mark og forøvrigt gav ■sig mere af med Kornavl og Vogn
mandsnæring end med Handel. En anden tilhørte Nor
manden T o ile M andal, som en Tid lang synes at have
drevet en større Forretning. Han hørte til dem, som ejéde
Rytlerbarakker rundt om i Byen, det vil sige Stalde og
Træskure, hvor de Rylterregimenter, som dengang en Del af
Aaret dannede Aarhus faste Garnison, kunde indkvarteres.
Saa hørte de større Gaarde op paa denne Side af Gaden. *)
Der kom nu en Række Boder, hvoriblandt de 20 Boder,
som B orgm ester W in th e r havde ladet bygge. Naar Folk
i hine Tider havde Penge, der skulde anbringes, kunde
de ikke sætte dem i Banker eller Sparekasser, da saadanne
endnu ikke eksisterede, i alt Fald ikke her i Aarhus.
Pengene blev udlaante mod haandfaaet Pant eller sattes
i Land- eller Købsladejendomme.*2) Del var ogsaa hyppigt,
at man byggede eller købte smaa Boder til Udlejning, de
saakaldte »Renteboder.« Her, hvor nu Borgmester H. Win
ther byggede sine, laa der i 1682 liere større Grunde tilh.
Peder Basballe, Jens Wegerslev og Borgmester Jørgen Juels
Arvinger. Under Krigen var de lagt øde, og der, hvor der
tidligere vistnok havde rørt sig Handelsliv, kom der nu,
da Byen gik tilbage, kun smaa fattige Boder. Gamle Christen
Basballe har ikke haft saa ganske Uret, naar han har peget
paa, at Handelen rykkede ud til Byens Udkanter. Winthers
]) Østergade og J. M. Mørks Gade eksisterede ikke i hine Tider.
2) De fleste større Pengetransaktioner skete dengang for Jyllands Ved
kommende paa Viborg Snapsting.
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20 Boder sirakle sig ned til det Huk, der endnu findes
midtvejs paa Frederiksgades østre Side. Herfra gik der
nemlig i gammel Tid en Gyde ud, som hed F o lm ersgyden. Da dens Navn forekommer i de ældste Benævnel
ser paa Gaardsavlene, har den allerede eksisteret i 16. Aarh.,
og er vel endnu ældre. I 1661 nævnes Mogens Knudsens
8 Boder i Folmersgyde. løvrigt var den ilde berygtet som
Opholdssted for endel af Byens værste Pak. En Tradition
fortæller, al der igennem Gyden har gaaet en Vej til Marselishorg. I 1788 blev den lukket med Plankeværk og Port
i hver Ende, og Nøglen var hos Magistraten, for at den ikke
skulde benyttes til at smugle konsumtionspligtige Varer ind i
Byen.1) — Der hvor nu den ældgamle Gaard Nr. 17 er, laa
i 1682 den store Købmand Christen Læssøe’s Gaard med
tilliggende Have. En Del af denne Have eller maaske
Nabohaven hed i disse Tider »Gert Bartskers Have« og
var vistnok el Slags Traktørsted. En lille Best er bevaret
under Navnet »Fullings Have«. I Aaret 1800 tilhørte Nr.
17 en »Dansemester« Mohr og blev snart derefter solgt
til et militært Sygehus. Det var kun ringe Fordringer,
man i forrige Aarhundredes Begyndelse stillede til et militært
Sygehus, og dog var Nr. 17 paa Brobjerg vistnok et Palæ
at regne imod det tidligere militære Sygehus paa Hjørnet
af Guldsmedgade og Klostergade med sine to usle Stuer
og een Seng med nogle faa paa en Avktion sammenkøbte
Sengeklæder. Det er forøvrigt kuriøst at se, hvorledes man
i Nr. 17, eller at Gaden udenfor er afgravel et Par Alen,
har hjulpet sig til at gøre Portaahningen lavere.
Vi kommer nu lil Gadens nederste Del, den saakaldle
Brobjerg Hule. Her laa den store Ejendom, som nu lil
') Posthussmogen og Smogen bag ved Telefonens Centralstation be
tegner de gamle Grænser for den bebyggede Del af Byen. Her gik
der en Gangsti »bag om Byen« og da det var umuligt at bolde
»Byens Indhegning« ved denne Gangsti fuldkomment vedlige, smugle
des der lystigt. Ved Synsforretning 1768 fandtes der endnu 65 Porte
og »Baglaager«, som enten vare aldeles manglende, eller »dog saa
slet med Lukkelse forsynede, at de gave fri Passage til Marken.«
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Dags er Klædefabrik. Den ejedes og beboedes 1682 af den
rige K irs te n H a n s d a tte r D r o s tr u p gift med Lic. jur.
N ic o la u s de B ro b e rg u e . Paa det gamle Maleri af Aar
hus fra 17. Aarhundrede er Gaarden tegnet som en af de
pragtfuldeste af alle Byens Privatbygninger, hvad den
maaske ogsaa nok har været. Senere ejedes den af Chr.
.1. Basballe. 1724 bliver den Farvergaard. Den ejedes af
liere F e jlb e r g ’er,1) derpaa af Farver og Trykker Johnsen,
ved hvis Opbud i 1787 K o m m e rc e ra a d T h y r r ie Bøg
g ild tik Farveriet med Gaard og Redskaber. 1788 lik han
ogsaa Privilegiet. Da Bøggild var død 1792, andrage hans
Arvinger om, at de ved en Svend maa fortsætte Farveriet,
da det ikke har været muligt for dem at faa det srtlgl,
hvilket bevilges. I Begyndelsen af forrige Aarhundrede
ejede Farver Jahnsen Gaarden.
1673 ejedes en stor Del af »Haverne« udenfor Bro
bjergs Port af Broberguerne. 1673 ' ’/* skøder N ic o la u s
de B ro b e rg u e , juris utriusque lieeneialus, til Borgmester
Jacob Michelsen en Kornhave liggende uden Brobjerg, som
var ham tilfalden i Arv efter hans Moder, hvilken med
sin vestre Ende støder til Byens Forte, (o: Sønder Allé)
med søndre Side til Forten ved Mindet (nu Spanien), mod
Østen til den Grøft ved Borgmester Jørgen Juels Sten
gærde og mod Norden til Doctor M a th ia s de B ro b e r
gue hans Jord, tilligemed et øde Eje eller Byggesled kal
det Michel Bruuns Eje, som mod Syd støder til Michel
Bruuns Datters øde Eje, mod Norden til Niels Bøssemagers
Sted, mod Østen til bemældte Toft og mod Vesten til Adel
gaden paa Brobjerg. — De Jorder her er Tale om, er netop
de samme, som spillede en Rolle i ovennævnte Proces
mod Hans Buchtrup.
Kaste vi nu ved Aar 1700 et Blik op ad Brobjerg
Gade, saa maa den have gjort el fra det nuværende højst
') Henrick Feilberg ejede tillige Engerslev Molle med Korn- og Stampeværk.
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forskelligt Indtryk. Størsteparten af Husene vare kun smaa
Boder. Kun ved Begyndelsen og Enden nogle Bindings
værks Gaarde paa 2 Etager. Fra Broen gik Gaden meget
stejlt tilvejrs, del er tydeligt, al den ved en eller anden
Lejlighed, formodentlig i 18. Aarh. er gravet meget af.
Brolægningen var gyselig. I 1726 klages over, at Tilstan
den er saaledes, »at ingen mere vil køre for Beboerne«. Ma
gistraten lader da tage Syn over Gaden, og det erklæres
bl. a., at ingen kan gaa eller køre udfor Winthers Boder.
Rendestenene ere paa flere Steder ganske ubrugelige, Folmersgyde meget brøslfældig o. s. v. »Ejerne skal reparere
den halve Stenbro og Gade, ellers blive de mulkterede
og udpantede for Bekostningen«. Det fik de altsaa fol
den Klage!
Vi gaa nu ned ad Fiskergade, hvor der næsten ikke
fandtes andet end smaa Boder, der tilhørte forskellige af
Byens Rigmænd. Borgmester Basballe havde navnlig en
Mængde. Paa liere Steder gik der smaa Gyder ned til
Aaen. De ansaas dengang for at have en vis Betydning
i lidebrandstilfælde, idet de lettede Vandforsyningen.
Ved Enden af Fiskergade laa »det store Hus« eller
»Magasinbusel«. Denne store grundmurede Bygning, nuv.
Grosserer Rahrs Ejendom, blev ifølge Traditionen bygget
af en adelig Enke C b r is te n c e B ry s k e (f 1611), forben
gift med Thomas Fasti (f 1600). Det er dog ikke ganske
umuligt, al der allerede før den Tid kan have ligget en
grundmuret Gaard paa dette Sted. I Jordskyldbogen for
1552 staar der nemlig, at Byen oppebærer af Jost Skræd
der 4 [> for 2 Aars Restance af »Slenhus-Haven« Syd for
Aaen. Bygningens forrige Ejer, Elalsraad Rabr, bar med
delt mig, al der ved Gravning i Gaarden er fundet svære
Mure af en anden Bygning. Dette er endnu meget usik
kert. Cbristence Bryske boede dels læt ved Voldum og
dels paa Katbolm, som er opført af hende og hendes Mand
i Aarene 1588—91. Senere boede bun i Aarhus, hvor
hendes Broder K arl B ry s k e til Margaard (y 1631) var
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Befalingsmand. *) Han arvede Katholm efter Søsteren og
muligvis ogsaa Gaarden i Aarhus. Naar Sagnet fortæller,
at Christence Bryske byggede den for at kappes med en
Søster paa Kalholm og derfor kaldte den Trods-Kalholm,
er dette sikkert uhjemlet, ti det var jo hende selv, der
havde bygget og ejet Kalholm, og maale sig med denne
stolle Herregaard kunde Gaarden i Aarhus paa ingen
Maade. Det var derimod ikke saa overmaade ualminde
ligt i hine Tider, at Adelige ejede Gaarde, stundom endog
grundmurede Gaarde, i Købstæderne og benyttede dem ved
større festlige Familjesammenkomster og lignende Lejlig
heder. Efter 1660 maa det store Hus dog være bleven
opgivet som Beboelsessted for at bruges som kgl. Korn
magasin. 1667 skøder nemlig Mogens Friis til Boller Raadmand Jørgen Juel en Kornhave »ved Magasinhuset«. Korn
haven er den tidligere (S. 195) omtalte »Borgmesterhave
med det store Hus«. Dette sidste er ikke solgt til Jørgen
Juel.2) Magasinhuset, som det altsaa nu kaldtes, havde 4
Etager, og havde dem endnu i 1761. Ved en Reparation,
der foretoges for nogle Aar siden, viste det sig, at Gaar
den har været malet udenpaa med en Slags Freskomaling,
store å la Greque Forsiringer. Jeg skal senere vende til
bage til dette Hus.
Kornhaven eller Borgmesterhaven har vistnok udgjort
en Del af den »Kgl. Majestæts Humlehave«, der 1565 »lig
ger til Bisgaard«. Samme Aar sælger Aarhus By en Grund
ved Adelvejen, S. for denne Humlehave3) til Folmer Bosenkrantz til Stensballe, Lensmand paa Aarhusgaard 1564—
72 (S. 136), som skal betale en Jordskyld af 12 (i at er
lægge paa Aarhus Raadlms St. Andreas Apostelens Dag
*) I Schlegel, Sammlungen I, 67 anføres, at Lensmanden Karl Bryske
i 1602 haver af Aarhusgaard til aarlig »Genant< 1416'/<2 Dir. Han
har desuden Ladegaardens Avl fri, tiende Parten af det Uvisse og
tjener med 8 Gerustheste. Hans Kgl. Majestæt har af Lenet Netto
2977l/„ Dir. (Jvnfr. S. 233).
2) Han boede i sin Gaard paa Storetorv.
3) Adelvejen er formodentlig Landevejen, nuv. Dynkarken.
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før Jul. Byen forbeholder sig Forkøbsret. Denne Grund
er sikkert den, som nu indtages af Th. Sabroes Fabrik,
der tidligere var Realskole og Hospital. I 1616 sælger
Holger Rosenkrantz til Rosenholm det Hus med tilliggende
Jord, som ligger langs hele Vestsiden at nuv. Dvnkarken
(altsaa omtrent den samme Grund) til Jen s N ielsen
M ørke1) og Jen s C h ris te n se n (Anst). 1712 købtes
Grunden af C h riste n Jø rg e n se n S c h a aru p , der be
byggede den med Renteboder, som midt i 18. Aarh. til
hørte Chr. N ielsen H aarb v og M ogens B lach. »Ridder
stræde« nævnes allerede 1746, da var der »14 Boder i 2
Længer Huse«. Udenfor disse omtalte Grunde laa mod Nord
vest Polakhaven (nuv. Godsbanegaardsterræn), hvoraf den
Del, der ligger langs Vejen, 185 Alen lang og 54 Alen bred
var gjort til en Reberbane, som før 1707 ejedes af Peter
Jessen Farfver. Reberbanen var ved et Dige skilt fra Polakhaven, som if. Matriklen af 1682 dengang ejedes af As
s e s s o r J e n s L a s so n (y 1690), Reberbanen strakte sig
belt ud til Skyttehuset (Jægergaarden) og Marselisborg
Jorder.
Jeg skal nu vende tilbage til Trods-Katholm. I Begyndel
sen af det 18. Aarh. ejedes den og Toften af Stiftsskriver C h r.
W e g e rsle v , som efter eget Sigende har købt Huset paa
Auktion for 1040 Dir. Han var bleven Hs. Majestæt 366
Dir., skyldig i sine aflagte Kornregnskaber til Aar 1700’s
Udgang og trues i den Anledning til Betaling ved »mili
tærisk Eksekution«. For at undgaa denne optager han
Laan mod Pant i sit »ved Stranden liggende store Hus«.
Wegerslevs Enke Elisabeth Merine, Datter af Provst Pontoppidan her i Byen,2) solgte saa if. et i Skødeprotokollen
indført Skøde i 1724 Huset til Kong Frederik IV, der
vilde benytte det til Tiendekornet. Faa Aar efter anføres
dog Kommerceassessor Jø r gen P e d e r se n W e s te r g a a r d
') Maaske en Fader til den Søren Jensen Mørche, der ellers angives
som Stamfader til den store Slægt Mørche eller Mørch.
2) Hun var hans anden Hustru.
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som Ejermand(?). Han byggede 1734 paa den Del af Tof
ten, som laa Vest for Gaarden 22 Boder, der strakte sig
langt ned ad Fiskergade. Mellem Gaarden og Boderne
var der dog et Bum, som førte ud til Marken og var luk
ket med et Plankeværk. Over en Port i Plankeværkel
stod der med store Bogstaver »Trods-Katholm«. Her, — jeg
kan ikke aldeles bestemt sige hvor — laa en nu forsvun
den Gyde: »Karlsgyden«. Westergaards Enke, M aren
O lu l's d a tte r, solgte 1704 Gaard, Boder og Toft til Amts
forvalter T h y g e s e n , som vistnok i 1700 lod de øverste
Etager nedrive; Fru Westergaard ejede ikke blot Toften
eller Kornhaven, som strakte sig belt ned til nuv. Sønder
Allé, men ogsaa et Stykke af Silkær paa den anden Gide
af Alléen. Thygesen gjorde mislykkede Forsøg med Tobaks
plantning i Silkær, Borgmesterhaven og Polakhaven, hvor
han beplantede c. 140,000 □ Alen. Efter ham kom som
Ejer Juslitsraad B ra sk og i 1825 Amtsforvalter S ø re n 
sen.
Købmandsgaarden ved den østlige Side af Magasinhuset ejedes i sin Tid af Raadmand T ønnes M ichel sen,
som 1707 sælger den til A nders Jaco b sen . Dennes Enke
overlod den 1734 til Je n s C h riste n se n B asballe, fra
hvem den gik over til Jen s T h o m asen Sabroe.
Ejere af den næste Gaard, den første af Købmand
Broges Gaarde, har været P ed er L assen (f 1702), b C hr.
J ø rg e n s e n S e h a a ru p (1702— 1734), Jac o b L aursen
G ieding og P ed er K aarsberg.
Den anden af Broges Gaarde har tilhørt P eder C hri
sten se n B asb a lle og Købmand H ans N ielsen Fog og
i en lang Aarrække K jelleru pperne. I 1825 tilhørte den
Agent M eu len g racb t & Søn.
Det var allesammen gode, gamle Købmandshuse, som
slog sig ned her, eftersom Tyngdepunktet i Havnen ryk
kede længere og længere ud.
’) Han boede først i Aarhus, senere paa Dybvad. En Datter af forste
Ægteskab, Maren, var gift med Christen Jørgensen Sehaarup. En
anden Datter, Karen, var gift med Niels Lassen Wegerslev.
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Den Gaard paa Hjørnet af Fisker- og Mindegade, hvor
nn en Del af den Slampeske Fabrik er, ejedes 1730 af
Byfoged O luf Locbe. Den havde dengang Indkørsel
haade til Mindebro og Fiskergade og desuden en Urtehave
paa den anden Side af Mindebro. 1735 solgte Loeke den
til K nud N ielsen Beeh, som i lang Tid var en af Byens
betydeligste Købmænd. Paa Hjørnet lige overfor laa en
Bagergaard, som fra 1768 og langt ind i det 19. Aarliundrede tilhørte Familjen Sperling. Længere nede paa Minde
gades Nordside laa der 1734 en Vejerbod. Skibsbygnings
pladsen nævnes allerede 1690 som »en øde Plads ved
Mindet, som Byen havde ladet indpæle og opfylde«. Mu
ligvis er Mindegade eller nuv. Dynkarken det »Lille Bro
bjerg«, som omtales i Jordskyldbogen 1562.
Men hvad er nu D y n k ark en , eller som den i ældre
Tid kaldtes »D vnkarkeriet«. I Aaret 1871 udtalte jeg i
en lille Piece om Aarhus den Formodning, at Navnet kunde
komme af Dynd og Kværk (en Krog). Jeg troede dengang,
al det var Krogen, hvor nu Skibsbygningspladsen ligger,
der havde givet Anledning til Navnet. Paa forskellige gamle
Kort og Billeder ses der imidlertid bag Dynkarken en Slags
Kanal eller Dam, som staar i Forbindelse med Havet.1) Jeg er
nu mere tilbøjelig til at søge Navnets Oprindelse i denne Krog.
I 1682 siges, at »Dvnkarkeriet eller Mindeboderne« -’) er en
lang Bække Boder udenfor Mindeporten. Der var nemlig bele
18 Boder, som tilhørte Raadinand Jen s W egerslev. I
Skødeprolokollen kalder ban dem 1686 »en fri og frels Ejen
dom«, hvilket vel skal betyde, at de ikke vare matrikule
rede under Byen. I 1797 var der kun 190 Skridt fra
disse Huses Baggærder til Havet. I Fortsættelsen af Bo
derne byggedes senere en større Købmandsgaard, som i
1760 tilhørte Jen s A ndersen S m itb og derpaa R asm us
M alling. Længere ude kom P eder H e rsk in d s Gaard,
') Mon det skulde være den, der stundom kaldes »Kragedybet«.
-) 1 Feldbcredcrnes Lavsprotokol hedder det, at 1603 var det ærlige
Budeler Haandværk forsamlet paa en »Karckenbott«. Hermed menes
formodentlig en Bod i Karkeriet.
Blade a f A arhus H istorie. II.
12
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hvor der i 1825 var Tobaksfabrik. Byens gamle, inderste
Mindeport stod ved Enden af Mindegade. Efterhaanden som
Bebyggelsen skred udad, blev man nødt til at Hytte Mindeporten, og uden at nedrive den gamle (den nedreves først
1804) opsatte man en ny Port omtrent ud for Sabroes Fabrik,
men Konsumtionsforpagter Schaarup var ikke tilfreds, han
vilde have den helt ud ved Reberbanen, hvad del dog ikke
lykkedes ham at laa sat igennem.
Udenfor Dynkarkeriet laa »Grønland«, som var Byens
Grund, den havde jo efterhaanden ladet den opfylde. Her
laa i 17. Aarh. den saakaldte »Dameshave« (3000 Q Alen).
1 1817 solgte man en Del Grunde her til Bebyggelse, og
B onnesen fik Plads til et Skibsværft.
De nuværende Gader Dvnkarken og Spanien betrag
tedes i 18. Aarhundrede som en almindelig Landevej fra
Aarhus til Horsens, Skanderborg og Hads Herred. Eflerhaanden som der byggedes paa begge Sider, bleve Fortovene
brolagte, ganske vist paa en temmelig uregelmæssig Maade,
men Kørebanen med 8 Alens Brede var endnu i 1784
næsten upassabel i Efteraars- og Vintertiden, Vandel kunde
intet Afløb linde og løb derfor ned i Kælderne eller ogsaa
skyllede det Snavs ud i Havnen. Det var nær ved, at
Gaden var bleven liggende i denne Tilstand, for Magistra
ten mente, at del maalte blive Husejernes Sag at brolægge
Kørebanen, Stiftamtmand Høegli Guldberg derimod, al delte
var en ubillig Fordring, naar Brolægningen skete første
Gang; det var jo ikke Husejernes Skyld, at Porten var
udllyltel, og al hele Vejen fra inderste til yderste Mindeport kunde betragtes som en Købstadsgade. Heldigvis
enedes man om en Middelvej, ideL Husejerne betalte en Del
af Kørebanens Brokegning.
Hvor Vejen til Havreballegaard gik i del 17. Aarh. er
ikke ganske klart. Den Vej, der fra Skanderborgvejen, lidt
før man kommer til Magdalenemøllen, fører over til Gaarden, er vistnok meget gammel. Men eflerat Mindebroen var
bleven bygget i Begyndelsen af 17. Aarh. maa del antages,
al man har benyttet en anden Vej til Byen, der var nær
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mere. Den nuværende Hadsherredsvej har vistnok allerede
dengang eksisteret som en Markvej. Herfra førte en Side
vej, som endnu var lil for faa Aar siden, op til Gaardens
Port. Den fortsattes g e n n e m Gaarden og Skoven op til
nuværende Frederikshøj, medens en Sidegren førte til Holum
(a: Holme) By.
Et Stykke udenfor den vderste Mindeport laa der en
høj Bakke, som kaldtes Sakshøj. Det kan næppe være
den »Sakshøj«, paa hvilken ifølge Sagnet Biskop Ulkeids
Trækirke hlev hygget i 1102, og som siges at være bleven
hortskyllet af Havel. ’) Benævnelsen »Saks« forekommer
imidlertid overmaade hyppigt i Navne paa Bakker.'2) og er
formodentlig afledt af det latinske Ord »saxum«, som be
tyder »Klippe«. Oppe paa denne Bakke byggedes der i
Aarel 1(528, da Jylland okkuperedes af Wallensteins Tropper,
en ret udstrakt Befæstning med Volde og naturligvis tørre
Grave, den saakaldle »Wallensteins Skanse«. Om den er byg
get af de Danske eller al Fjenderne er ikke godt at sige; Navnet
»Wallensteins Skanse« synes al være af temmelig sen Op
rindelse. Under el Besøg, som Kong Christian IV i 1(533
allagde paa Havrehallegaard vilde han se »Skansen«, men
Vindebroen, som førte over lil den, var da saa forraadnel, al der maatte lægges en hel Tylt Brædder ned i
den, for at Kongen kunde komme over den. Dog ses det
af Lensregnskaherne, at der allerede i 1(529 er gjort Repara
tioner, da anskalledes der nemlig »en stor Lænke til Vinde
broen og en Lænke til Porten for Skansen paa Sakshøj«.
Efleral de svenske Okkupalionslropper i 1(544 havde trukket
sig tilbage, holdt dog nogle mindre Korps sig hist og her
i Nørrejylland. Et af dem holdt Skansen besat og havde
endel Fartøjer liggende i Havnen. Da stormede den 17.
Aug. 1(544 en Skare Bønder og maaske ogsaa Aarhushorgere
under Anførsel af J o h a n B r o e k e n h u u s (f. 1588, f 1(548),
den daværende Ejer af Mosgaard og Øslergaard, Skansen,
Pontoppidan, Amales Tom I, S. 340.
-) Ogsaa i Bynavne som f. Eks. Saksild, Sakstorp.
12*
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log Besætningen (70 Mand) tilfange og erobrede 30 Skuder
og 2 nybyggede Fartøjer, som laa lier i Havnen. Det var
en smuk Bedrift!
I 1058—59 har vistnok baade Svenskerne og de polske
Hjælpetropper holdt Skansen besat, i all Fald beskyldtes
de for at have nedbrudt en Del af de ydersle Bygninger
paa Brobjerg for at benytte Materialerne til Udbedring af
den. — Paa Kort fra Begyndelsen af 19. Aarb. ses endnu
Skansen afsat, men efterbaanden forsvandt den, formodent
lig efter at den største Del af Bakken var bortført efter Anlæget af en stor Grusgrav. I vore Tider er som bekendt Resten
af den gamle Saksbøj sløjfet og kørt ned i Havneanlægel.
Lidt Syd forSaksbøj laa »Skansekilde« eller »Hellig Niels
Kilde«. Den egentlige Hellig Niels Kilde var i Viby; hvorledes
Navnet er bleven overført paa Kilden ude ved Havet, ved jeg
ikke, men endnu i det 18. Aarb. valfarledes der paa visse Tider
til denne. Kilden rensedes og holdtes vedlige af forskellige Bor
gere i Byen, som under stræng Frost henlede Vand herude.
Til dens Vedligeholdelse indsamledes endnu 1789 aarlig 4
Bdl. blandt Borgerne.
Saa kommer vi endelig til d en g a m le H a v r e b a lle 
g a a rd . Allerede tidligere bar jeg i dette Værk (S. 145)
gjort opmærksom paa, at efterbaanden som den gamle
Bispegaard i Aarhus blev indrettet til Magasiner for Skander
borg og Aarbusgaards Lens Korntiender, nødedes Lensmændene til at residere ude paa Havreballegaard. Her
blev der ogsaa bygget en Lejlighed til Kongen, hvor ban
kunde bo, naar ban kom til Aarhus. Vi saa ogsaa, at
Kong Frederik II gentagne Gange opholdt sig derude om
Efteraaret. Man vedblev samtidig i en Bække Aar al reparere
paa den gamle B ispegaard. I 1993 byggedes der saaledes
en stor Bygning ud til Rosensgade med to Lofter til Korn.
Den store Borgport blev anbragt i Stueetagen. Hele denne
Bygning var, saa vidt jeg kan se, dyttet dertil fra Stadsgaard. Samme Aar tales der endnu om »Kongens Brev
kammer paa Bisgaard« og Istandsættelsen af Hvælvingerne
over delte Lokale. — Ude paa Ladegaarden Havreballe-
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gaard bygges og forandres der stadigt. I 1584 skriver Fre
derik II til Lensmanden:
»Vi bede og begære, at I med det forste paa vore Vegne lader flytte
de Huse, som staar i Ladegaarden paa Havreballegaard paa den nordre
Side og dennom igen lader opsætte paa den oster Side for Gaarden hos
de andre Huse, der staar paa den Side udi Ladegaarden, desligste, at 1
lader lægge et Loft paa Stalden, saa og lader gøre og opsætte et nyt
Stængerværk for Havreballegaard imellem Stolper muret.«

Derude skælnes paa de Tider bestemt mellem Lade
gaarden og Borggaarden. Ladegaarden, der var omgivet af
Stalde og Lader, laa vistnok omtrent der, hvor endnu den
Dag idag Marselisborggaards Ladebygninger ligge, tilhøjre
for Vejen, som tidligere førte tværs igennem Gaarden, og
hvoraf en lille Rest endnu kan ses inde i Friheden. Af
Stalde var der her Ridestalden med henved 30 Spiltove,
Foleslalden, Gæsleslalden og en lille Stald tæt derved.
Kostalden eller som den kaldtes: Øksenladen, hvor
Studene lededes, var 53 Bindinger lang. Der var desuden
baade en Rug- og en Ryglade samt et Vognhus paa 17 Bindin
ger. — Ovre i Borggaarden laa der mod Syd en meget stor
Rygning i liere Etager. Loftet benyttedes til Korn, i anden
Etage var der liere større Kamre, deriblandt et Skrædder
kammer og et Rustkammer. Udenfor var der her, ligesom
ved de andre Rygninger i liere Etager, en Svale, hvortil en
udvendig Trappe førte op. Paa Borggaardens østlige Side
laa »Fruerstuen«. Delle var i ældre Gaarde det for Kvin
derne bestemte Hus, stundom det eneste, som kunde op
varmes. I Havreballegaards Fruerstue var der foruden »det
store Rum« ogsaa »Junkerens« og »Jomfruernes« Senge
kammer saml — skilt fra Hovedbygningen ved en Gang
— Pigernes Kammer. En egen Rygning optoges af Fade
bur, Bryggers, Køkken og Betjeningens Kamre. Nærved
laa Huset med Borgesluen, Lensmandens Sengekammer,
(der vistnok ogsaa var hans Dagligstue), Lensmandens
»Drenges« Kammer, Skriverstuen m. m. Endelig laa der i
Nord og Syd en Rygning, i hvilken de 3 kongelige Gemak
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ker vare indrettede i øverste Etage. Ogsaa her fandtes en
Svale udenfor. Det er muligt, al Kongsluen, som de konge
lige Gemakker kaldtes, laa ovenover Borgestuen; de Op
lysninger, der gennem Regningerne paa Reparationerne staa
til min Raadighed, ere naturligvis meget ufuldstændige.
Foruden de nævnte Rygninger anføres ogsaa el »Kværn
hus«, el Kalkhus, et »Pandekammer« (formodentlig Op
bevaringssted for Jægergarn o. desl.), et Fangetaarn o. 11. a.
Efter gammel Skik var alle de mange Rygninger ikke byg
gede sammen, Aabningerne mellem dem udfyldtes af Planke
værker; a lt va r B in d in g s væ r k. Kældere var der mange
af, der nævnes Smørkælderen, Saltekælderen, Mjødkælderen,
Fiskekælderen, Svendekælderen o. a. Fæstningsværker, "saasom Vold og Grav omtales ikke; de Fiskedamme, hvoraf
nogle Rester endnu forefindes, har allerede eksisteret der
ude ved Aar 1600, da tales der nemlig om »Damhaven«. Fruer
sluen og Kongsluerne bar kun halt Stengulv (Aslrag). Den
første synes al have haft Panel paa Væggene, derimod vare
Væggene i Kongens Gemakker ganske raa. Naar de skulde
beboes, slog Snedkeren Rammer op, som bleve dragne med
Tæpper. I Kongens midterste Gemak vare Sengestederne
opstillede, og det var forsynet med el udspringende »Lille
hus« til Hs. Majestæts Bekvemmelighed.
Som man ser har Havreballegaard været en meget
stor og betydelig Gaard. Ladegaardens Rygninger skrev
sig formodentlig fra de katolske Bispers Tid, derimod er
Rorggaarden vel sagtens opført, efterhaanden som den gamle
Rispegaard inde i Aarhus blev mere og mere ubeboelig for
Lensmanden (S. 142).
Hvorvidt Kong Frederik II bar opholdt sig paa Havre
ballegaard efter 1583, bar jeg ingen Oplysninger om. Han
døde som bekendt +/4 1588 paa Antvorskov. Efter al
Kong Christian IV’s Søn Christian (V) var bleven hyldet i
Viborg 1610 som Tronfølger, log Dronningen og den unge
Prins paa Tilbagevejen fra Viborg ind paa Gaarden og for
blev her i lire Dage; Christian IV var ikke selv med dengang,
men under hans hyppige Ophold paa Skanderborg for
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synedes han derimod stadig fra Havreballegaard med Fetalje,
Vin og »Tystøl«. hvilke sidste Varer indkobles i Aarhus hos
Apotekeren Anders (Laspersen og Thomas Vintapper. I Aaret
1000 tik han paa Lenets Bekostning et helt lille Skib (en
Bøjerl o: et mindre Skib med en Mast) sendt ned til Brug
paa Skanderborg Sø. I Aarhus Havn forsynedes del med
Mast, Flag- og Topslænger, hvorpaa det saltes paa en
Sluffe og droges af Heste til Skanderborg.
Den 6. Okthr. 1027 blev Gaarden indtaget af Wallensteins Tropper og i høj Grad ødelagt. Alt Jærn og Metal,
alle Døre og Trapper bortførtes og Murværket udsloges
paa mange Steder. I 1029 blev der udnævnt en Kommis
sion til at undersøge Tilstanden paa Kongens Slotte og
Huse i Nørrejylland, og i Henhold til dennes Beretning
resolverede Kongen: »Paa vor Gaard Havreballegaard maa
forfærdiges en Stue med tre eller lire Kamre til Lensman
den og hans Husholdnings Behov. Desligeste maa Køkke
net og Bryggerset hjælpes. Ligesaa Borgestuen og Ladegaarden med Straatag og Lervægge(i). De gamle Huse kan
nedtages og med dem de andre hjælpes.«
I 1033—34 havde Gaarden liere Gange Besøg af Chri
stian IV. Saaledes kom han den 31. Okthr. og blev der
Natten over. I Lensregnskabet staar der: Kongen havde
med sig lo Vognheste, Hertug Frederik havde samme Tid
4 Vognheste, Frøknerne1) havde 0, »Viniche«2) havde 4, Kgl.
Majestæts Overskænk 4 og Kgl. Majestæts tvende Skytter
2 »Skydeheste«. — Den 30. Marts ankom Kongen atter og
forblev her i længere Tid. Han havde dengang endel at gøre i
Aarhus. Først vilde han se paa den Valkemølle, som Hans
Klodl havde faaet Lov til at anlægge, og dernæst var der Stridig
heder imellem Baadet og Borgerne om, hvem der skulde betale
den Brandskat, som Fjenderne 1028 havde aftvunget Raadet;
disse Stridigheder ønskede Kongen at bilægge. Under Op') Kirstine Munks yngre Døtre.
2) Vibeke Kruse, Kongens Frille,
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holdel paa Gaarden var Kongens Kancelli etableret paa
Raadstuen. *)
I 1044 ødelagdes Havrehallegaard igen under Sven
skernes Indfald. Del Hus, hvori Køkkenet og Bryggerset
var, havde Fjenderne ganske nedbrudt, saavel som Største
delen af »Øksenladen«; 25 »Vægge« i Borggaarden vare
slaaede ud og alle Skorstene nedbrudte for de Jernankeres
Skyld, som fandtes deri. I Fruerstuen fattedes 5 Døre og
10 Vinduer, Bræddeskilleruinmene vare nedbrudte, Gulvet
opbrudt og Aslragel sønderslaaet. Murstensgulvet i Etagen
nedenunder »fortraadl og fordærvet af Heste«. Porten for
Borggaarden var sønderslaaet. Næsten intet Inventar forefandtes, alt var sønderhugget og opbrændt af Fjenderne.
Man log da fat paa al reparere Skaden efter bedste Evne,
men hyggeligt er dog Opholdet derude ikke blevet, li da
Kong Frederik III i Seplbr. 1048 var i Aarhus boede han
inde i Byen.
Delle kan dog ikke have været paa den gamle Bispe
gaard, ti her var Ødelæggelsen ogsaa meget stor. Fjenderne
havde hærget all paa det skammeligste, de øvre Etager vare
nedfaldne, ved Domkirketaarnets Brand 1641 var Taget
over den ud imod Kirkegaarden liggende ældste Bygning
nedreven, kort sagt Bygningerne var saa ubrugelige, at
Kongen maatle leje Bum hos Borgerne i Byen til sit Korn.
Under 13/; 1648 skriver Kongen til Lensmanden Erik Grubbe:
»Efterdi Du for nogen Tid tilforn eller Befaling har ladet
vurdere eller laksere den Del af Bispegaaaden i Aarhus,
som staar paa Fald,-’) og Du haver erklæret, at Du det
ikke for den Pris, del er takseret, kan sælge, og at Anders
Liidichsen, Borgmester, har bebudet derfor at ville give
150 Bdl., er vi tilfreds, at Du lader ham bekomme bemældte Del af fornævnte Bispegaard, som staar for Fald.«
') Da Christoffer Skade just paa denne Tid gjorde sin Datters Bryl
lup paa Raadstuen, maatte Kancelliet flytte ud saa længe, og 4 store
Kister med Arkivsager ni. m. fortes over i Domkirken og henstilledes i Kapitelsalen.
2) Nemlig den ostlige Del.
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I 1(557 afhændes til Mogens Friis paa Faurskov (den første
Greve af Frijsenborg) for 300 Rdl. den Part af Aarhus Bispegaard, som havde ligget under Skanderborg Slot1) saa vel som
det Smedjehus der laa til Gaarden. Ejendommen havde
været takseret for 5(50 Rdl. og havde været til Auktion, men
ingen havde budt paa den. Muligvis er delte Salg ikke
kommen i Stand, ti »Skanderborg Bisgaard« nævnes i
1(5(50 sammen med det øvrige Jordegods, som Kronen sæl
ger til Gabriel Marselis. I ethvert Tilfælde var det umu
ligt for Kougerne at tinde Ly i den gamle Aarhusgaard.
Ved Svenskernes og Polakkernes Hærgninger af Aar
hus i 1658—59 ødelagdes Havreballegaard fuldstændigt.
1 16(50 fører Lensmanden Henrik Thot sig 200 Rdl. til
Indtægt i Regnskabet for den Gaard, han beboer inde i
Byen, »eftersom der ingen Husværelse lindes, hvor jeg
kan residere. Af R e s id e n s e n s ta a r ik k e el S ty k k e
e lle r en S tag e, h v o r m an k a n s k ju le sig. I Byen
er der ingen anden bekvem Plads al bekomme end denne,
nemlig Erik Rosenkrantz Gaard, som er den eneste, der
duer noget.«
Jeg formoder, al Erik Rosenkrantz Gaard har været
»del store Hus« Syd for Mindet, det senere saakaldte
Magasinhus. Den gamle Havreballegaard, som i benved
100 Aar havde været Lensmændenes Residens, overlodes i
1(5(51 til Gabriel Marselis (S. 145), men hverken han eller
Sønnerne har vistnok nogensinde boet der. I 1670 blev
den Hovedgaard i det af Constanlin Marselis oprettede
Baroni »M a r s e 1i s bo r g«, men Baron Konstantin boede dog
vist paa Stadsgaard, som han ombyggede og kaldte Constanlinsborg. Naturligvis er endel af Bygningerne paa Marselisborg bleven genopførle, men vistnok kun i beskeden
Stil.
') Altsaa den vestlige Del.

Immervad og Slægten Basballe.
P aa hvilken Tid der først er lagt Bro over det vigtige
Vadested ved Emmervad, vides ligesaa lidt, som naaf der
er paalagt Ning Herred den Afgift af Havre til Broens
Vedligeholdelse, som del ill. Jyske Lov paahvilede Herredet
al udrede, idet Vejen over E m m erv ad var en kgl.
H æ rvej, en Hovedlandevej. .leg har allerede tidligere gjort
opmærksom paa, al Vadestedets Beliggenhed lige ude ved
Aaens Munding har været en medvirkende Aarsag til Byens
Anlæg ved den aahne Strand.
Ved to kgl. Breve 24/4 16(52 og % 1670 faar Borg
mester J e s p e r N ielsen Hu tfe ld og h a n s H u stru
Sidsel C lem en lin Bel til at oppebære Bropengene mod
at holde den halve Part af Broen vedlige; den anden halve
Part paahvilede Byen. Dengang kaldtes Broen »Ning Herreds
Bro,« »Brobjergs Bro« eller »den øversle Bro«. I de ældre
Kæmnerregnskaber nævnes ofte Reparationer paa denne Bro
haade før og efter 1670, *), men der tales næsten aldrig om
Bidrag dertil af Plovhavren, som overhovedet ikke nævnes
et eneste Sted i Regnskaberne. Kun en enkelt Gang anføres
Bidrag fra Mad. Hutfeld. I 1668 kaldes den »Byens Bro
ved Brobjerg«, hvormed maaske antydes, at det kun er
Halvdelen af Broen, der menes, Først i 1676 anføres ud
trykkeligt »Byens Part blev repareret af ny.« Eller Mad.
') 1640, 1647, 1651, 1656, 1668, 1670, 1671 (»Broen ved Jens Basballe«),
1673 o. s. v,
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Hulfelds Død b o rtfæ ste d e s H avren ved kgl. Brev af »S.
Marls 1700 lil A arh u s M ag istra t og d eres E f te r 
kom m ere i E m bedet. De skal bolde Halvdelen af Broen
vedlige, »hvorimod de hos Enhver under Udpantning i
deres Bo skal nyde den tillagte Havre.«1) Hertel siger
i Domkirkens Beskrivelse Afd. 3 H. 74, at Vedlige
holdelsen af Broen blev Magistraten paalagt som Gengæld
for de Jorder udenfor Brobjerg Port, som den fik af Kong
Frederik 1575 (jvfr. S. 17(5), delle er imidlertid ganske
forkeri. Saa vidste Borgerne i 1735 bedre Besked, ti den
gang klage de over, al der til Vedligeholdelsen af Brobjerg
Bro er udgivet af Byens Kasse, foruden Materialier fra Bis
Skov, 138 Rdl., uden at det ses, at Magistraten bar udredet
sin Del deraf. I senere Tider er dette sidste dog iagttaget,
li 1774 bekendtgør Magisiralen,« al Brobjerg eller Basballebroen skal repareres efter Licitation, halvt for Magi
stratens og halvt for Byens Regning.« Reparationen kostede
22(5 Rdl. 3 Mk. 8 ft. Del var forresten ikke store Rig
domme, der indflød i Magistratens Kasse ved Brohavren,
det var nemlig kun 1(1 Tdr. til hver af Borgmestrene og
5 til hver af Raadmændene. Naar Borgmester Peder Laasbye
1735 under en Proces forklarer, at Brohavren af Lisbjerg
Herred lil Lisbjerg Bros Vedligeholdelse, som først ligeledes var
overdraget til Jesper Nielsen Hutfeld og Hustru, efter disses
Død. ogsaa skal være overdraget til Aarhus Magistrat, synes
dette mig temmelig utroligt, uagtet man jo skulde antage,
at Borgmesteren selv maatle vide Besked derom. I Aaret
1802 ønsker Hospilalsforslander Kier for Fremtiden selv
al opkræve Ning Herreds P lo v h a v re til Aarhus Hospital,
medens den tidligere var opkrævelaf Magistraten. Han tilbyder
nu ogsaa al opkræve B ro h av ren mod at betale efter Kapitelstakst hvert Aar 24 Td. Havre til Magistraten, »hvilket er
det, der er svaret aarlig.« F ra d e tte Ø je b lik fin d e r
jeg in te t mere an g iv et om d en n e B ro h av re. Den
nævnes ikke, hvergang Magistratens Indtægter opgives.
') Hofm. Fund. 111, 191.
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Heller ikke ses der at være betalt noget af Magistraten til
Broens Vedligeholdelse.
Broen var i ældre Tid af Egetømmer og temmelig høj
paa Midten. I Trediverne i forrige Aarhundrede alløsles
den afen opmuret Bro og omdøbtes — desværre — ligesom
Brobjerg. I Stedet for de gamle minderige Navne Brobjerg
og Basballebro lik man de karakterløse »Frederiksgade«
og »Frederiksbro.« Det er en gammel Svaghed hos Aarhus
By ved Navnegivning til Gader og paa anden Maade at
kaste Vrag paa sine gamle Minder.
Naar man var kommen over Broen Nord fra, kom
man ind i E m m e rv a d eller, som det senere i 19. Aarh.
skrives, I m iner vad. Ordets første Del er sikkert el gammelt
Egennavn. I ethvert Tilfælde har Navnet ikke, som naive
Etymologer mene, noget al gøre med, al der al li d (immer)
var Vadested. — I meget gammel Tid har Aaen lige ovenfor
Broen sikkert været noget bredere. El gammelt Dokument
fra 14231) indeholder nemlig et Forlig mellem Borgmestre
og Raad paa den ene Side og Oluf Andersen Guldsmed
og hans Broder Niels Andersen, Skrædder, paa den anden,
i Anledning af, at Brødrene i »Vandstedet ved Broen, paa
Kirkens og Byens Grund« havde nedsal Pæle og hygget
Bygning. Forliget gik ud paa, at Oluf Guldsmed og hans
Broder skulde optage alle Pælene og Bygningerne og gøre
Vandstedet klart, som det var ¡forvejen, inden 14 Dage,
og desuden betale 20 Mark rede Penge. Oluf tilsagde al
være Borgmester og Raad hørig og lydig, »men at indgaa
i Smedelavet sagde han sig ej at kunne, førend han var
skilt ved Dronningens (o: Philippas) Tjeneste.« Naar delte
»Vandsted« er bleven opfyldt ved jeg ikke, del har utvivl
somt ligget Vest for Broen, siden der er Tale om Kirkens
(o: Helligaandshusets) Grund. Øst for Broen har der ogsaa
ligget et Vandsted, det kan man se den Dag i Dag. Naar
der ikke udtrykkelig stod i Dokumentet: »Vandstedet ved
Broen,« kunde man fristes til at tro, at det, Oluf Guld) Kigsark. Top. Saml. Perg. Aarh. Nr. 41.
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smed har bygget, er en ny Bro. Eller har det været et
Bolværk til en Inddæmning? Men hvad Fordel kunde
Brødrene have deraf? Det er imidlertid klart nok, at paa Dron
ning Margretes Tid har Aaen været meget bredere paa
dette Sted og formodentlig ogsaa længere nede, samt uden
Bolværker, og den Dæmning, som nu lydelig ses al føre
fra (laden ud til Broen, har formodentlig været anlagt
allerede dengang.
1 ældre Tid m ed reg n ed es til E m m erv ad ikke blot
den nuværende Gade Immervad, men ogsaa Størstedelen
af Lilletorv, særlig dels østlige og nordlige Side. Benæv
nelsen Lilletorv bruges aldrig, der skrives »Torvet paa
Emmervad« eller blot »Torvet.« Nuv. Storetorv hed altid
»Torvegaden.« Til Afholdelse af Marked eller Torv var
der ikke megen Plads paa Torvegaden. Raadhusel, som
ikke var nogen lille Bygning, og som havde en Bagbygning,
der laa vinkelret paa Forbygningen og strakte sig helt hen
til Kirkegaardsmuren, laa langt fremme paa Torvet næsten
ud for Skellet mellem Hotel »Royal« og dels Nabobygning.
Foran Raadhuset laa muligvis i 17. Aarh. det store Skur,
hvori Bytinget holdtes. Foran dette stod Pælen, hvor For
bryderne sattes i Gabestokken. Paa Lilletorv stod der ikke
andet end en stor muret Galge til flere Personer, saa der var
meget bedre Plads, og jeg formoder, at Torvet er holdt for
trinsvis her i ældre Tider. Dengang Gejstlighedens Hovedsæde
var ved Nieolajkirken laa Torvet jo lige i Nærheden af Hoved
kirken, hvad man i Middelalderen syntes at sætte Pris paa.
Torvet her havde ogsaa den Fordel, at del laa lige ved Hoved
vejen, som fra Emmervad og gennem nuværende Tangen
bag om Klosteret førte Nord paa ud af Byen. (S. 179.)
Saasnarl man i Aarel 1700 var kommen over Broen,
laa der tilvenstre B a sh a lle rn e s sto re G aard der, hvor
vistnok i ældre Tid Helligaandshusel og dets Kirke havde
ligget (S. 90.) Lige over for, imellem »Ved Aaen« (nuv.
Aagade) og Smugen (nuv. Si. Klemensstræde) laa det store
Vejerhus, som senere skal blive nøjere omtalt. Del købtes
1740 af Christen Jensen Basballe. Den store Basballegaard
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med sine mange Side-, Lade- og Pakhuse samt nogle Nabo
huse b ræ n d te N atten m ellem den 7. og 8. A pril
1744. Det var en meget betydelig Ildebrand, der i lang
Tid derefter mindedes i Byen ganske ligesom Mejlborgs
Brand i nyere Tider. Der maa have været Frygt for, at
Ilden skulde springe over (laden, li Basballes Søn for
tæller, at man kastede alting ud af Pakhuset lige over
for — den gamle Vejerbod, — deriblandt 7—8 Lspd. Humle,
»som blev bortført af de Fattige.«
S læ gten B asballe bar spillet en saa stor Rolle her
i Aarhus, at den fortjener en særlig Omtale.
I Aaret 1608 nævnes her en P ed er B a s b a lle , som
maa have hørt til Byens mere fremtrædende Borgere, siden
ban i dette Aar er en af de 24 Mænd, som skulle vælge
to Mand til at repræsentere Aarhus ved Prins Kristians
(Christians IV’s Søns) Hyldning.
Noget eller ham levede der i Aarhus en Mand
P e d e r J e n s e n , som log Borgerskab 1(520 og da angiver
sig al være født i »Baesbølle sønden Ribe.« Der er dog
næppe Grund til at tro, at Baesbølle kan være bleven i
hans Slægt forandret til Basballe, Navnet paa en By i
Agri Sogn paa Mols.
Basballe Slægtens, egentlige Stamfader anser Hiibertz
vistnok med Rette for al være den J e n s C h ris te n se n
fra Anst, som tog Borgerskab 1611. Han købte Grunde
Vest for Dynkarkeriet, altsaa paa nuværende Dvnkarkens
vestlige Side. C h ris te n se n s lo S ø n n e r b a r v istn o k
v æ re t g ift m ed D ø lre af P e d e r B a sb a lle , og bar
da a n ta g e t N avn efter d eres S v ig erfad er. Der er
overmaade talrige Tilfælde af lignende Art fra hine Tider.
De fremragende Borgere satle Pris paa al have el Tilnavn,
fælles for Slægten. Dertil valgtes som oftest den By, hvorfra
Slægten skrev sig, og berpaa haves utallige Eksempler.
Havde Slægten derimod levet i Aarhus nogle Generationer,
valgte man Bedstemoderens Tilnavn, hvis bun havde noget,
ja stundom Oldemoderens. Stundom anloges ogsaa Sviger
faderens Navn. Kun sjældnere valgte »line« Folk Haand-
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værkets eller Bestillingens Navn som Tilnavn (f. Eks. Peiter
Jessen Farfver) Haandværkel var jo ikke saa anset, der
imod forekommer Bestillingen: Skriver meget hyppigt som
Tilnavn.
Den Jens Christensen, der nævnes som Borgmester
1641 og 1642,l) formoder jeg maa være ovennævnte, som
altsaa har været første Magistratsperson i Slægten. Han
maa have erhvervet Familjegaarden paa Immervad, li i
Skiftet efter Sønnen Christen kaldes denne Gaard for hans
salig Faders iboende Gaard«.
Jens Christensens Sønner være Christen Jensen Bas
balle (d. æ.) og Jens Jensen Basballe.
C h ris te n J e n s e n B a s b a lle d. æ. var født i Aaret
1611, altsaa samme Aar som Faderen tog Borgerskab. I
Aaret 1643 log en B o rg e rs ø n Chr. Jacobsen Basballe
Borgerskab. I Tingsvidner fra Aarhus i 1629 nævnes en
.Jacob Basballe2) og 1651 en Basmus Jacobsen Basballe.
Samtidig med Peder Basballe har der altsaa levet her en
Jacob Basballe, muligvis hans Broder. Denne Jacob bar
haft to Børn: Christen og Basmus.'1) Hvor langt ned i
Tiden denne Gren af Slægten bar fortsat sig, kan jeg ikke
angive noget om, men der forekommer Basballer lier i
Aarhus lige til ind i det 19. Aarb., uden at disse dog børe til
Jens Christensen (Ansts) Efterkommere. Christen Jensen B.
bar vistnok fra først af ikke tænkt paa at bo i Aarhus, li
1637 nævnes ban i Bytingsprotokollen som Borger i Køben
havn. Han laa paa den Tid i en uhyggelig Proces med
sin Broder Jens om nogen Arv, som var tilfalden lians
Hustru, der muligvis var en Søster til dennes Hustru. —
I 1646 leverer Chr. Jensen B. Bly til Domkirken og 1652
') Hiib. Aktst. II, 96 og flg.
-) Muligvis den samme, hvis Barn begraves i Domkirken 1659, og hvis
Hustru dor 1660.
:l) I Aalborg optræder der for 1680 en Borger Jacob Basballe, g. m.
Maren Poulsdatter. En Son Alexander blev Præst i Nautrup, en
anden, Poul, blev Præst i Aggersborg og en tredje Son Rasmus
Præst i Gamtofte. Den sidstes Son, Jacob Rasmussen Basballe dode
1795 som Præst i Barlose p. Fyen.
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betaler han 3 Dir. for et Stolestade i Frue Kirke til sin
Hustru L is b e th P e d e r s d a l t e r »udi de lange Kvindestole Nr. 17«. Hun fik dog ikke lang Tid til al glæde sig
over delle Stade, ti hun døde 165<S, 34 Aar gammel. Der
hlev kun ringet over hende med de 4 mindste Klokker,
hvilket Hiiherlz mener er Tegn paa, al Manden ikke har
været meget velhavende, men delle slemmer ikke med,
hvad vi ellers vide om ham. I 1661 underskriver han
med endel andre Borgere en Taksering af alle Byens Grunde,
og heri anfører han sig selv som ejende Gaarden paa
Emmervad, og skriver, »at han haver Brug med Kram,
Skibsfart og Kornhandel«. 1666 synes han, eller delle
Aars Taksering at dømme, at være en af Byens rigeste
Mænd, ligesaa i 1675, hvor han er den, der betaler højesi
Skat af »Eje og Medel«, nemlig 80 Rdl. Han ejede ad
skillige Gaarde rundt om i Byen og en »Have ved Møllen«,
altsaa noget af Grunden mellem nuv. Vester Allé og Vester
gades Ende. I en Alder af 63 Aar giftede han sig 1674 for
anden Gang med In g e r H ie ro ny m i da t l e r , som utvivl
somt var en Datter af den H ie ro n y m u s G u id e n , Ka
pitlets Ridefoged (+ 1666), som bl. a. omtales 1662. x) Inger
var Enke efter Købmand Søren Ottesen Molboe (f 1661),
der havde ejet den Gaard paa Vestergade, som nu er Mønsteds Ejendom. Efter hans Død arvede hans Enke den.
Han har vistnok ogsaa ejet den Toft, der laa mellem Borg
mesterjorden og Kloslerengen, og som nu Fattiggaarden
ligger paa. Den kaldes » H ie r o n y m u s b a k k e n « den
Dag idag. Da Christen Jensen Basballe var død, skænkede
nemlig Enken og Arvingerne Toften til al vedligeholde de 4
Boder med, som den afdøde havde skænket til fattige Enker.
Det er altsaa ikke ganske rigtigt, naar det i Hofmans
Fundatser siges, at det var Chr. Basballe, der skænkede
Grunden til Fattigvæsenet. Den Borgmester Christen Jen*) Hüb. Aktst. II, 192. Hieronymus Guiden var fra Lübeck og tog
Borgerskab i Aarhus. Han ejede og boede i en Gaard paa Guld
smedgades Vestside og havde desuden nogle Gaardsavl i Marken.
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sen,1) som d ø r 1 68 7 og ikke synes at have halt noget
Emhede i Magistraten. Christen Basballes Formue vur
deredes ved Skillet eller ham til ikke mindre end noget
over 30,000 Rdl., deriblandt Køhstadejendomme 3450 Rdl.,
gjort (o: forarbejdet) Sølv 354, Rede Penge 2800, Obliga
tioner (o: Forskrivninger og Panter) 6295, grove Købmands
varer og Kornvarer 2991, Bohave 841, Jordegods 1492,
Kramvarer 2670, sikkert Tilgodehavende 2238, uvist Til
godehavende 3562. Forøvrigt synes han al have været en
temmelig hovmodig Person og navnlig været i Besiddelse
af den Træltekærhed, som var el Slæglsmærke.
Broderen J e n s J e n s e n Bas ha Ile var Vinhandler
og nævnes bl. a. 1636 i Anledning afen Proces, som Simon
Lauritsen Bundtninger havde anlagt imod ham for leverede
Varer. Hans Vinstue nævnes oftere i Anledning af Tyve
rier og l'ordener, som vare foregaaede der 2) og hvori Jens,
naar del gjaldt Slagsmaal, tog ivrig Del. Ikke fordi hans
Vinstue var værre end de andre Vinstuer i hine Tider,
hvor 'Poliliopsigl med Nallesæde var ganske ukendt, og
hvor der knapt fandtes Vægtere paa (laden om Natten.
Forholdene var dengang i Købstæderne ligesom de ere den
Dag idag i Landsbyerne og ellers ude paa Landet. Man
kan dog antage, at der i det hele taget kun har været yderst
faa af den Slags Eksistenser, som nutildags foraarsager de
ondskabsfulde Optøjer, og al Folk med en vis Godmodig
hed har fundet sig i, at en og anden med Larm og Musik
»grasserede« paa Gaden om Natten. Med Apotekeren Fol
mer Thomsen laa han ligesom liere af de andre Købmænd
i stadig Strid, fordi han handlede med saadanne Krydde
rier — »Sukker eller anden Spetzeri«, — som Apotekeren
mente al have Eneret til al forhandle. Jens Jensen var
derimod af den Formening, al naar han handlede med
Vin, maalle han ogsaa have Ret til at handle med Krydde') Han var Borgmester og Hospitalsforstander. G. m. Gjertrud Nielsdatter.
-) En Karl stjal saaledes paa Vinstuen et guldvirkct Hattebaand til
14 Bdl. og solgte det til Birgitte, »som kaldes den brandgule Due.«
Blade a f A arhus Historie, II.
13
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rier, formodentlig fordi man i hine Tider altid kom Sukker
og ofte andre Krydderier i Vinen. Men han indskrænkede
sig ikke hertil, han udskibede ogsaa Korn, og Apotekeren
forlangte, at han enten skulde afskalle sin Vinhandel (hvor
til ogsaa hørte Handel med Danskøl, Tvskøl, Mumme og
andet Tapperi) og Kornhandel eller ogsaa Krydderihandelen.
Men da stod Jens Jensen frem for Retten og viste, al
Apotekeren jo ogsaa havde udskibet Korn baade fra Aar
hus og Randers, og at han samtidig hermed solgte tysk
01 baade i Tønder og i Kander og holdt Vin tilfals. Kunde
han altsaa være Vinhandler og Kornhandler samtidig med,
at han solgte Krydderier, saa kunde Jens Jensen ogsaa
være det. ’) Saadanne Spidsfindigheder og Stridigheder
kunde man allerede dengang komme ind paa.
Allerede 1(534 tales der om Jens Jensens »Bolværk
ved Aaen«, og han har vistnok dengang boet i Brohulen ved
Brobjerg paa vestre Side lige nede ved Aaen i en Gaard,
der var tilfaldet hans Hustru K irs te n P e d e r s d a tle r
som Arv efter Peder Basballe. Hun nævnes forøvrigt 1(532
som Ejer af en Gaard paa Brobjerg, og Jens Jensen er
maaske først bleven gift med hende efter den Tid. Endnu
i 1670 nævnes han som boende paa Brobjerg. En Tid lang
havde han forpagtet Vinkælderen under Raadhuset. Jeg
antager, at det er ham, der il'. Hospitalets Fundats af 1(587
betaler Jordskyld til Hospitalet 27 ft af »Peder Basballes
Ejendom ved Møllen«. Det er muligvis den samme Have,
som Broderen, der jo dør i dette Aar, har haft. I ethvert
Tilfælde vidner Navnet paa Haven om, at min ovenfor
udtalte Formodning om, at Peder Basballe har været Fader
til Christen og Jens Basballes Hustruer, har nogen Rime
lighed for sig. 1(54(5—47 var han Kæmner, og har altsaa
sikkert ikke været uformuende. Han døde 9/s 1671 og
') I Folmer Thomsens Privilegium af l7/i 1631 staar: »vi have han
nem tilladt at holde i Aarhus en Vinkælder med fransk og hed
Vin, saa og fremmed 01, dog andre Vintappere deres Næring dermed
uforment.«
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efterlod sig bl. a. en Kornhave med tre Damsteder be
liggende uden Brobjerg neden Hans Jensens Gyde (altsaa
»Damhaven« og maaske ogsaa »Bleghaven«) samt Stedet
paa Brobjerg »næst Broen beliggende.«. Det var »14 Bin
dinger Hus og 9 Bindinger til Krambod ved Aaen til Gaden«.
Jens Jensen Basballe har vist ikke efterladt sig Børn. Han
gør Indtryk af at have været en gemytlig Levemand og
kunde linde paa en Spøg. Da Broderen 1637 førte Proces
med ham, og Jens var bleven ham nogle Penge skyldig,
tilbyder denne som Erstatning »4 Top-Snekker og et Har
nisk med Laarskinner, For- og Bagslykker, Stormhue og
Handsker.«
C h r is te n J e n s e n B a s b a lle d. æ. h a v d e d e r 
im od en M ængde B ø rn . Af disse skal her omtales
nogle enkelte, idet jeg for de øvriges Vedkommende hen
viser til medfølgende Stamtavle. Den ældste Søn var J e n s
C h r is te n s e n B a s b a 11 e , 1 6 3 2 — 1 7 0 8. Han tog Borger
skab 1664 og boede i Immervad, formodentlig efter at Faderen
omtr. 1670 var llyltet hen i Søren Molboes forrige Gaard
paa Vestergade. 1 Kæninerregnskaberne 1670 og 1671 tales
der om »Broen ved Jens Basballes,« og det er formodentlig
efter ham og den ved Broens anden Ende boende Onkel,
at den har faaet Navnet Basballebroen. Allerede 25/n 1667
udnævnes han til Raadmand1) og blev derpaa i Aarhundredels Slutning, 1695, Borgmester. Formuen var vistnok betyde
lig; foruden en Mængde Gaarde rundtom i Byen, ejede han
hele den nu saakaldle Bispetoft (S. 99), deri indbefattet
Dam- og Bleghaven, som han havde arvet eller erhvervet efter
Onkelen. En Kommission, der undersøgte Byens og Øvrig
hedens Tilstand 1682, siger om ham: »Fjerde Raadmand,
Jens Basballe, er mer end vittig (.1: forstandig) nok, vides ej
heller andet, end at han jo ogsaa er vederhæftig (o: formuende); dog belindes han at have holdt sine Skatter inde
og derudi været meget urigtig; fornemmes ej heller, at
’) Dog vistnok med nogen Betænkelighed, ti Udnævnelsen konfirmeres
først “ /9 1670 og « /lS 1682.
13*
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Havnen sin Part af Accisen paa 2 Aars Tid haver oppebaaret.« Saaledes som Kommissionen her tegner ham, kender
vi ham fra mange andre Lejligheder. Han var en kundskabs
rig Mand, uddannet ved Ophold paa forskellige Steder i Ud
landet, vistnok en fremragende Købmand og Øvrigheds
person. Men havesyg og trættekær! Som vi se, log han
del ikke saa nøje med Midlerne, naar der kunde spares
og tjene Penge; en stor Del af hans Tid gik hen med
Processer og Arveslridigheder, og med sine Søskende synes
han at have staaet paa en daarlig Fod. Ret en Type paa
sin Tids Storborgere. ’) Han var lo Gange gift med Dølre
af bekendte rige Aarhusfamiljer. Først med Maren Jacobsdaller Winther i 1 Aar og dernæst 16(58 med Anne Gliristensdatter Friis (1640—1704). Maren Winther var en
Datter af Jacob Sørensen W., Købmand i Aalborg. Han
var en Broder til den bekendte rige Rundmund Jens W.
i Aarhus. Marens Søster Anne var gift med Køhm. Jens
Rasmussen Lassen. Anne Chrislensdaller Friis var Datter
af Præst ved Frue Kirke Henrik Blichfeld og Karen Christensdaller Friis. Friis’erne vare nær beslægtede med den
store Gruppe af Aarhusfamiljer, som hørte til Raadmand
Clemen Jensens Efterkommere. Datidens Magislratsper*) Nogen Popularitet blandt Borgerskabet bar han næppe havt. I 1702
er der en større Tvistighed mellem Borgerskabet og Magistraten,
dels angaaende Tabet, som Byen havde lidt ved at forpagte Kon
sumtionen for 1699—1700, og som var inddrevet hos Borgerne ved
militær Eksekution, uden at de havde kunnet faa Itegnskab for
Indtægt og Udgift, dels angaaende Skatterne. (Hiib. Aktst. III, 6.) Byen
var bleven dømt til at betale Konsumtionsunderskudet 1600 Bdl.
og da Kentekammeret ikke vilde eftergive Pengene, truedes Byen
med Forøgelse af Skatterne og 5 Mand militærisk Eksekution. Her
over blev Borgerskabet i boj tirad oprort, og næste Dag overbragte
4 Borgere en af 100 Personer undertegnet Memorial til Borgmester
Malling, der dog modtog Deputationen vderst slet. hvorfor Klage
indgaves til Stiftamtmanden. Samtidig havde Borgerne paa et Itaadstuemode ladet falde saa oprørske Ytringer, at Magistraten forlangte
Rentekammerets Assistance mod »de opsætsige Borgere.« Ved Iteskr.
-■'h 1702 nedsattes der saa en Kommission til at domme i Sagen.
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soner og Præsier i Aarhus vare paa den mangfoldigste
Maade beslægtede og besvogrede med hinanden. Jens Bas
balle døde 1708 og blev foreløbig nedsat i Mag. Christen
Friis' Begravelsessled i Frue Kirke. ’)
Christen Basballes anden Søn, der var opkaldt efter
Bedstefaderen, bed P e d e r B asb a lle (f. 11)44). Ved sin
Død boede ban paa Mejlgade og var gift med K aren
B egel.2) Han døde 1711 i den største Fattigdom og efterlod
sig 4 Børn, hvoraf det ældste kalder sig Begel, de andre
Basballe. I 1670 boede ban paa Vestergade, formodentlig
i Molboes Gaard, i 1671 paa Immervad, i 1682 i sin egen
Gaard paa Mindegade, i 1683 i Dynkarken og i 1707 paa
Skolegade. Denne Omflylten fra det ene Sted til del andet
synes al vise, al det er gaaet tilbage for ham. I et Skøde,
udstedt af ham 1699, nævner ban sal. Mogens Schow som
sin Kones Morbroder.3)
S ilcb e C h ris te n s d a tle r var den ældste af Christen
Basballes Dølre. Hun var først gift med en Herman Barre
eller Borre og senere med P e d e r Bas m u sse n (fy ld in g
(eller Gylling). Det var formodentlig ham, der i 1672 paa
Hjemvejen fra Trondbjem blev overhalet af en skotsk
Kaper, som fratog barn en Del Penge. Den skotske Kaper
fører strandede senere ved Ringkøbing og blev ført til Aarhus,
men Skipper Gylling lik dog ingen Erstatning, idet Kaperføre
ren øndveg fra Aarhus med et hollandsk Skib. (Hiib. Blik
p. St. A. S. 86). Efter Basballernes store Gaard paa Immer
vad fulgie mod Nord en mindre Grund med Kramboden
paa, og dermvsl en større Gaard, som 1671 tilhørte Peder
’) Begravelsen tilhorte forst Raadmand Oluf Tunbo, der dode 1566.
Paa hans Ligsten tilføjedes Gravskrift over Christen Friis og Jens
Basballe. Da denne sidste senere flyttedes over i Bashallernes
Familjebegravelse i Koret, opstilledes den gamle Ligsten der, og der
findes den endnu.
-) Muligvis en Slægtning af Magister And. Begel fra Lolland. Han var
fodt 1615, blev forst Rektor i Horsens og derefter Konrektor ved
Aarhus Latinskole og Sognepræst til Aaby. Han dode 1661.
■'•) 1 samme Skode kaldes nuv. Knudrisbakke for »Cudis Bache.«
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Basballe,1) men senere Peder Gylling og Silche B. Efter
Gyllings Død vedblev Enken at bo der, indtil hun døde
1694. Hun efterlod sig to Sønner P ed er og R asm us
G ylling. Blandt de Bøger, hun efterlod sig, fandtes bl.
a. ikke mindre end 33 Ligprækener, Kingos Sange og de
af Hans Skonning i Aarhus forfattede og trykte Bøger:
»Kattenes og Hundenes Rettergang« og »Hedenske Filoso
fer.« Hele hendes Bo vurderedes iøvrigt kun Lil 644 Rdl.
3 Mk. 2 ß.
Med Inger Hieronymidalter havde Christen Basballe
kun een Søn H ie ro n y m u s C h riste n se n B asballe.
Denne blev 1685 gift med G ertru d M ic h e lsd a tte r,
Datter af Borgmester Michel Malling paa Brobjerg. 'Efter
Faderens Død 1687 boede Hieronymus i en Del af Inger
Hieronymidalters store Gaard paa Vestergade (nuvæ
rende Grosserer O. Mønsteds Gaard) og handlede i »Kram
boden« ligeoverfor, en mindre Bygning, der laa paa en
Del af nuv. Svaneapoteks Grund, og som var opført »paa
Kirkegaardsmuren.« Alt tegnede godt for den unge Køb
mand, rige og indflydelsesrige Familjeforbindelser havde
han, men Lykken var ikke med ham. Efter Sigende skal
han have lidt stor Skade paa sine Skibe, hvoraf han havde
flere, og i 1697 er han i stor Forlegenhed. Han maa sælge
sine Andele i flere Skibe og for al skalle Penge pantsætte
til sin Svigerfader Gaarden paa Vestergade og nogle for
ventede Arveparter. Mærkelig nok køber ban 1696, altsaa
omtrent samtidig, Herregaarden Lille Restrup. Ved Jule
tider 1697 kom saa Katastrofen, han maatte gøre Opbud.
Alle hans Ejendele bleve stillede til Auktion, og »der blev
ikke en Dyne i hans eller hans Børns Senge« levnet. En
gammel Ven Niels Nielsen, Forvalter paa Frijsenborg,
købte da en Del af Løsøret, der blev overdraget Hierony
mus som Laan. Det kan maaske interessere al høre en
Fortegnelse over de væsentlige Dele af dette Løsøre. For
uden 6 Tinfade og 8 Tintallerkener fandtes:
') For ham var den beboet af Peder Olufsen, Skolemester og derpaa
i 1(5(12 af Bundtmager Henrik Schult, Kirkeværge for Frue Kirke.

423
1. I D ag lig stu en : En Jernkakkelovn med Jernfod og Tud samt 8
Messingknapper, et Messingfad og en Messingvandkande paa samme
Kakkelovn, en Bænk betrukken med Ruslæder, en Lænestol betr. med
uldent Plyds, 5 Ruslæders Stole, et stort Spejl med 3 Messingskruer, et
rundt malet Fyrrebord, et Stenkrus med Solvlaag, en dansk Bibel, 6
lange hvide Gardiner, et rodbroget Sengeomhæng og Kappe. 2. I »Fruerstuen«: et lille Egeskrin med Laas, en blaastribet Underdyne og Over
dyne, en brunstribet Overdyne. 3. Paa »Skolen«: en Jernkakkelovn
med Jerntude og Beslag, en blaatavlet Overdyne. 4. Paa K v iste n : et
gammelt langt Egebord med lukt Fod og en ny Klæderulle med sin Be
hor. 5. 1 M e lle m stu e n : en lang Aske-Skive (o: Bord), en lang, brun
Kistebænk med 2 Laager og Laase, en Jern Bilæggerovn paa 2 Piller.
6. I den sto re S tu e til G aden: et hollandsk Tressur (o: Buffet) med
9 blaa Stenkander, en Messing Lysekrone, et rundt rodt Foldbord, 8
rode Ruslæderstole. 7. I B ry g g e rse t: en Brændevinskedel med Dæksel,
Hat og Piber. 9. I G a a rd e n : 3 sorte hjælmede Koer.

Fortegnelsen har sin Interesse, lord) den viser, hvad
der dengang — omtr. ved Aar 1700 — ansaas for at være
slrængt nødvendigt til al leve paa Ruinerne af fordums
Herlighed. Del kostbareste Stykke var naturligvis Brænde
vinskedelen, der kostede 25 Rdl. 4 Mk. 1 /L Derefter kom
Kakkelovnen i Dagligstuen 20 Rdl. 8 (i og det hollandske
Tressur 20 Rdl. De tre hjælmede Køer kostede kun 9 Rdl.
3 Mk. 10 (i tilsammen.
Ganske kort Tid efter Fallitten nemlig 28/i 1098 døde
Inger Hieronymidatter1), og der udbrød i Anledning af Skiftet
efter hende en uhyggelig Strid mellem den nærige Borg
mester Jens Basballe paa den ene og Hieronvmus med
Halvbroderen Peder paa den anden Side. Borgmesteren
') Over Cbr. Basballe d. æ., lians Hustruer Elisabeth Pedersdatter og
Inger Hieronymidatter samt den sidstes forste Mand Købm. Soren
Molbo findes et Epitafium i Frue Kirke. Indskriften er gengivet i
»Frue Kirke i Aarhus, Vejledning for Besøgende af R. Berg«. Enten
maa dog Gengivelsen være mangelfuld eller Indskriften meningslos.
Basballe kaldes »Cbristenson Basballe« og Inger H. siges at have
levet i 34 Aar i Ægteskab med ham, hvad der er ganske umuligt.
Udgiveren har rettet hendes Dodsaar, der tilsyneladende angives som
1608 til 1708. Et Blik i Kirkebøger eller Skifteprotokoller vilde
hurtigt have overbevist ham om, at hun dode 1698.
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formente, al nogle Transaktioner mellem de to sidste var
til hans Skade. Afgørelsen faldt ikke ud til Borgmesterens
Fordel, men Hieronymus høstede heller ikke Gavn deraf,
kun hans Kreditorer.
Gertrud Basballe f. Malling døde r-/» 1702, og'nu lod
den gamle Borgmester Malling Ejendommen paa Vester
gade stille til Auktion, fordi han vilde have, al Pantet,
som han havde deri, og som var løbet fra 37(54 op til 4130
Rdl., skulde komme Børnene tilgode ved at sættes fast for
dem. Hidtil havde Hieronvmus boet i Gaarden og hand
let lidt, nu maatte han Hytte ud. Han vedblev dog at
bo i Aarhus og nævnes nogle Gange senere f. Eks. 1705
som værende saa fattig, al han fritages for at betale Skat.
I 1701 havde han en Kobbermølle i Marselishorg Skov,
hvoraf han rigtignok skyldte 2 Aars Landgilde: 8 Rdl.
Naar han er død, ved jeg ikke.
Af hans 8 Børn (se medf. Stamtavle) skulde el dog
bringe Anseelse over Slægten. Der kan nemlig ikke være
Tvivl om, at den M ic h a e l H ie ro n y m u s B ash a Ile
(1(587—17(52), som blev Konferensraad, Deputeret for Fi
nanserne og adlel 1759, er en af hans Sønner. Med denne
Michael Basballes Søn, Kammerherre Christian (a: Christen)
Carl Basballe, som døde ugift 1783, udslukkedes den adelige
Gren af Bashallerne.
Vi vende nu tilbage til den ældste af de mange Søskende
Borgmesteren J e n s B ash a Ile, der døde 1708. Han efter
lod sig kun et eneste Barn, en Søn, C h ris te n J e n s e n
B ash a Ile (d. yngre, f. 1(572). Han lod indrette en Familie
begravelse i Koret i Frue Kirke, og herhen liv Hedes Faderens
Lig. Der opsattes saa 1725 el Epitafium haade over denne og
over den endnu levende Søn. Heri siges om Jens B., »at
han var oprunden af en af de da fornemmeste Familjer
her i Byen, oplært ej alene i Byens Skoler, men endog
paa fremmede Steder« og om Sønnen, at »han var opdraget
i sine Forældres priselige Fodspor, udenlands forsøgt og
øvet i alle behørige Videnskaber med al ønskelig Forfrem
melse«. Efter Bogstaven maa man nu naturligvis ikke lage

425
disse Indskrifter paa de gamle Epitafier, og Chr. Basballe
d. y. var vistnok ikke utilbøjelig til al prale noget,1) men
fuldstændig Usandhed staar der sikkert heller ikke. Der har
i disse Slægtled af Basballerne været stor Dannelse og mange
Interesser. En Uddannelse i Udlandet var ikke usædvan
lig hos Datidens velhavende Købmænd. Ved Borgmester
Jens Rasmussen Laasbyes Død i 1695 opholdt saaledes
hans ældste Søn Søren sig i Amsterdam og den næstældste
Rasmus var i Christianssand i Norge. Vejer og Maaler
Morten Madsen Wærn, der døde 1711, havde en Søn Mads
i Erederikshald i Norge, en anden Søn Peter i London og
en tredje Søn »Studiosus« Johannes Wærn i England. Selv
en Bonde som Rasmus Theslrups Fader sendte sin Søn til
Lübeck for al uddannes i Regnskabsvæsen og Bogholderi.
Men det var ikke blot i Dannelse, at Slægten Basballe
løftede sig over del almindelige, del var utvivlsomt ogsaa
en Slægt med stor Erhvervsdygtighed. Uagtet Christen B.
d. æ. havde mange Børn til at dele hans efterladte be
tydelige Formue, se vi dog snart Sønnen Jens B. igen som
en af Byens Rigmænd. Baade Dannelsen og Erhvervs
dygtigheden synes al kulminere hos Slægtens sidste be
tydelige Mand Chr. B. den yngre, men hos ham kulminerer
ogsaa andre af Slægtsegenskaberne: Myndigheden, der ud
arter til Stædighed, Træltekærheden og Nærigheden, som
aldrig finder Pengesækken høj nok. Christen Basballe den
yngre bliver udnævnt til Borgmester under 5/» 1710, allsaa
ganske faa Aar efter Faderens Død, hos hvem han i mange
Aar havde boet i Gaarden paa Immervad. Han havde
ikke som Faderen først i mange Aar tjent sine Sporer som
Raadmand. Ved Faderens Død kom han tillige som eneste
Barn i Besiddelse af dennes store Formue, og han var
Mand for al forøge den. De ulykkelige Krigsaar omkring
1717, da mange helt forarmedes, benyttede han til for billigt
’) I Indskriften kalder ban sig selv »Himmel-salig«, og nævner, at lian
i sit første Ægteskab har 9 Born, uagtet dog 1725 mindst 6 af disse
Børn vare dode i en ganske spæd Alder.
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Køb at erhverve en Mængde Ejendomme i Aarhus. Han
ejede1) Familjegaarden i Iminervad, ved Siden af hvilken
hans Krambod var, tilligemed en Naboejendom, der tid
ligere havde tilhørt Peter Gylling, fremdeles begge Hjørnegaarde ved Fiskergades Udmunding i Frederiksgade, lo
store Bygningskomplekser i den forreste Del af Vestergade,
den gamle grundmurede Kannikegaard, ved hvis Nedbryd
ning Klemenslorv dannedes, den ældste Bispegaard, hvor
Sliflsprovsleboligen og Nutidens Raadhus senere kom til
at ligge, den gamle, grundmurede Gaard paa Hjørnet af
Lillelorv og Badstuegade og endelig forskellige Gaarde paa
Studsgade, Guldsmedgade, Klostergade, Rosensgade og Gra
ven. I Fiskergade havde han 26 Boder, i Aagade tt,, paa
Mejlgade 8 og 24 paa andre Steder i Byen. 22 Gaardsavl
drev han, og desuden havde han arvet Sil kær og nuv.
Bispetoflen med tilliggende Dam- og Bleghave. Udenfor
Byen havde han liere Konge- og Kirketiender saml adskil
lige Bondegaarde. Hovedgaarden Øslergaard i Salling købte
han 1727.-’) Efter Sønnens Udsagn vurderedes allerede i
1717, da han skiftede med Børnene af første Ægteskab,
hans Indbo, Guld, Sølv og Juveler til over 20,000 Rdl.,
lians Lager af Kramvarer til 10,000 Kr., hans Panter og
Tilgodehavender 50,000 Rdl. Eller hans afdøde Moder
fandt han engang i et hemmeligt Rum 4000 Rdl. i sinaa
C. 4. Kroner. Vilde man vurdere alt dette efter Nutidens
Værdier, maatte han mindst anses for Millionær. — Han
var en selvbevidst og myndig Borgmester, hans Skrivelser
ere spækkede efter Datidens Skik med mange Slags frem
mede Ord, men vidne altid om stor Klarhed i Tanken og
') If. Sonnens Optegnelser (Hiib. Aktst. III, 355.)
-) Købmand J. J. Møller i Aarhus havde en Datter, der var gift med
Anders Høyer. Denne købte 1694 Østergaard af Henrichsen. I An
ledning af Købet laante ban 1000 Itdl. paa 2. Prioritet af Christen
Basballe. Da Høyer døde, overtog Basballe Gaarden og forpagtede
den en Tid lang ud til Jens Hvas. Efter Basballes Død solgtes Øster
gaard ved Auktion til Hospitalsforstander Niels Nielsen i Aarhus for
7864 ltdl.
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indgaaende Kundskab om Retsforhold. Han blev imidler
tid ogsaa Byens sidste virkelig myndige Borgmester, ti i
lians Tid gjorde de store Forandringer, som Enevolds
magtens Indførelse i 16(50 efterhaanden medførte, sig ret
føleligt gældende i Magistratens Forhold lier i Aarhus. Alle
rede ved Reskr. af -8/i 1682 var Magistratsmedlemmernes
Antal indskrænket til 2 Borgmeslere og 3 Raadmænd og i
Løbet af 18. Aarli. indskrænkedes del yderligere ved Reskr.
af '"/jo 176(5 til 1 Borgmester og 2 Raadmænd.
Allerede i Tyverne begyndte Skæbnen at gaa Christen
Basballe imod. Processen mod Jens Buchtrup tables, som
vi ovenfor har set. Det var for Borgmester Basballe Var
sel om, at Handelens Tyngdepunkt, der hidtil havde været
midt i Byen, der hvor ban selv, lians Fader, lians Bedste
fader og maaske Oldefader havde handlet, og hvor de
fleste af hans Ejendomme laa, nu vandrede ud til Yder
kanterne. I 1726 nedlagde han derfor ogsaa sin Krambodsforrelning. Nogle Aar derefter blev han ved den store
Proces mellem Magistraten og Borgerskabet belært om, at
Havnen, hvis Tyngdepunkt engang havde været ojipe ved
Broen, nu begyndte en ny Udvikling i Aamundingen.
Stiftamtmændene, som tidligere havde bekymret sig
meget lidt om Byernes indre Affærer, og hvis Tilsyn havde
været meget slapt, begyndte mere og mere at optræde som
Magistratens rette Overmyndighed og Regeringens Sted
fortrædere. Del kunde ikke undgaas, at en af Naturen saa
myndig og tillige dygtig Mand som Basballe let maatte
komme i Sirid med den højere Øvrighed, især da han i
Tyverne begyndte al lide af en Nervøsitet, som tvang ham
til at holde sig hjemme, saa al han ikke ved Selvsyn
kunde danne sig nogen ret Forestilling om, hvor Tiden
har hen. — I 1728 nedsatles der en Kommission til at
dømme Postmester Heinrich Weigner (eller Wegner)1) og
Borgmester Basballe, fordi de ikke havde holdt sig Stempeli) Heinr. Weigner var Postmester i Aarhus 1712 —1730. Han havde 2
Sønner: Heinrich og Christian samt 2 Dotre: Elisabeth (g. m. Søren
Clausen Tilrane p. Clausholm Ladegaard) og Marie. Heinrich (eller
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papirsforordningen og Toldordonnansen efterrettelig. Med
denne Sag forholdt det sig paa følgende Maade. Ben 19.
Juni 1728 ankom Krejerten St. Anna, ført af Skipper Peder
Ilsøe og tilhørende Borgmester Basballe, lil Aarhus fra
Königsberg. Ben egentlige Tolder, Holmsted, var fraværende,
og Raadmand Tønnes Michelsen var, uagtet han var Køb
mand, konstitueret som Tolder. Ba del var Basballe om
at gøre at laa Ladningen, der hesod af Hør og Hamp, losset
hurtigt, indleverede han den 21. Juni paa Toldkammeret en
Angivelse af Ladningen og dens Vægt paa ustemplet Papir,
uagtet Toldvæsenet ikke havde kontrolleret nogetsomhelst,
og nu gik det i Gang med Losningen. Tilfældigvis ankom
imidlertid Toldinspektøren for Jylland Verner til Aarhirs og
saa den urigtige Angivelse paa stemplet Papir dat. 30. Juni
og en samme Bag udstedt Vejerseddel, som om Angivelsen
og Losningen var sket paa en Bag, uagtet dog hele Ski
bets Losning notorisk var skel forinden den sidste An
givelse. Bet var dog ikke muligt at overbevise Basballe
om nogen egentlig Toldsvig eller Forsøg derpaa, han synes
snarest at have benytlst sig af en gammel Slendrian med
Hensyn til Toldangivelser og tillige af, at en gammel Kol
lega var konstitueret som Tolder. Bommen gik ud paa,
Henrik) blev Student og sluttede sig i Kobenhavn til det forste
Skuespillerselskab, som opforte Holbergs Komedier paa Gronnegades
Theater. Det var ham, der »kreerede« som det hedder i Nutidens
Sprog, de holbergske Henrik’er. Ved Faderens Dod ansøgte han
Kongen, som han formente med Velbehag havde set paa hans sce
niske Præstationer, om han i den Anledning vilde udnævne ham
til Postmester og — Viceborgmester i Aarhus. Ansøgningen bevilge
des virkelig, rnen Henr. Wegner kom dog ikke til at fungere som
Borgmester, ti 1733 udnævntes han til Arkivar i Krigskancelliet i
Kobenhavn. — Postmesterembedet fik Moderen. Hun boede paa
paa St. Torv Nr. 3 og drev ligesom Raadmand Hans Bendixen
Harding Vinhandel og vistnok ogsaa Gæstgiveri ved Siden af Post
mesterforretningen. Efter hende arvede Sonnen Christian Wegner,
der i 1748 blev gift med Johanne Marie Thogersdatter Kiersgaard,
Embedet. — Familjen Wegner var vistnok ret velhavende; deres
Familjebegravelse lindes i Domkirkens Midtergang lige under Borg
mester Rasm. Nielsens Epitafium.
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at Basballe skulde betale: 1)50 Rdl. for Angivelse paa ustemp
let Papir, 2) 52 Rdl. for den rette Angivelses Udeblivelse til
30. Juni, 3) 50 Rdl. til Toldinspektør Verner for Rejser in.
m. 4) 00 Rdl. til Medlem af Kommissionen Peter Fog for
Rejser m. ni. og 5) 30 Rdl. til Kommissionskriveren. Told
skriveren og Kontrolløren fik mindre Mulkler. Men Kon
gen fandt den fældede Dom for mild og skærpede 1729
Basballes Mulkl for del ustemplede Papir til 2 5 0 Rdl.,
der fuldt ud skulde tilfalde Verner saa vel som de andre
Mulkter. — Hvad Postmester og Vinhandler Henr. Wegner
angaar, var han anklaget for at have opført sig uhøfligt
og grovt imod Verner, da denne indfandt sig i hans Hus
for al efterse hans Beholdninger. Da Wegner imidlertid
ikke ved Vidner kunde overbevises om noget, blev han
frikendt.
Borgerne i Byen mærkede snart, at de bos Sliflamtmændene kunde vinde en Modvægt mod Magistratsmedlem
mernes enevældige Lysler, og deraf udsprang mange bitre
Stridigheder, hvilket bevirkede, at en Mand som Basballe
aldrig kunde blive populær og linde Paaskønnelse af sine
virkelig gode Sider. Del lik man al mærke under den
ovenomtalte Proces mod Buchtrup, hvor Borgerskabet med
en sjælden Enighed støttede den sidste.
I sine sidste Aar lik Basballe et meget føleligt Bevis
paa, al Kongen lagde Vægt paa mere Indseende med Magi
stratens Styrelse.
I 1730 havde den myndige Stiftamtmand P. Løvenørn,
der var vant lil russiske Forhold, givet Magistraten en
meget alvorlig Reprimande. Han bekendtgør nemlig, al
naar Borgerskabet bliver lilsagl lil Raadsluemøder, s k a l
det møde under 1 Dir. Straf lil de Fattige, med mindre
de kan godtgøre lovligt Forfald for Magistraten, »men saa
ville og i slig Tilfælde Magistraten dennem indbude, paa
del Borgerskabet ikke skal undskylde sig, al de eller Ad
varsel have mødi, og Magistraten ikke der haver til Stede
v;erel.«
Der kom ogsaa eflerbaanden el daarligt Forhold mel
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lem Løvenørns Efterfølger, Ejler Holck, og Magistraten.
23/2 1737 sender Holck et skarpt Brev til Magistraten, fordi
den er »efterladende« i at besvare hans til den ndgangne
Ordres og Forlangende om Erklæringer. Naar disse langt
om længe indløbe, ere Dokumenterne særdeles konfuse og
ofte uden samtidig Magistratens Underskrift ekspederede.1)
Hvis dette ikke forandres, maa han selv søge Remedium
enten ved publique Reprimande paa Raadhuset eller med
Suspension fra Embedet. Hvis nogen af Magistraten udi
fornødent Ærinde vil sig fra Raadstuen absentere,-’) skal
det ikke nægtes ham, men enten forud eller næste Dagen
efter vil han underrettes derom og Aarsagen dertil og ved
kommende Magistrats Excuse. Breve fra Magistraten vil
han have sig tilsendt ved et Baadstuebud og ikke ved en
af de ringere Tjenere o. s. v.
Anden Borgmester P e d e r L a a s b y e havde begaael
en Uregelmæssighed ved Behandlingen af Dødsboet efter
Hans Rasmussen. Medens Registreringen foregik, var han
gaaet ind i Rasmussens Kontor med to af dennes Hoved
kreditorer Jens Andersen Møller og hans Slifsøn Oluf
Blach (jvnfr. S. 392). Her havde de undersøgt den Af
dødes uregistrerede Papirer. I den Anledning anlagde Ar
vingerne Sag mod P. Laasbye. Hvad der er sket, er for
modentlig overdrevet af Rygtet, men Følgen blev, al Laashves
Kolleger, der havde mere end et Horn i Siden paa ham, —
det var Basballe, »Vice-Borgmester« Søren Michelsen Gylling
og Raadmand Andr. Stælir, — under 3l/12 1738 indgave et Me
moriale til Stiftamtmanden, hvori de erklærede, at de und
slog sig for Dommersæde, Underskrift og andre Embedsforret
ninger med P. Laasbye, indtil han havde renset sig for den
mod ham opstaaede Mistanke. Stiftamtmanden Ejler Holck
lod sig da ved Byskriveren de paagældende Dokumenter fore
vise, deriblandt en Vidneførsel paa Raadstuen og erklærede
J) Jeg tænker mig, at Gylling har konciperet dem, og Basballe und
ladt at underskrive.
s) Nemlig fra at være til Stede i Raadstueretten.
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Magistratspersonerne, at de vare uberettigede til at nægte
Laasbve Sæde imellem sig, før det var bleven bevist, hvori
hans Brøde egentlig bestod. Laasbve havde imidlertid fra
Aarets Begyndelse holdt sig hjemme »formedelst Svaghed«,
men den 12. Jan. 1739 indfandt han sig paa Raadstuen og
forlangte Underretning om, hvad Magistraten i Aarets Be
gyndelse havde forhandlet om med Borgerskabet. Nu fandt
der en hæflig Scene Sted, hvorunder Andreas Stæhr erklæ
rede, at Sliftamtmandens Resolution ikke »kunde tjene Laashve, saasom derfor var en højere Lov (Lovbogens p. 431, Art
4)«. Han vilde forøvrigt helst have sin Afsked. Raadmand
Søren Jensen, der var en meget gammel Mand, vilde ikke
have med Sagen at gøre, men Gylling var enig med Stæhr
baade paa egne og den fraværende Basballes Vegne. Naar
Gylling betegnes som Vice-Borgmesler, var det formodent
lig, fordi han havde faaet bestemt Løfte paa Borgmester
embedet, naar det blev ledigt, og midlertidigt besørgede
Basballes Forretninger, og der er Grund til at antage, at
det egentlig var denne sidste, der stod bag ved hele Hi
storien. Under 23. Jan. indsendte nu Holck Beretning til
Kongen og henstillede »hvad Straf disse Magistratspersoner
skulde lide for dette Skaar i den Stiftamtmanden skyldige
Parition« og Følgen var et kgl. Reskript af 13. Febr., ifølge
hvilket det skulde tilholdes de tre Magistratspersoner, at
de offentlig paa Raadstuen i den øvrige Magistrats Over
værelse skulde tilbagekalde deres selvraadige Beslutning
og gøre Stiftamlinanden en Afbigt. Underhaanden skulde
det betvdes Laasbve, at han skulde frivillig afholde sig
fra alle Embedsforrelninger, indtil han ved endelig Dom
kunde blive frikendt. Under 23. Febr. bevidnede da Chr.
Basballe, Gylling og Stæhr, at de vare beredvillige til at
opfylde den kgl. Befaling. Basballe ønsker dog at vide »i
hvilke Terminis Deprecalionen skal være indrettet, da jeg
behæftet med Hovedsvimmelheder ikke kan komme paa
Raadstuen eller ud af mit Hus uden befrygtende Livsfare
ved paakommende Anstød.« Hermed skulde man nu an
tage Sagen sluttet, men del er aabenbart, at Regeringen
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har ønsket at benytte Lejligheden til al lade Magistraten
føle sin Magt, li den 29. Juni indfandt Holck sig person
lig paa Raadsluen, og efter at have ladet del kgl. Reskript
om denne Sag forelæse, tilføjede han en alvorlig Advarsel
til Magistraten om al være enig og med Flid og Troskab
al forestaa deres Embede. »1 vidrigt Fald vilde enhver
Flempe tilbørligen vorde iagttaget og anset«. Advarslen
rettedes især til Basballe. »Endskøndl han nu fast i 3
Aar fra Raadsluen sig har enlholdet og dog hjemme i sil
Hus underskriver med de øvrige af Magistraten, hvilket
hans Adfærd udi delle af Vice-Borgmesler Gylling og
Raadmand Stæhr projekterede og af Hs. kgl. Majestæt disapproberte selvraadige Foretagende udviser, saa erindres
han om, at h a n h e re fte r a b s tin e re r fra al P assio n ,
som con fu n d e re r den p u b liq u e E nig h ed med m in
dre S tifsh e fa lin g s m a n d e n , som i Henseende til Borg
mester Basballes lange Betjening i Embedet og nu tiltrædende
Alderdom og Svaghed hans Fraværelse fra Raadsluen hidtil
har conniverel, ugerne sk u ld e falle d eM esu res, som
ik k e vilde blive ham behagelige«. Del lød jo meget
bestemt og bidsk, men da P. Laasbye ved en Kommissions
dom blev frikendt og derfor mente ikke mere at behøve
at holde sig tilbage fra sil Embede, saa svarede hans Kol
leger ham, »al om han fandt den fældede Dom grundet,
saa maaLle han nu først se at faa den exekverel, og den
kunde endnu appelleres til Højesteret«. Uagtet Vice-Sliftamtmanden Gerstorff selv indfandt sig paa Raadhuset og
installerede Laashye paany i Embedet, gjordes der dog
allehaande Vanskeligheder med Udleveringen af de Laashye
tilkommende Nøgler (til Raadsluen, Arkivet, Raadstuekisten,
Ris Skov og Smedelavets Lade) og Segl.
Under 11. Spthr. bevilgedes Raadmand Slæhrs Ansøg
ning om Afsked. Under 13. November lik Raadmand Thøger
Kiersgaards Afsked, dog »med Rang i Gang og Sæde med
Borgmestre.« Midt i Aaret 1740 er Basballe formodentlig
gaaet af.
Forholdet mellem Stiftamtmand og Magistrat vedblev
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dog al være spændt. I April 1748 vovede Magistraten at
udstede en Plakat angaaende Aarhus Mark uden Stiftamt
mandens Vidende. Denne sidste annulerede da uden videre
Plakaten nogle Dage efter. Samme Aar fik Magistraten i
el kgl. Reskript en Irettesættelse, fordi den ikke havde vist
Sliftamtmanden den tilhørlige Honnør ved al rejse sig op,
da han indfandt sig ved et Møde paa Raadhuset. Det var
Søren Gylling, Morten A. Geertsen og Raadmand Fellumh,
der denne Gang havde været stridige. Geertsen havde
ovenikøbet forsyndet sig ved uden Stiftsamtmandens Til
ladelse at gøre en Rejse til København. S. Gylling døde
’Vs 1749 »efterat han siden 1736 havde forvaltet Vægt og
Maal, forestaaet Brandvæsenet som Major, været Bisidder
ved Skomager-, Bødker- og Drejerlavene, Medinspektør ved
Havnen og Broerne samt med de anlagte Skarn kister, og
siden 26. Febr. 1739 Direktør for Indkvarteringen«. Borg
mester, Kammerraad Morten Andreas Geertsen, den første
Eneborgmesler i Aarhus, døde 30. Aug. 1769.
Det manglede forresten ikke senere paa Æresbevis
ninger for Stiftamtmændene. Naar de kom paa Raadstuen
blev Vagten kaldt ud for at gøre Honnør, og kom de
sejlende med Smakkerne, saluteredes der med Kanonerne
paa Mindet.
I 1748 var den forrige Stiftamtmand Benzon her i
Byen; og for al vise ham en Opmærksomhed, og muligvis
for at drille Holck, indkvarteredes han og hans Følge
gratis hos Postmester (og Vinhandler) C. Wegner paa Slorelorv. Dennes Regning udviste, at der den 16. Seplbr., da
der formodentlig har været Festmaaltid, er sp ist for 10 Rbd.
og d ru k k e t 32 Potter gammel Rhinskvin a 4 Mk., 3 Poller
Rødvin a 2 Mk., 8 Potter Franskvin å 1 Mk., 4 Poller
Sec a 3 Mk. Desuden Sukker til Vinen 1 Dir. 2 Mk. og
Kaffe 2 Mk. 8 /4.
Del maa have været haardt for den gamle myndige
Chr. Basballe saaledes at se det oligarkiske Styre i Byen
gaa til Grunde samtidig med, at hans egne Affærer paa
Grund al hans ganske utrolige Stædighed gik tilbage. Han
Ulade a f A arhus H istoric, II.
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siges f. Eks. lige til 1741 at have halt et anseligt Forraad
af Kram varer i Behold fra den Tid da han 1726 lukkede sin
Krambod. Det var Varer, som det ved Forordn, '"/'n 1739
blev forbudt at indføre. Som Følge deraf maalte de, efterat
Stiflamlmanden havde undersøgt Sagen, udføres af Landet
igen.
Basballes Alderdoms Dage skulde endda formørkes af
en mislykket Søn. Ættens sidste mandlige Skud var
nemlig en Assessor i Hof- og Højesteretten J e n s C h r i
s tia n B asb a lle . At han var Højesteretsassessor lyder
stort, men dengang var det et meget lidet anset Embede,
næsten snarest en Titel. Assessorerne i Højeste- og Hofretten fik ingen Gage og behøvede heller ikke juridisk
Uddannelse. Jens Basballe havde først studeret Teologi,
men overraskede en skønne Dag Familjen, just som de
ventede, at han skulde have taget Attestats, med formodent
lig ved sine københavnske Slægtninges Indflydelse, at være
bleven Assessor. Han synes al have haft et sjældent Talent
til al gøre Gæld og komme i alle mulige Aagerkarles og
Jøders Kløer. I 1741 arresteredes han for en meget be
tydelig Gæld, og Kreditorerne anlagde Sag mod gamle
Basballe for at faa Dækning i Assessorens Mødrenearv.
Delte lykkedes ikke, og han sad nu i Arrest i længere
Tid. Senere blev han dog udløst og kom nu til Aarhus,
men levede i Uvenskab med Faderen og boede ikke hos
ham. Han søgte forgæves at laa noget af sin Mødrenearv
udbetalt, uagtet han havde en Højesteretsdom derfor. Først
holdt Faderen den tilbage og senere Skifteretten, idet
Kreditorerne lagde Beslag paa den. Assessor Basballe, det
sidste Skud paa Slægtens Hovedlinje, døde i stor Fattigdom
og begravedes i Domkirken 1769(2).
Christen Basballe d. v. var to Gange gift. Første Gang
i Aarel 1701 med V ibeke A ri Idsda Iler Ben tzo n. Hun
var Datter af Præsien i Thyrsted Arild Jørgensen B. og
den Sidsel Christensdalter Friis (Datter af Provst Chr.
Friis), som efter sin første Mands Død giftede sig med
Stiftsprovst Jeremias Anchersen. Vibeke B. døde 1713.

435
Af de G Sønner og 3 Dølre, som hun blev Moder til, døde
G som ganske spæde. En Datter blev vistnok gift med en
Splid. En anden Datter, Anne Friis, opkaldt efter sin
Bedstemoder, blev gift 172G med Præsten Søren Sørensen
Lugge i Holstebro. Hun døde allerede 173G og efterlod
sig el Par Børn (se Stamtavlen). Vibeke Basballes yngste
Søn var ovenomtalte Assessor Jens Basballe. Anden Gang
giftede Christen B. sig 1717 med Anne N ie ls d a lte r F riis ,
Datter af en af Provst Christen Friis's Sønner og altsaa
Kusine til sin Mands første Kone. Deres eneste Barn, som
overlevede Faderen, var en Datter In g e b o rg . Denne Datter
var svagsindet og blev umyndiggjort 1748. Efter Faderes Død
købtes der paa Auktionen efter barn en lille Vaaning paa
Brobjerg til hende for 30 Bdl. Da hun imidlertid ikke
kunde leve her alene, kom bun efter nogle Vanskeligheder
i Huset bos »en Søsterdatter« Mad. Ane Splid,' Niels
Gregersen (Skaarups) Enke. Hun døde 1G. Dcbr. 17G8. Sine
Effekter og rede Penge — 400 Bbd. — havde hun testa
menteret til Ane Splids Datter Ingeborg. Da Jfr. Basballe
imidlertid var svagsindet og umyndig, gjorde Søsterbørnene
Lugge og Fru Dumreicber Indsigelser. Ved Overenskomst
tilfaldt eller lang Forhandling Indboet og 200 Bdl. Inge
borg Splid.
Der kan næppe være Tvivl om, al Basballe allerede
benåd 1740 bar været meget sløv og næsten ganske ophørt
med al passe sine All'ærer. Den store Ulykke, der kom
over ham ved Ildebranden i hans Gaard paa Immervad
1744, tog den sidste Smule Forstand fra barn. Ilden
brød vistnok ud i Basballes eget Sovekammer, som, da
ban vaagnede, tildels stod i Brand. Han tabte da fuld
stændig Hovedet og løb omkring i Stuerne uden al lænke
paa at redde noget. Da Borgmester Gylling og andre Venner
indfandt sig og tilbød al redde, satte Basballe Krogene paa
Dørene og forbød dem i meget grove Ord at røre noget.
Til Slutningen maatte ban af nogle Byttere føres ud med
Magt. Igennem el Baghus blev ban bragt ned til Aaen, sat
over denne i en Baad, og foreløbig anbragt i Msr. Hasselmands
14*
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Gæstgiveri. En Præst, der besøgte ham der, fandt ham
ganske forvirret og sløv; navnlig undrede Præsten sig over,
at han slet ikke spurgte efter Datteren Ingeborg, der havde
sovet ved Siden af ham. Det stakkels Pigebarn, som allerede
dengang vistnok var svagelig og forsømt, var af en Karl bleven
baaret upaaklædt ud af det brændende Hus. Alt hvad der
i Basballes Sovekammer fandtes af Pretiosa brændte, ligesaa
hans Regnskabsbøger og Obligationer. Af en Ku (Terts Ind
hold, der bestod i 50,000 Rbd. i Guld, Sølv og Kobber
penge, reddedes kun nogle indsmeltede Rester. Jorden paa
Brandstedet var fuld af smeltet Metal, og om Natten brød
senere Folk ind og gravede store Huller i Jorden eller
bortførte Grus og Jord for at tinde Metallet. Da Sønnen
sendte sin Tjener hen til Faderen for at bede ham, om
han maalte lade Jorden og Gruset undersøge, smak Bas
balle Tjeneren, — hvem han nu l'orøvrigt ikke kunde for
drage — tre paa Øret og sendte ham bort med et kraftigt
Nej. Efter Ildebranden tog han sig slet ikke af noget,
spurgte ikke engang efter Børnene og lod sig i all lede af
Borgmester Geertsen. Omendskøndt Sønnen havde mange
Synder paa sin Samvittighed, er del dog et Spørgsmaal
om ikke lidt Imødekommenhed fra Faderens Side, kunde
have gjort ham til et bedre og nyttigere Menneske. Paa
Herregaarden Østergaard i Nærheden af Skive laa der 20,000
Tdr. Korn, som Basballe ikke vilde sælge til gangbar Pris,
ligesaa vilde han have mere for sine 70 Øksne end alle
Egnens andre Proprietærer. Den kolossale Mængde Huse
og Gaarde, som han havde i Byen, vilde han ikke leje
ud, fordi han ikke kunde faa nok i Leje. Som Følge deraf
stod de ledige og forfaldt, li naar el Hus i hine Tider stod
ledigt, blev det paa Grund af Materialiernes forboldsvis
store Værdi el’terhaanden ligefrem bortstjaalet; efter laa
Aars Forløb laa der kun en Hob Grus og itubrukne Mursten
paa Pladsen. I den store grundmurede Gaard paa Hjørnet
af Immervad og Badstuegade salte fremmede Folk uden
videre deres Heste og Vogne ind. Gaarden paa Kannikegade blev lagt helt øde, Byen købte senere Pladsen. En
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hurtigere Tilintetgørelse af en stor Formue har Aarhus
vistnok ikke set før.
I Begyndelsen af August 174(5 holdt Basballe Auktion
over endel af sine Vaaninger og Jorder. Ved denne Lejlighed
solgtes bl. a. Toften udenfor Brohergs Port, den senere
Bispetoft, til Chr. Haarby. Ikke længe derefter er den
gamle Borgmester død. 27A 1747 var der Auktion over
Resien af hans Ejendomme, der indbragte ca. 77000 Dir.,
hvoraf Størstedelen naturligvis gik til Sønnens Kreditorer.
Ved sin Død stod Basballe i Restance med Skatter for
1741—47. Endnu i Aaret 17(59 var hans Skifte ikke
sluttet.
Basballeslægten.
A. J e n s C h r i s t e n s e n (fra Anst). Borgmester 1641—42.
B. 1. C li r i s te n B. (1611 —1687). Kbm. G. m. 1. Lisbeth I’edersdatter
(1618—1652) maaske Datter af Peder Basballe. 2. 1664 med
Inger Hieronymidatter. (Datter af Hieronymus Guiden, Kapit
lets llidefoged). G. 1. Gang med Kolim. Søren Ottosen Molboe
(f 1661). f 1698.
C. 1. J e n s B. (1637—1708). Borgmester. G. 1668 m. Anne Christensdatter Friis (1640—1704).
D. 1. C h r i s t e n B. (1672—1747). Borgmester. G. 1. 1701 m.
Vibeke Arildsdatter Bentzon (F. Arild Jørgensen Bentzon,
Præst i Tbyrsted. M. Sidsel Christensdatter Friis.) 2. 1717
m. Anne Nielsdatter Friis.
E. 1—7. 5. Sønner og en Datter, døde som spæde.
E.
8. J e n s C li r i s t i a il B. Assessor i Højesteret f 1769?
Ugift.
E.
9. En Datter gift med en Splid.
E. 10. A n n e F r i i s . G. 1726 m. Præst Soren Sørensen
Lugge i Holstebro, f 1736.
F. 1. Enevold Borregaard L. Justitsraad.
F. 2. Datter g. ni. Kommandør Dumreicber.
E. 11. I n g e b o r g . Ugift, f 1768.
C. 2. P e d e r B. (1644—1711). G. m. Karen ltegel f 1712.
D l. A n d e r s B e g e l, f. 1683. Studiosus. 2. M a r g r e th e ,
f. 1685. 3. C h r is te n B„ f. 1691. 4. N ie ls B., f. 1692.
5. L is b e th C a t h r i n e f 1696.
C. 3. A u g u s t i n u s B. f 1694. Præst i Mygind.
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C. 4. S ilc h e B. f 1694. G. m. 1. Herman Barre (eller Borre).
2. Peder Rasmussen Gylding.
D. 1. P e d e r G. 2. B a s m u s G. 3. En Datter.
C. 5. M aren B. G. m. Morten Ågerup.
D. 1. Maren A. G. m. Hans Kedelfører.
C. 6. A n n e B. G. m. 1. Hans Hansen Storm. 2. ca. 1671 Michel
Jacobsen.
D. 1. H a n s S., f. 1665. 2. C h r. S., f. 1666. 3. P e d e r S., f.
1667. Præst i Egtved. G. m. Margrethe Sorensdatter fra
Horsens (f 1742). 4 Sønner og 5 Døtre.
C. 7. M a r g r e te B. G. m. Søren Pedersen Sommer, Præst i
Mørke t 1695.
D. Peder S. 1676—1732 (eller 1733). 1 Son og 1 Datter.
C. 8. E l l i n e B. G. 1674 med Mads Sørensen, Præst i Lyngaa
t 1713.
D. 1. S ø re n M a d se n f 1707. Præst i Lyngaa.
D. 2. I n g e r , g. m Jørgen Nielsen Hjersing, Præst i Lyngaa t
1754.
D. 3. A n n e M a d s d a t t e r . 1700.
C. 9. H ie ro n y m u s B. G. 1685 m. Gjertrud f 12,, 1702 (F. Borg
mester Michel Michelsen Malling f 17 ,,, 1702).
D. 1. C h r i s t e n B., f. 1686. f af Pesten i Kbh. 1711.
D. 2. G j e r t r u d B. 3. S o r e n M o lb o e f 1704. 4. Mai
g r e t e B. 5. M ic h e l (M ic h a e l) H ie r o n y m u s II.
1687—1762. Adlet 1759. Konferensraad.
E. 1. C h r i s t i a n C a r l B. Soofficer, Kammerherre, f 1783.
Ugift.
D. 6. A ne B., f. ca. 1694. G. m. Niels Jensen Munch, Præst i
Thyrsted 1716. 3 Sønner.
D. 7. I n g e r B. G. in. Laur. Jørgensen Aaskov, f. ca. 1658.
E. 1 Hieronymus Larsen Aa. f 1744. Præst 1736 i Brondshoj.
D. 8. Maren B.
B. 2. J e n s B. Kæmner 1646—47. Vinhandler, f 1671. G. m.
Kirsten Pedersdatter, tnaaske Datter af Peder Basballe.

Vi ville nu vende tilbage lil Innnervad. Del er jo
ovenfor omtalt, at Chr. Basballes gamle Familjegaard
brændte 1744 tilligemed 2 Naboejendomme. Den ene af
disse havde i sin Tid tilhørt P e te r G y ld in g , der var
gift med Cilche Chrislensdaller Basballe, men efter hendes

439
Død forenedes den med Basballegaarden. Efter Branden
købtes den samlede Grund af Borgmester M. A. G eertsen ,
som opførte en ny stor Ejendom derpaa. I 1761 takseredes
denne til 2506 Rbd. Elters GeerIsens Død 1769 gik den
over til Justitsraad Gleerup. Senere Ejere vare Hans Bille
skov, Generalinde Gersdorf, Købmand Hammershøj.
Nord herfor laa der en Gaard, hvis Ejere vare Peder
Olufsen Skolemester, Henrik Scbult Buntmager 1601, P ed er
B asballe 1671, P e te r G ylding og E nk e (se ovenfor)
indtil 1694, Anders Andersen Bademand, Jesper Sørensen
Herskind. Efter Ildebranden solgtes 4/6 1744 Tomten til
Købmand Jens Laasbye, en Søn af ovennævnte Peder
Laasbye. I Skødet beskrives Grunden saaledes: Den
strækker sig i Bredden fra Chr. J. Basballes afbrændte
Gaardsted paa søndre til Borgmester Laasbves nu iboende
3 Etagers Gaard paa nordre Side, og i Længden fra Ennnervads Gaden ud til den Rende, som løber ud til Aaen.«
Senere Ejere var Søren Møller 1787 og Slægten Røgind i
Begyndelsen af 19. Aarb.
Vi kommer nu til den store Gaard paa Hjørnet af
Immervad og Lilletorv. Den Del af den, som ligger Syd
for Porten ud mod Immervad, var oprindelig en særlig
lille Gaard, der i 1602 tilhørte Auguslinus Bartsker og 1671
Borgmester Jacob Michelsen.
Hjørnegaarden opbyggedes i 1597 med tre Etager,
hvilket var en Sjældenhed i Datidens Aarhus. Ejerne vare
Raadmand Niels Christensen Skriver og Hustru Cizele
(.): Cecilie) Pedersdalter, derom vidne deres over Porten
og over en Dør i Gaarden anbragte Navne. Blandt Gaardens
Ejere er der en Tradition om, at et gammelt endnu bevaret
Skøde, hvorved Chrisliern III stadfæster et Kong Hans's
Brev til Gert Kældersvend »paa el Stykke Jord, Vold og
Grave, liggendes paa den søndre Side uden den Port, som
kaldes Borgeport, ndi vor Stad Aars«, skal angaa denne
Grund. Jeg nærer dog store Betænkeligheder derved.
Hjørnegrunden vilde aldrig blive beskreven paa den Maade,
som sket er i Skødet, og desuden er det aldeles urimeligt
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nt antage, at der har været Vold og Grave paa Innnervads
vestlige Side, hvor der ikke var noget at forsvare. —
Eller Niels Skriver ejede Mag. Bunde Nielsen Hjørnegaarden. Han var Sognepræst til Frue Kirke og en Søn
af Sognepræsten for St. Olai Menighed Mag. Niels Villari
sen (f 1724).
I Aaret 1623 blev han Præst ved Frue Kirke og senere
tillige Kannik i Kapitlet. Han døde 1639 og blev begravet
i Domkirken. Hans Arvinger solgte 1649 Gaarden til Køb
mand P e te r S ø re n s e n , eller hvem den ejedes af Borg
mester J a c o b Mie h e lse n (udnævnt 1:i/i 1670), som fra
1671 ogsaa ejede den lille Nabogaard, der i Fortegnelsen
over hans Ejendomme kaldes »Peder Michelsens Eje«.
Jacob Michelsen, der døde 24/4 1678 var gift med Sidsel
Nielsdaller. Han ejede tillige en Gaard og nogle Boder
paa Brobjerg, nogle Boder ved Aaen »næst op til Sten
trappen« saml en K o rn h a v e u d e n B ro b je rg m ed to
G a ard e s Bygges le d e r og 2 G a a rd s a v l. Ved Fade
rens Død var den ældste Søn, Johan, Købmand i Middel
fart, en Datter Anne var Enke efter en Skomager Claus
Vintermand i København og en anden Datter Lisbeth var
i »Københavns Hospital«. Disse Arvinger solgte begge for
enede Ejendomme paa Immervad til B o rg m e s te i J e n s
R a s m u s se n L a a s b y e . Naar han blev Borger i Aarhus,
kan jeg ikke linde; eftersom han døde 1695 kan han ikke
være identisk med den Borgersøn Jens Rasmussen, der tog
Borgerskab 1602 L, og som Hiiberlz formoder var en Laas
bye.-’) Han drev Kramhandel og Skibsfart og var en meget
rig Mand, hvis Formue ved hans Død vurderedes til over
16000 Rdl. Han ejede el Skib »Appelboom« (2050 Rdl),
Krejerlen »Fides« paa 33 Læster (750 Rdl.), Skuden »St.
Johannes de Dopper« og »Helboe Skuden.« Han havde
5 Sølvkander, hvoraf den største vejede 86 Lod, 2 for
gyldte »Sølvkredenskar,« 4 Sølvskeer, 2 Bægre og en Sølv’) 1530 tog en Rasmus Jensen Borgerskab.
-) Hiib. Aktst. II, 328.
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kaarde. Hans Hustru kunde pynte sig med to store Guld
keder paa 17 og 19 Lod. 1 en af hans Stuer hang der en
stor Glaskugle over Bordet, i en anden en forgyldt Messing
klokkestreng med »forgyldt Sølvknap og Ring.« Væggene
prvdedes af 8 store historiske Oljemalerier, 6 smaa Stykker
i Rammer forestillende »Aarhus Tider« og et lille Alabaster
Stykke i forgyldt Ramme. Hans Hustru var Maren Win
ther) f. 1647) Datter af Raadmand Jens Sørensen W. og
Mette Theslrup. Der var ved Faderens Død 11 Rørn,1)
hvoraf mange har dannet store Familjer. Gaarden paa
Immervad gik i Arv til Borgmester P e d e r L aa s by (f.
1681 f 1766), som var gift med Karen Fog, Datter af
Raadmand Niels Lauritsen Fog. Om Peder Laashye er
der i det foregaaende meddelt endel. I 1736 gik han Fallit,
og saa solgtes Gaarden (pro forma) for 1606 Rdl. til Køb
mand Jens Andersen Müller, til hvem Laashye stod i et
meget venskabeligt Forhold. Jens Midlers Datter var gift
med Byfoged Oluf Andersen og hun overdrog senere Gaarden
til et af Peder Laashyes 12 Børn, nemlig Je n s L aash y e,
f. 1717 for ovennævnte Købesum. Denne Jens Laashye
tilbagekøbte ogsaa Naboejendommen i Immervad og byggede
den sammen med Hovedejendommen. Han blev ikke Borg
mester som Faderen og Bedstefaderen, men naaede dog at
blive ligesom disse Værge for Frue Kirke. Han var ugift og
levede i mange Aar sammen med sin ligeledes ugifte Søster
K aren F riis L a a sb y e , f. 1715. Jens Laasbye døde 1787
og Søsteren en Maaned efter. Af hendes og Broderens
') 1. Soren i Amsterdam. 2. Basmus i Christianssand. 3. Jens, Præst
i Hoje Taastrup. 4. En Datter g. m. Raadmand Erik Christensen
i Kalundborg. 5. Mette, g. m. den berygtede Bondeplager, Assessor
Peder Nielsen Mollerup til Vestervig. (Saml. t. jvdsk Hist., 3. B., 3.
B. S. 280). 6. Anne g. m. Tolder Jorg. Pedersen i Aarh. og derefter
med Forp. Weghorst, Østergaard v. Banders. 7. Ingeborg g. m.
Benteskriver Anders Jorgensen i Kobenhavn. 8. Karen g. m. Kbm.
Jens Kampmann i Aalborg, og derefter med Præst i Bestad Peder
Kirketorp. 9. Peder, Borgmester i Aarhus (udn.
1733). 10. Gjertrud g. m. Mag. Fr. Thestrup, Prrest i Harring. 11. Kirstine g.
1711 m. Herreds-foged Chr. Luno i Frausing.
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efterladte Formue gik en Tredjedel til et Legat for fattige
Enker, V3 til den nærmeste Slægtning Christence Dreyer,
Peder Frausings Enke. En Tredjedel tik Hospitalspræsten
Friedrich Rasch.
Medens saaledes alle Gaardene paa Immervads vestlige
Side var i store Købmandsslægters Besiddelse, Bashaller,
Michelsener, Laasbver, Gvllinger, saa synes den østlige
Side at have været meget lidt bebygget. Ingen fremragende
Navne er knyttede til disse sidste Ejendomme.

Vestergade.
Ved »Eminervad« forstod man i ældre Tid baade den
Gade, der nu kaldes Immervad, og det nu saakaldte Lille
torv, der benævnedes »Torvet i Emmervad« eller blot »Tor
vet« ’). Her igennem Emmervad gik i gammel Tid Vejen
nede fra Vadestedet; udenfor Borgporten delte den sig i to
Grene, hvoraf den ene gik igennem nuv. Tangen Nord paa
til Banders (S. 179) og den anden gennem Badstuegade og
Studsgade til de nordøst for Aarhus liggende Byer som f
Eks. Vejlby, og dernæst videre ud i Djursland. Vejen til
Møllen, til Hasle, By og Viborg gik ud ad Vestergade.
Lilletorv laa i 18. Aarbundredes Begyndelse ikke saa
lidt lavere end nu, Jorden var sid og fugtig, og tværs over
det løb en »Rende« eller snarere Grøft, der kom oppe fra
Egnen om Hospitalet. Renden gik ned til Aaen igennem
den Smøge, der er imellem Hjørnesledet ved nuv. Immer
vad og Lillelorv og det ved Siden deraf liggende Sted.
Omtrent 1(580 blev Torvet forhøjet ved Opfyldning, og
der blev da Spørgsmaal om, hvad man skulde gøre ved
Renden og den derover førende Træbro. Borgmester Jens
Laasbye klager over, at Peder Hansen Krvssing, som ejede
en stor Gaard der, hvor nu Handelsbankens store Ejen
dom ligger, ikke vil tillade, at Vandel maa ledes ned i den
Rendesten, som gaar forbi hans Hus, fordi han foran dette
') I)et, som vi nu kalder »Storetorv«, hed indtil ind i det 19. Aarh.
»Torvegaden«.
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Hus har opsat »et Porthus eller Skur«, som gaar langt ud
paa Gaden. Ved et Porthus forstod man enten blot en
Port eller en mindre Bygning, oftest en Bagbygning, som
hovedsagelig var opført for Portens Skyld.« Peder Krvssing har nu, — siger Laasbye, — formaaet en Del af sine
Medborgere til at ordinere Rendestenen over Torvet, hvilket
stor Usikkerhed skal foraarsage og til andre Folks Fortræd
udfalde«. Jeg antager, at Porthuset har ligget paa Hjørnet
af Torvet og Vestergade, og at man derfor havde Vanske
lighed ved at lede Bendestenen ned ad Vestergade. Denne
Bendestenskrig gik saa vidt, at Begeringen maatte beordre
Mogens Skeel og Peder Lerche til at begive sig til Aarhus,
optage Syn »og ordinere, hvor Rendestenen bør at have
sin Gang og undersøge, om Porthusel, som ej med for
svarligt Ildsted skal være forsynet, længere bør at staa,
eller om Peder Hansen det for Byens Zirlighed og Forskaanelse for Ildebrand bør afbryde.« Hvorledes det er
gaaet med Porthuset ved jeg ikke, men i Kæmnerregnskaberne ses »Broen paa Torvet« at have været til og være
bleven repareret langt ind i 18. Aarhundrede *).
Længere nede paa Vestergade løb der ogsaa en Rende ned
gennem Skiddenstræde (Grønnegade); der omtales tillige en
Bro over en Rende, der løb tværs over Vestergade ved
dette Stræde.2) Jeg tror, at dette Vand i sin Tid paa en
eller anden Maade har staaet i Forbindelse med Befæst
ningen, men at det, efter Fæstningen Nedlæggelse er ført
igennem gravede Grøfter ud i Aaen for al afvande det
sumpede Vestergadeterræn.
Der hvor nu den pragtfulde Bankbygning knejser paa
Lilletorv, laa der i 1(583 en Grund, som hed Karen Pedersdatlers Eje. Den havde i langsommelig Tid ligget øde;
■) Ilenden paa Lilletorv kaldes i Iiæninerregnskabet for 1741: Borrebæksrenden.
-) 1787 siges, at Ilenden let kan forstoppes, og da »ligner Vestergade
fra Skiddengyden af og til Vester- og Mølleport mere en Mødding
pol end en Kobstadgade«.
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Bygningerne vare formodentlig ødelagte i Krigenes Tid og
Ejerne bortdøde. Del kan ogsaa være, at Ejerne paa Grund
af, at der var saa mange øde Grunde i Byen, ikke have
tillagt den nogen Værdi og opgivet den. Man havde set
Husene paa Grunden efterhaanden falde sammen og stumpevis horiføres, og Skatterne havde ingen rørt sig til al
betale, de stod stadig paa Reslancelisten, saa at der 24/s
1(583 blev befundne al restere 33 Rbd. 2 Ort 2 /J.
Men Magistraten havde if. Købsladforordningen af 1(582
den Pligt at sørge for, at de øde Pladser bleve bebyggede,
selv om den selv skulde overtage dem og sælge dem, og
desuden risikerede den jo militærisk Eksekution, hvis ikke
Restancen belalles. Den lod derfor ved 4 Mænd det øde
Eje og de derpaa værende Bygningsmaterialier vurdere til
40 Rdlr. og overdrog det hele for denne Pris til Handels
mand P ed er H ansen K ryssing (Kreutzing kaldes han i
Skødeprolokollen). Af Kæmnerregnskabet ses, at Byen netop
i disse Aar bar faaet en stor Mængde gamle Restancer
betalt, saa dette Salg bar næppe været enestaaende. Peder
Hansen Kryssing opførte nu en stadselig Bygning paa Stedet
med »Porthus«, som vi have set. 1717 solgte han den til
Raadmand O luf S ø ren sen (f. 8/S 1(557, f 22/ i 3 1724, udn.
1. Raadmand 31 j 0 1710), hvis Enke Dorthe Johansdatter
Althall 173(5 skøder den til Købmand C lau s F rees H o rn e
man, som lagde nogle Boder ud imod Tangen til. I hans
Tid havde Gaarden lo Etager og ikke mindre end 44 Fag
Gadebus.
CI a u s E r e e s H o r n e m a n f. 1(589 i Næstved var en
Søn af Vilichen Horneman, Købmand i Næstved, og Karen
Clausdatler Frees. Vilichen H. giftede sig anden Gang med
Mette, Datter af Raadmand Niels Lauritsen Fog (1(545
—1770) og Anne Jensdatter Vegerslev. Den unge Claus H.
kom over til Aarhus, hvor hans Slifmoder havde megen
Familje og blev her gift med en Søster til sin Slifmoder,
Karen Nielsdalter, Enke efter Købmand Jacob Utzen i Aar
hus. Tre Børn opdroges i den store Gaard paa Lilletorv.

446
Det ældste Jacob Utzen ’) Clausen Hornenian, Sognepræst
i Marstal 1720—87, blev Fader til den bekendte Botaniker,
P r o f e s s o r J e n s W ilk e n H o rn e n ia n n (1740—1841),
det yngste blev Købmand i Næstved og Fader til den
ogsaa bekendte P r o f e s s o r i T h e o lo g i, C la u s F re e s
H o rn e n ia n n (1751—1830). Del er en stor og bekendt
Slægt, hvis Vugge har staaet her paa Lilletorv. I 1742
hlev Kommereeraad M ogens S ø re n s e n S c h o w E je r af
Gaarden. Slægten Schow, hvoraf 3 Led nævnes i Aar
hus, stammede vistnok fra Randers. Her var Mogens Skov
Raadmand 1578 —1602 og hans Søn Peder Mogensen S.
(f. 1592, t 1647) nævnes som Raadmand 1638. Senere val
en Mogens S. Apoteker i Randers 1682—1690. Hans hinke,
der hed Giesius udførte del Kunststykke at være gift med
4 efter hinanden følgende Apotekere. — I Aarhus nævnes
en Mogens Mogensen Schow som død længe før 1678.')
Han var gift med Gertrud Bartholemæidaller (j- 1664).
Hans tre Børn vare Mogens ( t 1678), Barlholomæus og
Karen. Den sidste blev gift med Raadmand Søren Jensen
(Raadm. 1728—1739), der ejede Gaarden, nuv. Nr. 55, paa
Mejlgade. Deres Børn kaldte sig Schow efter Moderen
og vare ovennævnte Kommereeraad Mogens Sørensen S.,
Bartholomæus S. (Borgerskab 1709, gift med en af Raad
mand Niels Lauritsen Fogs Døtre), og Gertrud S., der døde
ugift. Kommereeraad Mogens Schouw, der købte Gaarden
paa Lilletorv, boede forresten efter Faderens Død paa Mejl
gade i Nr. 55 og havde desuden en Mængde Gaarde rundt
om i Byen. Gaarden paa Lilletorv overdrog han senere sin
■) Det var overmaade almindeligt at opkalde Horn af andet Ægteskab
efter den afdøde Ægtefælle.
-) Af Skiftet efter ham fremgaar, at han bl. a. ejede sal. Kirsten
Mogensdatters afbrændte Ejendomsplads i Banders med tre tillig
gende Agre. Hans Broder var Axel Skov, boende paa Lynderopgaard.
Om Hustruen Gertrud siges udtrykkelig, at bun var fodt i Banders
og Søster til derværende Jaeob Bartbolemæussen. De to Soskendes
Fader var Barthold .Jacobsen. Deres Morfader var Jens Andersen
Karlby, Baadmand i Aarhus 1650—1652, g. m. Maren Pedersdatter.
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Søster Gertrud til Beboelse. — 1751 købte Købmand N ie ls
L a u r its e n R ø m m er den. Han var utvivlsomt i Familje
med den Handelsmaud Christen Olsen Bømmer, som i
1644 blev Fader til Aarhus berømteste Fostersøn, Viden
skabsmanden O le R ø m e r.1) Niels Bømmer ejede fra først
af »Svanegaarden« paa Mejlgade, men lik 1751 Privilegium
som Gæstgiver, hvilket Privilegium dog var knyttet til
Gaarden paa Lilletorv. Den Iaa jo ogsaa godt for en saadan Bedrift, omtrent midt i Byen og paa et Sted, hvor
Hovedvejene mødtes. Der var Port og Gadedør ud til
Torvet og nok en Port ud til Tangen. Grev Christian
Frijs til Frijsenborg hjalp ham med 2000 Rdl. mod Pant
i Gaarden og alt derværende Løsøre. 1755 maa Bømmer
dog igen laane 3000 Rdl. af Oberst Hans Benzon mod
samme Pant. I den Anledning maa han specificere alt sit
Løsøre, og derigennem faar man en Forestilling om, hvor
dan dette Aarhus tineste Hotel midt i 18. Aarhundrede,
allsaa for 150 Aar siden, var indrettet. Dets Skænkestue
besøgtes vistnok meget af Garnisonens Officerer.
Gadedøren har ligget omtrent ved Siden af Porten ud
mod Lilletorv. Fra Forstuen kom man ind i »Skænke
stuen«, som ikke var saa ganske lille. Efter gammel Skik
var der Bænke langs Væggene med Borde foran, men en
Indrømmelse til de nye Tiders Fordringer til Komfort vare
de .mange højryggede Lænestole langs med Bordenes ind
advendte Side. Her kunde de mange Gæster tinde et godt
Sæde, og Hyggeligheden forøgedes ved den store Kakkel
ovn med Tromler og el Rør, som gik op igennem Kam
merset ovenover og meddelte delte noget af sin Varme.
Til Gæsternes Forlystelse var der Brædlspil, Tærninger og
— to Violiner. Hvor er der ikke bleven pratet, fortalt
Nyheder og Sladder, spillet, røget af Kridtpiber og stegt
Æbler i denne Skænkestue? En Lænestol, betrukken med
') Han er vistnok fodt et Sted i Skolegade. Her boede endnu lians
Moder Anne Olufsdatter 1673; men selve Fødestedet maa være
brændt ved den svenske Flaades Overfald 1659.
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bleget Lærred var formodentlig bestemt for Hædersgæster
eller maaske for Gæstgiveren selv. I Stuens Baggrund var
der en Skænk med de da saa moderne høje Ølglas, hvoraf
der fandtes 3 Dusin, lige saa mange Vinglas og nogle ganske
faa Vinbuteljer (Vinflasker). 01 og Vin skænkedes nemlig
endnu hyppigst af Kander og ikke af Flasker. — Ved Siden af
Skænkestuen laa Hr. Rømmers Privatlejlighed, i hvis største
Stue Pragtmøblet var en »Skak-Seng« med forsølvet Karnis og Omhæng af stribet Tøj. I denne Seng laa Husets
eneste Krølhaarsmadras. Denne Stue var desuden prydet
med 12 Skilderier, en Porcellæns Tepotte med 12 Par
Kopper, en Kobbermaskine og 6 Tinlysestager. Ud til
Gaarden laa der en Stue, »indrettet til Bønder og Kuske«
som ikke vare værdige til at komme ind i Gæstestuerne,
og her laa Pigen om Natten i en »Foldbænk«. Køkkenet
var særdeles vel forsynet med Masser af engelske Tinfade
og Tintallerkener samt nogle hollandske Sienfade og Tal
lerkener. Paa Væggene hang der Messing- og Kobberløj,
et stort, støbt »Sengebækken« af Malm, liere mindre Vannebækkener af Messing og en lang Række af de dengang saa
nødvendige Lygter. Paa Skorstenen kogtes Maden i Jærn-,
Kobber- og Messinggryder, der stod paa Trefødder. Et
Stegespid brugtes i Stedet for Nutidens Ovn. — I Brygger
set var der naturligvis Brændevinskedel med Hat og Piber
paa, samt de nødvendige Bryggerkar. — Nede i Kælderen
laa der ved Siden af det mægtige Saltetrug 8 hele Okse
hoveder og 4 Aluner Vin, 10 Vinankere og 2 hele Tønder
Brændevin. Drikkevarerne vare vist den væsentligste Del
af Omsætningen. — Gæsteværelserne, der kaldtes »Kammerser« laa alle oppe paa første Sal. De tarveligere vare ud
styrede med Alkovesenge (3 Dyner og 3 Puder i hver),
Stole og Lænestole, Spejle i sort Ramme paa Væggen og
stribede Gardiner. I de linere Kammerser var der Himmel
senge, Skilderier og Spejle i forgyldte Rammer, Taburetter
og i nogle Egetræs Skatolier med Skufler og Skabe. Pragt
stykket stod paa Nr. 9 nemlig »en rød Stolpeseng med
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forgyldt Himmel og grønt vateret Taftes Gehæng rundt om
Sengen med Tæpper og behørige Stykker og Kapper«. —
Baghuset brugtes til Stalde og Karlekammer. — Som man
ser, var Hotellet ikke daarligt udstyret, i mange Henseen
der ligesaa godt som Gæstgivergaarden i en lille By nu
tildags. Der lindes dog kun een Kakkelovn og af Appara
ter bestemte til Gæsternes Benlighed kun to Vandfade af
Tin i Køkkenet. Maaske de gik paa Omgang mellem Gæ
sterne. W. C. kunde man ikke rose sig af, men maaske
man i Stedet derfor har været forsynet paa samme Maade
som paa det nye Baadhus, hvor der netop i hine Tider,
til Brug for det velvise Raad, anskafledes et Natskrin
med grønt Lædersæde og en Natpotte af Bly, der vejede
15 Pund.
Niels Rømmer maa være død i Halvfjerdserne. Han
havde flere Børn, men hvor de er bleven af, ved jeg ikke.
Slægten nævnes efter den Tid ikke mere her i Aarhus.
Lillelorv maa med sine store Køhmandsgaarde, hvor
iblandt en paa tre Etager, have gjort el ret anseligt Ind
tryk ved Tiden omkring 1700. De store Ildebrande i
Krigstiden er vistnok ikke naaet herhen.
Straks bagved den store nuv. Handelsbanks Grund
begyndte ved Reformationsliden K irkens, tidligere Kloste
rets Grunde, som sirakle sig lige ned til Grønnegade. Ud
til Vestergade vare de begrænsede af en K irk e g a a rd s m ur, som dog ik k e 1a a i de n n u v æ r e n d e G a d elin je , m en e t S ty k k e tilb a g e, saa Vestergade har været
meget bred i hine Tider. Hvorvidt Trekanten mellem
Tangegaden og nuv. Frue Kirkerist har hørt med til Kloster
grunden, kan jeg ikke se, men det er ikke urimeligt at an
tage det. Derimod ses Grundene mellem Vestergade og
Kirkeristen al have hørt til K irken. I 165(5 laa der bag
ved Banken en Strimmel Jord med nogle øde Vaaninger, tilhørende Doclor Mathias de Brobergue. Dernæst
kom der en gammel Bygning, som var bleven brugt til
Resiliens for Kapellanerne ved Vor Frue Kirke, maaske en
Blade a f A arhus Historie, II.

15

450
meget gammel gejstlig Gaard. I 1682 *) kunde det ikke be
tale sig at reparere den, saa brøstfældig var den, og den
solgtes da til Chr. Wegerslev, som nedrev Bygningen, men
som ikke vilde opføre noget nyt derpaa, da han ikke
kunde faa Lov til at bygge »ud over Kirkegaardsmuren«,
det vil sige ud til den nuværende Vestergades Byggelinje.
Saa købte Inger Hieronymidatter begge Grundene og byg
gede et nyt Hus derpaa, og hendes Søn Hieronymus Bas
balle, som betalte Jordskyld til F ru e K irke af Ejendom
men (8 /?) lige til 1703, synes at have faaet den ønskede
Tilladelse, han opførte en Krambod »paa Kirkegaardsmuren«.
1693 findes da paa denne Grund en stor Bygning i Nord
og Syd med grundmuret Gavl i søndre Ende og en ajiden
2-etages Bygning »Kramboden« langs Vestergade. Det laa
a ltsam m e n paa d et n u v æ re n d e S v a n e ap o te k s Grund.
I 1704 købte Borgmester Jen s B asballe Gaarden paa
Auktion, og den nedarvedes til hans Søn C h risten Bas
b alle d. y. En Tid lang var Gaarden udlejet til Magister
Henrik Christensen Blichfeldt, som 1664 blev Sognepræst
til Frue Kirke og senere tillige Provst i Ning Herred. Han
var først gift med Karen Christensdatter Friis, en Datter
af hans Forgænger i Embedet Mag. Christen Nielsen Friis
og Søster til Jens Basballes første Kone. (En Datter Margrete blev gift med Baadmand Niels Lauridsen Fog og
Stammemoder til en stor Slægt.) Bliehfelds anden Kone
var Margrete Rhumann, Datter af Sognepræsten ved SI.
(demens. Efter den store Ildebrand i Christen Basballes
Gaard 1744 flyttede han selv herned og boede her som en
ensom, sindssyg Stakkel til sin Død. Paa Auktionen efter
ham købtes Gaarden til hans Datter In g e b o rg for 600
Rdl. C., men hun solgte den faa Aar efter til Apoteker Aug.
Ludv. Steube. Daværende Borgmester Gleerup og flere
af Borgerne havde nemlig ansøgt om at faa anlagt nok et
Apotek i Aarhus. Steube havde dog vist ondt ved at be') I dette Aar anføres i Mandtallene: Hr. Erik Moller, Kapellan til Frue
Kirke, hans Residens, som Willum Thestrup ¡boer. (E. Møller døde 1683.)
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slaa. Han maatte laane 2000 Rdl. af Etatsraad Gerhard
de Lichlenberg i Horsens mod Pant i Gaarden og hans
priviligerede Apotek »med Indretning og Besætning af sine
Vasa, baade af københavnsk Postelin samt af Tin og Træ
bøsser, ja Skuffer, Krukker og Glasser samt Apotekersager
og alle Specerisorter«. I 1756 gik Steube Fallit, og Apoleket overtoges af Schaek Selmer (f. 1723.) Han døde 1783,
og Enken overlod da Apoteket til sin Svigersøn Petter
Lystager, som døde 1798. Hans Enke giftede sig med
Provisoren Jakob Johannes Røster, som lod Gaarden op
bygge paany. Dens nuværende smagfulde og kunstnerisk
udstyrede Form skyldes dog Apotekets senere mangeaarige
Besidder, Etatsraad Meyer:
Vi komme nu til den næste Grund. Den var i 1656
bebygget af Jens Sørensen W in th e r. Huset siges da at
ligge »ved Bøsten« o: ved Siden af en af Indgangene i
Kirkemuren. Hertil strakte Kirkegaarden sig altsaa endnu
i 1656. Naturligvis har østre Bist, den hvorefter den lille
Gade bagved har Navn, ogsaa ligget mere østlig end nu,
maaske der, hvor Asylets Grund begynder. I 1686 har
Borgmester Jen s L a a sb y købt eller arvet Grunden, og nu
bygges der ogsaa her »paa Muren«. Senere er Jens Wegerslev og Peder Hansen Kryssing Ejere. 1710 købes den af
Thøger Clemmensen K iersgaard, som byggede Gaarden op
fra ny. Saa ejedes den af Borgmester Bhode og Familjen
Schmidt i flere Slægtled.
Den næste Gaard er fuldstændig bygget paa Kirke
gaarden: »fra Frue Kirkegaardsristen i K lo s te r g ad e og
til Bislen i Vestergade.« Gaarden ejedes af Købmand
M o rte n M o rte n se n H vas. Hans Farfader var Baadmand i Viborg og hed Niels Trane. En af dennes Sønner
kaldte sig efter sin Morfader i Viborg: M o rte n N ie ls e n
H vas. Han kom til Aarhus 1645 og blev Købmand, Kæm
ner 1655, døde 1663 og efterfulgtes af sin Søn M o rte n
') Han var gift med Gertrud Sorensdatter Winter, Datter af Købmand
i Aarhus Søren Jensen Winther.
lo !
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M o rte n se n H v as (1649—1721), der var gift med Margrele Mogensdatter Juel. Fra deres Børn nedstammer
en Familje Brönnich. I 1689 byggede han 5 Alen yder
ligere ind paa Kirkegaardens Grund ved »søndre Bist«
ud mod Vestergade og svarede derfor 1 Rdl. i Jordskvld til Kirken. I sine sidste Dage skødede han Gaarden
til den rige Raadmand O le S ø r e n s e n ,1) som dog snart
derefter døde. Ole Sørensens Svigersøn var T h ø g e r (ilem 
m e n se n K je r s g a a r d ,2) som ejede Nahogaarden, og Olesens hinke, Dorthe Johansdatter Althalt (f. 2S/S 1665, i' Vs
1737) overlader Baghuset ud til Frue Kirkerist til sin
Svigersøn. Senere gik ogsaa det øvrige af Gaarden over i
Kjersgaardernes senere i Sclnnidternes Eje.
I del foregaaende er »Kirkegaardsmuren« liere Gange
omtalt. At den ikke har ligget ude i nuv. Gadelinje er
afgjort, der er nemlig fundet Bester af den længere inde.
Den har imod Øst engang strakt sig hen bagved Bankbvgningen og er der rimeligvis drejet ned til Frue Kirkerisl,
som i ældre Tid stundom er kaldet »Klostergade«. Kirke
gaardsmuren er vel ogsaa den gamle K lo ste rm u r. Jeg
tvivler højlig om, at den fø r Reformationen har omsluttet
en Kirkegaard. Kirken var jo ingen Sognekirke, og de
gamle Dominikanermunke er vistnok bievne begravede i
Klostergaarden eller Korsgangen. Hermed skal dog ikke
være sagt, al der før Klosterets Oprettelse paa den Tid,
da Kirken var Bispekirke, ikke kan have været Begravelser
her. Den ældgamle Ligsten, som lindes indmuret i Kir
kens vestlige Endemur, er muligvis laget fra den ældste
Kirkegaard. Den usædvanlige Mængde Runestene, som ere
fundne ved Kirken, skulde de lyde paa, at her har været
en Samling af Mindesmærker over afdøde? Det laar nu
være, m en je g tr o r ik k e , at h e r h a r v æ re t K irke*) F. 8 1657, d. ~ /1L, 1754. Led stor Skade ved Fartøjers Opbringning
under den store nordiske Krig. Epitafium i Frue Kirke.
2) lidnævnt til Raadmand ,2/2 1734. Fik l3/n 1739 Afsked med Titel
og Rang som Borgmester. Dod 15/ll 1744. Var gift med 1. Sidsel
Wærns, 2. Maren Olesdatter (1695 —1778).
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g a a rd i K los te r ti den. E f te r a t K irk e n b lev S o g n e 
k irk e , h a r m an d e rim o d u d la g t e n D e 1 a f K1o s t ere ts G ru n d som K irk e g a a rd , dog næppe den østligste,
den er benyttet til Oprettelse af en gejstlig Bolig, Kapel
lanernes Residens, og senere ere nogle andre herliggende
Grunde bortsolgle, men dette er sket, efterat Grunden var
bleven Kirkens, ti der betales stadig Jordskyld til denne
og ikke til Klosteret (Hospitalet). — Gaa vi nu længere ned
ad Vestergade, møde vi paa højre Side Husrækken mellem
Gaden og nuv. Frue Kirkeplads. Disse Grunde ere vistnok
først bortsolgle i Begyndelsen af 19. Aarhundrede og ligge »paa
Muren«. At Kirken dengang kan have trængt til at skaffe sig
en Indtægt, hænger inaaske sammen med, at Indrettelsen
af Gravsteder i Kirken ophørte. Af ældre Regnskaber ses
nemlig, al Betalingen for disse har været en væsentlig Ind
tægt og vistnok daarligt har kunnet undværes.
I el Begravelsesreglemenl fra 1682 hedder det: »Paa
Vor Frue Kirkegaard begraves Sønden for Kirken; Vesten
for Kirken nyder Hospitalslemmer fri Jord; Østen for Kir
ken nyder de fattige fri Jord; der begraves ogsaa i Kloster
gangen, saavidt Kirken holder Tækket vedlige. *) Kirkegaarden har altsaa 1682 strakt sig et Stykke Øst og Vest for
Kirken. I Kirkens Regnskabsbog for 1670 staar der ud
trykkelig »al fra Kirken og til den sønderste Rist er der
38 F^vne. Denne Rist eller Indgang til Kirkegaarden maa
have ligget omir. ved nuv. Nr. 28 eller 30 paa Vestergade. Saa
langt har altsaa Kirkegaarden dengang strakt sig. Men før 1697
begynder man at sælge løs af disse K irk e g a ard e n s vestlige
Dele og samtidig sælger Hospitalet af den bagved Grundene
liggende H o sp ilaIsh a v e . Et Skøde fra 1697 siger »at 16
Favne af den Hospitalets Havejord, som strækker sig fra Mag.
Ludvig Ponloppidans Ejendom og Nord med vor Frue Kirke
gaard, Vester paa ud med Magister Ludvigs og Raadmand
Hans Winthers Ejendom til den liden Gade bag Kloslerhaven
') Klostergangen er vel det samme som Korsgangen inde i Hospitalsgaarden. Dengang var der altsaa mere tilbage af den end nu.
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skødes for 120 Rdl. af Hospitalsforstander Hans Therkelsen Rosenquisfc til Mag. Ludvig Pontoppidan og Raadniand
Hans Winther. ') Delle Skøde, som angaar Grunde, der
høre til nuværende Nr. 24—26 (de have netop en Længde
af c. 16 Favne), lærer os altsaa, al Kirkegaarden har strakt
sig mod Vest med et small Stykke, som er bleven bortsolgt
og bebygget. Vi se ogsaa, at H o s p ita le ts H a v e jo rd
har strakt sig lige til Grønnegade, og at der altsaa endnu
ikke dengang har været borlsolgt noget af den til Bygge
grunde paa disse Kanter. Kirkegaardens »sønderste« Rist,
maa dog i Begyndelsen af 17. Aarhundrede ogsaa være
kaldt »den vesterste«. I et Skøde fra 1615-’) hedder det,
at Gert Hermansen Guldsmed fik tilskødet af Peder Saxe
en Gaard paa Vestergade østen næst op til vor Frue Kirkegaards vesterste Rist, og strækker sig i Længden fra for
nævnte Rist og i Vester til det andet Hus vedlager, som
ogsaa tilhører Peder Saxe, og udi Bredden fra Adelgaden
til fornævnte Kirkegaards Mur. Dette Skøde maa angaa
Ejendommene fra Nr. 30 og maaske hen til Grønnegade.
Hvorvidt de er bortsolgt af Kirken eller Hospitalet eller
maaske endogsaa før Reformationen af Klosteret kan ikke ses.
Ved den vesterste Rist laa der i 17. Aarh. en Ejendom
som kaldtes »Vor F r u e K irk e g a a rd « , og som maaske
har været den ældste Residens for Sognepræsten. 1638
solgtes Laurids Jensens Gaard paa Vestergade, liggende
mellem Niels Bondesens Ejendomme paa begge Sider, »og
som kaldes Vor Frue Kirkegaard«, til Villum Alhretsen Skot
(om ham se S. 369). Imellem disse Gaarde og Kirkegaards
muren har der været en Gang: el Tingsvidne af 23/n 1637
beretter nemlig, »at saa vidt Niels Bondesens Ejendom
strækker sig, ligger saa meget Møg og Skarn opkastet til
■) Hans Winther betaler 1686 4 /) Jordskyld til Kirken af 2 Huse paa
Kirkegaardsmuren. Ludv. Pontoppidan sælger 1701 sin Ejendom til
Kasm. Andersen Holst, »Musicus instrumentalis« for 530 Dir. Senere
gaar den over til >Stadsmusikant« Martinus Ilæhs, som 1748 igen
sælger den til »Thehandler« Chr. Knudsen.
*) II. A. Top. Saml. Perg.
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Klosterets Mur, skadeligt for godt Folks Gang, som falder
igennem Klosters Mur og til og fra Kirke«. Skarnet laa
indtil 2'/2 Alen op til Klostermuren.
Hovedresultatet af Undersøgelsen er allsaa dette. T il
N ik o la jk irk e n og sen ere til K lo ste re t h a r m in d st
h ø rt G runden fra bagved B an k b y g n in g en ved L ille 
torv og lige til G rønnegade. Paa Reformationstiden har
F ru e-K irk en faaet Grundene mellem nuv. Kirkerist, Kir
ken og Vestergade, samt et smallere Stykke mellem Hospilalshaven og Vestergade. Kirkens Grund har dog ikke
naaet helt ud til Vestergade. En Mur har omgivet hele
Grunden og er bleven kaldt Kirkegaardsmuren. I det 17.
Aarh. har Kirken dog begyndt at bortsælge Stykker af sin
Grund baade mod Vest og Øst, og ved Aar 1700 bar
»Kirkegaardsmuren« kun vist sig mellem Gaden og nuv.
Frue Kirkeplads. H o sp ita le ts Have bar strakt sig lige
ned til Grønnegade. I Slutningen af 17. Aarh., da Hospi
talets Tilsland eller Krigene var saa yderst daarlig, har
man begyndt at sælge væk af Haven. Den her givne Be
skrivelse af de Grunde, der hørte til Hospitalet, stemmer
jo ogsaa med Udtrykkene i Kristian III.s Gavebrev 1541,
hvorved Sorlebrødreklostret med sine Huse, Bygninger og
Abildgaard, som fin d e s N orden og V esten St. N icolai
Kirke, gøres til et almindeligt Hospital. I dette Aar har altsaa Adskillelsen mellem Kirkens Grund og Klosteret allerede
fundet Sted. Denne er imidlertid næppe fuldbyrdet af Kon
gen, der foreligger nemlig ikke nogelsombelst Kongebrev
desangaaende. Jeg antager det for langt rimeligere, at
det er B iskop Øve Bilde, som i 152 9 fik D o m in i
k a n e rk lo ste re t som B ispelen af F re d e rk IV. (S. 85),
der h a r g jo rt F ru e K irke til S o g n e k irk e og skænket
den Grunden langs Vestergade samt nogle Grunde paa
Mølledæmningen og ved Møllestien.
1815 var der endnu en Passage fra Vestergade gennem
Klostergangen i Hospitalets Gaard. Der var Tale om at
tillukke denne og aabne en ny Passage fra Frue Kirkegaard
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mellem Hospitalet og Haven, men det synes ikke at være
bleven til noget.
Paa den anden Side af Grønnegade begyndte St.
K a re n sg a a rd e n s E jendom , og da dette Hospital ifølge
Reglerne sk u ld e ligge lige udenfor Byen, har jeg antaget,
at Vesterport i sin Tid har ligget omtrent ved Grønne
gade (jvnlr. S. 308). De Grunde jeg har til at antage, at
St. Karensgaarden har ligget her paa Vestergades nordlige
Side, har jeg tidligere anført (S. 91). Naar denne nord
lige Side er bleven solgt og bebygget, haves der ingen
Underretning om. Der er dog Grund til at antage, at det
først er sket, efter at Oluf Hammer, der 1541 var forlenet
med Karensgaarden paa Livstid, er død. Vi ved ikke noget
sikkert om, naar den saakaldte Humlegaard, som laa bag
ved de bebyggede Grunde, er bleven skænket til Hospita
let, til Brug for Hospilalsforslanderen, og heller ikke, naar
den senere er borlsolgt. Vi kan allsaa heller ikke vide, om
det er Kronen eller Hospitalet, der har solgt Grundene.
Alt dette maa dog rimeligvis være sket før 16. Aarhundredes
Slutning, paa hvilken Tid Vesterport sikkert blev llyltet ud
til Vestergades nuværende Ende. Al Vestergade har el Knæ
er begrundet i, al Vejen, som fra Aarhus førte Vest paa,
maatte gaa udenom St. Karensgaardens Grund. Over Mølle
dæmningen kunde den ikke komme.
Vi ville nu gaa over til Betragtningen af Vestergades
sø n d re Side. Efter det store Sted paa Hjørnet af linmervad fulgte der en Gaard og nogle Boder, som tilhørte en
Eamilje Langballe. Allerede i del 17. Aarb. nævnes her
»i sin fædrene Gaard« K irsten J e n s d a tte r (f 1688), sal.
M ichel L an g b alles. Hun var en af Borgmester Frosts
Arvinger.1) Hendes Søn Søren M ichelsen L angballe
skøder 3. Jan 1710 el Gaardsavl, »som fra Arildstid har
ligget til mine Boder paa Studsgade, og som kaldes:
Søren Frost af Michel Skrivers Eje paa Studsgade« til sin
’) Disse var 1669 Dr. Matthias Brobergue, Chr. Pedersen Frost, Kir
stine .lensdatter og Helle Jensdatter sal. Hr. Svend Arboes.
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Brodersøn H e n r i k Mi c h e 1s e n L a n g b a lle . Disse Boder
og Gaardsavlet har altsaa formodentlig været en Del af
Arven efter Søren Frost. — Denne Fainilje Langballe har i
flere Aarhundreder hørt til Aarhus omtalte Køhmandsfamiljer.
Allerede 1608 nævnes en J e n s S ø r e n s e n L a n g b a lle ,
som tog Borgerskab. Formodentlig har N iels S ø ren sen
L. været en Broder lil ham. Denne sidste havde bl. a. 2
Sønner: 1. J e n s (+ 1677) g. m. Dorthe Knudsdatler. Boede
paa Tangen og efterlod sig ved sin Død Enke og 8 Børn
i vdersl smaa Kaar. 2. M ic h e l (f 1(588). Han maa der
imod have været velhavende, ti i 1652 var han Kæmner
Han ejede Gaarden paa Vestergade1) og var gift med Borg
mester Søren Frosts (form.) Søster den ovennævnte K ir
sti n e J e n s da l ter. Michel Langballes Børn forhleve vist
nok alle boende i Gaarden og Boderne. Blandt Sønnerne
kan nævnes J e n s , der tog Borgerskab 1663, S ø re n og
M ichel. Den sidstes Søn Henrik, der døde c. 1732, boede
ogsaa paa Vestergade. Han havde flere Børn, blandt hvilke
M aren var gift med Niels Lyngby, A nne M a ric h e , g. m.
Jens Madsen Haarup, og J e n s , hvis Søn H e n rik (1736 —
1801) var gift med Mette Margrethe Skødstrup (f 1797).
Disse Henrik Michelsen Langballes Børn solgte 1&/s 1732
efter Faderens Død Gaarden paa Vestergade til O lu f An
d e rs e n L o c k e , der samme Aar en Maaned efter blev
Byfoged efter den under -4/2 afdøde Oluf Andersen. Oluf
Locke var gift med Maren, en Datter af den rige Køb
mand J e n s A n d e rs e n M ø lle r.*i2) Da Ægteparret ingen
Børn havde, gik deres Ejendomme over lil en Slægt
ning, den bekendte M agnus B la c h D it le Isen B e rin g
¡1721 —1804), som blev adlet af den tyske Kejser under
') 1651 betaler han Jordkyld (5 Mk.) til Hospitalet af sin Ejendom paa
Vestergade. Senere nægter Kirsten Langballe at betale denne Jordskyld. idet bun formener, at den er bortfalden efter Grundskatternss
Indførelse.
-) Han ejede Vejlby Kirke og flere Gaarde i samme By. Han var født
i Banders 1688 og døde i Aarhus 1741. Var Stillader til Mogens
Blach, Oluf Blach og Mad. Anne Bone (jvnfr. S. 999).
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Navnet Beringskjold. *) Gaarden paa Vestergade solgte han
snart og den gik over til forskellige andre Ejere. I Slut
ningen af 18. Aarh. ejedes den af J o h a n n e s H øst,
og i 19. Aarh.s Begyndelse var den en Tid lang Gæst
gi vergaard.
Efter Langballernes Ejendomme kom F a m ilje n W in 
th e rs Gaard, eller rettere to sammenbyggede Gaarde. Denne
Eamilje vil blive omtalt senere. Efter Winther ejedes og
behoedes Gaarden af Stiftsskriver Chr. W egerslev.
I Begyndelsen af det 19. Aarh. ejede Borgmester Niels
H v id 2) Gaarden og senere Tobaksfabrikant Siegum fe 1d t.
Den mærkeligste Gaard i denne Del af Vestergade er
dog den store Ejendom, som nu tilhører Grosserer O.
M ønsled. Fra gammel Tid har den haft et større Grund
areal end nogen anden Privatejendom i Aarhus. Desværre
har det været mig umuligt al tinde Antydninger om, hvortil
denne Grund har været brugt i Middelalderen. Har den
hørt til Helligaandshusels Grund? Der ses ikke at være
bleven betalt Jordskyld af den! Mølleslien er vistnok
af meget gammel Oprindelse, men kan alligevel først være
anlagt efter Grundens Bebyggelse, thi ellers vilde Stien
utvivlsomt være drejet tidligere af fra Vestergade. Det
første, jeg kan finde om Grunden er, at den midt i 17.
Aarh. tilhørte Købmand Søren M olboe. Fra hans Enke
Inger H ie ro n y m id a tte r (S. 422) gik den over til hendes
Søn med Chr. Basballe H iero n y m u s B. Her udspilledes
saa Tragedien med den stakkels Hieronymus og hans
Hustru Gertrud Malling.
Efter 1702 søgte man, da Arealet var saa stort,
at sælge Grunden delt i tre Dele, men det lykkedes
') Han var en Kobmandsson fra Hamlers og en af Hovedmændene for
Sammensværgelsen mod Struensee. Senere sad lian en Tid lang
fængslet for Højforræderi. Hans to Sønner lied Vedelsparre.
®) Udnævnt til Baadmaml l:,/H 1783 og til Viceborgmester hi.';| 1798
som Niels Rliodes Efterfølger. Niels Hvid var tillige »Stadsbauptman< og Borgermajor.
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kun for den vestligste mindste Dels Vedkommende. De
to østlige Dele købtes af en Baron Giildencrone, som dog
i 1707 overdrog sit Skøde til Stiftsbefalingsmanden C h ri
sten Ludvig v. P ie sse n , som forøvrigt allerede havde be
boet Gaarden fra 1702, og som vedblev at bebo den til 1726.
Om denne Mand siger Hertel, at han satte stor Pris paa
Omgang med lærde Folk, saa han har vel boldt selskabeligt
Hus her i Aarhus. Mest opholdt ban sig dog vistnok paa
sin Gaard Tjele. Man maa nu ikke tro, at der har været
noget særlig pragtfuldt ved den gamle Gaard paa Vester
gade. Ved Aar 1700 bestod den kun, som de allerfleste
andre Gaarde i Byen, af to Etager Bindingsværk. Foruden
Porten var der kun 13 Fag Stuehus ud til Gaden, men
naturligvis en Mængde Side-, Bag- og Ladebygninger.
Pragten synes at have beslaaet i et muret Lysthus i Haven.
Piessen solgte allerede 1708 Gaarden til Borgmester A.
V e n d e lb o ,1) bos hvem han vedblev at bo til Leje. 1726
rykkede l’lessens Efterfølger Poul de L ø v en ø rn ind.
Hans Eftermand E ile r H olck bar jeg tidligere fundet
Lejlighed til at nævne. Stiftamtmændene J a c o b Benzon
og v. N issen boede her ogsaa, i alt Fald 1748. Det var
dog stadig kun til Leje, at Stiftamtmændene boede her, en
Embedsgaard har her aldrig været. Efter Vendelboes Død
1711 blev nemlig Mag. H an s M adsen Ham m e ric h ,*2)
Sognepræsten til Vor Frue Kirke, E jer af Gaarden for 1201
Dir. Han solgte den atter til Baadmand P e te r Je n se n i
Slagelse for 1950 Dir. Denne overlod den igen til sin
Svigersøn, Amtsforvalter P e te r P a n c k .3) — Ny Glans kom
der over Gaarden, da Grev Fr. D a n n e sk jo ld Sam søe,
') Han var forst Horer ved Latinskolen, men udnævntes 1#/3 1708 til
Borgmester efter Jens Clir. Basballes Dod. Han dode dog faa Aar
efter 1710.
2) Ansattes ,!l/12 1706 som Sognepræst v. Frue Kirke o g Provst i Ning
Herred. Dod omtr. 1726.
:l) En Son af Baadmand Jacob Panck i Aalborg. Dod 1751. En Tid
lang, i alt Fald 1753, ejede Mads Hostmark Gaarden.
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som var forlenet med Marselisborg efter Baron Conslantin
Marselis Død 1699, flyttede til Aarhus 1767. Hans Datter
C om tesse F rid e ric a havde allerede 1762 købt den store
Gaard paa Vestergade, som hun udvidede ved Tilkøb af
Grunde, og nu tog Faderen Bopæl her. Om dette Danne
skjoldske Hus skriver Hertel (I Afd. 3. Hefte. S. 76). »Denne
Herre var en overordentlig Elsker af Vokal- og Instru
mentalmusik, saa at hans prægtige Hofstat kunde anses
for et musikalsk Akademi, det eneste der har været i
Aarhus, haade før og efter hans Tid. Alle hans Dornestikker vare ikke ligefrem Domestikker, men udsøgte Musici,
endog hans Sekretær og Livdoktor; hans Kabinetsprædi
kant alene undtagen. Han forskrev de hedste udenlandske
Musikalier, især italienske. Disse afsang min Lærer, Latin
skolens berømte Kantor, Henrik Ernst Grossmann, siden
Skolens Konreklor, og hver Gang blev jeg, hvem Naturen,
— eller Kenderes I’aasland, — havde givet den reneste
Diskantstemme, af ham medtaget for at akkompagnere ved
Sangen. Foruden de ugentlige Koncerter og udsøgte Operastykker, som Greven gav i sin Gaard paa Vestergade, og
hvortil Byens Honoratiores vare indbudne hver Gang, gav
Greven desuden fra Fastens Begyndelse aarlig og til dens
Ende, Fastekoncerter hver Onsdag, ved hvilke Pergolesis
Slahat maler dolorosa med liere ligesaa gode udvalgte
Sangstykker bleve af os begge præsterede.« Desværre fol
det musikalske Liv i Aarhus døde Greven 1770, men hans
Datter beholdt Baroniet i nogle Aar og vedblev vistnok at
bo i Aarhus. Den følgende Besidder af Marselisborg, Baron
C h ris tia n G e rsd o rff boede derimod ude paa Gaarden,
hvor han førte stort Hus. Sammen med Grev Danneskjold
kom en gammel Sømand herover, som nød sit Ophold
hos ham paa sine gamle Dage, der i Sandhed kunde kaldes
gamle, det var nemlig den berømte Drakenberg, som var
født i Norge 18. Novbr. 1626 og døde her i Aarhus 9. Oktbr.
1772, altsaa 146 Aar gammel. Hans Liv er saa ofte be
skrevet og er saa bekendt, at jeg ikke skal gentage det
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her. Han opholdt sig meget i Gaarden paa Vestergade1)
og levede der som et gammelt Inventarium. Hans hedste
Fornøjelse var at sidde i Gaarden omgiven af unge Menne
sker, helst Latinskolens Disciple. Saa fortalte han om sine
mange Bedrifter, og forsøgle nogen af dem at gøre Grin
med ham, tog han hans Haand og klemte den med sine
virkelige Kæmpekræfter, indtil vedkommende bad om godt
Vejr. Hans Begravelse i Domkirken var storartet, og i
mange Aar laa hans indtørrede Lig i en Slags aahen Be
gravelse i del Ebhesenske Gravkapel. Senere blev det bort
ført herfra og nedsal i Sakristiet eller paa Kirkegaarden.
Efter Danneskjolderne købte Stiftamtmand Ove H øegh
G uldherg Gaarden og fortsatte saaledes den gamle Tradi
tion om Stiftamtmandsboligen. Høegh Guldherg kom her
til Byen 1784. Han nedlagde sil Embede 1802 og flyttede
til Hald. Hans Virksomhed i Aarhus har paa mange
Maader Frugt, han forstod at gribe praktisk ind i mange
kommunale Anliggender, og hvad han vilde, forstod han
at sætte igennem. Der er ikke faa Eksempler paa, at han
søgte at beskytte »de smaa« mod Myndigheders Overgreb,
og hvor der i Byen kom noget godt frem, havde Guldherg
gerne sin Finger med i Spillet.
Efter ham boede Stiftamtmand G asp aru s M unllie
de M o rg en stjern e i nogle faa Aar (1802—4) i Stedet.
Baron Friedrich Giildencrone, som efter ham blev Stift
amtmand, boede derimod paa Moesgaard. Gaarden paa
Vestergade købtes benved 1820 af Grosserer P h ilip H a rt
vig Bee, som omdannede Haven til el stort Anlæg; delle
har jeg tidligere omtalt. I vor Tid har Gaarden opgivet
sit gamle fornemme Præg, men er paa en anden Maade
bleven af Vigtighed for Aarhus ved at være Sæde for en
Mand, hvis Driftighed har haft en ganske overordentlig
’) Han døde 8/io 1772 i en Bod paa Aagade og c ft e ri od s i g i n g e n
A r v in g e r . Hans faa Ejendele skænkedes til den gamle Kone.
som havde plejet ham i hans sidste Dage. Da han i en Alder af
111 Aar blev gift med Mad. Maren Michelsdatter Bage, stod Brylluppet
i Grev Danneskjolds »Hotel.«
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Betydning for Byens Fremgang, nemlig Grosserer O tto
Mø n s t e d .
Blandt de Ejere, jeg ovenfor nævnte, var Magister
H ans M adsen H am m erich , Sognepræsten ved Frue
Kirke. Jeg finder Anledning til at omtale et og andet denne
Mand angaaende, fordi det bidrager til at skildre en Side
af det aarhusianske Samfundsliv i Begyndelsen af 18. Aarhundrede, som ikke er uden Interesse.
Da det efter Enevældens Indførelse blev muligt for de
Borgerlige at naa op til de højeste Ærestrin, voksede del
en ny Slags Ærgerrighed frem iblandt dem. Kunde man
ikke opnaa store Embeder, saa kunde man i alt Fald naa
Titler, som gav »Gang og Sæde« fremfor Medborgere.
Ofte tilfaldt disse Titler virkelig Folk, som vare værdige
dertil, om det end stundom kan lyde lidt komisk, som
naar Kong Frederik III i 1681 beviste Biskop Grave i
Aarhus den store Naade at udnævne ham til — Justitsraad. Værre var det, at Titlerne hyppigt ligefrem købtes.
Jeg har en stærk Mistanke om, at de forskellige »Commerceraader,« som Aarhus i hine Tider talte mellem sine vel
fornemme Borgere, skyldte deres mange Penge den Rang,
de vare i Besiddelse af. Den »honette Ambition« i Aarhus
smittede Folk, af hvem man ikke skulde vente det. Da
Je re m ia s A n c h er s e n 1) i 1713 var ble ven ansat som
Præst ved Domkirken efter L a u re n tiu s Tb u r a 2) kom
han straks i en liæftig Strid med Mag. Hans Madsen
Hammerich, Sognepræsten ved vor Frue Kirke. Denne
sidste mente nemlig, at han som ældste Sognepræst i Byen,
ansat 1706, Provst i Ningherred og Sognepræst ved en
') Jer. Anchersen f. i Kolding ,a/3 1650. Faderen: Ansgarius Sørensen.
Sognepræst dersteds. Anchersen døde 1 4 1719. Gift med Sidsel Christensdatter Friis (S. 434). Han var den første, der fik T it e l af
»Stiftsprovst«.
-) Mag. Laur. Tlwra, f. 1659 i Nakskov. Faderen lied Vidsted, »Thura«,
Navnet var Moderens 1703 ansat som Præst v. Frue Kirke og
Provst i Ning Herred. 1706 Sognepræst v. Domkirken og Provst i
Hasle Herred. 1713 Biskop i Ribe.
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Kirke, der laa i Hasle Herred, maatte have Ret til at være
Provst ogsaa i Hasle Herred, og derfor have Rang over
Anchersen. Der klagedes fra begge Sider til Kancelliet, og
Frederik IV maatte hæve Trætten ved at befale, at for
Fremtiden sk o ld e S o g n ep ræ sten til D o m k irk e n a ltid
tillig e være S tifts p ro v s t og P ro v st i H asle H erred .
Mag. Hammerich maatte nøjes med at være Provst i Ning
Herred.1) Nu var der Fred saa længe, indtil Anchersen
døde 1719 og blev efterfulgt af Mag. C o n rad W ech in an n
(f 1732). Trods den allerhøjest trufne Ordning søgte Hamme
rich med stor Hæftighed, der siges endog med Vold, at
tilegne sig det øverste Sæde baade ved Landemodet og i
Tamperretten, ja ved en Præste-Ordination prøvede han
paa, efter at Biskoppen havde begyndt Højtideligheden,
og Wechmann havde indtaget det ham tilkommende Sæde,
»at trykke denne ned.« Atter maatte Kongen blande sig
i Sagen, og Hammerich fik en alvorlig Reprimande af
Biskoppen i v. Piessens og Wechmanns Overværelse. Denne
sidste, som altsaa var den første Stiftsprovst i Aarhus,
døde 1732. Medens Præsterne led af Rangsyge, synes
det naturligvis at have været endnu værre med deres
Madamer. I Kirken antoges det altid blandt Kvinderne, at
den fornemste Plads var nærmest mod Midtergangen. Utal
lige ere de Retssager, som baade her i Aarhus og andet
steds, udsprang af Stridigheder om den ydersle Plads. Hvor
Rangen ikke spillede en Rolle, antoges det, at Koner og
Enker skulde sidde øverst(a: vderst), de unge Piger indenfor.
Men naar nu lo Rangsdamer mødtes i samme Stol? Ja
saa gik det stundom, som da Lector theologiae Worms
Hustru2) og Stiftsprovstinde Wechmann (f 1752) kom op
') Fra 1808 blev Stiftsprovsten dog tillige Provst i Ningherred. Iovrigt
udstedes ‘/i 1715 en kongelig Resolution, at Sognepræsterne til
Domkirkerne overalt i Higet tillige skulde være Stiftsprovster.
-) Assessor Oluf Worm var den sidste Lektor ved Domkirken. Han
var født i Ribe 17/ t 1672. Faderen Mathis Worm var Borgmester i
Ribe f l4/„ 1727. Moderen Margrete de Hemmer f ,0/ 1„ 1723. Gift
med K a r e n K n o b , Datter af Amtsforvalter Jens Knob og Benthe
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at slaas i Kirken. Det var i det Herrens Aar 1730, at Mad.
Worm var gaaet til Tolvprædiken i Domkirken og med
bragte Jomfru Karen Kappel. De gik ind i en Stol, som
de formodentlig ikke havde ubestridt Rettighed til, og
begge salle sig naturligvis, som det sømmede sig fornemme
Damer, øverst i Stolen. Nu vilde Uheldet, al Mad. Weehmann kom lidt sent og vilde ind i samme Stol, hvor hun
fandt sin Plads oplagen. Naturligvis forlangte hun, at
Mad. Worm skulde vige sil Sæde, og da denne ikke var
villig dertil, bleve begge meget højrøstede, og Mad. Wech
mann forlangte af Mad. Worm, »al hun skulde fremvise
hvad Privilegier og Rettigheder hun havde til Stolen,«
hvad den sidste naturligvis ikke kunde. Saa erklærede
Mad. Wechmann, »at Djævelen skulde føre den anden af
Stolen, som hun ingen Rettighed havde til.« Dermed tog
hun Madam Worm i Armen, saa denne tabte sin Salmebog,
og da hun ikke kunde rokke hende, sprang hun op paa
Forsædet, raslede med sit Nøgleknippe og dunkede sin
Fjende i Hovedet med Sivmaalten. Lalinskoledrengene
stimlede sammen og grinede og raabte, men Md. Worm
var urokkelig. Saa valgte Mad. Wechmann at sætte sig
paa Jomfru Kappels Skød for dog ikke ogsaa at komme
til at sidde nedenfor hende. Herved gik der Hul paa
Jomfruens Forklæde, og hun gned ynkeligt for den tunge
Byrde, og fordi hun ikke kunde røre sine Ren. Dog maa
i det hele taget Sejren siges at have været paa Mad. Worms
Side, som holdt Pladsen, men hun forstod ogsaa at be
nytte Sejren, ti efter Gudstjenestens Ophør forblev hun
med Følge urokkelig paa sin Plads i Kirken lige til Aften
sang var ude, for ikke at miste nogen af de vundne For
dele. — Ogsaa denne Sag endte med en Afbigt, nemlig fra
Mad. Elisabeth Augusta Wechmann. Afbigten blev af BiRandulf, f. -3/- 1682 f T/4 1750. Sønnen var den bekendte Rektor
Jens Worm ved Aarhus Domskole. Lektoren holdt i Aarhus
Domkirke Forelæsninger over Theologien med Forklaringer af den
hellige Skrifts kanoniske Bøger. 1753 ophævedes det theologiske
Lektorat.
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skoppen oplæst fra Prækeslolen næste Søndag, Paa Grund
af Stiftsprovstens »fattige Tilstand« slap han med at give
en Bøde paa 20 Dir. til Enkekassen.
Vi vende nu tilbage til Gaardene paa Vestergade. Vest
for SLiftamtmandsgaarden laa en stor Gaard, som havde
været L a u r id s F r o s ts , og som i 1725 ejedes af M ads
W æ rn, F a rv e r, og 1732 af Raadmand S ø re n J e n s e n .
Det var ham, der under den store nordiske Krig hentede
i København Kanonerne til Batteriet paa St. Olafs Kirkegaard, og del var ogsaa ham, der var Raadmand i de for
Magistraten saa kritiske Tider i Trediverne. Han var Fader
til Schow’erne (S. 446) og boede vistnok paa Mejlgade
(nuv. Nr. 55) i Svogeren Barlholomæus S.’s forhenværende
Gaard. Kommerceraad Mogens Schow, Bartholomæus Schow
d. y. og Gertrud Schow arvede Faderens Ejendomme, men
solgte Gaarden paa Vestergade 174(5 til Garver H e n rik
F r a n tz o n L a s s e n . Vestligere kom der i det 17. Aarh.
en meget stor Gaard, der tilhørte J e n s R a s m u s s e n
L a s se n , og som senere deltes i flere. Den synes dog
aldrig at have spillet nogen Rolle som Køhmandsgaard.
Paa vestre Hjørne af Møllestien laa i det 17. Aarh.
den bekendte Aarhuskøbmand H a n s N ie lse n Fogs
store Gaard. Senere Ejere vare A re n t J o h a n s e n
A lth a lt (S. 265), Konsumtionsforpagter H an s M ic h e ls e n , — P e te r An d er sen S chm id t, — Jen s K ie ru lf,—
J u s tits r a a d , B o rg m e ste r G le e ru p , næsten alle store
Næringsdrivende. Først i Begyndelsen af 19. Aarh. blev
den gjort til B o rg e rs k o le .
Den store Gaard, som derpaa følger, med sit grund
murede Pakhus ud til Gaden, er dannet ved Sammen
lægning af liere Gaarde. 1730 dreves der gode Forret
ninger her af L a u r itz G y llin g og J o h a n A rn tse n .
I Begyndelsen af 19. Aarh. forenedes Gaardene, og Pak
huset opbyggedes af Stadshauptmand H a n s Bech.
Hermed er vi færdig med Mønstringen af den æ ldste
Vestergades østlige Del.
Vi kommer nu til den yngre Del af Vestergade, som
Blade a f A arhus Historie, II.
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tydeligt kan ses at være fra en anden Tid. Ganske vist har
jeg ikke den fjerneste Efterretning om, naar man først er
begyndt at bebygge den sydlige Side. Den nordlige Side
derimod er sikkert først bebygget en rum Tid efter Reforma
tionen, lier laa jo nemlig Si. Karensgaarden og senere
Hospitalets Humlehave. Alle Grundene her ere paafaldende
store, et Bevis paa, at Bebyggelsen er sket i Tider, hvor
lier bar været livlig Færsel eller i alt Fald udviklet sig
en saadan Færsel, hvilket nok kunde passe til 16. Aarb.
sidste og 17. Aarb. første Del, da bele Byen tog et stærkt
Opsving og vistnok udvidede sig endel.
Paa Hjørnet af Vestre Møllesli ligger Tobaksfabrikken,
som i 18. Aarh. tilhørte Kommerceraad T h y rrie B øg
g ild , i 19. P e d e r F u n d e r og i vor Tid S chinalfe ld e rn e . Derpaa kommer 2—3 mindre Gaarde, hvori
Ole S ø ren sen drev Købmandsforretning i 18. Aarb. Paa
Garvergydens vestlige Side laa i sin Tid P e te r Je sse n
F a rfv e rs store Ejendomme. De er omtalt andetsteds.
(S. 246). Hjørneejendommen blev senere B lo c h ’ernes
Garvergaard, og da skiftede Gaden Navn, fra Farvergyde
blev den til Garvergyde. Fra Garver D itlev B loch arvedes
Gaarden til Sønnen J a c o b B loch, fra ham til Svigersønnen
Sognepræst P a n d er up i Skjoldelev og havnede 1740 hos
en Gartner J o h a n N agel. Gaarden Vest derfor, som Jen s
Je n s e n F a rv e r havde faaet,1) blev 1768 solgt af hans
Svigersøn Lauge Hagerop Guldsmed til Peder P ed ersen
S ta u tru p . — Derefter komme de 3—4 ret store Gaarde, som
i sin Tid tilhørte Købmændene Mads R asm ussen Gied in g , Søren B altze rsen , Kommerceassessor Jø rg en
V e ste rg a a rd og Ole S echer. I 1770 »agter Ole Secher
at lade sin Gaard paa Vestergade nedbryde og at opbygge
Strækningen fra Laur. Vestergaards Gaard til Mølleporten.«
Han ansøger i den Anledning om en Flytning af Byg’) I 1688 skoder Inger Hieronymidatter, sal. Chr. Basballes, den til
Hans Jensen Farver.
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ningslinjen. Det er B odernes O pførelse paa M øllegvdens sydlige Side, som det her drejer sig om.
Langs den nordlige Side af Vestergade, hvor der endnu
er vedligeholdt en Del af de interessante gamle Købmandsgaardes Gaardsider, boede ogsaa en Del af det 18. Aarh.
større Købmænd: D aniel Bøggild. P e te r H a u g a a rd ,
Søren M ichelsen H asle, Jen s M ad sen H a a ru p ,
M ikkel L assen og C h ris te n L a u rse n Gie di n g . Henne
ved Hjørnet boede vistnok Jørgen S o m m erfeld , der var
Borgmester til 1622. Hans Søn eller Sønnesøn M elch io r
Som m erfeld var Præst ved Domkirken 1670—1710. (Var
gift med Krigsraad Niels Langballes Datter og arvede efter
ham Kongsgaard.)
Bagergaarden paa Hjørnet af Vestergade og Møllegyden
har været Bagergaard i umindelige Tider. I 17. Aarh. laa
her nogle Boder og en Have, der tilhørte Borgmester J e n s
L assen . Saa byggede Bager H fitting her en Gaard,
Efter hans Død giftede hans Enke sig 1769 med Bager
Nicolai Schmeltz (jvnfr. S. 270). I Begyndelsen af 19. Aarh.
ejedes den af N iels M unk.
Ved Siden af Bagergaarden laa J e n s B a s b a lle s
Gaard, hvortil der hørte »et Stykke Jord ved Møllen.«
Paa dette Stykke Jord o p fø rte s om tr. 17 60 de n o r d 
lige B oder i M øllegyden. Før den Tid var her blot
en »Møllevej,« nu avancerede den til »Møllegyde». Basballes Gaard ejedes 1761—73 af Vejermester P ed er B r e n d 
s i r u p 1) og gik derefter over i Familjen K ie lle r u p s Eje.
I Begyndelsen af 19. Aarh. boede Købmand F 1o ri a n her
og senere Købmand B fin g er. De følgende større Grunde
henimod Vesterport solgtes 1685 af Borgmester Hans Jensen
Winther til M ic h e l R a s m u s s e n S v a le og ejedes ca.
1720 af en Mad. Brendslrup, senere gift med P o u l S ø r e n 
sen. I Aaret 1815 tik de daværende tre Ejere af ovennævnte
og følgende Gaarde Kiellerup, Feldballe og Frausing Lov
til at lægge et Stykke Grund til deres Ejendomme bagved,
'} G. m. Anna Maria Hornbcch (t 1784-).
16*
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— altsaa ud til Mølledæmningen, — imod at betale en
vis mindre Jordskyld til Byen og istandsætle Vejen mellem
Bagsiden al' deres Grunde og Gaasemaen. — De yderste
Grunde paa Vestergade, nuv. Nr. 63 og 65 solgtes 1867
af Poul Svendsens Arvinger til Poul Frausing for 1860
Rdl. I 1828 solgtes de til Niels Friis Foss for 1666 Rdl.,
Tiderne var bleven daarligere. 1833 købte Fuldmægtig
Leverkhuusen Ejendommen for 3060 Rdl. og allerede Aaret
efter betalte Langballe & Lelh 5606 Rdl. derfor.
Den store Gaard ligeoverfor opførtes af Mogens Black
vistnok omtrent 1740. Senere ejedes eller lejedes den af
Mølleren F ried r. Dabi, 1861 —16 af Søren S ch m id t og
1825 af Kaptajn Severin. Vestergades Ende saavelsom
Møllegyden er altsaa hovedsagelig bleven bebygget i 18.
Aarhundrede. I en Taxation fra 1682 nævnes lier kun føl
gende Bygningsr: P aa ves tie Side: Borgmester Laasbve
2 Boder, Anders Andersen 2 Boder, Jens Basballe en liden
Gaard med Have og 2 Boder. Paa ø stre Side: Michel
Lassens Bod og »en Bod med Udgang«.
Udenfor Vestergades Port laa Byens Forte, det nu
værende Kvægtorv, hvorfra den brede Brendstrup Forte
førte mod Nord. Mod Øst strakte der sig store Kornhaver.
Den nordligste af dem, formodentlig en Del af det nuværende
Teglværks Grund,') ejedes omtrent ved Aar 1760 af Kommissarius J e s p e r N ie ls e n Hu tfe ld og derpaa af H an s
Bom bo 11. Den sydligste ejedes af Brødrene Michel og Peder
L a s s e n og senere af S ø re n S o m m er og S ø ren Bagge.
T e g lv æ r k s lo f te n s oprindelige Del skødedes i 1833
af N. B. Kiellerup til et Interessentskab bestaaende af
Juslitsraad F le is c h e r , Gancelliraad F u n d e r, Raadmand
S øg a a rd , Møller G u ld a g e r, Købmand Bang, Købmand
D in e s e n , Prokurator In ger s le v , Justitsraad M euleng ra c h t, Købmændene P. G. R aae, IL S c h a n d o rp h og
Si mm el kæ r Prokuralorne H a ld og Hee, Gand. pharm.
') En anden Del af den laa i Forten.
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G orm og Murmester L und. Omtrent 1840 overtog C.
L a n g b a lle 1) Ejendommen og Driften deraf.
Syd for Kornhaverne laa ifølge Skøderne K lo sterets
Humlehave, som altsaa har optaget en stor Del af Grun
den mellem Vestergades Ende og Grønnegade. Formodent
lig har den, som ovenfor vist, været den gamle Karensgaards Grund. I 1651 betaler ogsaa en af Gaardene
paa Vestergades Nordside Jordskyld til Hospitalet af »Si.
K arens G rund til V estergade.«
Af den givne Skildring af Vestergade i Tiden omkring
1700 fremgaar, at vi her har haft den egentlige Handels Midt
punkt i hine Tider. Endnu den Dag idag er Gaden rigere
paa gamle Køhmandsgaarde end nogen anden i Byen. De
ældste, som laa nærmest Lilletorv, ere tildels forsvundne,
de yngre, opførte omkring Midlen af 18. Aarhundrede, ere
temmelig uforandrede. Kun Bygningerne ud til Gaden ere
oppudsede, Gaardene have endnu deres Svaler og gamle
Pakhuse af Bindingsværk. Jeg har ikke i nogen anden
af Danmarks Købstæder set saa mange gamle Købstadgaarde i Ratkke som her paa Vestergade. De gamle Køb
mænd her i Aarhus har anvendt mindre paa Husenes Faca
der, men meget paa alt det, der kunde gøre Gaarden skik
ket til Handel og Bedrift. Man forhavses over de store
Rum, som dengang ofredes til Lagere og Forraad, men
det maa huskes, at i hine Tider, hvor Forsendelserne om
Vinteren vare saa vanskelige, maatte en Handlende ligge
inde med langt større Lagere end nu. Næsten alle Køb
mænd vare tillige Avlsinænd, hvad der jo ganske vist
krævede Plads, men i daarlige Tider var en god Støtte.
Naturligvis maa der fra Egnene om Hasle, Brabrand
og Aaby have været god Søgning til Byen, og Bønderne
k u nde ikke komme ad anden Vej derind end ad Vester
gade. Derfor gik det her ligesom ved Brobjerg og Mejl■) Han nedstammede ikke fra ovennævnte Familje Langballe, men
derimod fra Krigsraad N iels L an g b a lle paa Mejlgade. — Oplys
ningerne om Interessentskabet skylder jeg C. Langballes Son Gros
serer O tto L an g b alle, som endnu ejer Gaarden og Teglværket.
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gade, Købmandsgaardene rykkede længer og længer ud, ind
til Konsumtionen med sine Porte lagde en tyngende Lænke
omkring Byen. Først efter dens Ophævelse begyndte Be
byggelsen af nye Forstæder at tage Fart, i alt Fald i Aar
hus. Men derude byggedes ikke mere store Købmandsgaarde. Grundene vare bievne for kostbare til, at del
kunde betale sig al opføre de vidtløftige Bygninger, som
de gamle Dage krævede; det Landbrug, som tidligere altid
var knyttet til Købmandsgaarden, var ophørt. Af mange
Ytringer synes det at fremgaa, at Bønderne i 17. og vist
nok ogsaa i Begyndelsen af 18. Aarh. kun for en mindre
Dels Vedkommende »kørte i Gaarde« hos Købmændene.
De bedede udenfor Byen i de store, brede Forter lige
udenfor Portene eller i Oldjorden, paa hvilke Steder der
var Græs nok for Hestene. Eflerhaanden som Forterne og
Oldjorden udlejedes, blev der mindre Plads til at bede der,
og eflerhaanden blev del Skik at tage ind til Købmanden.
Hertil egnede dog Gaarde i Forstæderne sig mindre. Den
Udflytning af Købmandsforretningerne, som i 17. og 18.
Aarhundrede fandt Sted fra Midten af Byen til Udkanterne,
fortsattes derfor ikke i det 19. Aarh. Naturligvis har ogsaa
Jærnbanefærselen senere haft sin Indflydelse derpaa.

Aarhusianske Storborgerslægter i Slutningen af
17. Aarhundrede.
I Begyndelsen af det syltende Aarhundrede levede der
i Aarhus en højt anset Læge ved Navn M a th ia s (Mads)
J a c o b s e n eller J a c o b æ u s , Phil. Med. Doclor f. 1570.
Han var Søn af en Biskop i Odense, J a c o b M ad sen ,
(Vejle), havde i sine yngre Dage rejst i Tyskland, Sicilien,
Frankrig og England, samt indlaget en fremragende Stil
ling som Lærd i Padua. I Aarel 1(514 udnævntes han til
Livlæge hos Kong Christian IV, men log sin Afsked fra
Hoffet, og da han hørte til en gammel Aarhusslægt,
bosatte han sig i Aarhus og blev gift med Ingeborg Jo
hanne (f 1(520) en Datter af Biskop J e n s Gi øde sen (Janus
Ægidius (f 1(526)!) I Aarhus levede han Størstedelen af sit
Liv som Prælat i Domkapitlet og boede vistnok i en
Kannikegaard, som har ligget i Kannikegade der, hvor
Grosserer Schourups Gaard nu ligger. Forresten nævnes
han ogsaa som Ejer af enkelte andre Grunde i Aarhus.
At en Læge var Medlem af Domkapitlet var i hine Tider
ingen Sjældenhed, baade Doet. med. Jacob Fabricius og
Doet. med. Simon Paulli, Livlæger bos Christian IV og
Frederik III vare benaadede med Kannikedømmer i Aar
hus,2) uden al de dog vides at have opholdt sig der nogen’) Foruden Datteren Ingeborg havde lian en Son Dr. Æ g id iu s J e n 
sen, der var Læge i Banders og dode 1656, samt en Datter Anne
Jo h a n n e , der dode ung. Hun ligger begravet under en forøvrigt
meget slidt Ligsten i Domkirkens nordre Korsfløj.
-) Jaeob Fabricius fik Mariac Bebudelses Vicariat af Christian IV,
men afstod det 1649 til sin Svoger Simon Pauli, der 1648 var ble
ven Kantor ved Kapitlet.
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sinde. Doktor Mathias Jacobsen, hvem Hertel kalder »Stam
fader til de danske Maccabæer«, døde 15/5 1636 og efterlod
sig en Søn J a k o b M adsen (J a c o b u s M ath i ae), som
1645 blev Biskop i Aarhus, samt 3 Døtre, der blev Stannnemødre til store og ansete Slægter. ■)
Biskop Ja c o b M adsen (Jaco b u s M athiae) f. 17/«o
1662 i Aarhus siges allerede i en tidlig Alder, inden han
var 4 Aar gammel, al have lært 706 latinske Gloser! 2 Han
kom da ogsaa i en ung Alder i Aarhus latinske Skole,
som da kaldtes Domskolen, og da hans Fader 1G14 for en
Tid kaldtes til Hoffet og Moderen samtidig døde, kom han
i Huset hos Kanniken Mag. Chr. N ielsen F o ss i Aarhus,3)
men sendtes senere til Odense under Rektor Svend Petraeus.
I sine Studenterdage besøgte han Wittenberg, Leyden og Eng
land, og da han i 1636 vendte tilbage til Aarhus udnævntes han
til Professor ved Københavns Universitet. 1(532 blev han gift
med A nna en Datter af G aspar B arlh o lin , og det 28aarige Ægteskab velsignedes med 4 Sønner og 3 Døtre,
hvoraf den ældste Søn M athias Jaco b æ u s blev Profes') To af disse Dotre skulle nævnes 1 det følgende. Den tredje var K aren
Jacobæa, gift med Niels Foss. Fra hende nedstamme en Mængde
af Familjerne Foss, Friedenreich, Rosenstand Goische, Bastliolm,
Benzon, Gersdorf o. m. a.
2) I tidlig Modenhed overgikkes han dog af en anden Aarhusianer,
nemlig Peder Simonsen Aarhus. Dennes Bedstefader var en Borger
i Aarhus Peder Simonsen, g. m. Maren Jensdatter. Faderen Simon
Pedersen Aarhus var fodt i Aarhus lu/|U 1644 og g. m. Anna Mar
grethe Johannesdatter Basch. Han hlev Præst i Holsted p. Lolland
og skildres som en meget sær Mand, der altid talte Latin ti! sin
Hest, kun vilde have en Pige til Kusk osv. Sønnen, ovenomtalte
Peder Simonsen Aarhus, blev Student 10 Aar gammel og holdt sam
tidig paa Bundetaarns Bibliotek en latinsk Tale til Christian V, for
tolkede paa Dansk Stykker af en hebraisk Bibel uden Punkter og
oversætte paa staaende Fod tyske og danske »Aviser« i Kongens og
mange fornemme Mænds og Professorernes Nærværelse. Han blev
senere Præst i Horbelev paa Falster, men Nattevaagen og Studier
ødelagde ham, saa han dode ung 1716.
3) Mag. Chr. Foss dode 1655. Han var Fader til Dr. tlieol. Niels
Foss.
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sor med. og en Datter Ingeborg blev gift med den lærde
Rasmus Vinding.1) I 1645 blev Jakob Madsen Biskop i
Aarhus ligesom sin Morfader. Da han døde 1680, blev
ban begravet i Domkirkens Kor i dennes Begravelse, og
el stort Epitalium med lians og hans Hustrus Billeder min
der om barn. Fra hans Søn H olger J a c o b æ u s ned
stammer den endnu blomstrende Slægt Jacobæus, hvoraf
en indtil den sidste Tid har været Rektor for Katedral
skolen i Aarhus.*2) — De mange Forbindelser, som del 17.
Aarbundredes lærde Slægter har hall med Aarhus, vidne
om, at der her trivedes et ikke ubetydeligt videnskabe
ligt Liv.
I sidste Halvdel af 16. Aarhundrede levede der i Aar
hus en Købmand C lem en J e n s e n Sm agbier. I 1591,
da ban sælger en Gaard paa Hjørnet af Studsgade og Gra
ven, nævnes ban endnu kun som Borger, men 1608 er han
bleven Raadmand og anføres som saadan jævnlig indtil
sin Død 1626. Han var gift først med Maren Cbristensdatler (f 1597) og derpaa med Anne Olufsdatter (f 1650).
Raadmanden med begge hans Hustruer blev begravet i
Midtergangen i Domkirken, men hans Gravsten, hvorpaa
der findes 3 Figurer og en utydelig Indskrift, blev senere
flyttet ben og opstillet ved Svigersønnen Anders Lydiclisens
Ligsten i nordre Koromgang i Domkirken. Denne Cle
men. Jensen havde en Mængde Børn, der nævnes mindst
13. En af de ældste var den lærde M agister C h riste n
C lem m ensen eller C lem en tin u s f. 1596 i Aarhus og
»Økonom« paa Herlufsholm. Han blev g ift med Ma
th ia s J a c o b s e n s æ ld ste D a tte r M ette og havde 3
Sønner og en Datter.3) I Aug. 1654 døde begge Forældrene
■) Fra hende nedstammer den Ingeborg Vinding, der i 1706 blev gift
med Poul de Lovenorn. En Søster »Soster Jacobæa« var gift med
Peder Scavenius.
2) Ja c o b u s M atbiae, der var Hector ved Latinskolen 1564 —1566 (f
1586) tiører utvivlsomt til denne Familje.
3) 1. C 1e m i n d C h r i s t e n s e n , Præst i Sæby i Sjælland, g. m. Johanne
Bartsker (Datter af Biskop B. i Viborg f 1661.) 2. O le C h r is te n -
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af P est1) og den lille Datter Sidsel (o: Cæcilie) blev sendt
til Aarhus, hvor hun opdroges af sin Tante, Maren Clemensdatter, der var gift med Borgmester Anders Lvdichsen.
Den 9. Juni 1(562 blev hun trolovet med Ridefoged paa
Kalø Jesper Nielsen Hulfeldt og den 3. Maj 1663 højlideligholdtes hendes Bryllup paa Raadhuset »i en anselig adelig,
gejstlig og verdslig Overværelse«, som det hedder i Datidens
Sprog.
Raadmand i Haderslev Niels Lauridsen H u lfeld t blev
med sin Hustru Marie Nielsdatter R an d u lf fordrevet fra
Haderslev ved de Kejserliges Indfald i Aaret 1626. Han
tog sin Tilflugt til sin Svoger den bekendte Domprovst i
Roskilde Envold Nielsen Randulf, f. 18/2 1597 i Haders
lev (g. 1628 m. Benle Rasmusdatter, som døde 1(573).' Her
kom den lille Jesper til Verden 2,i/2 1(52(5. Tre Uger efter
døde hans Moder og (5 Uger efter hans Fader. Den lille
forældreløse Søn sendtes op til Norge, hvor hans Moster
Anniche Randulf var gift med Hans Nielsen Ferslev, Laugmand i Frederiksstad. Da han var 8 Aar gammel, blev
lian sat i Skrive- og Regneskole i Frederiksstad og 12 Aar
gammel sendtes han til Lübeck »udi Skriven, Regnen,
Bogholderi og Tysk sig at exercere«. 1641 kom han hjem
til Norge, var nogle Aar Bogholder ved Sølvværket i Kongsherg og dernæst i Tjeneste hos Hannibal Sehested. 1(552
kom han ned til Danmark, var først Fuldmægtig hos Mogens
Friis til Faurskov, den senere første Greve til Frijsenborg,
dernæst Ridefoged over Skanderborg Len under Ulrik
Gyldenløve og endelig 1660 Ridefoged paa Kalø under Erik
Rosenkrantz til Rosenholm. Under Krigen 1658—59 maatte
sen , Præst i Koldby p. Samso g. 1689 m. Enken Sidsel Lindenfcld.
3. J a c o b C h r is te n s e n , Præst i Hvorslev. 4. S i d s e 1 C h r i s t c n sd a t t e r , g. in. Jesper Nielsen Hutfeld. — Clemind Christensen havde
en Son Hans Bartsker, der blev Provst i Slagelse, en anden, Jacob
Clcmentin, blev Missionær i Trankebar og en tredje, Christen Clementin, Rektor i Slagelse.
’) Epitafium med Portræter findes i St. Peders Kirke i Næstved. Epifiet er gengivet i >Danske malede Portræter IX B. S. 135«.
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han tage sin Tilflugt til Aarhus, og her gjorde han sin til
kommende Hustrus Bekendtskab. Da han 1686 sælger den
af ham opbyggede Skaarupgaard til Tyge Jespersen til
Mattrup kalder han denne for »Svoger«. Navnet Jesper
synes at tyde paa et Familjeskab, men hvori dette bestaar,
kan jeg ikke sige. *)
1 Aaret 1665 blev Jesper Hulfeldt, som maa have været
anset for at være en meget dygtig Mand, Sliftsskriver i
Aarhus Stift med Privilegium, al han kun skulde gøre
Regnskab for Kongens Rentekammer. At han har været
meget velset ved Hove fremgaar af, at han og hans Hustru
for Livstid tik kgl. Tilladelse til at fæste Ningherreds Bro
havre (S. 410). Den 6. Dechr. 166(5 blev Hulfeldt uden at
have ansøgt derom udnævnt til ved Siden af Stiftsskriver
embedet at være Borgmester ¡A arhus.2) I 1670 udnævntes
der to Kollegaer til ham, nemlig Jacob Michelsen og Jør
gen Juel, og Aarhus havde saa i nogle Aar 3 Borgmestre.
Aarsagen hertil er muligvis Byens slette finansielle Til
stand, som Hutfeldl ikke synes at have kunnet magte alene,
Fra 1667 var Baadsmandsskatten, Slagteriskalten, Badskerkiste, Trompeterskat og endel gammel Gæld afholdt af
den Sum, der indkom ved den sædvanlige Ligning, og
Følgen deraf var, at de kongelige Kvartalskatter ikke
kunde betales. I den Anledning led Byen under stadig
militærisk Exekution, og Borgerskabet, som altid hensyns') Tyge Jespersen til Mattrup, g. ni. Ane Michelsdatter, var eu Son af
Jesper Tliygesen til Kirkholt, en nu forsvunden Gaard i Nærheden
af Vosnæsgaard. Blandt Efterkommerne bleve de to Brødre Justitsraad Tyge Jesper Tygesen til Mattrup og Lars Tygesen til Bygholm
under 1T/u 1776 adlede med Tilnavnet »de Tygesen«.
2) Pladsen var ledig ved Borgmester Christen Jensens Bod. Denne
fungerede fra 1659 til 1666. Han var 1. g. m. Anna Dyster og 2.
med Gertrud Nielsdatter. Denne sidste giftede sig efter Christen
Jensens Dod med Rektor J. Krog. — I 1670 forhandlede Hutfeldt
paa Byens Vegne med Biskop Morten Madsens Arvinger om den
Erstatning, der skulde betales dem for det Sølv, der i Krigens Tid
var bleven udtaget af Biskoppens forseglede Bo til at betale den af
Svenskerne paalagte Brandskat med. Om Hutfeldt ses forresten: J.
Braem, Ligprædiken over J. Hutfeldt. Kbh. 1724.
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løst satte sig mod enhversomhelst Forøgelse af Skatte
byrden, anvendte en Slags Obstruktion, hver Gang Magi
straten henvendte sig til del for at laa en Forandring i
disse Forhold. Man nægtede ganske simpelt at vedtage en
Resolution om forhøjet Skatteansættelse: Den 13. Juni 1672
sætter Magistraten haardt imod haardl og befaler Taxerborgerne, at de s tr a k s in d e n fø r s tk o m m e n d e T o rs
d ag skal forfatte en Ligning over de 1666 Rdl., som Byen
skylder endnu af Kvartalskallerne, »saal'reint I ikke selv
vil være tiltænkt al tage imod Eksekutionen og vi paa Kgl.
Majestæt og Byens Vegne være foraarsaget dette hos Eder
at søge«. Denne Trusel synes at have hjulpet, af Regn
skaberne fremgaar nemlig, at der i 1672 er paalignet Bor
gerne en yderligere Matrikelskat paa 2511 Rdl. 6 [-} fordelt
paa 668 Skatteydere. Heraf indkom 1931 Rdl. 8'/2 /?• —
I Anledning af ovenstaaende Trusel fra Magistraten skal
jeg bemærke, at deL i hine Aar ikke var usa'dvanligt, at
Skatter inddreves ved militær Eksekution in d e n de v ar
p a a lig n e d e . Saavidt det kan ses, var del Borgmestre
og Raadmænd, der i disse Tilfælde maalte holde for ved
Eksekutionen.
Under 30. Oktbr. 1678 udnævntes Hulfeldt til LandGommissarius i Jylland, et Embede, der stod omtrent lig
med Amtmændenes; naturligvis har han saa nedlagt sit
Borgmesterembede. I sine sidste Aar tik han Titel af As
sessor i del kgl. Rentekammer-Collegiuin.
1 sine yngre Dage drev Hutfeldt store Handelsforret
ninger og — ligesom alle de andre aarhusianske Storborgere
i hin Tid, — el betydeligt Landbrug. Han ejede 1691 ikke
mindre end 12 Gaardsavl i Bymarken (matrikulerede til
noget over 8 Td. Hartkorn tilsammen). Desuden drev han
flere ret store indhegnede Marker lige uden for Byen, saasom Domhaven (eller Bøddelhaven ’), Dr. Mortens den store
Have og Mogens Friis Have (en Del af Grunden mellem
') Nuv. Gartner Thomsens Have. Den solgtes af Hutfeldt til Jens Ibsen
Podemester, og der har vistnok siden den Tid altid været Gartner
have.
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Teglværket og nuv. Ny Munkegade, alle udenfor Munke
port. Et Stykke Jord mellem Brendstrup Mark og Vesterenge, en Del af Bildbjerg (næsten 3 Td. Hartk.) tilhørte
ogsaa ham '). En Tid lang ejede han Skaarupgaard. Dispo
nible Penge anbragte han i Fæslegods paa Landet, eller
han købte eller hyggede »Renleboder« paa de mange øde
Pladser rundt om i Byen. Saadanne Boder udlejedes til
fattige Folk for 3—5 Rdl. om Aaret2). Ved sin Død ejede
Hutfeld 17 Boder af den Slags. I kommunal Skat betalte
han for Aaret 1(579: 183 Rdl. og for 1688: 139.
Det var altsaa en betydelig Bedrift, Hutfeld sad i, men
ved Siden af var han haade en ivrig Embedsmand og
tillige en efter Datidens Forhold lærd (Mand. D et er
n e m lig en u r ig tig T ro , a t K ø b sta d liv e t i h in e
T id e r s a n k ned i M a d s træ v og y d e r lig b a a d e
a a n d e lig og m a te r ie l T a rv e lig h e d . Stor praktisk
Dygtighed og Lærdom trivedes ofte hos den samme Per
son. Selv Biskopper i Aarhus drev stundom ikke saa lidt
Landbrug. De forskellige Landbrugsprodukter, som be
nyttedes i den daglige Husholdning, kunde man ikke saa
let som nu faa tilkøbs. Man kærnede selv sit Smør og
og lavede sin Ost og forsynede sig med Grøntsager og Frugt
fra sin egen Have. Paa den anden Side havde Hoved
staden ikke dengang som senere et Slags Monopol paa
Videnskabens Drift.
En bondefødt Købmand i Aarhus i 17. Aarhundrede,
Rasmus Thestrup, Stamfaderen til liere bekendte, endnu
blomstrende Slægter, havde samlet sig el Bibliotek paa
ea. 500 Bind, foruden mange gamle »Dokumenter og An
tikvileler«, som desværre tildels ødelagdes ved Svenskernes
Den anden Del af Bildbjærg tilhørte Baron Constantin Marselis.
Hutfcldts Del solgtes til Præsten Joh. Lundgaard i Hasle og af ham
igen til ovennævnte Baron Marselis.
:1) 1 Aaret 1651 kostede en almindelig Gaard i Byen 16—24 Bdl. i Leje.
Dog vare Gaarde i Hovedgaderne dyrere. Apoteker Folmer Thomsen
betalte 30 Bdl. for Anchersens Gaard paa Torvegade, Jens Winther
betalte det samme for »Mag. Laurids Gaard< paa Vestergade.
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og Polakkernes Hærgninger af Byen. I sin Dagbog skriver
han: »Tvende Ting haver jeg af min Ungdom op haft stor
Lyst til og der allid eller tragtet, som haver været Bøger
og Ejendom, og det haver den gode Gud rigelig og rundelig
begavet og velsignet mig med«.
Saa stort el Bibliotek besad Jesper Hutfeld vel ikke,
men han ejede dog 38 Folianter og 52 Oktaver. Hvad var
det for Bøger? Ja for det første maatte en saadan Mand
naturligvis have nogle juridiske Haandbøger, saasom Jyske
Lov, Christian V’s Lov og el »Glossarium juridicum«. Som
Borgmester var han jo Dommer i Raadstueretten og maatte
altsaa have nogen juridisk Viden. Datidens Prokuratorer
vare kun egnede til rent Lovtrækkeri for Retterne og kupde
vistnok ikke give sagkyndige Raad for dem, der søgte deres
Hjælp. Ved Universitetet gaves der ingen særlig Uddannelse
for Jurister. Kendskab til Fædrelandets Historie maatte jo
en lærd Mand have, og derfor savnedes selv i hin Tids
Bogsamlinger sjældent Arild Hvitfelds Krønike. Hulfeldt
havde desuden »Norske Kongers Krønike« og Arild Berntsens »Danmarks frugtbare Herlighed«. I den sidste gaves
der tillige Oplysninger om alle mulige Landboforhold.
Havedyrkning har han vistnok ogsaa yndet, men hans
Haandbog heri var paa Latin, nemlig Joh. Elscholtii Horticultus. Saa havde han »Albrechls Furslenspiegel«, en
Slags Haandbog i Statsvidenskab, og gamle Klassikere som
Herodot o. a. I Biblioteket var der naturligvis baade
danske og tyske Bibler, — man nøjedes sjældent med at
have dem paa el Sprog, — og desuden en Mængde Andagtsbøger, ofte med underlige Navne. De mange Folianter be
stod for en stor Del af Ligprækener over adelige Personer.
Disse Eksempler paa Datidens Præsiers mærkelige Vel
talenhed, som vi i vore Dage har saa ondt ved at skatte,
synes den Gang at have været en yndet Læsning, og der
gaves dem, som ligefrem samlede paa dem.
Da S t i l i s a rk i vel i 1689 skulde ordnes efter Biskop
Erik Graves Tilskyndelse, blev Assessor Jesper Hutfeldt og
Niels Nielsen til Faurskov udsete til at udføre dette Ar
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bejde. De forfattede da et Reversal over alle Dokumenterne
og en Jordebog over Kirkernes, Skolernes og Hospitalets
Gods i Aarhus Stift. Desværre vare 2 Aar ¡forvejen paa
kongelig Befaling alle de gamle Breve og Protokoller, Aarbøger og Allarbøger fra før Reformationen sendte over
til Thomas Barlholin i København ’). De blev aldrig til
bageleverede og ere gaaede tabt paa enkelte Undtagelser
nær. Endel var dog tidligere bortkomne, li i Domkirkens
Jordebog for 1648 klager Kapitlet over, at Kapitelsbrevene
ere dem »fratagne«, formodentlig under den fjendtlige Ok
kupation 1644. Mon ikke »Liber Arhusiensis« (S. 209)
skulde være bortkommen ved denne Lejlighed?
Hutfeldt ejede en stor Grund paa Mejlgades Vestside.
Den strakte sig over nuv. Nr. 39’s nordlige Del samt over
nuv. Nr. 41 og 432). Her førtes der naturligvis et stort
Hus. If. Hull'eldts egne Angivelser i Anledning af den for
1689 paalignede Kop- og Kvægskat havde han 2 Piger, 1
Gaardskarl, 2 »Postvognsheste«, 4 Køer, 1 Ged og 6 Faar.
Det er mærkeligt nok, at man fra hin Tid aldrig ser Op
givelser om, at der har været Tyende til Brug i den egent
lige Landbedrifl. Jeg formoder, at der har været anvendt
Daglønnere dertil. — Hjemmet var forøvrigt ligesom de
andre aarhusianske Storborgeres Hjem i visse Henseender
meget luksuøst indrettet. Mad. Hutfeldt kunde dække et
Bord. med saadanne Mængder af Sølvtøj, som man nu til
') Hüb. A. II. 177.
-■) Nr. 39 tilhørte i Slutningen af 18. Aarh. Skorstensfejer H e r te l in,
i 1799 -1805 Organist E b e iin o g derefter Chirurg We i s, som ud
videde Grunden. — Nr. 43, nuv. Bager P e t e r s e n s Gaard, solgtes
1731 af S ø re n C la u s e n T r a n e (Forpagter paa Clausholm) til
Tb. T lio m a s e n S a b ro e . 1 Slutn. af 18. Aarh. ejedes den af
Murmester Co 1d ew i tz , H e n r ik L a n g b a lle og Raadmændcne
M. F e llu m b og N. H vid. Fra 1803 ejede Tobaksspinder P e d e r
G r a r u p Gaarden, men han flyttede senere sin Fabrik til Mejtgade 55. — Nr. 45 ejedes af P e d e r B o m h o 11 og ovennævnte
S ø re n T ra n e . 1745 købtes Gaarden af Konferensraad Bjelkes
Enke, D o r o th e a B o d s te e n . 1 19. Aarh. beboedes den af Mad.
B la c h , Overauditør P e te r s e n og B a s m. Pe t e r se n T r o 1d a h 1.
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Dags kun sjældent ser Mage til. Huset ejede store Sølvlysestager (89 Lod Sølv), 5 store Sølvkander, hvoraf liere
vejede over 100 Lod, 6 store udgraverede Sølvbægere,
6 Sølvbægere med Laag til og 5 almindelige Bivgere. Des
uden adskillige Skaaler, Saltkar og »Smørbrikker« af Sølv.
I Almindelighed havde Folk dengang kun temmelig faa
Sølvskeer, og de, som de havde, var af forskellig Form og
Størrelse, men Hutfeldt ejede 12 Skeer »af el Mønster« og
6 af et andet. I Anledning af disse Mængder af Sølvtøj
maa bemærkes, at Besætninger til Bordene af (ilas eller
Krystal var i hine Tider næsten ukendt, og Stentøj og
Porcellæn forekom meget sparsomt. Man anbragte ligefrem
en Del af sin Formue i Sølvtøj, som i trange Tider kunde
pantsættes, naar del gjaldt om al skaffe rede Penge1).' Der
imod gør det mig ondt at maatte meddele, at Knive og
Galler vare omtrent ukendte Husgeraadsgenstande. Den
Kulturbølge, som i 17. Aarb. bragte Bordknive og Gafler
til de fornemmes Huse i Hovedstaden, var endnu ikke
naaet til Aarhus. Enhver brugte ved Bordet den Kniv,
som ban selv medbragte og i Stedet for Gaffel — sine tre
Fingre. Alle Tallerkener, Fade og en Mængde andet Husgeraad var af Tin. Hutfeldt havde endogsaa Blækhorn, Urteog Kammerpotler af Tin; af den sidste Slags dog kun meget
faa, de hørte til de sjældnere Luksusgenstande.
Paa højre Side af Domkirkens nordre Indgangsdør
fandtes tidligere bag et Jærngitler del Hulfeldtske Grav
kapel, som indrettedes 1696. Her hvilede Assessor Hutfeldt
og hans Hustru, og paa et Epitafium meddeltes, at deres
Børn i 1737 havde givet en halv Bondegaard til Kirken,
for at Begravelsen kunde vedligeholdes. Desværre har Kirken
i sin Tid ikke haft megen Respekt for denne Gave, ti Ka
pellet er forlængst forsvundet og erstattet med et Epitalhun.
Hutfeldt døde i Februar 1696) Enken 15/» 1712), og hans Bo
vurderedes til 40,000 Kroner, hvilket dengang var en ret
*) Der var næppe egentlige Pantelaanerforretninger, men rige Folk
nægtede vist sjældent at laane Penge ud mod Pant i Sølvtoj, som
overgaves dem. Pant i specificeret Losøre var overmaade almindeligt.
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stor Formue. Som alle Datidens velhavende Borgere satte
han sin Stolthed i al have en stor Mængde Børn, og han
havde ikke mindre end 14, hvoraf de 9 vare Sønner. Tre
af disse bleve Præster og tre af Dølrene bleve gifte med
Præsier1). Fra Hutfeldts ældste Søn C h r is te n , som var
Præst i Tved, stammer hl. a. en Del Køhmandsfamiljer i
Aarhus og Ebeltoft nemlig A s s e n d ru p , L a u r e n lin ,
K old, R e d d e 1i e n , M v g i n <1 og E 11e. Fra en af Dølrene
nedstamme W ein sc h en k e rn e i Aarhus og T ø rsle ff’erne
paa Kollerup. Fra Sønnen N ie ls, der var Præst i Holme,
nedstammer en Gren af Familien Hee. Efternavnet Hutfeldt
er derimod forsvundet. — En stor Del af Hutfeldts Gaard
paa Mejlgade ejedes senere i en Del Aar af Smakkeskipper
S ø ren J e n s e n B r o g e (a: Bro) fra Ebeltoft og hans Enke*2).
Denne Søren Broge, der log Borgerskab i Aarhus 1714, var
formodentlig Fader til S ø r e n S ø r e n s e n B ro g e, f.1]/4 1717
i Aarhus og en Tid lang Præst paa Tunø. Den bekendte Hand
lende Købmand H an s B roge (f. 4/12 1822), der har saa
stor Andel i Aarhus Bys Fremskridt i sidste Halvdel af
19. Aarh., er Søn af Købmand og Skipper N ie ls B ro g e 3)
i Grenaa (+ 28/n 1828) og Anne Sofie M agdalene de Hemm er (f. 28/8 1787, d. 22/s 1874) en Præstedatter fra Lyngby4).
Lige over for Hutfeldts Gaard paa Mejlgade laa en anden
meget stor Gaard paa nuværende Nr. 42—44’s Plads. Den
tilhørte Borgmester A n d e rs L v d ic h s e n og hans Hustru
M aren Cl eme n s d a tt er. Den sidste var Datter af Raad
mand Clemen Jensen (S. 473), altsaa Søster til ovennævnte
Mag. Chr. Clemenlin og Tante til Mad. Hutfeldt. Anders
') Hutfeldts Datter M e tte M a rie blev gift med Mag. Poul Poulsen, p
Præst i Saxild, en af Aarhus Historie fortjent Forfatter. In g eb o rg
M arie blev gift med Provst Mundelstrup til Frue Kirke i Aarhus.
-) Søren Broge ejede desuden 1714 en Ejendom paa Rosensgade.
3) Hans Broder var Købmand i Grenaa H a n s P e d e r s e n B ro g e
(f 1824) g. m. A n n e Kl e i t r u p B ro c b (f. 1768, f 1837).
*) fil denne Familje Broge borer sikkert ogsaa den Søren Andersen
Broge (f. 1749), som døde i Aarhus 1776. Hans Hustru hed Engel
Marie (f. 1748, f 1788). — Søren Christensen Broge udnævntes 1676
til Raadmand i Ebeltoft.
17
Blade a f A arhus Bys Historie. JI.
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Lydichsen var født i Højer og log, eller i liere Aar al have
været Ridefoged paa Aarhusgaards Len (nævnes som saadan 1637), Borgerskab i Aarhus 1638'). Han havde flere
Søskende, der ligesom han indvandrede til Jylland. En
Søstersøn af ham kom ogsaa til Aarhus, del var den senere
Raadmand H a n s B e n d ix e n H a rd in g fra Tønder, der
tog Borgerskab 1663*2). Han var Postmester og Vinhandler.
I tiere Aar bestyrede han Magistratens Vinkælder under
Raadhuset. Han var først gift med Mette Winther (f. 1651,
d. 1681), Datter af Raadmand Jens Sørensen Winther og
Datterdatter af Rasmus Thestrup; og senere 1683 med en
Mad. Fallenkanip. I Anledning af det andet Giftermaal
skiftede han med Børnene3), da bestod Postkontorets In
ventarium kun af et gammelt Fyrretræs Bord og en Stol.
Derimod fandtes der i hans Kælder under Vintappergaarden,
den gamle Kannikegaard paa østlige Hjørne af nuv. St.
Klemenstorv: 3 Ahmer Rhinskvin (a 40 Rdl.), 3 dito SpanskVin, 1 Oksehoved Lagons-Vin (36 Rdl.), 1 dit. Graves-Vin
(25 Rdl.), 1 dit. Alant-Vin (30 Rdl., formodentlig Alicanle
Vin), 5 dit. St. Mortens Rhinskvin (a 10 Rdl.) og endelig Vs
Oksehoved Vineddike.
Vi skulle nu vende tilbage til Anders Lydichsen og
Madam Maren. Borgmesteren og hans Hustru findes begge
afbildede paa det i Domkirkens søndre Korskirke hæn
gende Epitafium, et af de største i Kirken. Han har, som
de fleste af Aarhus Storborgere i 17. Aarhundredes Midte,
i de strænge Tider haft s in s tø r s te In d tæ g t af L a n d 
b ru g . Det var jo først langt ind i det 18. Aarh., at man
indsaa, af hvilken Betydning Havnen og Søfarten var for
') Der nævnes 1556 i Borgerskabsbogen en Thomas Lydichsen Guld
smed, men han var vistnok fra Læsø.
2) Han havde dog dengang levet flere Aar i Aarhus.
3) 1. Karen. f. 1659, var g. m. Assessor Jens Lasson, Ejer af Aakær.
2. Mette Marie, g. IH/10 1710 med Rasmus Wærn. 3. Elisabeth,
g. 1698 med Pastor Oluf Pind i Sahl og senere med Dines
Jensen Horst. 4. Boel, begr. <JT/« 1709 i Frue Kirke. 5. En Datter
g. m. Anders Sørensen, Forpagter paa Saltø. 6. En Datter g. m.
Niels Jensen Farver.
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Aarhus By og som Følge deraf tog alvorligt fat paa Havnens
Forbedring. Anders Lydichsen havde samlet 4 Gaardsavl
til sin store Gaard paa Mejlgade. Men desuden havde han
en større Mark derude, hvor nu Knudrisgade ligger, den
saakaldle Tegl- og Rytterhave, hvori der kunde saas 20 Tdr.
Ryg. Oprindelig havde han kun Teglhaven1) i Fæste af
Kronen mod en Afgift af 2 Rdl. til Havreballegaard, og
hans Forsøg paa i 1633 al faa den til Eje synes at være
mislykket. En anden stor Mark, som han ejede udenfor
Sludsgades Port (som den Gang laa ved Bækken) var Karls
haven (vistnok opkaldt efter Borgmester Chr. Karlsen) til
16 Tdr. Byg. Hans Enke lejede den senere ud for 24 Rdl.
aarlig, i hin Tid en ikke ubetydelig Afgift. Langt udenfor
Mejlgade, helt nede under Trøjborg, hvor der den Gang
var meget mere Strand end nu, ejede han Damhaven og
Klokkerhaven. Ved Siden heraf tilkøbte han sig mange
Gaardsavl og Bøndergaarde i de omliggende Landsbyer.
Disse Gaarde vare naturligvis bortfæstede, men som Afgift
modtog han en Mængde Korn, Smør og andre Landbrugs
produkter, som han kunde drive Handel med. I 1644
havde han forpaglet Malttolden og Accisen af 01, Mjød,
Eddike og Brændevin for Aarhus By, men under Krigen
gik det naturligvis rent galt med Opkrævningen, og han
maatte 1646 bønligt bede Kongen om Afslag i Afgiften,
hvad der ogsaa bevilgedes ham. I Anledning af den Brand
skat, som Svenskerne paalagde Byen, maatte Lydichsen
laane denne 4000 Rdl., som han senere indfordrede med
7766 Rdl., vistnok med ublu Renter og Omkostninger.
Han maatte have en Kommissionsdom og senere en Dom
af Rigsretten for at faa dem tilbage i 1652. Anders var
iøvrigl ikke selv nogen god Betaler, ti Penge, som han i
1643 havde laant af Biskop Morten Madsens Hustru Kirsten
’) Teglhaven var den Grund, hvor Bispernes gamle Teglgaard laa
»Teglgaarden« nævnes endnu i Jordskyldbogen af 1562 (S. 192).
Formodentlig er det Hytterhaven, som Kongen i 1574 bytter sig til
af Jens Smed, som i Stedet for faar en Grund paa Gravens sydlige
Side, ved Siden af Kongens Slagtergaard. (Hiib. Aktst. I, 202).
17*

484
Johansdatter, havde hun ondt ved at faa igen. Under den
berygtede Proces mod hende (begyndt 1(543) optræder Ly
dichsen paa en meget fjendtlig Maade mod den Anklagede.
Under den svenske Okkupation 1(557—58 synes Lydichsen,
uagtet han var Øvrighedsperson, med sin Hustru at have
opholdt sig i Kalundborg, hvilket senere bebrejdes ham
meget (S. 69). Hans uheldige Skæbne skulde dog indhente
ham i 1(559, da den svenske Flaade angreb Byen. Da gik
der nemlig en Afdeling Svenskere i Land om Aftenen og
bortførte Borgmesteren. Efter Sagnet stod han i Natdragt
i sin Gaard paa Mejlgade og lænede sig paa den underste
halve lukkede Dør, da Svenskerne traf ham og halede ham
ud af den øversle Døraabning. At del er gaaet saadan (il,
er tildels betvivlet af Hiiberlz i hans »Blik p. Staden Aar
hus«, S. 80, men da Maren Clemensdatter var død, indgav
Lvdichsens Søstersøn, Hans Bendixen Harding, en Regning
til Boet i Anledning af, at han i 1(559, »da Borgmesteren
om Nalten var bortført til den svenske Flaade«, den meste
Dag havde været nødt til i dyre Domme al leje en Baad
for at komme ud til Fjendens Flaade m ed K læ d er til
ham, ved hvilken Lejlighed han ogsaa havde laant ham
en Sum Penge til at løskøbe sig med.
I 1633 laar Anders Lydichsen for Livstid Lov til at
oppebære det Brokorn, der af Herredet betaltes for at holde
Lisbjerg Bro vedlige, mod at han selv paatog sig denne
Forpligtelse. — I 1(537 nævnes han som Raadmand, altsaa
Aaret før han tog Borgerskab.
I Aaret 1(548 udvalgles han af Byen til paa dens Vegne
at møde i København den 17. April til Hertug Frederiks
Valg som tilkommende Konge, ved hvilken Lejlighed det
gjaldt om, »at Aarhus By maatte beholde de Privilegier og
Haandfæstninger, som Kongen naadigst havde svoret og
givet.« Da Hyldingen af den nye Konge kun daarligt
kunde ske ude i Provinserne paa Grund af Landets Til
stand, blev der igen sendt en Borgmester til København
til Hyldingen, der fandt Slpd den 6. Juli. Herlil er for
modentlig atter Anders Lydichsen sammen med en Raad
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mand og en Borger anvendt. Kong Frederik III’s Haandfæstning er underskreven af Anders Lydichsen og Mads
Wærn paa Aarhus Bys Vegne.
Uagtet flere andre havde ønsket at køhe eller fæste
Møll'eengen (dengang »Kloslerengen«), men faaet Afslag,
blev den dog uden Vanskelighed i 1653 solgt til Anders
Lydichsen.
Efter hans Død (‘•‘‘‘/s 1664) tillraadie Enken Maren
Clemensdatter den store Arv, og synes al have styret den
udstrakte Bedrift med stor Dygtighed. Hun lader tillige
til at have været et meget godt Menneske. Hun havde
ingen Børn og skænkede med rund Haand bort baade til
Familjen og andre. Den store Grund paa Hjørnet af
Tangen og Guldsmedgade, hvor for faa Aar siden »Hotel
Dagmar« laa, gav hun til et gammel veltjent Tyende.
Et af Hulfeldls Børn var opkaldt efter hendes Mand og
hed Anders Lydichsen, ham gav hun i den Anledning
Kloster- eller Mølleengen. Det er ejendommeligt nok, at
da hun døde, efterlod hun sig tværtimod, hvad der ellers
var almindeligt den Gang, ingen Smykker af Guld og
Ædelstene. Det var formodentligt skænket bort altsammen.
En Del Sølvtøj havde hun dog beholdt, deriblandt 2 Sølvvandhækkener,1) 1 Sølvklokkeslræng og 30 store Sølv
maller (d. v. s. en Slags store Hægter og Maller). Kost
bare. Klæder har hun ogsaa beholdt nogle af, deriblandt
»Halsfoder« og Muffe af Sobelskind, en stor Fløjels Muffe
og en ostindisk »Slafrock« af Silke. Da hun blev nogle
og halvfjersinslyve Aar gammel, opgav hun 1690 Bedriften
og flyttede over til Broderdatteren, der var gift med Hutleldt. Den store Gaard blev delt i en større og en mindre
Del og udlejet. Allerede 1666 var der i Domkirken opstillet
et stort Epitafium i nordre Koromgang med hendes og
’) Da man spisle med Fingrene dengang, var Haandvask før og efter
Bordet almindelig, og hertil benyttedes hos rige Folk store Solvvandbækkener.

486
Mandens Billeder,1) og her blev hun begravet 1692 med
stor Højtidelighed.
Maren Clemensdatters Slægt var overniaade talrig. Af
hendes Søskende er Christian Clementin nævnt ovenfor.
J e n s d e m e n s e n , Raadmand og Tolder i Aarhus-) var
gift med K aren C h ris te n s d a tte r B lich feld , Datter af
Sognepræst ved Frue Kirke: Chr. Ollosen Blichfeld (f
1596). Hans Søn C h riste n , der blev Præst i Ringsted,
kaldte sig B lichfeld efter Moderen. Under Svenskernes
Okkupation af Jylland (Okthr. 1643 til Jan. 1644) udvalgtes
han af General Helm Wrangel til at opdrages sammen
med dennes Søn i Biskop Jacob Madsens Hus. Da Sven
skerne forlod Jylland nogen Tid efter, blev han sal i
Latinskolen. Christen Blichfelds Broder Clemen Jensen i
Aarhus havde en Søn Gregers, Byfoged i Fredericia, som
ogsaa kaldte sig Blichfeld, denne Gang efter Bedste
moderen.
Søren C lem ensen paa Mejlgade nævnes 1626 som
»en af de 24« og 1636 (Hiib. Aktst. II, 196) var han Kæmner
i Aarhus i den vanskelige Tid 1642—46. 1651 anføres han
sammen med Broderen Jens som Raadmand. En Søn af
ham arvede Gaarden paa Mejlgade. Hans Datter Sidsel
(j- 1669) var gift med M ads W æ rn (f 1663), som ejede
en stor Gaard i Mejlgades Ende og var Broder til en anden
bekendt Aarhuskøhmand, Raadmand R asm us W ærn
(+ 1671).
I 1617 og 1624 toge lo Brødre fra Ebeltoft Rasmus
Rasmussen og Søren Rasmussen Wærn Borgerskab i Aar
hus. Om Knud Wærn fra Ebeltoft, der tog Borgerskab
') Det er et af Kirkens største Epitafier af Træ. Gravstedet i Mur
fordybningen bagved Epitafiet var tidligere aflukket med et bojt
Jærngitter. Sammesteds blev senere Præsten ved Domkirken Jere
mias Anchersen (f 1719) og Bispinde Bildsøe, født Hagerup, be
gravede. Epitafiet er nu flyttet.
-) Han nævnes 1626 som >en af de 24< ; og 1642 som »Kgl. Maj. Told
skriver«.
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1(539, var en tredje Broder, kan jeg ikke sige.*1) R asm us
blev vistnok ødelagt i Krigsaarene og nævnes 1(5(51 paa
Mindegade som en fattig Mand. H ans æ ld ste Søn hed
M ads, boede 1(5(51 paa Mejlgade og var gift med oven
nævnte Sidsel Sørensdatier. Deres Børn hed M orten,
S ø re n , A nders, R asm us og Anne. M orten M adsen
W æ rn ( | -’5/ h 1711) blev Vejer og Maaler i Aarhus, ejede
Gaard paa Storetorv og var gift først med Karen Hans
datter (f */i2 1(594) og dernæst med Chrislenee Knudsdatter
Friis (Datter af nedennævnte Knud Friis, Præst i Nordbv).
De havde 7 Børn, hvoraf det næstældste M ads M o r
te n s e n W ærn, (f. 1681), der ved Faderens Død var hos
nedennævnte Onkel i Frederikshald i Norge, tog Borger
skab i Aarhus som Farver 172(5. S ø ren M adsen W.
blev Købmand i Frederikshald, gift med Eva Thors
datter. En af hans Sønner R asm us S øren sen W ærn
blev Student fra Aarhus 1759 og senere Præst i Norge.
Han døde 1790 som ugift. A nders M adsen W. boede
1(582 paa Mejlgade ligesom de andre Wærner. Hans
Søn Mads Andersen Wærn (f. 13/n 1(580 og død 1730) blev
Præst i Laurbjerg og Lerbjerg. R asm us M adsen W æ rn
blev Raadmand i Aarhus 1712 og døde 1722. Han var
gift med Mette Marie Hansdatter Harding og gennem hende
besvogret med forskellige andre af Byens store Købmænd.2)
Sidsel Sørensdatter Clemmensen blev paa den Maade Stam
moder til den store Wærnske Slægt3).
En meget ældre Halvsøster til Maren Clemensdatter
var Sidsel C le m e n s d a tte r, som blev gift med Byfoged
Peder Christollersen (han nævnes som Kæmner 1(509, og som
') Han blev i Fjendetiden 1658—59 fordrevet fra sin Gaard paa Mejl
gade, som ban i 1638 havde kobt af Mag. Paaske Jensen Hovi. Gaarden
laa »Norden næst Købmand Gregers Nielsens Gaard, Sonden næst
St. Olai Kirkegaard«.
-) En af Hasmus W.s Dotre var g. m. Hasmus Pedersen Hasle en anden,
Sidsel, med Tiloger Clemmensen Kiærsgaard.
I 1671 udnævntes en Jens Rasmussen Wærn til Haadmand i Grenaa.
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Byfoged 1625—38') og efterlod sig et meget stort Afkom.
En Datter var gift med Hans Jørgensen Kryssing og for
modentlig Stammoder til Kryssingernes Familje.
K aren C le m e n sd a tte r, der ejede liere Gaarde i Byen,
deriblandt en paa Torvegaden (en Del af nuv. Hotel
»Royals« Grund), var gift med Præsten ved Frue Kirke,
Mag. C h ris te n N ielsen F riis (y 1664) (S. 306), som
hørte til en gammel Aarhusslægl. Ikke mindre end 5 af
Sønnerne blev Præster, hvorfor Hertel kalder Mag. Chr.
Friis »denne trefold lykkelige Præst.«2) Af hans Døttre
blev K aren gift med Mag. Henrik Blichfeld, Friis’s Efter
følger ved Frue Kirke, Anne med Raadmand og senere
Borgmester Jens Basballe, og Sidsel først med Arild Benlzon, Præst i Tbyrsted og senere med Stiftsprovst i Aarhus,
Jeremias Anehersen (1650—1719). Hendes Datter af første
Ægteskab var Borgmester Christen Basballes første Kone.
Alle de lier nævnte repræsentere kun en Del af Maren
Clemensdatters store Familje, vel anset bunde i den lærde
og den praktiske Verden. — Naturligvis blev der Uenighed
om Arven. De barnløse Ægtefolk havde haft gensidigt
Testamente, og som Følge deraf vilde Marens Arvinger be
stride, at Anders Arvinger kunde faa Del i Arven. Der
faldt haarde Ord paa begge Sider.
Domkirkens Bestyrelse anlagde desuden Proces mod
Boet, fordi Ægteparret Lydichsen. som havde opført Kapel
let paa Olai Kirkegaard og bestyret Kirkegaarden i en
lang Aarrække, selv havde beholdt de Penge, der betaltes
for Begravelserne og desuden uden Nødvendighed udvidet
Kirkegaarden. I Anledning af det sidste dømtes Boet til
at betale 1000 Rdl. (S. 68). Alt kom dog til Slutningen i
Orden. Boets Formue, der var skrumpet ind til 11—12,000
*) Under den fjendtlige Okkupation 1628—29 blev han afsat eller
flygtede, og Rasmus Tbestrup blev konstitueret i hans Sted. Han
dode 1638.
£) Disse 5 Sonner vare: 1. K n u d , Præst i Nordbv p. Samso. 2,
N ie ls , Præst i Skaarup. 3. C h r i s t e n , Præst i Bodum. 4. O le,
Præst i Hundslund. 5. J e n s , Præst i Feldballe, gift med Anne, en
Datter af Jesper Hutfeldt.
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Rdl., blev delt i ikke mindre end 29 Søsterlodder, der til
faldt Clementiner, Blichfelder, Friis’er, Wærner, Kryssinger
o. 11. a. 1 Aaret 1705 ejedes den ene Del af Gaarden paa
Mejlgade af Rasmus Madsen Kryssing, senere af Jens
Hansen Gylling og i forrige Aarhundrede af Hans Bekker,
Olaj Kirkegaard naaede ikke lielt ud til Mejlgade, den
var skilt derfra ved nogle Boder. Nuværende Nr. 38 til
hørte i Maren Giemensdatters Tid Kapellan ved Domkirken
Melchior Sominerfeld (1640—1710). Han var Søn af Borg
mester Jørgen Sominerfeld (f 1658) og gift med Margrethe
en Datter af Nordmanden N iels N ie ls e n Krog (1615
—1685), Rektor ved Domskolen i Aarhus og Sognepræst
i Vejlby. Senere var han gift med en af Krigsraad N.
Langballes Døtre.
Melchior Sominerfeld ’) var altsaa Svoger til Rektor
Krogs Søn, Aarhusianeren P e d e r Krog, der blev Biskop
i Krisliania. Rektor Krog var forøvrigt gift med Margrethe
Blichfeld, Datter af Præsten ved Frue Kirke Ghr. Ottesen
Blichfeld.
Nord for Maren Giemensdatters Gaarde paa nuv. Nr.
46 og tildels Nr. 48’s Grund fulgte Peder Pedersens, senere
Borgmester Søren Gyllings Gaard og dernæst Raadmand
Søren Sørensen Uggelbølles (1703—1786) Ejendom. Nr. 48,
som i mangfoldige Aar tilhørte Aarhus Stiftstidendes Ejere,
Elmquisterne, tilhørte før dem i 1807 Organist Ebelin og
Apoteker Køster. Nord derfor kom i 17. Aarh. Oluf Chri
stensens, Jens Pallesens og Jørgen Ditlefsens Gaarde, hvis
Sted jeg dog ikke bestemt kan angive. Det er paa deres
Grund, al nu Bangs Oljemølle og Lottrups Brænderi ligge.2)
*) En Bloder Morten Jørgensen S. tog Borgerskab 16G1 og boede paa
Vestergade.
-) Som Ejere af Bangs Gaard nævnes 1733 Jens Andersen Muller, 1747
hans Datter Ole Andersens Enke, 1752 Amdi Worm, 1770 Peder
Ulriehsen, 1782 Amtsforvalter Thygesen, 1784—93 Stadsmusikant
Fischer, 1794—1825 Thøger Kiersgaard. — Ejere af Lottrups Gaard
vare 1733 Skipper Hans Rasmussen, 1740 Raadmand Ulrik Muller,
1747—82 Thomas Hansen og hans Enke, 1784—1816 Laur. Gieding
og hans Enke, 1825 Købmand Hans Gieding.
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De hidtil nævnte Storslægler hørte alle nærmere eller
fjernere til M ette Ja c obæ a s Slægt. (S. 473). Vi komme
nu til en anden Slægtskreds, som staar i mer eller mindre
nær Forbindelse med Søsteren M agda le ne J a c o b æ a ,
der var gift med B o rg m e ster R asm us N ielsen
S k riv e r paa Brobjerg. Han var vistnok en Holstener,
der log Borgerskab her i Aarhus 1(534 og nævnes som
Borgmester 1(54(5—1651. Han lindes afbildel med Hustru,
3 Sønner og 2 Døtre paa el Epitafium, der hænger i Dom
kirkens Midtskib. Han var en meget rig Mand, der op
byggede en pragtfuld Gaard i »Brobjerg Hule« der, hvor
nu Holms Klædefabrik ligger (S. 395), og drev ikke mindre
end 17 Gaardsavl paa Bymarken og liere store Haver.
Hans Enke, almindelig kaldet Mag d a le n e S k r iv e r s ,
hører til de bøjslbeskattede i Byen. Alle Rasmus Skrivers
Børn antoge Tilnavnet B ro b e rg . M aria B ro b e rg , f.
1(527, blev 1(548 gift med Jacob Knudsen: 1(535 Rektor ved
Domskolen, 1647 Sognepræst til Domkirken og 1(553 teolo
gisk Professor ved Københavns Universitet. Han var en
Bryggersøn fra København. Hans første Hustru var Elisa
beth Menelai, Datter af Slotspræst Menelaus Pauli. Efter
Jacob Knudsens Død giftede Maria sig med Borgmester
Christen Henrik Pedersen (udnævnt til Borgmester -1/«
1(5(54) tidligere Toldinspektør. — J e n s B ro b e rg , der døde
ung som Student, nævnes i Resen. Inscript. Hafn. S. 86.
— To af Sønnerne maa, efter Titlerne at dømme, have
børt til de lærdeste Mænd i Aarhus, de kaldte sig nemlig
D o cto r j u r i s M a th ias de B robergue og L ic e n c iâ tus
j u r i s u tr iu s q u e N ic o la u s de B ro b e rg u e — Mathias,
der ejede Sjelleskovgaard, det nuværende Wedelslund, døde
temmelig ung 1(552. Han havde en Søn R a sm u s (f 1799),
der 168(5 udkøbte sine Svogre Hans v. Lowzow til Ristrup,
Hans Lange til Asmild og Tbøger Renberg af Gaarden. ’)
— N ic o la u s (163(5—1(574) beboede derimod den store
’) Den blev senere købt at Frederik VI og lagt ind under Skander
borg Rytterdistrikt. I 1768 fik den Navnet Wedelslund.
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Fædienegaard i Aarhus og var gift med K irs tin e H a n s
d a tte r D ro s tru p , en Borgmesterdatter fra Mariager (1(547
—1731), som overlevede ham i 57 Aar. — Begge Brødrene
maa have studeret udenlands, formodentlig i Frankrig, og
der erhvervet deres akademiske Grader. Om man end
smiler lidt af del højtklingende »de Brobergue«, maa man
dog indrømme, at de kunde være lige saa berettigede til
at gøre deres Navn fransk som andre lærde Folk til at
omlave deres til Latin.
Nicolaus var nu i ethvert Fald lærd nok efter hans
Bibliotek al dømme, ti dette bestod af 118 Bind mest
franske lærde Værker, der faldt ind under Retsvidenskaben.
Ved hans Død vurderedes hans Gaard paa Brobjerg til
omtrent 1000 Rdl., men han ejede desuden en meget stor
Gaard paa nuv. Lillelorv, nemlig den gamle grundmurede
Gaard paa Hjørnet af Badsluegade (S. 300), nagved hvilken
der laa store Haver, som den Gang optog en Del af Grunden
mellem Badslue- og Guldsmedgade. Denne Gaard, som
vurderedes til 1200 Rdl., havde han lejet ud til sin Ven
Hs. Majestæts Over-Toldforvalter for Nørrejylland, Oberst
Hans v. Meulengracht, som nedenfor skal blive nærmere
omtalt. Nicolaus havde selv en pragtfuld Lysthave paa
den anden Side Fiskergaden, den saakaldte »Folmershave.«
Her havde han Lysthuse, Pyramider (a: tilklippede Træer)
samt.andet »Bæltværk« og Urtepotter samt lo Fiskeparker.1)
Han ejede dernæst nogle Gaarde i Klostergade og en Mængde
Jordegods paa Landet baade i Aarhus, Ribe og Aalborg
Stifter. Hans Stuer vare prydede med store Oljemalerier,
forestillende Medlemmer af hans Familje, og fra Udlandet
havde han hjembragt adskillige »Kunstsager», deriblandt
forskellige mindre Ure. Lommeure hørte til Sjælden
hederne dengang,2) men Nicolaus ejede baade et stort
’) I 17. Aarhundrede benyttedes ethvert lille Vandhul til Fiskeopdræt.
Der vrimlede af Fiskedamme rundt om i Byens »Haver«.
") Taarnure blev almindelige i 14. Aarh. Taarnuret paa Frue Kirke er
vistnok skænket Kirken 1685 af Raadmand Jens Basballe og Hustru,
men det afløste et ældre, som nævnes allerede 1656. — For Dom-
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Sejerværk med Kvarter- og Timeslag og to smaa Sejer
værker, det ene af Sølv, det andet af Messing. Madame
Kirstine de Brobergue knude optræde med Smykker, som
maatte vække Misundelse hos de andre Kvinder i Aarhus
i hin smykkeelskende Tid. Hun havde en lang Guldkæde
til at bære om Halsen, den vejede 11 Lod; hun havde et
Guldarmhaand med 20 Lod Guld i (vurderet til 1(50 Rdl.)
el andet med 9 store Diamanter, et tredje med Granater
i 3 Rader og et fjerde af smaa runde Perler, som kunde
gaa 10 Gange om Armen. Tre Rader smaa runde Perler
med en Laas af 15 Diamanter smykkede hendes Hals.
Af Ringe havde hun 2 Diamantringe, en Safirring og en
Rubinring med 14 Rosenstene. Hvad Sølvtøjet angik,
kunde Ægteparret de Brobergue godi kappes med Hut
felds. Der var tunge Sølvlysestager og Masser af Sølv
kander og Sølvbægre og Sølvskaaler (Kousehen). Paa
Galler, Knive, Poreellæn og Glas var der samme Mangel
som hos Hutfelds, men der var Mængder af Sølvfade, Konfeklfade og Sølvsaltkar. En Husmoder satte dengang sin
Stolthed i at kunne stille et Saltkar foran hver Person.
Man har dog ogsaa brugt Saltkarrene til andre Krydderier,
ti el af Madame Brohergues Saltkar siges udtrykkelig at
være delt i 0 Dele. Noget ganske særegent og sjældent
var »et Poslelins-Vinkrus med Sølvlaag og Fad«. Den
største af Sølvkanderne (104 Lod) skænkedes til Bispen,
fordi han holdt den salig Mands Ligprædiken. At skænke
Sølvtøj til Præsier, der holdt Ligtaler, var dengang over
mande almindeligt, og derfor fandtes der ogsaa hos yndede
Præster og Biskopper kolossale Mængder af Sølvtøj. Msr.
Nicolaus havde i Udlandet lært at bruge Snustobak og
havde til den Ende en forgyldt Snusdaase. Naar han gik
ud, havde han som alle ordentlige Mandfolk i de Tider
kirkens Vedkommende fik Søren Smed for »at forfærdige Sejer
værket, baade Gang- og Slaaværket i 1649: 9 Hdl.< — Paa Skander
borg Slot var der allerede 1609 en Urskive paa det store Taarn,
som var 3 Alen i Kvadrat. Maler Ludvig Andersen i Aarhus malede
og forgyldte den. — Lommeuret er opfundet af Peter Henlein i
Nürnberg (1480—1342). — Penduluret opfandtes først 1656.
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sin Kaarde (Degen) ved Siden, men Licentiatens var helt
og holdent af Sølv. Jeg skal slutte med, at han havde en
»liden Karel«, men hvorledes han er kommen ud af at bruge
den paa Datidens Veje, maa for Eftertiden blive en Gaade.
Lærdom og Rigdom var der altsaa hos Msr. de Brobergue samlet i en usædvanlig Grad. Men hvad udrettede
han dermed? Han var for lærd til at nedlade sig til at
tjene sin Fødeby som Magistratsmedlem, og han var for
rig til at gide skrive Bøger eller drive Landbrug og Han
del. Kun et tidlig endt Liv tilbragt i Luksus og Lediggang.1)
Enken skænkede 1675 til Domkirken den Sølvkalk og
Disk, som bruges der endnu den Dag idag, 200 Rdl. og
nogle Boder ved Aaen. Samme Aar skænkede Bispinde
Brockmann, født de la Ford, en stor Vinkande til Kirken
og Hans Strømmesens Enke en Sølvæske til Messebrød.
Hvor var Domkirkens gamle, hellige Kar blevet af? Var
de forsvundne ved Plyndringerne 1657—59?
Ovenfor nævnte jeg Oberst H ans v. M eulengracht.
Denne Mand, hvis to Døtre bleve gifte ind i ansete Aarhusfamiljer, og hvis Afkom senere har spillet en stor Rolle i
Aarhus, fortjener en særlig Omtale her. — Under Religions
forfølgelserne i Nederlandene kom der i Begyndelsen af 17.
Aarh. en driftig Mand dernede fra til København fulgt af
nogle protestantiske Fabrikarbejdere. Del var Lorenz
M eulengracht, der sammen med Arbejderne tik under
1627 Skøde paa en Gaard paa Hjørnet af Købmagergade og (den senere saakaldte) Silkegades søndre
Side til Anlæg af et Silkevæveri.2) Familietraditionen
') Se forovrigt Hofni. I-'und. II, 45 og And. Bordings poetiske Skrifter
I, 130.
2) 1623 :1H/n overdrager Kong Christian IV det Silkevæveri og Handel
med allehaande Silke- og uldne Varer (deribl. »Groftgrønt«) samt
deres Forarbejdelse til Joban de Willum, Jan Bocker van Delden,
Jørgen Bocber, Lorenz v. MollengrofT og Karl Tisen. Konsortiet
faar tillige toldfri Ind- og Udførsel af Materialierne til alle Slags
Silkevarer. De ovennævnte Participanter meddeler tillige, at de
agte at bringe andre berind som Deltagere, nemlig Povel de Willom.
Jean van Lier og Abraham Hegermans.
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vil vide, at Lorenz M. flygtede fra Nederlandene, efter at
et af hans Skibe var hjemkommen med Silke, og medtog
af sin Formue saa meget, som han kunde. Al han ikke
er kommen tomhændet til København, fremgaar deraf, al
han betaler for flere af sine Kammeraters Skøder, som
derfor ogsaa heroer hos ham. '% 1628 skøder Kongen til
Lorenz M. lo Boder i Silkegade, til Udvidelse af Fabriken.
I København blev Meulengrachl el’terhaanden meget formuende og kunde laane Kong Christian IV store Summer.
Han var en anset Mand, der 1626 bliver Medlem af det
gamle Skydelav og ved sin Død 1633 hensat i aaben Be
gravelse i Nicolaj Kirke. ') Hans Enke Karen Pedersdatter
(f 1654) giftede sig med Rasmus Jensen Hellekande (1648),
en rig Købmand i København. En Datter af dette 'Ægte
skab Karen Rasmusdatter Hellekande (f 1673) blev gift
med islandsk Købmand Mikkel Nansen og Moder til Griffenfelds Hustru, Cathrine Nansen.
Lorentz v. Meulengrachl efterlod sig to Børn, A nna
og H ans. Anna (j- 1655) blev efter 1645 gift med øversle
Kapellan ved Nicolai Kirke, Hr. Jacob Bendixen (f 1B/i2
1659). Deres Sønner kaldte sig B endix M eu len g rach t
(f -6*/ii 1679), der blev Notarius publicus i København
efter Jens Harboe, og P ed er Jac o b sen M eu len g rach t.2)
Hans v. Meulengracht (f. % 1629) mistede tidligt sin
Fader og var endnu temmelig ung, da Moderens Død
gjorde ham til Arving af en stor Formue. Skiftet slutte
des 1659, men Kongen kunde ikke betale den Tredjedel,
der endnu resterede paa Christian IV.s Obligationer. Den
') Navnet Meulengracht var forresten ikke ukendt i Kobenhavn. I
1645 nævnes en Conrat Meulengracht, Oldermand for Possementmagerlavet. — En Hans Molengraff bliver 1595 Medlem af Skydelavet. — Anniehe, Hans Meulengrachts, bor 1609 i Stenboderne.
-) Fra en af disse Brodre nedstammer formodentligt den Raadmand
Jørgen Meulengracht i Kobenhavn, som 1704 fornyede Gravstedet i
Nicolai Kirke. Han optoges blandt de 32 Mænd 1695, blev Kaadmand 1698 og døde 11 ,, 1807. Oprindelig var han Stadens Accise
skriver paa Toldboden.
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unge M., der boede i Gaarden paa Hjørnet af Kølnnagerog Silkegade, var en habil Mand, der endog 1(559 var valgt
ind blandt de 32 Mænd, og derfor blev han ansat ved
»Provianleringen« og en Uge efter p a n ts a tte s til ham Abra
hamstrup Gaard ’) med en I)el af Godset (8(5 Gaarde og
39 Huse) for 2(5,000 Rdl. Hver Tønde Hartkorn beregne
des til 4(5 Rdl. Det var ganske vist ikke hele Lenet, idet
18 af Røndergodsel og de store Skove bestyredes af Lens
manden paa Frederiksborg. Meulengracht laante vistnok
Kongen flere Penge og fik Gods udlagt andre Steder, mulig
vis i Hads Herred i Jylland. Efter Regeringsforandringen
1(5(50 blev han Forvalter over hele Abrahamstrup Len,
boede paa Abrahamstrup (fra 2% 1(5(50 til 22/9 1(5(55) og lod
sig vistnok kalde Amtmand.2) I 1665 maalte han over
lade Amtmandsembedet til Envold Parsberg og V5 1(56(5
indløstes Godset mod andet Jordegods, nemlig endel gejst
ligt Gods i Horns, Voldborg og Meerløse Herreder, hvilket
Gods han fik tilskødet.3) Heriblandt var formodentlig
Eskilsø, som han dog 1671 sælger til Erik Krag til Bramininge. Omtrent 1670 blev han udnævnt til Generaltoldlorvalter i Nørrejylland og Fyn og Hyttede nu til Aarhus
og bosatte sig der. At han har været her i 1(571 ses deraf,
at den 11. Dcbr. dette Aar skulde 3 af hans Tjenere føre
en Karm, som han havde laant af en af Broberguerne, hen
til denne, men paa Vejen overfaldt Tjenerne nogle sagesløse Folk og slog en af af dem, Tønne Friis, Fogden paa
Katholm, ihjel. Han skal endnu dengang have ejet 263
Td. Hartkorn i Jylland (f. Eks. i Saxild) og Sjælland, men
hans PengeafTærer vare derangerede, saa at Kongen i 167(5
maalte bevilge ham et Moratorium. I 1(574 havde han
Proces med sine Søstersønner Bendix og Peter Jacobsen
Meulengracht i Anledning af deres hos ham indestaaende
Arvemidler, over 10,000 Rdl., hvoraf 600 endnu ikke vare
’) Nuv. .Jægerspris.
-) Han berettes 1661 at have givet et Hus til de Fattige i Christen
Barnekovstræde.
3) Wegener Abrahamstrup I, 193.

496
udbetalte. Ved Højesteretsdom af 1t/ t 1676 dømtes han
til at betale denne Sum.
Hans v. Meulengracht var to Gange gift. Først l7/H
1654 med Berthe Jørgensdatter Horster paa Varberg Slot.
Hun døde n/4 1665.’) 34/s 1668 giftede han sig med Anne
Margrete Bartholin (f 7/4 1710).
Naar Hans v. M. døde vides ikke med Bestemthed;
han siges at være død ude i Hads Herred og efter
lod sig næppe stort. Af første Ægteskabs Børn overlevede
lire Døtre ham. 1. K a re n 2) (f. 2!*/6 1655, d. 28/i 1702).
Hun var gift med Overkrigssekretær, Geheimeraad Jens
Harboe.3) Efter ham arvede Ane Benzon 500 Bdl., Inger
Margrete Wegerslev 3000 Bdl. og Birgitte Cathrine Wissing,
Kammerraad, Møller, Jens Jensen Wissings Datter (S. 263)
10,000 Rdl. 2. A nna (f. 8/7 1656) var først 3/8 1687 gift
med Heinrich Schupp, Direktør for det ostindiske Handels
kompagni. Portræt af hende lindes paa et Epitafium i
Petri Kirke i København (Danske malede Portræter, IX B.
S. 3.) Dernæst blev hun gift med Generalprokurør Niels
Benzon. 3. Inger M argrethe (f. ,3/;i 1658, f 12/3 1701)
blev gift med Stiftsskriver Chr. Wegerslev i Aarhus. Fra
hende nedstammer de Meulengrachter, som levede i Aar
hus i 18.—19. Aarhundrede (S. 266 og 268). 4. M arthe
E lisa b e th , gift 2M
/6 1680 i København med Mølleren i
Aarhus Jens Jensen Wissing (S. 262). — Fra Hans v. M.s
andet Ægteskab skriver sig4) L orentz, f. ’/s 1669, f 28/3
1748. Han var gift med en Datter af Gert Willumsen
Londemann og boede vistnok under trange Kaar paa en lille
Selvejergaard i Kolding Amt. Han havde tiere Børn, hvoraf
et, Albrecht M., var Løjtnant i Artilleriet, et andet, Gert
Hansen M., Skoleholder p. Sælland. Hans Slægt uddøde
’) Henstod i aaben Begravelse i Nicolai Kirke i København indtil 1667.
B) Opkaldt efter Bedstemoderen.
3) l’ersonalhist. Tidsskr. III, 396. Da Faderen 1668 skiftede med sine
Born af forste Ægteskab fik Karen udlagt Jordegods i Saxild Sogn,
hvilket Gods senere bestyredes af Svogeren Clir. Wegerslev.
*) Et Barn begravedes : m 1675 i Domkirken.
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snart. 2. B ertha C ath rin e, 1'. 5/io 1670, hun døde ugift.
3. A lbrecht. Om ham ved jeg intet.1)
Jeg skal nu vende tilbage til Brobergerne.
Den yngste af Rasmus Skrivers Døtre var Ingeborg
B roberg (1684—1709), som blev gift med Mag. L a u rid s
Jo h a n se n B ord in g til Rvomgaard. Bordingerne var en
gammel Aarhusfamilje. Allerede 1477 nævnes i el Skøde
»Jep Stigsøn, man Bording kalder«. N iels P e d e rse n Bor
ding var Raadmand og Borgmester fra 1584 til 16162)
L a u rid s P ed ersen B. var først Rektor ved Domskolen
og senere Leclor theol. ( t ®/s 1602, 58 Aar gml.) En Søn
af ham, C h risten B. blev c. 1604 Rektor og senere Provinsiahnedic.us i Ribe. En anden Søn Jen s (hyppigst kal
det Jen s Lassen) nævnes som Raadmand i Aarhus fra
1626—16583) Hans Søn var ovennævnte L au rs J o h a n 
sen B. (1610—1674) som i 1652 udnævntes ttl Leclor
theol. og senere erhvervede Rvomgaard. Han blev ved
Ingeborg Broberg Fader til Dr. R a sm u s B o rd in g , der
døde ugift, In g e b o rg M arie B o rd in g , gift med Amt
mand i Norge, Poul Glud, og M a g d a le n e B o rd in g
(1660—1720), gift med Peter Fog.
Paa Mejlgadens østre Side, omtrent hvor nuv. Numre
4—8 er, laa i meget gammel Tid 7 Boder, som tilhørte en
Mester Bell' (eller Ræv),4) og som senere gik over i Bor
dingernes Eje. Til disse Boder hørte en meget stor Grund,
en af de største i Byen. I 1661 kaldes den for en »Kommen
have« og strakte sig lige ned til Olai Kirkegaard. Muligvis
•) Geneal.-herald. Selskabs Saml. Specialia M.
‘-’) Epitafium i Frue Kirke.
a) En Søster Margrete var gift med en daarlig Person i Aarlius Chr.
Jensen Kier (Htib. Akst. II, 208 f.). En anden Søster, Maren, var gift
med Rektor, siden Lektor theol. Jens Krog.
4) Kannik Christen Nielsen RefT nævnes i Aarhus 1505. — Den forste
d a n s k e Mand, der har ejet og ledet et Bogtrykkeri, var Kanniken
P o u l Reff, i 1608 Rector for Københavns Universitet. Han for
handlede selv sine Bøger. Senere er han, eller maaske en Søn, flyttet
t i l A a rh u s , hvor han trykkede Bøger 1530 og 1531. Blandt disse
var der et Skrift af Poul Eliesen: Undervisning om Messens Canon.
Blade a f A arhus Bys Historie, II.
18
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har dog allerede Bordingerne bortsolgt nogle al' Grun
dene ud til Mejlgade (nuv. Numre 19—14). Omtrent der,
hvor nu Borgmestergaarden ligger, byggedes en mindre
Gaard, og i denne Gaard husedes til deres Død en Mand
og hans Hustru, som i en ganske særlig Grad havde prø
vet Skæbnens Omskiftelser. Det var den forrige Borg
mester i København, Assessor J ø rg e n L a u r id s e n Fog
og hans Hustru K a tr in e S ch u m a e h e r, G riffe n fe Ids
S ø ste r. Han var født i Aarhus og hørte til en Familje
Fog, som var meget udbredt her. Allerede i 16. Aarhundrede nævnes her en Borgmester (1552—1576) Laurids
Fog *) og en Købmand Jørgen Fog 2) samt en »Fogsgaard«
paa Brobjerg. Ogsaa ude paa Landet har Familjen blom
stret.3) Rasmus Thestrups Moder var en Fog, som ‘ned
stammede fra en Bonde Niels Fog i Borum, hvis Søn
Beder Nielsen Fog døde 1614 83 Aar gammel. Rasmus
Thestrups Morbroder Niels Pedersen Fog var Provst i
Framlev Herred og blandt hans Børn var der tre Præsier,
hvoraf Mag. Laurids Nielsen Fog i Feldhalle (f 1667) an
ses som Stamfader til den allerstørste Del af de endnu
levende Fog’er.
Ovennævnte Assessor J ø r g e n Fog var Søn af en
Købmand L a u r id s (eller L ars) Fog og A n n a J ø r g e n s 
d a tte r . Om dennes Livsomstændigheder har jeg intet
kunnet erfare undtagen, al han maa antages at være den
Laurids Fog, som i 1633 eller 1634 havde afskibet Korn
fra Aarhus til Lübeck trods Kongens Befaling. Lensmanden
*) 1537 tog han Borgerskab. I 1537 køber ban en Gaard p. Skole
gade »llgeoverfor Bispegaarden, næst norden op til den gamle Residensgaard for Boetii Præbende«. Han sælger den straks efter til Sogne
præst Esbern Pedersens Enke Ellen Sorensdatter. Det var for
modentlig Laur. Fogs Datter Sidsel, der blev gift med Christen
Ottesen Blicbfeld, Præst ved Frue Kirke. Deres Søn Otto (f 1625)
blev Rektor i Randers og 1617 i Viborg.
-) Tog Borgerskab i 1538 og nævnes i Jordskyldbogen 1562: »Jørgen
Fogs Gaard bag Klosteret«.
3) Der nævnes 1636 og 1701 en By i Aarhus Stift, der hedder Fog
strup. (Hüb. Aktst. III, 1. Bytingspr. 1636.)
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Lauritz Lindenov laar 2% 1634 Ordre til i den Anledning
at »aftinge med ham paa hans vderste Formue« d. v. s.
mulklere ham højt.1) Han slap dog med at betale 100
Sidir. til Kongen (1637). Ved denne Lejlighed nævner han
Apoteker Folmer Thomsen som sin »Svoger«.
Jørgen Fog havde som andre velhavende Købmænds Børn
i Aarhus rejst meget i sin Ungdom og hl. a. studeret i Leyden.
Han var Jur. utr. Licenciatus. Ved Svogeren GritTenfelds Hjælp
blev han Borgmester i København 1668 og 1675 tillige Stadsoberst. I sin store Gaard, som laa paa nuv. Nr. 26’s Plads
paa Skindergade, førte han el livligt Hus, og det fejler ikke,
at mange igennem ham søgte at vinde den almægtige Svo
gers Gunst.2) Da Griffenl’eld faldt 1076, blev Fog »forvist«
til Aarhus, — allerede dengang betragtede man altsaa i
København Opholdet i en Provinsby som en Straf! Uagtet
det siges, at man i København konfiskerede 31,000 Rdl.
af hans Formue, har han dog ikke lidt Nød, tværtimod,
han efterlod sig ved sin Død en Formue paa over 14,000
Bdl. — I Aarhus aabnede Ingeborg Bording, som stod i
venskabeligt Forhold til Familjen Fog, et Hjem for ham i
den lille Gaard paa Mejlgade, hvor han og hans efter
levende Enke boede lige til deres Død. Det var ikke nogen
stor Lejlighed, der nævnes kun en Dagligstue, et Kammers
derved og et Sengekammer. Dagligstuen var prydet med
Malerier af Krisian IV. og V. og med ottekantede »Marmorkoiitrafejer« forestillede Hustruens Slægt.3) Paa Bordet med
sit Bordtæppe af blomstret Atlask med Silkefrynser om
stod, som hos andre rige Folk i de Tider, en Sølvskaal,
hvori der laa forskellige udenlandske store Guldmynter.
Der var baade »Portugaleuser«, »Jacobusser«, »Rosenobler«
og Dukater, endog en »Scipio Alricanus«. Paa Kisterne
var der opstillet sjældne Stenkrus og Porcellænsfade. Asses
soren bar, naar han var i Stadsen, en tin brun Klædes
') Hiib. Aktst. II, (il.
-) A. D. Jørgensen har ganske uden Grund villet hævde, at Jørgen
Fog ingen Dygtighed har udvist som Borgmester.
Et underligt Billede var »et kohherstukkct Stykke med Marekatter«.
18*
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Klædning med Sølvtrenser og 7 */a Dusin Sølvknapper i.
Til dagligdags var han iført en sort Klædes Kjortel, foret
med Maarskind, hvorover han, naar han gik ud, bar en
lang sort Klædes Kappe. Paa hans Mave dinglede et af de
sjældne Lommesejerværker af Sølv »med Filigranhus«.
Naturligvis bar hans Husgeraad med mange moderne Sager
Præg af, at han havde levet i Hovedstaden, navnlig del
meget Porcellæn og de forskellige Glasvarer, saasom »Sylte
glas«, »Spidsglas« og Buteljer. I det hele taget var Huset
fuldt af Minder om de fordums lykkelige Dage, men om
Aftenen, naar Lysene vare tændte, og han og Katarina sad
og lod Tanken svæve op til den stakkels syge og ensomme
Fange paa Munkholmen, saa har de vist ogsaa mindedes og
talt om hin skrækkelige Morgen den 11. Marts 1676’ da
Borgmesteren pludselig blev fængslet og hensat i del frygte
lige Blaalaarn. Saa har de mindedes Processen med de
ubarmhjertige og partiske Dommere. Medens andre af
Griffenfelds Venner, som vare fuldt saa skyldige, slap helt
fri, blev alle Fogs Forseelser trukne frem, uagtet de i Virke
ligheden indskrænkede sig til nogle mindre Bestikkelser af
samme Art som alle Datidens Stormænd gjorde sig skyl
dig i. Trods hans frivillige Tilstaaelse og Fortrydelse, og
uagtet han næsten var gaaet fra Forstanden, faldt Dommen
den 3. Aug. 1676 og lød paa, »at han skulde miste to
Fingre, staa et Kvarter i Halsjern, føres ud af Byen af
Bøddelen og evigt forvises af Biget«. Stakkels Katarina!
Den forgudede Broder i livsvarigt Fængsel og Ægtefællen
vanæret og forvist. Men Kongen var naadig, Straffen forandre
des til Forvisning til Aarhus. Nu levede Ægteparret paa
Minderne, underligt bevægede saa de op til Portræterne af den
Konge, som havde vist sig saa utaknemmelig mod Svoge
ren og Broderen, men som dog havde været mild mod
dem. Medens .Jørgen Fogs Kolleger i Købe..havn viste sig
særlig frastødende og umilde mod ham, havde han dog en
Del Venner baade derovre og her. Foruden 1 amiljen, nem
lig Raadmand Niels Lauridsen (Fog) og Sø aen Katarina,
der var gift med Byfoged Christen Lauridsen i Aarhus,
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omgikkes de som kære Venner med Hutfelds, Blichfelds,
Amtsforvalter Jens Knubs og liere andre af Byens mest
fornemme og dannede Fantiljer. Otte Børn,1), hvoraf flere
dog vistnok opdroges udenfor Huset, voksede op til Glæde
for Forældrene. I Aaret 164p døde Jørgen Fog, kun 54
Aar gammel. Enken overlevede ham i 14 Aar og døde
20. Dcbr. 1099, samme Aar som Griffenfeld. I sine senere
Aar levede hun en Tid lang sammen med ovennævnte
Svigerinde Katarina, Byfoged Christen Lauridsens Enke
(t 3%o 1093). Jørgen Fog og hans Hustru ere begravede
i Domkirkens Kor i Grubbernes Begravelse, men Ligstenen
er nok ødelagt og sønderslagen. En Søn P e tte r Fog,
der begyndte som Hører ved Domskolen, blev gift med
Ingeborg Bordings Datter M a g d a le n e (1000—1720), blev
senere Etatsraad, adlel og Ejer af Ryomgaard, En Datter
K a ta r in a Fog blev gift med En v o ld R a n d u lf, den
senere Amtsforvalter i Aarhus-’) (j- 1704). Han købte 1096
') J o k u m , P e t t e r , L a u r i d s M a th ia s , A lb r e t, C h r is te n ,
M a ria , A n n e og K a th r in e . Jokum og Laurids Mathias døde
før Moderen. Maria blev gift med Kbm. Jens Andersen Stenhugger
i Aarhus, Katrine med Envold Randulf. Det har vistnok været
Anne, der blev gift med en Admiral Wilster, og hvis Søn arvede
Ryomgaard!
*) Domprovsten i Roskilde E n v o ld N ie ls e n R a n d u 1f (IB/„ 1597—
hi/r>1660) gift med B e n te R a s m u s d a t t e r (d. 1673) havde 4 Børn.
• 1. Dr. N iels R an d u lf, Biskop i Bergen (d. u/f>1711) 10 Børn. 2. R as
m u s R a n d u lf, Landsdommer for Lolland og Falster (-*/G1632—8/8
1671), gift med M a g d a le n e (Datter af Borgmester Evert Vildfang i
Malmo og Gørild Fadersdotter). Hun flyttede til Aarhus og døde der
1723, 80 Aar gammel. Af hendes Børn var a. B e n te R a n d u l f ( Ili/|!
1662—1699) gift med Amtsforvalter Knub i Aarhus og b. E n v o ld
R a n d u lf (f % 1704) Knubs Efterfølger som Amtsforvalter, gift
med Katharina Fog. 3. B e n te R a n d u 1f (f. 1629) gift med Mag.
Peder Sehwendi og derefter med Dr. Johannes Ebeling. En Søn af
dette andet Ægteskab Mr. Jo h . E b e lin g blev 1693 Medicus provincialis i Aarhus. 4. E lle n R a n d u lf (1635—1705). Fra hende ned
stammer nogle bekendte Kunstnere Als. — Biskop Randulf i Ber
gen er Tipoldefader til de to berømte Brodre Ørsted. — Magdalene
Randulf f. Vilfang skænkede en Sølv-Offertavle til Domkirken. (Hertel, 2. Afd. S. 33).
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Gaarden paa Mejlgade af Ingeborg Bording. I 1705 Hyt
tede hans Enke derind. Senere tilhørte den Grev Ulrik
Gyldenløve og Grev Danneskiold, som solgte den c. 1740
til Krigsraad, Vejer og Maaler N ie ls L a n g b a lle . Da
dennes Enke giftede sig ined den bekendte Rector J e n s
W orm , kom den i hans Besiddelse. Paa den Tid havde
den kun 9 Fag til Gaden i 2 Etager. I 1785 ejedes den i
nogen Tid af del uheldige aarhusiansk-vestindiske Handels
kompagni, som havde sine Kontorer her. Først omkring
1810 fordeltes den store Grund til de tre nuværende Gaarde
Nr. 4, 6 og 8.
Blandt Katarina Fogs Venner nævnede jeg ovenfor
Amtsforvalter J e n s K nub, der døde 22. Marts 1090. Han
var gil'l med B en te R a n d u lf (f ,6/n 1099), en Søster til
ovennævnte Envold R. Knub var en Mand, der nok holdt
af at være paa Moden, — det kan man bl. a. se paa hans
Klædedragt. Han gik nemlig med Paryk, snart stor Allonge
paryk, snart en »lille Paryk med Lokker«.1) Han havde
ikke mindre end 4 nye Dragter, d. v. s. Kjortel, Vest og
Bukser. Pragtstykket var vistnok en hvidgraa Klædesdragt
med sorte »Silke Gimper« paa Bukserne. En anden Kjortel
var »sølvfarvet«. Dagligdragten var af sort Ratins Klæde
foret med Silketøj. Som Amtsforvalter maatte han rejse
endel, saa bar han en graa Barkans Rejsekappe med graat
Baj under. Han sov med en rød Ratins Nattrøje med for
gyldte Træknapper og Olmerdug under saml med rød
stoppet Taftes Nathue. I Almindelighed havde Datidens
Mennesker yderst faa Skjorter, men Knob efterlod sig ikke
mindre end 17, som vurderedes til 1 Rdl. Stykket, desuden
1 Par Silkestrømper og 2 Par graa engelske dilo. Ogsaa*i
*) Falske Haar skal allerede have været brugte af de gamle Ægyptere
og Kejsertidens Bomere. De egentlige Parykker blev moderne i
Frankrig omkring 1625. Allongeparykken optraadte derimod forst
i 17. Aarhundredes Slutning under Ludvig XIV. Da den var meget
kostbar (1000 Rdl.), brugte man til daglig Brug en Paryk med kor
tere Haar. At pudre Parykkerne begyndte man forst med ointr.
1700.
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Madame Bente Knub var ogsaa velklædt. Stribet Kvindekjortel med vatteret Taft under og Skørt dertil. Sort Klædes
Kaabe og Skørt med »Silke-Krepiner«. Blomstret Silkekjortel
med Knapper, indlagt med Sølv og Kristal. Tre Par Silke
strømper! Gul, stoppet Silke Nattrøje! Et Dusin fine
Kloslerlærreds Lommetørklæder og et Dusin Hørlærreds.
Knub have et stort Bibliotek, c. 80 Oktaver og 4 Folianter,
hvoriblandt Birgitte Tbots Oversættelse af Seneca. Navnlig
synes han dog al have elsket Malerier. I hans »Vinler
slue« hang der el stort »historisk« Stykke og desuden 7
andre Stykker i forgyldte Kammer. Men i Storstuen til
Gaden var der noget mere storartet, nemlig to »Ovidiske« Malerier 5 Alen og 4 Alen lange i sorte, Hammeforgyldte Kammer og desuden 3 mindre Dørstykker. —
Amtsforvalteren hoede paa Store Torv, vistnok i nuv. Nr.
3, som han i 1688 havde tilkøbt sig efter Karen Clemensdatter Friis. Han havde liere Børn, en Søn ved Navn
K asm u s, en Datter K a re n (f. 2S/s 1682, d. 1750) som blev
gift med Leetor tlieol. O lu f W o rm d. y. *) og ved ham blev
Fader til den bekendte Rektor ved Domskolen J e n s W orm .
En Datter G jø rild K nub, f. 1684, døde ugift 1702 og
blev begravet i Domkirken i Familjebegravelsen i Koret.
Ved Køb var Knub kommen i Besiddelse af Biskop Brochmanns Begravelse. Gaarden paa Storetorv købtes paa
Auktionen efter Knub af Morten Wærn, senere boede her
i mange Aar Wegenerne og Tolderen Johan Suhr. Hvor Jens
Knub skrev sig fra, ved jeg ikke rigtig, men Dorthe Knub,
f. 1620 og begravet paa Olai Kirkegaard i Dcbr. 1697, maa
vel antages at have været lians Søster.
Paa Storetorv boede i Begyndelsen af 17. Aarhundrede
Borgmester J ø r g e n J u e l. Han var født i Hads Herred '-)
og havde nedsat sig som Købmand i Malmø. Efter Skaanes
■) Om hendes Strid med Mad. Weehmann se S. 461.
-) I Aarhus nævnes allerede 1501 i et Skode en Peder Juell, som sæl
ger sin Gaard paa Kosensgade; den ligger ved Siden af »Smedelagets
Gaard«, der formodentlig er Hjornet af Kosensgade og Volden, og
langt senere endnu kaldes »Smedegaarden«.

504
Al'staaelse til Sverrig flyttede han til Aarhus, hvor han tog
Borgerskab 1663 (samme Aar som Hans Bendixen Harding,
Johan Arentsen Althalt og Peiter Farfver). Samme Aar
udnævntes han under 31/10 til Baadmand og under 2%o
1670 blev han Borgmester.1) Han var gift med en Datter
af Borgmester H a n s J os ts e n paa Storetorv.
Vi skal benytte Lejligheden til al kaste et Blik paa
Storetorvs nordlige Side. — Der ligger nutildags som Nr.
4 Hotel Rovals store Gaard. I 16.—17. Aarh. var denne
Grund delt mellem flere. Grunden paa Hjørnet ejedes saaledes en Tid lang af Maren Clemensdatter, medens den
vestlige Del vistnok i liere Aarhundreder ejedes af den be
kendte Familje Worm. Et gammelt Dokument beretter,
hvorledes -3/5 1588 Borger E v e rt W orm er stævnet for
Bytinget paa Grund af en Udbygning, som han har byg
get fra sin Gaard paa Torvegaden ud over Fortovet lige
til Rendestenen. Forlovet er nemlig oprindelig bleven be
tragtet som en Del af Husejerens Grund. Men hvorledes
Ejeren havde Lov til at benytte det, derom stod der Strid og
det lige til 19. Aarh. Del synes som om det, — i alt Fald
i Aarhus, — i 17.—18. Aarh. har været yderst almindeligt
at anbringe et lille Stakit omkring Fortovet. Dette skulde
jo egentlig brolægges for hver Husejers Regning og paa
hans Foranstaltning; og det kan jo være, at man sparede
paa Brolægningen ved at indhegne Fortovet. Der klages
yderst sjældent over, at Færselen paa Fortovet forstyr
res ved Udbygninger, Bislag eller Kælderhalse, men det
der generede, var B etagelsen af U dsigten. I 1639 er
Rasmus Theslrup for Bytinget. Han formener, at det
ikke kan være til nogen Skade, at han sætter et Halvtag
eller Udskudshus ud paa sit Fortov i den nye Gaard, han
bygger paa Kannikegade. Delle Halvtagshus er 4 Alen
bredt og naar ud indtil en Alen fra Rendestenen. Der kla
ges nu fra anden Side over, at Thestrups Udskud »har
betaget noget af Udseendet fra Dr. Fabricii Residens (S.
') Hans Sostcr var gift med Raadmand Mathias Wenieke i Horsens.
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471) og Indkøringen til Gyden (o: Smugen) er bleven meget
forringet derved. Testrup undskylder sig med, at Adel
gaden (o: Kannikestrædet) er langt bredere oppe ved hans
Hus end den er længere nede ved Gadeenden. — Om »Port
huset« i Kryssings Gaard paa Lilletorv er talt ovenfor.
Heller ikke her var det Færselsvanskeligheder, der klage
des over, men derimod, at Vandet i Grøften ikke kunde
ledes ned i Vestergade. — I jydske Lov staar, at ingen
maa bebygge eller forkrænke Forte eller Fortov, men her
med menes vel kun de fælles Forter. I Sladsretterne hed
der det derimod, »at ingen Borger maa den anden for
hygge med Hus eller Stenbro uden dette sker med Borg
mester, Baads og Fogdens Samtykke«. Den sidste Passus
viser, at Forlovet rimeligvis i det 17. Aarhundrede ofte er
bleven bebygget, og ovennævnte Evert Worm bliver ogsaa
kun dømt til at borttage sin Bygning, fordi han har opsat
den uden Tilladelse. *) — Familjen Worm ejer Gaarden
endnu i 1752, da A sse sso r W orm paa den Tid driver Øl
salg og anden Handel her. I 1752 har en Toldinspektørenke
Fru Grønvold sammenkøbt Grundene og desuden lagt Biskop
Oxens Gaard paa Rosensgade til, og her opførtes en stor
Gaard, som i 1761 havde 35 Fag Gadehus, 15 Fag Sidehus og
9 Fag Baghus, alt i 2 Etager. I 1763 købtes Ejendommen
af Komnierceraad Thyrrie Bøggild og omtrent ved 1800 er
ejedes den i Fællesskab af Murmester Coldewitz, Hospitalsforstander Kier og Kontrollør Krag. 1805 ejer igen Kammer
herre Giiklenerone den største Del og en Tid lang var den
Sliflamlmandens Residens. Senere ejedes den af Fru H ald.
Nuv. Nr. 6 tilhørte i 17. Aarh. Borgmester i Randers, Peder
Anehersen. Her havde Folmer Thomsen og hans Enke
Apotek fra 1631 til 1657. Senere havde ogsaa Jacob Gesius og hans Søn Gotfred omtr. 1694 til 1726 Apotek her.
') Endnu i 1784 er der Strid mellem Byen og Kjeld Iversen, der byg
gede en Gaard p. Hjørnet af Immervad og St Clemensstræde, og
sotn vilde sætte den saa langt ud, at den tog 1 Alen fra den kun
8’ o Alen brede Gyde. Iversen mente, at han havde Lov til at be
bygge sit Fortov, »naar han blot ikke gik ud over Rendestenen«.
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I 1810 kaldes Gaarden for Lorenz Marzettas Gaard
og i 1816—1825 tilhørte den Madam Else Raae.
Gaarden har tidligere haft noget mere Udstrækning mod
Øst, hvor der laa et langt grundmuret Sidehus med hvælvede
Kældere under. Det er maaske disse Kældere, der har
gjort Ejendommen skikket til at være Apotek. 1728 købes
Sidehuset imidlertid af Assessor Worin, der lægger del til
nuv. Nr. 4’s Grund. — Vi kommer nu til Nr. 8 og 10. Nr.
8 ejedes i 17. Aarh.s Begyndelse af en J a c o b A n d e rse n
(»fordum Skriver paa Kallundborg«) samt af Raadmand
P e d e r Ib s e n (f 1652) og dennes Enke; solgtes 1639 til
en Købmand Gregers Nielsen. Om Ir. 1661 købte Apoteker
Jacob Gesius Gaarden. Vest for den altsaa mellem nuv.
Nr. 8 og 10 gik der en G yde ud til Rosensgade. — Nr.
10, der i 17. Aarhundredes første Aar ejedes af Peder
Pedersen af Eolhy, blev af Apoteker Bernt Jünger i 1(504
gjort til Apotek og ejedes af Jüngers Enke til 1633. Saa
tilhørte den Hans Pedersen Grønheck og Jens Olufsen,
indtil den 1637 købtes af Hans Jostsen. Kør 1628 brændte
denne Gaard og laa vistnok i Ruiner, indtil Hans Jostsen
opbyggede den igen. Øst for den laa en Krambod, som
Jens Olufsen og Hans Grønbech havde benyttet, og som
1636 solgtes til Hans Jostsen. Nuv. Nr. 12 ejedes af Kbm.
Hans Dyster. Nr. 14 tilhørte Dr. Ægidius Jensen. (S. 471).
Jeg vender nu tilbage til Borgmester H a n s J o s ts e n
(Borgin. fra 1648, til ban døde 1652). Han var en af Byens
rige Købmænd og handlede i Kramboden ved Siden af
sin Gaard. Han nævnes som Raadmand og Borgmester
fra 1648 og benyttede vistnok denne Stilling til for billigt
Køb (13 Rdl.) at erhverve den Byen tilhørende Gyde Øst
for lians Gaard. Af denne Slags Gyder var der jo særdeles
mange rundtom i Byen, især langs Stranden og Aaen.
Mellem Mejlgade og Stranden var der vistnok 4—5 Stykker,
mellem Fiskergade og Aaen mindst tre. Hans Jensens
Gyde, Folmersgyde, Karlsgyde, Roddengyde ere omtalte
ovenfor. Omendskøndt disse Gyder medførte mange
Ulemper ved at Skarn og All'ald opdyngedes i dem, holder
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Magistraten dog paa dem som det synes, fordi de lettede
Vandforsyningen i Ildebrandstilfælde og tillige kunde tjene
til at hindre Ildebrande i at udbrede sig; man 111:1a jo
huske paa, hvor længe Husene vare straatækte og for
synede med Trægavle i Købstæderne.1) Naturligvis mang
lede der ikke paa Liebhavere til disse Smaagyder, men
Magistraten holdt, som ovenfor sagt, igen, kun naar et af
dens egne Medlemmer vilde købe (ivder, kunde den daarligt staa for Tilbuddet, selv om det, som i ovenanførte
Tilfælde, kmt var ringe. Den Gyde, som Hans Jostsen købte,
havde ifølge et Tingsvidne fra 1660 frelst en Del af Torvet
fra at brænde dengang Nr. 10 fortæredes af Flam
merne. Hans Jostsen døde 1652, hans Enke Maren Clausdaltler overlevede ham til 1665.
Gaarden og Kramhandelen nedarvedes til Svigersønnen
J ø rg e n J u e l. Det kan dog nok være, at Hans Jostsen
allerede i sin Levetid har overladt Kramboden til Hans
Dyster, som ejede Gaarden paa den anden Side (nuv. Nr. 12).
Jørgen Juel siges nemlig 1661 kun at drive »Kornkøb og
Skibsfart.« Hvilke Jørgen Juels Bedrifter har været som
Byens Øvrighedsperson skal jeg ikke kunne sige, — slig
Gerning beretter jo Historien saare lidt om, — men han
indtager en vis Plads i Byens Kulturhistorie paa Grund
af sil usædvanlig rigt udstyrede Hjem.
. Han havde store Indtægter, li foruden Gaarden paa
’) Midt i 18. Aarh. købte Even nogle Gaarde for at nedbryde dem
og deraf danne nuv. St. Giemenstorv. Kort efter ansøgte Byfoged
Oluf Andersens Enke (Datter af den rige Købmand Jens Andersen
Muller) om en Regulering af den Grund hun ejede langs Vestsiden
af Torvet. Magistraten var betænkelig ved at rore ved dette Torv
isom det utrykkelig havde indrettet med Byens Konservation for
Øje ved paakommende Ildebrand«. Madam Andersen fik dog Til
ladelsen og opførte en stor 2 Etages Bygning, der hvor nu St. Clemenshus ligger. Hendes Have laa paa nuv. Hotel Skandinaviens
Grund. — I denne Gaard var der en stor Lejlighed som fra 1761
beboedes af Stiftamtmand de Schouboe. I 19. Aarh. boede Prin
sesse Charlotte Frederikke her under hendes stundom ret langvarige
Ophold i Aarhus.
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Torvet, — som gik helt igennem ud til Rosensgade, hvor der
skal have været Baghus med hvælvede Kældere, og vurderedes
til 1000 Rdl., — ejede han en større Gaard paa Rosensgade
samt nogle andre Gaarde og 30 Boder. Han drev selv
»den store Borgmesterhave (S. 195 og 398), som han købte
1667, og desuden en »Trøjborghave« til 6 Tdr. Bygs
Udsæd og nogle andre mindre Haver Nord for Byen. Han
ejede en af Færgesmakkerne »Lodsmanden« og */4 af en
Krejert. Endelig havde han en Mængde Jordegods ude i
Landet. I hans Bibliotek fandies foruden Bibler og An
dagtsbøger: Josephi Jüdische Geschichte, Joh.s Gotfrieds
Chronologie (ø: Verdenshistorie), en Kosmograli (ø: Verdens
beskrivelse), Saxo Grammaticus, Wulffs Encomion regni
Daniae, Mag. Arreboes Hexaemeron, Hans Hansen Skonnings »Catspeigel« og »Collegium Philosophorum«, Corne
lius Tacitus paa Tysk, el »Hans-Apotheke«, »Die rechte
Kunst zu deslilliren« og endelig en Mængde juridiske
Bøger og skrevne Højesteretsdomme. Juel synes ogsaa at
have interesseret sig for Vaaben; i hans Samling fandtes
»en lang Fyrbøsse indlagt med Ben,« en smal dito, lige
ledes indlagt, en Musket, et Par Flintpistoler, en »Lanterty
Kaarde« med Fæste og Haandgreb af Sølv, flere andre
Kaarder, Gehæng, Krudthorn, Haglpunge og endelig en
gammel Palrontaske. — Af Malerier ejede han foruden sit
eget og Hustrus Portræt tillige 10 Billeder »om Christi
Lidelse i Rom(!)« og et om Kristi Daab. Foruden store
Mængder af Smykker med Diamanter og Safirer samt af
Sølvtøj ejede han 27 Fade, 34 Tallerkener, 3 Poslejpander,
4 Saltkar, 1 Vandfad og 3 Sengepotter, all af Krontin.
Af »gement Tin« vare enkelte Potter og Tallerkener saml
6 Urtepotter. Af Messing vare to Lysekroner, en med 12
og en med 6 Arme, Lysearme, ’) Lysestager, 8 Bækkener og
3 Kedler. Af Kobber den uundværlige Destillerkedel, 14
') Familjen synes at have sværmet for Lysekroner. Hans Jostsen
skænkede Domkirken en Lysekrone og 2 Lysearme og Jorgen Juel
gav 1088 Kirken 50 Rdl. for at holde Lys i dem.
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andre Kedler, et Røgelsekar med Laag og Jærnfod samt
et Fyrfad. — Af Kakkelovne med Tilde og Tilbehør havdes
kun to. — I »Gadestuen« fandtes »en Stolpeseng med sort
indlagte og vredne Stolper,« dernæst Asketræs Borde, Bænke
med Ruslæders Betræk, en lang Kistebænk med 2 Rum i, (i
høje sorte Læderstole og 4 lave dilo. I »Storstuen» var
der tre Asketræs Borde, forskellige Bænke, 2 høje Træstole
med rødt Læder, et udskaaret Træskab med tre Rum, en
gul heslagen Egekiste og — paa Væggen — et Hjorlehoved
med store Takker. I »Bagstuerne« var der adskillige røde
Egekister, somme med Beslag, somme uden, Stolpesenge
og læderbetrukne Stole. Desuden stod her opstillet 11
Flasker og Glas samt (i hvide hollandske Fade. I Stegerset
fandtes 2 Slagbænke, hvori Pigerne sov. I »Overkammeret»
stod el udskaaret Egesengesled, 1 Kurveseng, 3 Kister o.
a. — Af Linklæder fandtes naturligvis Masser: 2 Dama
skes Duge, 1 Damaskes Haandklæde med Kniplinger om,
11 Drejelsduge, 4 Drejelshaandklæder, 6 Par Lagner, 12
Servietter og desuden en Mængde Duge, Haandklæder,
Lagener og Pudevaar af Blaargarn og Hørgarn; endelig 14
Sengeomhæng, hvoriblandt et med silkefrynsede Kapper. All
dette Bohave maa nu ses i Belysning af, at Borgmesteren
længe havde været Enkemand, da han døde 1(588. Han
havde kun lo Børn O lu f J u e l og M arie. Straks efter
Faderens Død giftede Marie sig med Peder Fæder,1) der
var Sk river hos Landkommissarius Thom. Friis. De arvede
Gaardene paa Torvet og Rosensgade, Borgmesterhaven,
Trøjhorghaven og en Del Boder. Fæder arvede tillige en
gammel Gaard i Viborg og købte desuden en stor Korn
have ved Mindet saml tiere Haver Øst for Brobjerg. Der
var altsaa gode Udsigter for del unge Par, men i 1692
døde allerede Marie Fæder, og samme Aar ‘%2 hendes
Mand. Boel var i den største Uorden, ogsaa Forvaltningen
af Broderen Olaf Juels Arvegods. Han var Student og
rejste straks efter Faderens Død til København. I de
’) Hans Broder var Bertel F. Forpagter paa Tlivrrestrup.
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følgende Aar ligger han i stadigt Kævleri med sine For
myndere for at faa Dele af Arven udbetalt eller faa de
ham tilfaldne Ejendomme soigle. Med Studierne synes del
ikke at være skreden godt frem. Han døde 1699 og Liget
blev ført til Aarhus for at nedsættes i Faderens Grav i
Domkirken. Ogsaa hans Bo var naturligvis i Uorden, først
1702 kommer man saa vidt, at Kreditorer og Arvinger
kunne indkaldes. Til Deling blandt Arvingerne blev der
kun 1765 Rdl. Borgmesterhaven og Tofterne Øst for Bro
bjerg var tidligere gaael over til H a n s J u n g h a n s , 1) som
havde forstrakt Olaf Juel med Penge; Junghaus sælger dem
igen 1702 til Chr. Wegerslev. (S. 399.)
Borgmester Juels og hans Arvingers Historie er tillige
et Stykke af del store Torvs Historie. Som vi har sét, laa
her i 17. Aarh. langs Torvegadens (Storetorvs) nordlige Side
en Række Køhmandsgaarde, hvis Grunde fra gammel Tid
naaede helt ud til Rosensgade. Del var jo ogsaa, — som
jeg i det foregaaende har paavisl, — den Tid, da Handelen
var koncentreret i Byens Midte. Disse gamle Gaarde havde
tillige store ofte hvælvede Kældere i deres Bag- og Side
huse, hvilket gjorde dem egnede til Apotekerbrug, og der
har ogsaa vieret Apotek baade i Nr. 6, 8 og 10, inden
Apoteket flyttedes over paa Torvets Sydside, hvor der for
resten ogsaa laa gamle Bygninger med hvælvede Kældere
(Nr. 3 og 5). Nuv. Nr. 3 har jeg alt lidligere omtalt i Anled
ning af Familjen Wegner, som boede her. I 1769 ejedes
den af en Tolder Lentze og derpaa af Biskop Hee’s Enke
og hendes Søn Justilsraad Hee. Nr. 5 var Købmand Jacob
Nielsen Udsens Gaard. Han solgte den 1711 til Apoteker,
Raadmand Bernt Holmsted.
En af de største og anselesle Slægter i Aarhus i 17. Aarh.
var Familjen W in th e r , som paa liere Maader var be
slægtet med de andre store Køhmandsfamiljer. Slægtskab
■) Regimeutskvartermester ved Prins Friedrichs Regiment. Formodent
lig i Slægt med Bagge Junghans, som var Konrektor ved Dom
skolen, f. ,!l H 1663, d. 1717 og gift med Elisabeth Rhodius.
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var vistnok som oftest bestemmende, naar det gjaldt om
al komme ind i Magistraten. Det er ikke godt forslaaeligt,
hvorfor visse Familjer, der talte dygtige Købmænd i deres
Midte, vare udelukkede fra at blive Raadmænd eller Borg
mestre, uden ved al antage, at Grunden dertil er, at de
bar manglet Svogerskab til de toneangivende. Somme
Tider synes Embederne ligefrem at gaa i Arv, som hos
Basballerne. Meget sjældent finder man dog Brødre eller
Fader og Søn samtidigt i Magistraten. Skete dette en
enkelt Gang som f. Eks. med Mallingerne, hvor af lo
Brødre den ene var Borgmester, den anden Baadmand
paa samme Tid i laa Aar (1681—82) undgik det ikke ond
Eftertale.') Men hvorfor tinder vi ikke saadanne Folk som
Basmus Thestrup, Mogens Schow eller Mogens Black i
Magistraten? Manglede de Familjeforbindelser med de
»gamle Slægter?« En enkelt Gang har dog maaske Kongen
eller Stiftamtmanden grebet ind for at bringe nyt Blod
frem, som f. Eks. da Jørgen Juel eller Andr. Wendelboe-)
blev Borgmestre.
1 Aarel 1607 tog en ung Mand Sø re n J e n s e n W i nth e r Borgerskab i Aarhus. Han kom fra Kiellerup (Lyrskovherred), og var gift med Maren Jensdatter. Han slog
sig op som Købmand, blev 1621 valgt til Kæmner og blev
Kirkeværge for Frue Kirke. Han har erhvervet Familjegaarden paa Vestergade3) og er død omtrent 1643. En af
hans Døtre G e rtru d (f. 1617) blev gift med Købmand
i Aarhus M orten N ielsen Hvas (T ran e)4) og en
Søn J a k o b , Købmand og Baadmand i Viborg, giftede
'i Hertel, Aarli. Domk, 2. Afd., 2. Hefte, S, 174.
-) Andr. Wendelboe var Hører ved Latinskolen og blev udnævnt til
Borgmester ul/3 1708. Han var en driftig Mand, der en Tid arbejdede
paa Oprettelsen af et Trykkeri i Aarhus. Men hans Pengeforhold
vare i Uorden og hans Helbred svagt. Han dode faa Aar efter Ud
nævnelsen.
•■) Morten Hvas ejede 1691 et Gaardsavl, der hed »Soren Vinters iboer
paa Vestergade.«
*) Hans Fader var Baadmand i Viborg Niels Trane, (Jvnfr. S. 451).
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sig med Kirstine Nielsdatter Trane, formodentlig en Søster
til Morten Trane. Af disses Børn blev N iels W in th e r
1671 Præst i Jebjærg, M aren blev gift med Borgmester
Jens Christensen Basballe, A nne S o p h ie med Chr.
Jensen, Borgmester i Holstebro, og Ane med Købmand
Jens Rasmussen, Lassen i Aarhus (f 5/ia 1693),') hvis Broder
var den Købmand Peder Lassen, som tilkøbte sig Dybvad
og af hvis Børn Maren var gift med Chr. Jørgensen Skaarup
og Karen med Niels Larsen Vegerslev. En Søn af Søren Win
ther var vistnok ogsaa den P e d e r S ø re n se n W in th e r,
der tog Borgerskab 1633, og hvis Børn formodentlig var
M aren P e d e r s d a t l e r W. (f. 1634, død 1714) og R a s
m u s P e d e rs e n W., der blev Borger i Aarhus 1674 og
som 1682 ejede en Gaard paa Vestergade vesi for nuv.
Mønsteds Gaard.
Mest Betydning for Aarhus lik dog J e n s S ø re n s e n
W in th e r, f. 1603, død 1670. Eller en lang grundig Ud
dannelse, formodentiig efter Datidens Skik med Ophold i
Norge eller Holland, tog han Borgerskab i Aarhus 40 Aar
gammel. Faderen var paa den Tid lige død, og Jens over
tog den vistnok betydelige Forretning paa Vestergade. Del
var ogsaa efter Datidens Skik, at han samme Aar ( - / t 1643),
som han log Borgerskab, trolovede sig med en Borgerdatter,
nemlig M ette R a s m u s d a tle r Tb es tru p , (f. 14/a 1623),
Datter af den rige Mejlgadekøbmand Rasmus Thestrup.'-)
Den 29. Oktober stod Brylluppet paa Raadhuset i Aarhus.
»Det var et prægtigt Bryllup« siger Theslrup, men dog
næppe saa pragtfuldt som Broderen Olufs Aarel ¡forvejen.
Da han blev gift med Kirstine Mathisdatler holdtes Festen
paa Domhuset i Viborg, hvor der var 130 A d elig e til
Stede, hvilket synes at foraarsage den rige bondefødte
Rasmus Thestrup stor Glæde. — Mette Winther havde visl') Han liorte til Byens fine Købmænd. Efterlod (iO Bind latinske og
franske Boger samt Masser af Sølvtoj. Ejede >en Søbod« ved Mindet,
samt Knuds- og Sta- ipemollen i Marselisborgskov.
-) Jvnfr. lians Dagbog, Hüb. Aktst. II, 319.

513
nok været ude at lære noget, ti 16 Aar gammel drog hun
med Broderen Oluf den lange Rejse til København for derfra
al sendes til Trvggevelde i Stevns i Forventning om, at
Forældrene nok skulde linde el passende Parti til hende.
Det fandtes ogsaa. Jens Winter gik frem i Velstand, blev
ban end ikke Øvrighedsperson, saa var han dog i 27 Aar
Kirkeværge for Frue Kirke. Da ban døde 1670, efterlod
ban sig bl. a. 444 Lod forarbejdet Sølv og et stort og
meget kostbart Indbo.’) Han bar været en Ynder af al
samle paa Vaaben og efterlod sig el belt Arsenal: Metalstykker med Jærngaller, Pistoler, Flinter, Armbrøster,
Parlisanjærn, Musketter og »en Raketbøsse med 9 Piber.«
Jens Sørensen Winther havde 12 Børn, hvoraf dog de
6 døde som unge. Hans ældste Søn S øren, f. 19/9 1644,
død 1682, blev Præst i Aarslev og gift med Anne Chrislensdaller.
Af lians Børn blev en Søn .lens Winther Præst i My
gind. Hans Datter Helvig blev gift med Henning Bang lil
Haxbolm. Fra deres Datter nedstammer en Familje Hansen
i Randers og (Irene af Familjen Carøe. En anden Datter
blev gift med Peder Abel, Præst lil Lime. Købmand Jens
Sørensen Winthers Datter M aren, f. 2B/g 1647, blev gift
med Borgmester Jens Laasbye i Aarhus. (S. 441). Datteren
M ette, f. 1651, blev gift med Raadmand, Vinhandler og
Postmester Hans Bendixen IJarding. (S. 482).
Endelig var der Sønnen H ans Jen se n W in th e r, f.
:il/3 1648, død 1724, som fortsatte Forretningen paa Vester
gade. Han nævnes som Overformynder 1683, blev Kirke
værge for Frue Kirke 1684, udnævntes lil Raadmand Ifi/7
1687 og til B o rg m e ster 18’/ii 1701.
Han var dog langtfra saa rig som Faderen; ved et
Skifte, som foreloges 1696, da ban vilde gifte sig for tredje
(lang, opgjordes Boets Aktiver kun til ca. 12,000 Rdl.
og (I,ælden til benved 6000. Han var gift med 1. 1679.
*) Blandt hans Ejendele findes anført: 1 Kobberkakkelovn og en Del
»Metalbrikker til Percbentavl« (24 Pd.\
Binde nf A arhus Historie,

II.

19

514
Anne Friis. 2. 1684 Maren Malling, Datter af Borgmester
Michel Malling, Søster til Hieronymus Basballes Hustru.
3. Ingeborg Splid, Enke efter Raadmand Rudolf Rosse i
Randers. Af hans Sønner forblev ingen i Aarhus. En af
dem, Michel Hansen Malling (j- 1734) blev Brygger i Kø
benhavn. Af Døtrene blev Mette gift med en Pastor Wedege
i Glenstrup og skal have haft 24 Børn; Mette Marie, f. 1688,
blev gift med Raadmand Joh. Rudtz i Randers og havde
10 Børn. Kun K aren, f. 1681, blev i Aarhus, hun blev
gift med Købmand Arndt Johansen Althalt. Den ud
bredte Familje Winther har saavidt jeg ved ganske for
ladt Aarhus. Det er jo i del hele laget mærkværdigt, hvor
faa af de gamle Købmandsslægter, der endnu lindes repræ
senterede i Byen. Jeg har i det foregaaende talt om’ de
endnu levende Giedinger, men deres Slægt f. Eks. Blach’er
og Giern’er tilhørte nærmest del 18. Aarli. Familjen Lang
balle lælier nogle Efterkommere i Aarhus, de nedstammer
dog ikke fra de Langballer paa Vestergade, som jeg ovenfor
haromlall, men for nogles Vedkommende fra Krigsraad Niels
Langballe paa Mejlgade.1) Ligeledes er der nogle Secher e. Men
Basballer, Laasbyer, Winthere, Frost'er, Juel’er, Bording er,
Hulfelder, Worm’er, Broherg’er, Mallinger, Gius’er, Wissing’erog mange liere ere enten helt uddøde eller forekomne
i alt Fald ikke mere i Aarhus. Stundom vende Efterkommerne
af en af disse gamle Skegier tilbage for en Tid. Saaledes
Jacobæus (S. 473), Vestergaard -) og Meulengrachl. Mon
ikke forøvrigt delte, al saa mange af disse Familjer ere
uddøde, skulde skrive sig fra, at de gamle Slægter giftede
sig saa meget indbyrdes ind i hinanden. Læserne af ovenslaaende Skildringer kan ikke undgaa al faa Indtrykket af,
al Familjeforbindelser mellem Købmændene i det gamle
’) Familjen Bang paa Mejlgade er ganske vist først kommen herind i
19. Aarhundrede, men staar i Slægtskab til Kiersgaarder og Kryssinger, altsaa nogle af de ældste Kobmandsfamiljer.
2) Fhv. Borgmester, nuv. Konferensraad Vestergaard nedstammer i lige
Linje fra den Kommerceassessor Jørgen Westergaard, som jeg oftere
bar haft Lejlighed til at omtale.
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Aarhus ere yderst indviklede. Personalhistorikerne staar
overfor et Næt, hvis enkelte Masker ere vanskelige at finde,
og hvoraf mange paa Grund af de sparsomme Hjælpe
midler vistnok endnu skjuler sig. — Man kan dog ogsaa
se, at Byen var rig paa gamle velhavende Købmandsfamiljer, hvoraf mange vare vel uddannede ved Studier og
Rejser. Forbindelserne med den mere lærde Del af By
samfundet styrkedes vistnok ikke lidt ved, at det i 17.
Aarh. synes at være Skik hos de velhavende Købmænd,
al den ældste Søn ikke opdroges lil at arve Faderens For
retning, men sattes til Studeringerne og blev Præst. Sær
lige Kliker af Købmandsstanden og den lærde Stand synes
der i ethvert Fald ikke al have været. En hel anden Sag
var del med Haandværkerslanden, den stod ganske uden
for. Der kendes meget faa Eksempler paa, at Købmands
sønner bleve Haandværkere, eller al Køhmandsdøtre giftede
sig med saadanne. Datidens Haandværkerstand stod sikkert
ogsaa langt tilbage for Nutidens i Henseende til Oplys
ning og Levevis. Af en egentlig Arbejdsmandssiand lindes
der i 17. Aarh. ikke mange Spor. Den har ikke været meget
talrig; der nævnes lil enkelte Tider nogle »Plitzkarle,« det
vil sige Daglønnere, men ved Gennemgang af Mandtallerne
lindes der kun faa egentlige Arhejdsmænd. At der har været
et udviklet Kastevæsen er sikkert, og den velhavende
Borgerstand har i Byerne, hvor den ikke trykkedes af
Adelen, ikke forsmaael al benytte Lejligheden til selv al
spille Overkaste.

