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Nanders NjöbstDd

idörum fra den celdste Tid indtil 
Kong Lhristopher af Bayerns 

Dsd i Aaret 1448.

Af

O e c L e lm a n n .
Jnstitsraav, Borgemester og Byfoged.

Mographhrche Lrgningrr.

N a n v L r s.
Lrykt paa Forfatterens Bekostning hoS I .  M .  Elmenhoff.



^  o r o r d.

^nbffjondt der allerede eristerer tvende Bestrivelser af RanderS 

Kjodstird, v il Log en nye Historist toxographist Fremstilling deraf 

formentlig ikke kunne mangle Interesse, dcels fordi der er foeloben 

omtrent 30 A a r, siden den var Gjenstand for en saadan Behandling, 

i hvilket LidSrum betydelige Forandringer med den ere foregaaede, 

deels fordi der til Udarbeidelse af en nogenlmide fuldstoeudig Lopo- 

graphie maae haves saa mange forstjellige Hensyn, at der ikke v il 

kunne mangle S to f t il yderligere Bearbeidelse af et saadant ALmne. 

Jfolge min Embedsstilling, der i mere end 22 Aar gjorde mig det t il 

P lig t at. söge Kundffab am Venne Ajobstad i noiagtig Deta il, har 

jeg ikke kunnet indflrcrnke mig til at gjore mig bekjendt med ByenZ 

Lilstand i min Embedstid, eller den L id  som noermest foregik denne, 

men jeg har oste til Afbenyttelse ved affordrede EmbedS Erkloeringer, 

saavelsom t il EmbedLindstillinger, maattet söge Kundffab vm Byen 

saa langt tilbage, som det har »irret mig mueligt at finde nogen,



hvilken jeg da leilighedsviiS efter Evne har sogt at udvide. —  L s  de 

saaledeS samlede Noticer med deraf uddrag-ie Slutninger, i  Forbin- 

delse med allcrede existerende Beretninger og Andres samlede Noricer, 

denne Kjobstad betraffende, hvoriblandt jeg fornemmelig maa bemar- 

ke den forhenvcrrende Borgemesterk Justitsraad S ta d fe ld tS ,  agter 

jeg atforfatte og meddele en udforlig Beffrivelse afKjobstaden RanderS, 

hvori jeg, foruden Historist at fremstille ByenS Vprindelse, Municipal- 

Organisation, Communal-Forfatning, Bestyrelse og Lilstand fra 

den L id , da dens Navn forst forekommer, indtil den Lid, da den 

paatankte Fremstilling fuldendeS, agter tillige sp e c ie lt at behandle 

ByenS »Igtigste Communal-Gjenstande, og de dermed i Forbindclse 

staaende ALmner, som kunne formodeß at have soeregen Interesse, 

hvorved mit Diemeed fornemmelig v il vare rettet derhen, at enhver 

Naagjeldende i denne Beffrivelse v il kunne faae Oplyßning om de lo

cale Jnstitutioner og Bestemmelser, som kunne tjene t il at asgjore 

Qvastioner om Pligter og Rettigheder i Hcnseende t il Communen, 

og v il derhos vorde tilfoiet Bemoerkninger og Forflag t il Forandring 

og Forbedring i de samme betreffende locale Bestemmelser.

Ligesom ByenS Jndvaanere derved ville kunne sattes istand t il 

at kjende ByenS Lilstand, og at faae foroget Leilighed t il med Sag

kundstab at yttre sig om samme, saavelsom om ByenS Communal- 

Anliggender, saa haaber Forfatteren, at denne noiere Kundstab vil 

kunne bidrage t il Oplivelse af Almeenaand, der hidtil har flumret i  

Forholdene t il Commune», ligcsaavel som i de almindelige statkborger-



lige Forhold; og ncerer saaledeS det Haab, at om Han ved dette Ae« 

beide ei ganste opnaaer, saa dog ei Heller aldeleS forfeiler det Die- 

meed, som StatistikenS beromte Leerer, afdode EtatLraad Professor 

Riemann antydede for Topographien, idet Han derom yttrer sig saaledes:

„S o  sind Topographien was sie seyn sollen, die Frucht 

und die Nahrung, die Wirkung w ie die A n regun g  des 

G em e in s innes, eine gedeihliche Pflanze des öffentlichen 

Lebens.«

Med dette forste Hefte af den almindelige Deel udkommer sam- 

tidkg det tidligere udarbeidede forste Hefte af den specitlle Deel: Om 

Kifferiet i  RanderS Fjord. —  2  andet Hefte af den almindelige Deel 

v il Byen i Historist Folge vorde frempillet i  Tidsrumniet fra 1448 

til 15LS, og i det andet Hefte afden speciellr Deel v il ByenS Mark- 

voesen (Weiene indbefattede) vorde udforlig fremstillet, med Forflag 

til Forandring, som lange har varet attraaet.

Citaterue G . A. R . og G . A . D . betyde Geheime-Archiv-Doku

ment og Geheime-Archiv-Registratur.



H iUanbers, som i de Dottimenter, der cre affattede Om Ran- 
i der latinfke Ä p rv g , kaldes k a n ä ru s iu m , H anäa - 
Pos. og vfctst K an iZ ru s j finde- ferst noevnt paa 
8 M e ine r fra Kong Svend Estrldsons T id  linder svr- 
stjellige Bencrvneiser, som mcre eller mindre ncrrme stg 
DyenS iili vareiide N a v n * ) ;  aitsaa l M id ien  af dek 
U te  Aarhiindrede, og dcrester i Aaret 1086 foM 
Samling-pladö for Ovrorcrne under Thord D v rr ls  IlteAar« 
Anfsrsel imvd Kong Knud den Heilige. A i  dct saar l>>>»dtede. 

ledeS allerede paa den TId har veertt et M ontstcd, og 
at efter W vlffs Deretning ***) den forste Kirke er bhgr 
gtt der af de Engelfke, hvilket man har anvendt paa 
vor Frue K irke, der NicneS at vcrre bygget 1041; samt 
at Navnet Gvdvi'n, der syne- Enge lff, cg finde- paa 
Reversen af nogie af HIne M e u te r , som forMeneS äk 
vikre staaede af Ham, har Mail anfert t il D c v li-  fvr, 
at Sttdec allercde ridligerc maae have Harn en stsrrt 
Derydcnhed, end Man ellcrS viide tillegge der; og man 
har deras endog nddragct, at det allercde da og tide 
ligere paa HandeicnS Degne har varer sogt af Engel« 
lerndernc; ja Galihen flndcr sig endog deraf overb« 
viist om/ at der paa den Tid har vcrret Engeiske Ha in

'> Stadfeldt Pag. 13. — "> Knvtlinge Saga, bap. 51. — 
Luco in ion  regn i O av lw  Pag. tiü. 1



2
delscontolrer, og at Byen fslgelig allerede da har v<r-
rer bckjcndt i Udlandet som Soehandelsstad; —  hvilr
ket, i Forbiudelse med andre ligueude Slucninger om
ByenS Handel og Industrie, har givet Grev Holstein
Anlcdniug ril hccfra at argumcntere for de gavulige
Folger af Kjobstccdernes Autonomie t aldre "Tider. *)
—  Jeg behsver blot at henvlse tll Badens forstjellige
Afhandlinger og Hans Daumarks Historie,**) hvor det

Gjendri- Ugrundede i saadanne H>)polhescr ligcsaa grundigc som
"andre^ indlysende er godtgjort; men da samrlige Forfattere,

For^tte- have behandlet dcune Vnes Historie, haue efter 
res Hypo-
theser om hmanden ig je  Ntagec d en !1 e S lt t t n in g ,  og jelv 
Mtndem- S>uhm har autaget den sor vel gründet, saa findcr 
hed i vet jeg Fole til at antage, at det ikke vll v«re ovcrfio- 
hundrede. digt derom at yttrc mig udfsrllgere. —  Hvorlidet I r 

lands ligesaavel sein de ovrige nvrdlige Landes Dcboere 
for Christendommcns Zndforsel vare oplagre til at be- 
stjoeflige sig med frcdelige Sysler vifer Historien til- 
strakkeligt, der frcmstillcr dem, deeltagende i Nor- 
mannerncS Tage, som et raat og vlldt Folkeferrd, 
niesten blöktet for al Civilisation og Cultur. —  Sees 
derhoS hcn t il, ac i det öte Aarhundrede den storste 
Deel af Landers Dcfolkning udvandrede, at der i det 
6te Aarhnndrede fandc en igjentagen Udvandring Sted 
derfra; at de paafolgende normanniffe Tage, de borr 
gerlige Krige imellem Svend Estrithson og Magnus,

') Om de danff« raadgivende Provindsial-Standers Basen og 
Ward, Pag. 66.

" )  Jeg undlader herom at anfore Eitater, fordis Badens hi- 
storiske Skrifter paa saa mange sorfljellige Eteder indehol- 
de Bevlscr dersor.
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Vendernes ibelkge Jndfald, saavelsom Engcllaubs 
Erobring, affolkede Landet, og man hermed sammenr 
holder AgriculturenS vg end mere Zndustriens lave 
Srandpnncr i Almindelighcd paa den T!d, saa vil 
Urimeligheden af hine Hppvthescr allerede dcraf kunnt 
ffjonnes; men derforuden have vi et bestemr Widnese 
bprd vm Urigtighedcn dcraf i den Dremiffe Kannlck 
Adams Verctning om Landets usle Tilstand nckop t 
dct l l r e  Aarhundrede, da Han opholdt stg her i Lam 
dct for at underhandle med Kong Svcnd Estrithsp» 
bin den chrlstclige NcligionS Udbrcdclse. Han yttrcr 
sig dcrom saaledcs: Foruden de Egne, som cre i Nerr» 
Heden af Flodcr, synes »ersten der Hcle at verre ode» 
Landet findcS neppe dyrkct paa nvglc Steter og er 
neppe begvemt for menncstcllg Beboelse. —  LZel tilr 
foier Han, at der ved Fjordene giveS nogle störe Ster« 
der, men der er kun geistlige Seifrssierder Han anfsr 
rer. —  Hvad ssnlde vel verre Gjenstand for Handele» 
med Engelland? Ferdrlsc og Fi>?eri'e var Debocrnes 
eneste fredelkge Syssel i Landet; men Producrerne af 
saadanne vare langt flere i Engelland. T ll Drernde 
og Trersko trangre de vist ligesaalldet herfra, og Am 
bet vced jeg ikke at der da fra dennc Egn künde faaes. 
Engelland var desuden, ifölge de idellge Anfaid og 
Plyndringer, det da maatke dole, kun lldet ffikkct til 
at drlve Handel med Udlandet, cg histori>7 brkjendc 
er der rillige, at i de Tider al fremmed Eiendom am 
saaeS som lovli'gt PrnSgodS; hvor meget merc maatte 
bette ikke verre Tllferldet med Eugell? Elendem t Dan» 
mark, som i Aarhundredcr stod i det meest fiendrlige
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Forhold lil Engelland. Forudcn bisse almindelige 
Grunde, hcncede fra Landers Tllstand og Nationernes, 
forncmmclig de DansteS og Engclskcs, Forhold til hin- 
andcn, som sclv imedcns de havde fcrlleds Konger 
var intet mindre cnd fordrageligt, sinder jcg endnu 
folgende speciclle at rilfoie. De Norske ftidede da 
vfre paa Zylland, og saavel tsolge hcraf som ifolge 
Norgts og Jhllands Dcliggenhed sor hlnanden, og de 
falledS Wikingeroge, som de sorccoge med Hinanden 
under der, hclc Scandinaviens Folkcfard indbefarrende, 
Navn Norinanner, maarre Zolland og ders Stader ra 
re Nordmandene bekiendt frcmfor nogc» andcn Nation. 
Snorro Srurleson »armer vgsaa NanderS under Navn 
af N a n d a rv S ; nie» idec Han omraler Harald Haardr 
raades Feidc paa Iylland i Aarec 1048, berettcr Han, 
at denne Konge lagdc ind med sine Sktbe j „Gothnar 
Fyrthe" o-. Gudcn-F jo r d ,  som, dcrsom Nandcrs alr 
lcrede da havde sor Soehandeicn havc et Navn > Ud- 
landet, vilde som nu have heedt Nandcrs Fjord, hvilr 
ken Benavnelse den forst har faaet i Kong Christopher 
af Bayerns T id , ikke af Udlandinge, som sogte did 
for HandelenS Skyld, men af bcmeldte Konge, forr 
anledlget derved, at Dvrgerne i Nandcrs havde klaget 
over, at der cs Fjord var dem forbyggct ved Fiske- 
gaarde, hvorpaa et Seildyb af nogle dertil udnavnte 
Mcdlemmer af Nigenö Naad og andre gvde Mcrnd 
blev udsiukket, som ved Bevilllngsbrev af 1445 *) 
blcv sikkrct Dvrgerne i NanderS til fri P ra n ig a n g  
op og ned, hvilke Udcryk endog paa der tydcligste vi,

')  Stadfelbt Pag. 27.
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se, at Nanders da endnu ikke har havt andre Se il, 
stidc end Pramme, og at Bvrgerne cndnu ikke have 
tamkt paa Sciiads i Fjorden med stsrre Skibe. —  
linder de folgende Kongcr kaldcS Fjorden stedse Ran, 
dcrs Fjord i Diplomer og Bevilliugsbreve; men i 
Tingsvidner fra de Jurisdictioner, der cre paa den 
sondre Side af Fjorden, ncmlig Norse, Sonderhald 
Herreder, Estrup vg Essingbek Dirker, fra det Tids, 
rum, erkjendes denne Bcncrvnclse ikke, men Fjorden 
bcnavnes der cndnu Guden, og den störe Fjord, *) 
ligesom den Viig af Fjorden, som nu kaldes Sonder,
Dpb og gaacr ned imellcm Nvngsse vg Sonderhald 
Herreder indkil Allingaae, da og eudnu indkil 1656, 
kaldes Guddom - Fjord,**) Mauders var saaledes i dctte 
Tidsrum ligcsaa lidet som IyllandS ovrigc Drier, Mibe 
nndtagcn, erSted, der enten ssgres af Udlerndinge for 
Handelcns Skyld, cller stod i Handelsforbindelse med Ud, 
landet. Forsaavidt Fist, ifolge Scedekß Bcliggenhed ved 
den fisterige Guden, udgjorde Beboerues Hovcdner, 
ring, men ogsaa kun forsaavidt, var det et Fisterleie; 
men har forovrigk formeenklig sin Oprindclse derfra, at 
der var cn Borg , hvorom mere siden. >—  Som Fi, 
sterleic findes Stedet specielk omhandlet i en egen Af- 
deling om Fistcriet i Randcrs Fjord. ^  Ar Stedet 
enten som Fisterleie eller som Dorgerleic har havt no- 
gen storre Betydning, da det forste Gang ncrvnes t 
Historien, nemlig i Aarct 1036, eud lignende St<r, 
der i Almindclighed, er der ingcn Grund li l at anta,

') RigSretsdom 165ö med tilhorende Acter i StenaltS Archiv.
" )  Lbiv.



Om Op-
rindelscn 
til Nav. 
riet Rän

dere.

ge; thi at Insurgent-Haren standsede her, og imtdr 
lertid trak merc Mandstab kil sig, var en Folge af, 
at der ingen Dro vor over Gndcn, hvorfore Haren 
maarre standse for at samlc Skibc til Farten over 
S ü n d e r.* )  Hvad Slags Skibe bette var sees der- 
af, at Jarlen Asbjorn, som Hcrforer, forst drög o ver 
mcd nogle M a n d , hvorcsrcr den evrige H ar siden 
blcv fort over undcr Anforsel af Egvind Difta.**)

I  er TidSrum, da man finder sig forladc af alle 
historiste Data, som kunne rjcne til narmere OplyS- 
ui»g om et Stcds Vcstaffenhed og Tilstand, har Etyr 
mologicn af dcrs Navn en sarcgen Interesse, da De- 
navuclfcn sadvanlig hidrorcr fra der- ciendommclige 
Destaffenhcd, eller decs S tifte r, hvorfra man ka« 
drage Sluining lil dcts Oprindelse.

Neppe tristerer der flcre Conjeckurer om noget 
danfk StednavnS Etymologie end om Derrcö, uden'. 
at nogea af dem kan erkjendeS sikkcrc begründet. For- 
medclsi Stedets fordeelagrige Dcli'ggcnhed til Fistecie, 
og fornemmelig focmedclsi dcrs Laxeststcrie har man 
sundet Anledning til at udlede Navnec af Ränder, som 
skulle bekyde Rakkcr, hvori man hangte Fist til Tor- 
ring. Men foruden at det er aldcles ubcviist, at 
man saaledes har hangt Fist hen at rorres i fti Luft, 
saa behsvedeS derlil ikkc nogen saregen Anstalt, der 
ei engang vcd det langt storcc Sildcfistcric i Liimfjor- 
den har varet funden fornoden; men der künde stec, 
og er formodentlig steet her, som paa andre Stcder

') Knytliiige-Saga Cap. äl. — ") Jbid.
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t Landet, paa selve Huseue.*) Da berforuden Orbet 
„Rande" hverken i dct Danste ellcr noget dermed her 
fiagtet Sprog forekommer som Bencrvnclse paa en saar 
dan ellcr lignende Jndretning, saa vil bet skjsnnes, 
at denne Lonjeetur maae anseeS som aldeles »gründet.

En anden, hidledet fra Rende og Oos a: Mm» 
ding, finder jeg lige saa mislig, om end Rende igjen 
udlcdes af „rinnen" fiyde, hvortil Oprindelsen ssges 
i Dencevnelsen af Floderne Rhin og Rhone sä roo- 
äurn „üu v ilir  s ü u e r s t h i  hverken paa „Rende," 
brugt under Detydning afF lod , eller paa Oos under 
Betydning af „Munding" finde vi andet Exempel pan 
StederS Denavnelse i Danmark, undtagen forsaavidt 
Nogle have villet hidlede Endelsen Os i Aros, som 
AarhuuS vgsaa skrives i eeldre Doeumenker, derfra, 
hvilket dog ligesvm Endelsen OS i Nidaros, nu Trondr 
hjem, ikke syneS at vare tilstrakkeligt Hjemmel for 
den antagne Betydning. —  Del forekommer delte Ord 
i  tslandske Lexica og gamle Glvssaria under saadan 
Detydning; men der er bekjendt, at Forfatterne af 
bisse ssge Detydningen i de existerende Denavuelser, 
og argumcntere dcrfra; det er altsaa netop Endelserne 
i de anforte Stceder, der tjene dem tll Hjemmel for 
Leres Mening, hvoraf fslger, at denne ikke kan kje« 
ne til Hjemmel for den virkelige Betydning, naar de« 
ikke undcrststteS af andre Grunde, hvor iblandr de» 
vigti'gfie vilde v«re, om Ordet endnu forekom i saa«

') JmcdenK dette har verret under Pressen har Forfatteren seet 
saadan Fiffetorrings-Aiistalter i den nordlige Deel af Ben- 
syssel; men de kaldes «Hierl.«
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-an Detydning i lieget af de nyrdiste Sprog eller Pro- 
vincial-Dialecterne, hvilkec er mig ubekjendt. Derir 
Mod vifer Knyrlinge - Saga, ac en Aaes Munding 
kaldtes i det Iftc Aarhundrcde „Ende" saaledes bcnav- 
nes nemlig Sebber - Aaes Munding Soevarende. De
rivationen , svm er ndledek af Rand n: en Srrtmmel 
i ând, der vcd en Rende stal have v<rret adsiilc fra 
det Kvrige, findes i sig selv usandsynlig vg ikke un- 
derststtet af Localiceken. —  Ligesaalidet gives der Ny
gen saregc,, Grund for den ymede Mening, at Naw 
M  kund« have sin Ovrindelse af „Ran," som ym dens 
Pebyere blande Vikingerne stulde have ndmsrkct sig ved 
fardelcS Vyldsymhed« hvorkil der vistnvk hyrke megete 
yg, ym der har v<rret Tilf<rldek med Enkelre, neppe vtt 
have yarer det med^ebyecne af saMM« Sked, da Nvrdr 
hverne »den Undtagclfe vare et raak eg vildt Fylk, sag 
-ran yel med Fyie kan sige om dem samrii'ge:

„De ere gyde Folk, hvocvel M an ei kan nagte 
i ganile Dage de jo vare stemme Knagte,"

Det morer at läse hvorledcS Galthen, af hjertelig Im  
deresse for DyenS gode Navn og Nygte, harmer sig 
over denn« Gksning, med Tilfyiende, at Han ncrsten 
-Irres veh st anfore den. Da Galthen er dod, og 
der vel neppe vil varre nogen Anden, som vi> Harmes 
herover, hem<rrkcs det som et besynderligt Sammenr 
kraf med Hirn Eonjectur, st den varst ndffregne Vir 
fing rblandt Normannerne Heed Hasten, yg at der i Om- 
egnen af Randers fiNdes en saa stör Mangde afStedr 
Navne, der begynde med „Has" yg andre lignendo 
Hegpndclses,-Gkavelser« at det künde blive mere rinie« 
ligt, at deiine Viking, der stal have fnlgt Regnqr ?od<
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broks S»n Björn Jernside som M e n to r , har havt 
Hjem i Omegncn af Randers, hvor Hans Togfaller og 
Eft«>ko»iinerc knnne, ved at gi've Byer, Tvrpe og 
Gaarde Venavnelser ester Hain, Hane sogt at vedlige, 
holde Hans Mindc,*) Dcnne ved Galrhens pierelige 
Ambition focanlcdigede Digreesion kan maaskce mcd Hen« 
spn ril Skildringen, som Robert de Voce giver om 
Lenne Wiking, ikke vare aldeles paa urerre Sted, tis 
Hplysniirg vm det Vildrkrigcr-Liv, Nordbyen da fyrts,
Her udelukkcr al Eivilisation og Cultnr,

tzn nye Conjccrur ein Navners Oprindelse knnd« 
niaassee grnndes paa bet standinaviffc Ord „Nan" n: er 
Huus, som eiidnu finde- i den jydske DIalcct, hvori 
Het nu betpder et Hsnsehuus, ester Srangerne, hvyrr 
Paa Honsene sidde, hvoraf ransakar o>: ransage, anstille 
HuuseUndersogelse, hidrorer, llgesom det rimeligviis 
pgsaa er Stamorder ril Ordet „Ron," en ussel falber 
farbig Dygning. Berydningen vilde da blive „Husene," 
maaffee hidrorende derfra, at der da i Omegnen ikke 
fandtes andre Steder med sammcnhangende Huusrak«

') Ester Pedersenß Oversattelse lyder Robert WaceS Skildring 
af denne Wiking saaledes:

Hasten den sule Hovldsmand 
Ven arrlgste der tankes kan 
den voerste nogen L id  er fpd 
tilfoied' Werden qlskens Nod 
al Ondskab imod Lov og Rer 
al Helveds Udaad bandsat stet,
Wedrqg Forraderi og Wold 
udovede det lede Lrvld .
Hans S ind vgx suldt a f ondt Paasund 
En  Judas arg i Haanh og Mund.
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ker. SaaledeS antages Denavnelsen af Byen Husum 
ak vare bleven t il,  og eu lignende Etymologie er all« 
saa ikke «den Exempel. Men foruden at der mangler 
al anden fast Stvttepunct for denne Oprindelse af Rau
net, saa er det ogsaa vanskcligt at bringe Endclscn „S" 
i Forbindelse dermed; thi hvor ikke „N a s "  eller maa« 
skee „Oos" llgger til Grund for et StednavnS Slut« 
nings-Endelse, veed jcg ikke at der, nogle faa Tilfai« 
de undtagne, hos os findes Stedbenirvnelser, fluttebe 
med thi „S leS," som S les-v ig  kaldes iSagar 
«rne, hidrsrer fra Forkortelse ved de» stdste StavelseS 
Udeladelse.

2eg anseer derfor Nesenius's Hypothes, ifolge 
hvilken Stedet har sit Navn af Randelsborg, er S lo t, 
der maaskee er bygget eller af andre Grunde künde have 
fir Navn af en Rand eller Nandulph, som den rtme« 
ligste; thi foruden at det hos os har varet meget al« 
mindeligc, at Stader have deres Oprindelse fra Slot« 
tes eller Borges Anlag, og Navnet Rand efter We
del Simvnsens Bidnesbyrd *) Hörer hjcmme her i Old« 
tiden, ligesom det endnu findes i Nandboll s: Rands 
Doel, saa er det er gammelt Sagn , at der tat udem 
for Nanders, nemlig paa den uuvarcnde Hospitals-Kir« 
kegaard, har staaet et S lo t af bette Navn, hvllket 
Encomiasten Wolff **) anforer som aldeles vist, endog 
med Tilfotende, at det i Grevens Felde blev indtaget 
af Nidder Niels Zepsen, og derefter forstyrret og sde« 
lagt. Denne Wollffs historiste Beretning vil jeg lade

')  Adels- og Ridder-Historie 1. D. 1. H. S . 90. -  " )  Lneo- 
m iaa  Pag. 66.
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staae ved stt Berrd, da Han neppe kan anseeS som paa- 
Udelig Historiker: men vist er der, ar den paaviste 
Plads vifer kjendcligc Tcgn af en bctydclig Forhsining 
vcd Paafyldning, og at gamlc Folk endnn kunne crin- 
drc Spor af Grave paa vestre og sondre Side der« 
af, ligcsom der vgsaa er bckjcnde, at dcrfra er udgra- 
vcr bciydclige Qvantitcier af Muur- og Grundstecn. 
Z  meget hsi Grad bestyrkes dckte Sag» ved en for 
nylig begyndt Udgravning, hvorved der er funden en 
sra 3 l i l  6 Alcn dyb Grund, af flerc Lag störe Kam» 
pestccn, til en fiirkantet Vygning, i den serdvanligr 
Form af erldgamle S lots - Taarne mcd MunrsteenS 
E u lv , hvilkcn Bygning knn synes at have vceret 
en ubetydclig Deel af den samlede Bygning. Disse 
Rudera antager jeg af Grunde, som ved en anden 
Leilighed ville vordc anfsrte, for Levninger saavel af 
den erldste Borg Nandclsborg, som af det S lo t Wal- 
bcmar den 3die efcer Hdclerggclscn af dette, kort ef, 
ter. lvd opsore; hvortil formeenklig Rudera og fernem- 
melig Grunde» af det erldre er bleven anvendt. —  Ar 
diffe Rudera ikke kunne hidrsre fra Sct. JorgenS Ho
spital, äom us le x ro ro ru rn , som efcer Stadfeldks 
Beretning vgsaa har verret opfert i samme Egn, og 
allerede ffal have existeret i Aaret 1263, er indlysende 
af Grundens Dybde og Styrke. —  Det erldre Nam 
dclsborgs Anlerg anseer jeg som Oprindelse til DyenS 
Anlerg, hvor Nogle arbeidede for Vesertningen og Am 
dre sogte Destyttelse mvd Ovcrfald.

Forinden strcvne Lvve existerede have da Dcboerne 
ligcsom seine Vesertningen vcl verrct Borghovdingens

RanderS
antageS 
at have 
sin Be- 
»ceviielse 
fra Ran, 

dels- 
dorg.

StedetS
albste



Ylets-Til-
stand.

jvetkTil- 
stand i 
Ute lil 
Mitte» 

«fdetI2te 
Aarhun? 
-rede.

Defalinger undergivne, og siden har rimeligviiS Vitherr 
lagsrettcn verrct den gjeldende Lov, hvorved altsaa Ber 
hoerne allcrcde da i Henseende til den vffentligc Fred og 
Orden imcllem hinandcn indbyrdcs have vcrret undragne 
fra den almmdclige Zuri-diction i Stsvring Zerred, 
hvorunder de cllers henhsrte, hvilket Fvrhold anrageS 
at have vcdvaret »den Z»dsir<rnkning indtil Kong Wal
demar den Istes T id , nemlig til Aarct 1157- —  Zmid- 
lertid hqvde Christcndvmmcn, irrigen undersrortet af 
Konzerne, faaer Fremgang, og om ikke medfsrt Cultur 
vg Religiositet, dyg standset der vilde Krkgerliv, og 
svm Folge deraf henledct Bebocrnes Virksomhed til 
Beskjaftigelse, som Localiteten frembod Leilkghed til. 
Stehet med Omegn paa den nordre Side af Fjorden 
var „Konninglef" 2 : Köngen- Eiendom, Domaine, 
isolge Waldemar den Aden- Jyrdcbog.*) Da Kon
zerne paa den Tid sadvanlig ssifredc Ophold, feiler det 
ikke, at de ogsaa öftere have opholdt sig paa bette 
Sted , som deres private Eiendom, hvorfra det formo- 
dentlig hidrorcr, at der under Kong Sven» Estrirhsen 
er präget Monter her, «den at der har varct nvget 
stadigt Msnrsted, hvorfore denne Omstcrndighed kun 
er lidet tjcnlig til Argumentation for Stcdets stsrre 
Detydcnhed i den T id , end ethvert andet StedS, 
hvor der var en kongel. Borg. >—  Nagtet Kirkers og 
KlostereS Anlaeg og FvlkemangdenS derved anledigede 
Forogelse maatte aabne mange nye Ncrringsveie, kün
de dog det HaandvoerkS-Arbeide, svm fordrede nogen 
saregen Kunstfrrdighed, ikke vcrre Gjenstand for Der

—  12 —

) Leript. rer, Dan. lorn. 7. Pag, 507 re .̂
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boernes Destjcrftigelse, der vare aldeles ukyndige deck» 
Ligesom der er bekjendt, at Knud den Heilige og Knud 
Lavard indkaldte fremnicde Haandvcrrkere i Landet, sa» 
er det namrligt, at der til Kirkcrnes og Klosternes 
Dvgniiiger og deres Udziringcr maatte brugeS fremnm 
de Haandvtrrkere her. I  Aaret 1040 angiveS den 
forste Kirke at v«ce opfert ved Hj«lp af Engelste. For 
Nigkighedcn heraf havcs ingen andcn Hjeinmel, end 
WolffS Bererning i Lacom ion (Pg. 65); men vm sa» 
er, da Inder det sig megec vel forklare »den deraf ak 
Maatte uddrage, at Stedet allerede da har voerer ssgk 
som Handclsstad af de Engelste. Det er ncmlig Hi
storist bckjcndt, at der allerede t det 6te Llarhundrede 
ankom Missivnairer fra Irland til Tydstland, for at 
udbrede den christelige Religion. *) I  Slurningcn af 
det 7üe Aarhundrcde blev Englcrnderen Sct. Willibrod 
sendt til Friscrne og de Danste i saadan Hcnsigt; men 
som Alcuin berettter, fandt de engelske Missionaicer de 
Danste saa haardhjertedc, at hine kom tilbage uden at 
have udrektcc Noget. Kong Frode, som beherstede 
Norchumberland, hvorfra Han blev fordrevcn af Kong 
Arhelsteen, vendce tilbage til Iylland i Midten af det 
lOde Zlarhundrede, gjcnopreiste Kirker i Ribe og Slesr 
vig, og byggede en ny i Aarhuus. Der er ligeledeS 
Historist.bekjcndt, at under Engellands Forening med 
Danmark i der U te  Aarhuiidrede, (det TidSrum, hvork 
hün Kirke stal vare byggct) engclste Geistlige bleve 
afscndte til Danmark i samme Hcnsigt. Saaledes lod 
Kong Knud den Store i Aarer 4021 ved den canterr

') PhisterS Geschichtr-der Leutsche», 1. LH.
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bursse Erkebiffop Aetclnoth mange Engellamder vle til 
Priester, som «freiste til Danmark med mange Tvlke, 
som i Klrkcrne ovcrsatte Pradikenerne for Tilhorcrne 
pa« Danst. *) Hvad var da vcl rimeligcre, end ar de 
medbragte bygnmgskylidige Haandvrrkere, som ikke exir 
stercde her, rller at bei Commission fr« den pavclige 
Curie gjorde Forffud af de fornodne Udgivter, som de 
sättige Deboere umuügen künde udrcde, som siden lin
der fast Afgivt af Pederspenge og for Zudulgcntscr hun- 
dredefoid vendte tilbage til den pavciige Curie.**) — Nu 
fremstaaer den cne Kirke med Kloster efter det ander. 
Frue Kloster er formodentligk bpgget vcd samme Tid 
som den foranfsrte Kirke, der formcnes ak haue vcrrct 
indvicr Sec. Maria til 2Ere, vg at havc verret en Sog- 
ne-Kirke, da Frue Sogn ofce forckommer indril det 
I6de Zlarhundrede i Documenter. ***) Frue Kloster 
findcs navnt 1170. Disse Bi)gninger med tilhorende 
Kirkegaard udgjorde det Qvartecr sra Torvestradet paa 
den nordre, Snarrcgade paa den vestrc indtii Ve l
den ned mod Hovmeden, som begrcrndsede dem paa den 
sondre Side. A f Klosterbygningen er endnu Lcvninr

' )  Gebhardt Geschichte von Dännemark, 1. lLH. S . 405. Iste 
Sagabrudstykke af Ras» S . 365.

" )  Knud den Stores Kanister og Skn'ftefader W ilhelm, som 
var en Englocnder, blev Blskop i Noeskilde 1044, og var 
den, som foranledigebe den majestottiffe Domkirke opfert 
sammestcds.
Stadfcldt Pag. 44. Daugaard om de danffe KlostrePag. 3S2. 
(Da udforlig Underretning om Kirkerne og Klostrene findes 
hoS de forannlrvnte Forfattcre, saa forbigaaeS de i Lenne 
Weskrivelse, undtagen forsaavidt der maatte gives speciel 
Auledning t il nogen Bemarkuing.)



ger i Gaarden No. 606, hvts Dygningsmaade umksr 
kjendeligcn viser, at den hsrer ril de aldste af der» 
Slags k Danmark. Kirken blev med kongelig Tillar 
delfe ncdbrudt 1529.

Fra Midten af der U te  indtil MIdtcn af det 12te 
Aarhundrede haves aldcles ingen videre Kundstab vm 
Randers og hvad der künde have scrregcn Zndfly« 
delse paa Scedet, undragen at Esscnbek Kloster an« 
lcrggcs i VycnS Omegn, hvorved Dyen maastee kan 
have faaec nogen Naring, cndstjondt det vel kun har 
indvirkct ubckydcligt derpaa, da man paa Landet vel 
omtrcnt maatte kunne finde lige saa dpgtigc Folk til 
Haandvarksarbeide som den Tid i Randers, og de uden« 
landste Artikler, som Klostcrct maatte bchove, vel neppe 
endnu künde faaes ved bosatte Folk i Randers, som neppe 
kunne antages at have havt den derril fornodne Han' 
dels-Zndsigt og Forbindelse, hvortil endnu kom, at 
der neppe den Gang har existeret nogen landvarts Sam« 
frrsel med Randers fra den ssndre Si'de af Fjorden, 
deelS fordi den lavcre Deel af Landet, neben for Bakr 
kerne, hvilke .fidste i «ldre Tiber have begrandset
Aaen, var et ubcfarligt Ufore, og beeis fornemmc« 
lig fordi der da efcer al Nimelkghed ikke har existeret 
nogen Broe over Guben. Stadfeldt*) er vel af anden 
Mening, .og argumcntcrcr fra DroenS Tilvarelse 
deraf, at Waldemar den Iste i A a re t llZ ?  retireredo 
for Svend Grathe igjennem Randers og brod Droen 
af, hvorved Han forhindrede videre Forfolgning —  
men af Knytlinge Sagas Deretning herom **) saale«
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')  Pag. 44. —  " )  Cap. 117.
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Den Bro, 
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kolbes 
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WoUe- 
dak.

des lydende: „Kong Waldemar ventede paa sit Tog 
tmod Svcnd Grathe paa sine Tropper t RanderS. 
Denne laae imtdlertid «Viborg. Paa Touren til Ran» 
dcrS, hvor Han rankte at tage Waldemar til Fange, 
laae Han i Kvrnlng (nu Qvorning) om Natten. As- 
bjorn Snare reed til Kong Waldemar og biretked« 
Ham, at Svend laae ved Korning —  Kong Walde
mar drog da ovrr Nandersbrve og vilde da cndnu !kkt 
indlade sig i S la g , men da Kong Svend kom til 
RanderS, havde Kong Waldemar ladet Brocn afkasts 
og Han künde da ikke komme over A aen ." Dettt 
viscr, at Kong Svends Anmarsch mod Nandcrs stete 
ad Adclveicn fra Diborg dcrtil. Ved Hornbck flod 
da Nor - Aaen, som nu kaldcs Oust - Mollcbek, ud r 
Enden og gjorde Skjel for RanderS Eiendvmme eller 
Gcbect. Da Kong Waldemar havde sogt RanderS 
sor der at drage fiece Tropper til sig, hvor Han i 
Borgen Nandcleborg künde forsvare sig imod et An- 
greb, saa er det ikke rimeligt at Han stulde forlade 
dette Sted. Det bliver «folge heraf en til Bished 
grandscnde Sandchnlighed, at det har varet Broctt 
over Nsraae, som blcv afbrudt, hvilket vinder megen 
Schrke derved, at Guden ved RanderS i de forudgaaede 
51 og 53de Capirler kaldcs „S u n d e t ,"  ligesomOver- 
farts - Stederne over Liimfjorden og Manager Fjord 
endnu kaldes Sunde.

E t saa stört og vansteligk Anlag, som Broerne 
over Gudcn ved Nandcrs, af hvilke den längste indr 
tager en Strakning af henvcd 200 Alen, oversteeg vist 
nvk den Tids Kyndighed og Hjalpemidler. Forst efter



at jydste Lov havde bestcmt, hvorledes der stulde 
fokholdcs Med Anlcrg af V roer, der tilveiebragde Lvm- 
Munication imellem flrre Herreder, synes SenderbroeS 
Anlerg at knnne vcrre udferk, og forsaaeidt ikke Doc
ket Baden maatte knnne hjemle st» Vercrning, at 
Niels Ebbcsv» ved Overfaldec paa Grev Geert passe- 
rede Sondert» oe eller Nandersbroe oeer Gudrn, er jeg 
tilboielig til ac anrage, at de» ferst er anlagk linder 
Waldemar den 4de, sem ved de seart Paalerg vg Ar- 
beider, Han paalagde de Zydsse Bender, foranledigedt 
disseS Znsurrettion. A t denne Communications - Broe 
oeer Enden da var til sees af et Laascbrrv af 1351*) 
saaledes lydende;

Maläemarus Der gratia Danorum 8clavo- 
rumc^uv rsx» oinnibus prsesens scriptum cernen- 
tibus salutem in Domino rempiternam. Idlo- 
verint universi, yuoä nos exliibitori pressnti- 
um liernarät li'oss  ̂ viilam in HanärUs (bona 
t̂ use äicuntur ^ieZartli) juxta pvntem kanäsrs 
Lro sita sitri per Oostectiinum Dacron placito 
rontata, et per huatuor Üteras nostras leßaliter 
säjuäicata, in Quorum etiam cvrporalem xosser- 
Sionem per äircretos est intrväuctus scijuäicamug 

perpetus pvrsiäsnäa. Dac cis causa Perpetuum 
Silentium imponentss, aäiiikentes, nee^uis ss 
üs stictis bonis sine ipsius voluntats et consen- 
su alicjualiter intromittat. Datum IlanäruS 
nostro sula si°ilio i^nno i Z g l ,  teste k^icolao 
lenson äe Liiäebeck, lustitiariv nostro.

')  A f Geheime-Archivet.
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tZdeAar-
hunvrede.

De flcre forffjellige NetSforhold, som maatte nd- 
springe cif det tiltagcnde Folketal vg forffjellige nye Ncrr 
ringsveie, og Nsdvendighcdcn af Midier til Opcethol- 
delse cif Sikkerhed og Orden iblandt den endnu rcxie 
vg vilde Hob, som nu i storre Masse levcde sammen 
t engere Forbindclse; de Vekostninger, der fo'rdrcdes 
til falleds Foranfralkningcr for Samfnndet og Vcdlige- 
holdclse af de allerede trufne, maatte foranlcdige en 
fra HerrcdctS almindclige Bcstyrelse adffilt scrrcgc» Or
ganisation og Administration for Samfnndet. —  De 
almindclige Love indcholdc Zntet om de Detingclser, 
under hvilke et Samfnnd saalcdes knnde constitnere sig; 
men Zydffe Lov fynes cndog mcd Vacrfomhcd at nndr 
gaae Berorclse af hvad der kan angaae Kjsbstcrdliv og 
Administration af dcts Anliggender. Saavel Forfatr 
ningen som Bestnrclscn nddanncde sig ifolge hcraf, *) 
med Kongernes stilticnde Samtykkc, efter Vedtcrgt, 
ved Commnnal-Dcsiutninger, xlacitu, hvorved man i 
de nye opstaaende Commnner jcvnligen folgte, hvad 
der i allcredc ordnede Kjobstcrder var af Borgemester, 
Raad og mcnig Mand bestemt og af Konzerne sanctio- 
neret, hvorved der dannedcS en ncrsten ensformig 
Kjobstcrd.-Lvvgivning. De saaledes af Kongerne fanc- 
tionerede Communal - Vedtcegter bencrvntes S t a d s -  
r e t r e r  og derved crkjendtes de paagjeldende Stedcr 
for Kj obs t c rder ,  clvitntes. Den gamle SleSvigffe 
Skadsret benyttcdes saalcdes af Horsens og Ebeltoft,

—  18

') Schlegel ein de gamle Danskes RetSscrdvaner og Autonomie 
i  det kongl. danffe Aidenflaberaes Selskabs Afhandl. 3 D ., 
Pag. 59.



rfter Kvfod AncherS Mening*) allerede i bet 13de 
Aarhundrede, hväkct rimeligviis har ogsaa varet Til- 
feeldct i RandcrS som i andre Zydste Coinmuner af 
samme Vc>7affcnhed. Om Mlinici'pal < Organist» je
nen i Nanders forckommcr intet Doenment, ei cngang 
nogen Noricc foeend i Aarcc 1311, da Kong Erik 
Mcnved udgav er Denaadningebrcv ä. ä. 22de MarkS 
saalcdes lydcndc: **)

Lricur Del Aratia Dsnorum Lcl-tVorumc^ue 
Kex, omnikus pre-sens scriptum cernenti6ur ra- 
lutem in Domino sempiternam. ^nti^ua äecro- 
vit auctoritar, nt ea, ĉ ues azuntur solem^nitsr, 
ne cum la^su temporir labantur, scri^turss tee- 
etimonio perliennentur. Inäs est, huoä con- 
rtare volumus universir xrerentibur et kuturir, 
e^uoä nos attenäenter obre^uia et servicia äilec- 
torum nodis Villanorum äs Ranärur, nodis et 

nostrir^^ntecessoribur see^iur exiiibita et siäiliter 
imAensa, volumus, ut i îsi omnibus Itbertati- 

7>ur, immunitatilius et juridus potirsimum 
ßauäesnt, recunäuM <̂ uoä tempcerilms WLläe- 
mari UeZis m e l i u r  gauäers solsdant, et utt 
l i b e r i u r  consveverunt, viäeücet, e ûoä inkra 
termino« Villes corunäem , iä est W ib o is-xa ll  
äiligentsr coerceatur äs liomiciäio» äe Irssions 
cum cutello trusili kacta, äe mutilatione mem- 
Iirorum, äs in justa s^oliacione, äsviolatione eU- 
cumc^us ^ersonss inrerenäa äe violenta äomorum 
kractione. 8uj)er ^uibur et alür ceterir Itu-
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Aaret
1311.

jusmorll omnibus potissimum inöulgemus 1!- 
kertatsm, Ita pro omni violsntia per
^usmeuni^us extrsneum facta i n k r a  ci  v i t a 
l e m  eiusäsm villse, pro qua okkenäsns per vs- 
reäisos legaliter convictus kuerit, vsl etiam ss 
reum in placito recognoverit, eiäeui Villss 
in 40 inarclns Densriorum äebet sactislieri, 
sicut nokis ultra iä ,  <̂ uocl a legikus est statu, 
tum. —  Vvlentss etiam, ĉ uoll vcto Vereäici, 
secunäum antii^uam esusclem Villee consuetu- 
äinem ltakeantur; nec litters in^uisitionis su
per facto clictorum Vereclicorum 6ari ssu pro- 
curari rlebesnt simpliciter a rssiäontilaus extra 
eanäem Vi l l am,  nisi Villaoorum ibiilem cum 
ipsis super ipsorum Versäicorum juramsntum 
testimonium ltabeatur Dncls per gratiam no- 
stram clistrictius inlailiemus, ne ĉ uis ^ävoca- 
torum nvstrorum, corunävm Officialium, seu 
^uis^uam alius, eujos cun^ue sit conäitionis, 
ipsos Villanos contra presentes gratiss silai a 

nolais inclultas impecliat in alic^uo vel mols- 
stars prssumat, prout inäignationsm nostram 
et ultionem regiam clnxsrit evitanäam. Da
tum VViksrgis ^nno Domini IVlLLO unäecimo 
keria secun6a proxima post Dominicam meäis 
^uaelragssims in prssentia nostra.

Deere Privilegium er, ifolge ders Udtrpk, kuir 
cn StadfcrstelseS - Ack af de Ncttighcdcr, som Dyen 
allercde tidligcre, nemüg under Kong Waldemar Hem
de udovct, ligcsom og af de Degunstigelscr, som uns

—  20 —
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der kenne Konge vare den tilstaaede, »den at nogen 
skrivtlig Act dcrom har rarer udfardigct. Dckke Do- 
cument, der er der forste, som hjcmler Dyen nogen 
saregen Jurisdiction, er folgclig af hsieste Interesse 
for dens Nets-Historie, og forcner dcrmcd rillige In? 
kercssc for Mnnicipal - NetS Historien i Almindelighcd, 
hrorfore der fortjencr paa der noicste at gjennemgqaeS.
Der vifer, at Dyen allerede under Kong Waldemar 
har udover de omhandledc Nettighedcr og nydr de Der 
gunstigelser, som nu stadfastes. Den Rerrighed, fom 
i  dctte Stadfastelsesbrers Iste Afdeling forncmmclig 
udhavcs, er Jurisdictionen i Säger angaacnde Drab,
Saar med Daggert, Lemmers Afhng, Ran, pcrsonr 
ligt Bo l d , vvldsomr HuSbrud og deSlige, som soroveS 
inden Fredskorsct rllcr JurisdiccionS Market (vvilools- 
xa li, civitas villso) endog imod UdcnbycS, som 
deri haue gjort sig ssyidige, samt at der efter ByenS 
gamlc Wcdtagt skulle rare 8 Sandemcrnd (til Säger- 
nes Uuderfogelse og Paakjendclse). —  Dyen har saar 
ledcs alt i Kong Waldemars Tid havt Jurisdiction i 
visse criminelle Säger, og fvrsaavidt rarer undcaget 
sra Herreds-Jurisdictionen. For noiere at bestcmme 
Tiden, bliver dct at afgjore, hvilken af de 2bc Wal- 
demarer, som til den Tid havde regieret, der saaledes 
har tilstaaet Stedet saadan Begunstigelse og Di)frith.
Dct er bekjendt, at Kongernes pcrsonlige Ophold, sorr 
ncmmelig naar det varcde i längere Tid og under Omr

') See Gaup über deutsche Stättegründung, Stadtverfassung 
und Weichbild. Hullmann Geschichte des Ursprungs der 
Stände, Z.öl).



standigheder, hvor Zndvaanerne kunne have Leillghed 
tll ar vife scrrdeleS Hengivcnhed og Opoffeelse, benykt« 
de! cil at erhvervc aktraacde Degunstigelscr. —  Z  saa- 
dannc Forhyld havdc Bycn ikke Leilighed at komme tkl 
Kong Waldemar den 2den; men Waldemar den Ist« 
flygtede, som bekjcndt, fra RoeSkildc kil Zylland, 
hvor Han, som foranfsrt, vpholdt sig i Nanders i 
Aaret 1157, for at samle cn Herr mod Svend Gra- 
the, der cndog marschcrede iniod Nanders for at krasse 
sin Mobstander. —  Köngen, som künde vente sig am 
grebct i selve NanderS eller tilhsrende Borg, maatte 
det i hoi Grad intcressere, at var« forvisset vm De- 
boernes Hengivcnhed, «g det er altsaa rimeligt, at 
ha», for enten at forsikkre sig deres Undersiottelse, 
eller for at belonne deres Tjeneste og Opvffrelser, har 
tilstaaer dem disse Rettigheder: hvormed Udtrykkene i 
ConfirmakionSr Acten „vos gttenäenter o b r e ^ u i »  
et r e r v i e r a  nodis et n o s t r i s  ^ n t s e s i s o '  

r i d u s  seexins ex kikrta et ficlolites imxonra" 
nsiagtigen stemme. A t denne Kong Waldemar sidcn 
alter vpholdt sig paa dette Koniingles og der med En  
ling Skakke undcrhandlcde om sine og Kong Magnus'ü 
gjensidige Anliggendcr, hentnder ogsaa paa ak denne Kon- 
ge serrdelcS i'nteresscrede sig for Stedet.*) Aarct 1157 
sormenes dersor at maatte ansattes som det, hvori 
Nanders vcl ikke fik sit Gebect aiiviist, thi vi have fon 
hen seet, at Broen vvcr Noraa allcrcde da som »n 
gjorde Skjcllet mod Vyens vestre S idc, me» hiev af 
Köngen santti'vnerct med Dyfrith.

')  A . Hvidtfeldts K r. Iste D ., S .  1VÜ.
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Dette Privilegium, i Forbindclsc med et forudgaact 
Denaadningsbrcv af sammc Kouge fra ?laret 1302, gi- 
vcr os bcsremt Opli-sm'ng om DyenS Standpunkt i 
Stakssorholdet. Dette lyder saalcdes:

Orions Lc. I^overitis clilsctos villanos nostros 
in  kanärus, pro Solutions t lie lo n ii nobis äe- 
bita, ^uocunc^us nkra isZnun i nostrurn curu 
insrcirnoniis suis venire conti^srit, prater nun- 
üioas nostrss Llranör, äones a l i a r u m  v i l l a -  
r u m  k o r e n s i u m  rsZni nostri previlsA ia su
per liujusmoäi libsrtatibus revocare äuxs- 
riinus, huittos äeinittimus per presentes et 
xsnitus absolutes. —  V i see nemlig, at den her er- 
kjendeS for en v illa  korsnsis n: en Dye, der har 
Tvrv eller Markcd, ligcsom dcraf ogsaa sces, at benS 
Zndvaanere sogte Markcder med Barer; men vi see 
dcraf tillige, at den ikke var S t a d  i legal Detyd- 
ning: civitas.

Kolderup-Nosenvinge yttrer, at Udtrykkene sivi- 
tss og v illa  brugcs iflcrng i de erldre Privilegier 
og Stadsrettcr, men vm Nigtigheden hcraf har jeg 
ikke kunnet ovcrbevises, thi naar jeg undtager P r iv i
legium for Malmoe af Kong Waldemar, hvori Dcbor 
ne kaldcs cives, har jeg ved at jevnfsre Udtrykkcne 
i  de lvtinske Texter a f S t a d s r  et ter  ne med Tex- 
terne i samme Sprog a f  P r i v i l e g  i crne for de 
Steder, som ikke spcciclt vare benaadedc med Stads
ter, bcsundct, at cnduu kun de med Stadsret der 
naadede Steder kaldcs oivitates cg Zndvaanerne c i- 
ves, hvorimod de Byer, som kun vare benaadedc
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mcd Privilegier kaldes villss og Zndvaanerne dcraf 
viUuni. Da Baden regner Malmse iblandt de Dyer, 
der hayde Stadsret, hvllkec svrovrigt er mig ubckjendt, 
saa gjor egsaa dcnne Bye,  hvis Badens Vrlking er 
gründet, ingcn Undtagelfe fra den af mig anfprre Forr 
stjel i hjne legale Benavnclser. L iv itas kaldccS qlcsaa 
sormeenrlig kun den Kjebing, (vUI» kureniis,) hpis 
kommunal-xlacN» nndcr Navn af Stadsret var sänke 
tisneret af Langen. Derimod hjemledes der neppe prü 
bisse forffjellige Udtryk forffjellige stacsborgcrlige Rete 
tigheder, hvilke endnu udovedes af Undcrsaatcerne 
iflceng, forsaavidt den rgenllige Kjsbstckdiurring am 
ga-icr,*)

Det ovenanfsrte Benaadningsbrev af 4LOL der 
grundcr tillige en Toldfrihed, men hvvrvidt kenne Der 
gunstigclse har strakt sig er tvivlsomt, Det frigiver 
nemlig DyenS Zudvaanere for To>d, hvor de end i 
Niger mvnnc komme med deres Varer, undragcn i 
Skansr Marked. Udtrykkenc synes saalcdcs kun at 
hentyde paa Told, som krsvedes af Varcrne paa de 
Sreder, hvor de henforres kil Marked, men ikke 
paa en almindelig Toldfrihed paa Hjemstedct, hvilkcn 
Frihed i Waldemar Istes Stadsret for Aalborg forklar 
res vcd Dund-Gj c l d,  Torve-Hrting eg al andm 
To>d og Tyngsel.**) I  Christvoher af Bayerns Prir 
vilcgicr for Nibvrg***) anfpres Frihed fo r  ak To l d  
vg Bongjcld og Torfprring, mcd Tilfpicndc, ac den

')  Lelderiip-Roseiivingek RctShistorie §. 62,
Gainle Gaardsrettcr og Stadsretter af Kvlderup-Rosenpiiu 
ge. Pag. 279. -  - )  Ib id. Pag. 269.
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tilstaaes Jndvaancrnc af den Aarsag, at de ikke have 
Scilads til deres Vye.

Dcrimod hjemler HaderSlcv Stadsret *) af 1292 
Cap. 4 tillige udtrykkclig Toldfrihcd paa sclvc Hjemstedet, 
hvvrimod de umiddelbar derpaa folgende Cap. 5 og 6 
bestimme Tvldens Belob for fvrffjellige Varer. —
Skulde dcnne blot erlcrgges af Udlcrndinge eller Uden- 
bycs, da vilde Elnston af Destemmelsen vist vsre 
mindgaaelige, da det vcl ikke vilde have v«rct van- 
skeligt at saae cn Byemand ril at angive Barcrne som 
sme. —  A t der tidligcre er betalt Told af Handels- 
varer i Danmark, er udenfor al T v iv l, men efccr- 
haanden erhvervede Kjobstaderne Frihed for kenne 2lf- 
gifc, som Sternderne ogsaa bctingede stg ved Kong 
Christopher den 2dcnS Haandfastning, og vmsider 
blev den ved Kong Christovhers afBayern almindclige 
Stadsret tilstaaet alle Vorgere, undtagen naar de 
sogte Skanor og andre Fi>?erleier, hvor de i cn viS 
Tid om Zlarct skulde crlaggc ^old.**^) Ved Denaad- 
ningsbrevct af 1302 antages SkedetS Zndvaanere der- 
for kun at have havt Frihed for Toldafgivc af Barer, 
hvormed de sogte Markcdcr. Foruden den Skyld- 
stktning, hvorcfcer Udgiftcrne og Prerstationerne til 
Skaten repartcredes, som i Waldemars Zordcbog, ****) 
anstrttetz til 25 puri et ^ro exxe3itione rolrr- 
lioo is  2 0  xuri, for Nandcrs, ftulde der ifolge

')  GamlcGaardsr. og Stadsr. afKolder.-Rvsenv., Pag. 471.
" )  DanmarkSÄammervcrseii afMandix, Pag. 212.

' " )  Cap. 56.
Lar ix t. rer. äau. 7de B - ,  Pag, 519 og 543.



Drsted i 
Rougsoe 
Herred 

som Kjo- 
bing.

fammt Anserttelse udredes 160 äenar af Dyen; 
hvilken Anserrning i Samincnligning ined Ansertningen 
for Nike, Aalborg, Odense, viscr at RandcrS stod 
langt under den forste og noget under de tvende an
dre. —  Ligesom hcraf sccs, at Stcdct var .serrskilt 
ansat kil Afgift til Skaten, og at der allcrede var 
indfort en vis Orden i Bestyrclsen af KronenS Zndr 
tergter, saa har jeg forovrigt ikke kunnet finde Noget, 
der künde give Oplysning om Udglfterne til State» 
vg Conimnnen for dettc hele Tidsrnm, nndtagcn at 
der nervnes Zordffyld og Huuspengc, som erlagte til 
Kicker vg andet offcntligt Brug.

Forudcn den Hindring, som Fjordens forommeldte 
Tilstand lagde i Veien for Sochandcl fra Randcrs, har 
det, som af fildigere Destemmelscr erfarcs, der i sin 
Tid ville vorde anforte, ogsaa verrct den til Skade, 
at der vare flcre andre Havne r Fjorden, som bcnytr 
tedes som Losser og Ladcpladse, hvoriblandt fornemr 
mclig maac bemcrrkes Dyen Ärsted i Rougsoe Herred.

Det er et almindcligt S agn . at der i erldre Ti- 
der äe kacw har verrec en Kjobing, og hvad der i 
hoi Grad bcstyrker dctte Sagn, ja formeenklig cndog 
hervor det over al TvivI, er dcns regulaire Anlag 
og Jnddeling i Gadcr og Strecker, af hvilke sidste 
det ene kaldcs To l dbodgyden,  hvor der cstcr eensr 
stemmigt Sagn ffal have verret Toldbod. Stcdct der 
staaer nemlig af 2 mcget lange Gadcr, kalbet störe 
vg kille Gabe, hvorimcllem der lobe 4 paralclle Stree- 
der. Da der i erldre Tider har gaact en Arm af 
Randcrs Fjord, som im er tilgroet, til bcmcldteDye,
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saa har der, nagtet dct ikke skjsnneS, at Seilsfar« 
toler »ogensinde havc knimct gaae ind N'l Dgen, lig« 
gct gansse belciligt til den ubet«)delige Soehandel, som 
da kan have sundct Sted. Den findcS imidlcrtid in« 
gensieds at have vcrrct sanctionerct som Kjobing (v illa  
koreneis) og har aldrig vcrrct cximcrct fra Landjurlsr 
dictioncn, hvorimod den i de aldste Documcncer fra 
dct IZde 7larh>:ndrede benavnes som Laiidsbye. —  Med 
speciclt Hensyn til, at der i hiin Tid i'ngen landvcrrtS 
Commnnlcatlon fandc Sted mcd NanderS fra den son« 
dre Side af Fjorden, formcdclst Mangel af Droe, var 
Stedets Deliggenhed for Ssehandclcn saameget mere 
sordelagtig for Landdistrictck sondcn for NanderS ind« 
til Grenaae, hvor Fyrsterne af Bninsvig *) allerede i

')  Gavebrev afFvrsterne Albrecht og HanS af Brnnsvig t ilG rev  
Albcecht af Eberstein iGammel-Estrup Archiv No. 204, med 
kgl. Stadfcrstelsesbrev af 1270. Foranncrviite Eiendomme va- 
re overbragne Albert Albcrtsen(Fyrste afEbcrstein) mcd B ir ,  
keret. Da den dcrom af Kong Christophe«: den 2ben i 2laret 
1320 udscrrtigcde Stadfcrstelscs - Act har Interesse for de» 
danske Retshisiorie. og bette Dokument, der i Original opbe, 
vares i Gaminel-Estrups Archiv, saavidt mlg bekjendt, ikke 
er offentliggjort, saa har jeg troet at bürde indfore det her« 
cndstjondt bet ikke angaaer Räubers, som ellers kun er Gjen, 
stand for deniie FrcinstiUing.

. Bemeldte Docmnent lyder saaledes: „OOristopAorim  
üei xr-ltia  Donorum  Loiavorum guc rcxom n ibus pre- 
rens scriptum  corncntiOus sn iutcm  in  Dom ino roin- 
piternam . — K o rc r in t  un ive rs i, «xuoil nos exIiiO ito ri 
prosvntium  Doin ino A lb e rto  ^ ld e rt i i i l i o , stilccto 
cnnsonAuineo nnstro in  poclria L lir is to rp , le^os, ^uso 
ü ic r in tu r 0 )  rvrIc MI ou Air cum omnidus juriOus et 
lidertatiOu?, gnss ot «luas xroestioti D om in i ^ Ibvrti vt
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bet 13de Aarhnndrcde havde Destddelser, kg hvor 
foruden Esscnbeck Kloster med sine betydelige Eiendem« 
me ogsaa fandtes Godscrne Estrup, Hevringhvlm, 
Stenholt m. st. Ncermere vcd Nandcrs Fjord li'gger 
rn lille Dye,  kaldec Bode, af hvis Navn man har 
villet uddrage, at der har vcerec Oplags- og Ud<algs« 
steder eller Bvdcr, fra Hrstcd, ellcr Losse- og Ladested 
for bemeldte Kjobing. Men af Vcbvcrne i Omcgnen 
har jcg crfarct, at bemeldte Bode har varet en Holm, 
hvorpaa man trat Baadcne op, og at den dcraf har 
faaek sit Navn. Ogsaa af Navnct Hollandsbcrg, ber 
liggende vcd Nandcrs Fjord, har man villec argu« 
mcnrere for Hollandst Fart paa Fjorden i aldrc Tider, 
Men ligesom det Urimelige i stige Slutningcr kidligere 
er viist, saa er derre Stednavns virkclige Etymologie 
mcgct let. Det strives i de Lldste Docnmenkcr Hol« 
tensbcrg. —  Da Stcdet liggcr paa cn Dakke ellcr

sui sn tseeslores t e n ip e r i l iu s  p r e ^ e n it o r u m  no- 
s t r o r u r n  rnelius etgus l i l ie r iu r  äinosce Iientur iilt- 
liuisse, eonccäirnus et per presentes e  o  n l i  r nm in  U S .  

In liidem us ä is tr iv te , ne guis aävocstn, uni nostroruni 
scu guis^usin s iiu s  cujus cunc^ue caniHtionis «ut stu- 
tus existet, ipsuni Den,inun i ^Ibertuni contra Iisno 
l ik e r ts t is  A ra tisn i auäeat, inolestare, prout inä igna- 
tiouen i nostrani et u lt ione in  rexiain iiu xe r it ev itsn- 
äsm. In cujus re i testiinon iu iu  siAÜIun i nostru in 
presentilius est appensuin. Datum  5lc)'eisliöör. ^n- 
rio D om in i m ille s im o  cjc seentesimo vicesimo in  v i- 
ß i l ia  deati La rt lio lom ss i npostoli in  presvntia no- 
xtra ."— Dette Dokument tjcncr saalcdes til Sterke for We
del Simonscns Hrpothes, at Adele» alleredc for det l4dc Aar- 
hundrede har som Grundeier havt priviiigccet Jurisdiction.
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D je rg , vg dcrkil er bctudcligc Eugffrskninger som abr 
sfillc det fra dcn modsattc Hoide, kaldcr Sreen.-Holt, 
saa ffjomics, at Navnct tilkjcndcgiver Holt-EngSr 
Dicrg 2: Bakken vcd StccnholtS Enge.

V i have forhen scet, hvorlcdes Vycn havde faaet 
udtrykkclig Hjcmmcl for crimincl Jurisdiction. Nimer 
ligviiü har dcn allcrcde vcd dcnne T id , ncmlig i Der 
gyudclscn af det I4de Aarhundrcde, mcd KongcrneS 
stilcicnde Samrykke, uddaunct sig en almindelig Jn r 
risdiciion, adssüt fra Landjuriüdictivncn. Bcstcmre 
Data har jcg ikkc fundet dcrfor, Bycn sclv vcdkoin- 
mcudc, mcn der vil sidcn vorde oplyst, at dcn cxister 
rcdc indcn AarhundrcdctS Slntn ing udcn fpcciel Sancr 
tivn. Zcg antager dcrfor at dette, som vcl allcrcde 
tidligere var anscct som cn Ncttighcd fo rS tcde t, im - 
x l ic i t s  var sanctioncrct vcd den Kongcl. Declaration, 
ifolgc hvikcn dcn anfaacs for cn v il la  kursuris, hvilr 
kcr vindcr Styrkc vcd Udtrykkcne i Waldcmar dcn 
Zdics Haaudfcrstning: Item  x r iv i ls Z ia  v il la ru m  
korensium et earum  statuta, cjuss burclr 
clieuntur) renoventur.*) D a nu Udtrykkcne i 
Erich McnvcdS Privilcqium af 1311: sscunäum  
c ûocl temporilzus W alc lem ari regis m e l i u s  
ßauäers sv lekau t, et u t i l ik s r iu s  eonsusverurtt, 
som fvran bcmarkct, tilkjcndcgive, at Dhcn allerede 
i Waldcmar Istcs Tid fra 1157 har nydt de Nettigr 
hcdcr, der indrommcdcs cn v il la  korensis, saa maae 
dcnS almindclige Jurisdiction formcntlig hidrsre fra 
samme T id , hvorhos disse Udtryk rjcne til at bcstyrr

') Koldcrup-Nosenvinges Rctshistorie, Pag. 178. dlot. a.
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ke Dade'nS Paastand i Danmarks Historie, at de danffe 
Kjsbingerö Anseclse aftog undcr Waldemar den Lden. 
Fra samme Tid som Dyrn havde scrrffilt Zurisdiclisn 
har den formodenrlig ogsaa havt sin scrrstilee Fogcd, 
aävocatus, sein oppebar Bvdcrne og indsattc Sand« 
mcrndene vg Navningcrne paa Thiugct. Dcrimvd kan 
jeg ikke mcd Stadscldt*) af Kong ChristvphcrS Der 
naadningebrev af 1321 »dfindc, ar der sauctioncrer 
Dyen nogcn egen Jurisdiction t alle Säger; lhi de 
Udtryk i bew.eldce Privilegium, som stulderyde derhen, 
nemlig „iudibsutes in su la r äistricts'^ ne ê uis 
xreäictvruur v illanoruru a licu i extra ixsani 
m orauti viUarn, suxer ali^ua causa irr 3ictc> 
v illa  suscitata tuitiouerii suaru comruittere, aut 
alic^uis alienus ad eis contra ixsos, aut ixsorurit 
ali^ueru sû >er causis prsruissi« acl alicujus iu- 
stantias cujus^uarutuitiouerurecixere presumsnt, 
tluiumoäu inkra ixsam villaru iesus ali^uis cou- 
»ec;ui xoterit coiu^Ieiueutum; alioc^um azat, 
udr odtiners valeat. ĉ uoä est suris;" stjonncs 
blot at angaae en Doms Execution cller Nam. Om 
Stedcts Communalr Administration havcS endnu ingen 
Efcerretning, men som foranfort, har denne rlmeligr 
vüs uddannct sig cftcrhaandcn, paa lige Maade i de 
allcrcde cristcrende Kjobingcr, fsrst cfler den Slesr 
vig>7e Stadsret vg sidcn ester Nike - Stadsrek. —  
Da derhos Privilegierne sor Kolbing af 1327 i 
dcnS Udtryk haue markclig Lighcd mcd dem foe 
Nandcrs, kunne bisse tvende Kjsbi'nger for den Tid

Stadfeldt S- 21-24.



med Fsie formvdes at have havt samme Nctsforfatning 
og Administration. Hinc Privilegier vise, at der da 
vare Sandmcrnd og Ncrvningcr udnrvnte for Kolding 
ligesom for^NandcrS. Naar de da tilfsie, at DyenS 
Naadinand (consliler) have andraget paa saadan Ud- 
ncrvnclse, saa er der neppe Grund til at tvivle om, 
at Nandcrs vgsaa paa den Tld har havt Raadm«nd, 
som have forestaact CommunenS Administration. A t 
Zkandcrs ligesom Kolding har havt Ncrvningcr, folger 
af Dcstcmmclsen i den U te  Artikel hos Thord Dcgn, 
som vi f̂c«  ̂ at Kjsbinger stulde have baade Ncrvnin- 
ger og Sandcnurnd. Endvidere secs af de ncevnte 
Privilegier fra Kolding, at Ncrvningcr udncrvntes 
aarlig, samt at de blcve indsatte af Fogdcn, som Kön
gens Lmbedsmand, paa Dythinget, sorinden de maatte 
domme, ligesom at den aarlige Udnavnclse var scrd- 
vanlig i Landet.

Som Konninglef var Nanders stedse en um idr 
delbar Kjobing, hvis Foged folgelig beskikkedes af 
Köngen, og derfor i Privilcgierne kaldtcS sävocatua 
noster, ligesom Gründen stedse bencrvnes som Kön
gen og Kronen tilhorende, hvorsra ei engang gjordes 
lindtageise mcd Grunde, som indtoges til Kirker og 
Klostere, hvorom det sildigere heddcr, at de ere ovcrr 
dragnc gf Dorgemestcr og Naad samt menige Mand 
med Köngens Samtukke.

Om Geistlighedcns Zmmuniteter i Henseende til 
saavcl Zurisdickion som til Skatter og Afgivter findes 
rndnu ingen Oplysning.

I  Slutm'ngen af det 13de eller i Degyndelsen af
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det I4de Aarhunbredc var Sredet endvidere bleven for- 
synet mcd S e t .  P e d e rs  K ir k e ,  der var »dstyrec 
mcd en heilig Svcdedug, et af de megek faa religieuse 
Klcnodier, hvormcd Byen blev begavet, kalbet 8nta. 
Veronics, hvorpaa Christi Dillede fra Gängen til 
Korssrrsrelscn var udtrykt. Dcnne var ogsaa'Sogne- 
kirke.*) Ogsaa Scr. Mortens Kirke, som nu er S ie 
ders cneste Sognekirke, anrage- af Stadfeldt at vrrre 
klvgget vcd samme Tld, ja endog tidligere, nemlig 
henved 1239 eller 1240, men jeg finder ikke denn« 
Mening anragelig, hvorom jeg sorbeholder m:g at an- 
ssre Mine Grunde veb FremstiUingcn af Byen- Til- 
stand i der I6de Zlarhnndrede. Derimvd var Franr 
st-caner-, eller Graabrodre-Kloster« stiftet Aar 1236, 
hvis Derydelighed kan skjsnne- dcraf, at Ordcnen her 
2 Gange hvldt stne Capirler t der 13de 2larhundred< 
og öftere siden.**) Ügsaa et Dominicaner-Kloster 
var stiftet her ved samme Tid. Der nrrvnes 1246. 
Daugaard yttrcr Formodning om, at den forrige lar 
tinste Skvle, som laae fvr den ostre Ende af Set. 
Mortens Kirke, har varct dette Kloster. Da her, ud 
mvd Tvrvegaden under Nv. 616, endnu er en Dyg- 
ning fra Middelaldcren, saa finde- dcnne Gisning 
bestyrker.***) Del sijsnnes heraf, at Geistltghcdens 
Jndflydclse allerede da maae have vcrret meget betyde« 
lig , tfslge den Overlcgenhcd som saavcl den- Skilling 
som Znrelligentsen gav denne Stand over de andre. 
Den «ngstcde Gemytterne, hvvrtil der lvvlsse Levnek

') Daugaard om de danste Klostere, S . 392, o. f.
" )  Lbd. -  Jbd.
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og Forhvld gav alt for wegen gründet Anlebning; og 
beroligede dem igjen ved Syndsforladelse for Dotatio- 
ner til Kirker og Klostre, i hvilken Gavmildhed Kon» 
gerne, Niget« Magnater og Folket kappcdcü. —  Gaar« 
de saavel i Dyen som paa Landet, Marker, Skove og 
Enge, Fistcrgaarde og Capitaler blcve stjenkede dcrki'l. —  
Herved tilflod Stedcc vel, i Forhvld til Nigers uole 
Tilstand, betydeligr Zndrergter; men Lander« Indu
strie saavclsom Dyens Ncrringsflid oplivedc« ikke, rvert» 
imod forarmcde« ved disse Vexacioner Folket, som der» 
imod gavcs AnvliSiiiiig paa rigelig Erstatning i den 
andcn Verden. A f  historisse Bcgivenheder, der havde 
Indflydelse paa Dyen, finde« i bet 13de Aarhundrede 
kun at bemerrk« Herrug Abel« Invasion k Zylland, 
hvorved Dyen leed berydeligt ved Ildcbrand. *) A f  
Nokicrr fra den sildigere Tid fee«, at Stedet har 
hast jevnlig Samsirrsel med Nibe, som formodcntlkg 
har begyndt fra den T id , bcmeldte Dye fik nogen Be» 
tydenhed som Handelsstad, fornemmelig paa Flandern. 
Denn« Samfarsel har rimeligviis allerebe nu verret i 
Gang, som Folge af, at Egne» om NanberS ved sine 
vidtudstrakte fortrinlige Enge og Groesmarker, har afr 
givet störe Parkier af Horngvcrg til Udfsrsel, hvilken 
Samsirrsel har givet Anlcdning til noicre Dekjendtstab 
med Communal-Bestyrelsen for Ribe; hvorfore Rlbe 
Stadsret og Lommunal r Administration saavidt detstem» 
mede med Lvcaliketen, sildigere er bleven Monster for 
Nandcrs. —  Om sclve Dyens Dcfastning finde« ingen 
Esterretning indtil Waldemar den 4dcs Negseringsrid,

') A. HoidtfeldtS Aronike 1. D., S . 2l5.
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134«

Grev
GecrtS
Drab.

hvvrimvd man af Deretningerne om de krigeriskr Degir 
venheder, som indtil den Tid omfattede Nanders, kan 
uddragcs, ac den var ubefastct; khi det hedder deri 
saavel om Hcrtug Abels som om Grev Gecrrs Znvar 
sioner, ac de kom tii Nandcrs, »den at der ec Tale 
om Dcleiring cller Andtagelse, hvilkec derimod sigeS 
om Kjobenhavn vg Nibe.*)

Saalider Nandcrs hidril var bekjendt, saa pludr 
selige stk dce nu i Aarct 1340 en Navnkundighed, der 
udbccdte stg eil Udlandee, og aldrig vil udslettcs i Danr 
mark, saa lange Minder om vigtige fadrenelandste 
Deglvenhedcr ineeresserer det danste Folk.

Grev Gerhard af Holsteen, kalbet Grev Geert 
den Skaldede cller Kullcde, som understottede Hcrtug 
Waldemars Fordring paa den ved Kong Christoph» 
2dcns Dod ledigblcvne danffe Throne Imod den afdode 
Kongos Senner, vg som Panthaver havde den sterste 
Deel af Iylland i Vcsiddclse, vakte ved stne Udpresr 
ninger Oprer iblandt Zydcrne, som tillige inkeressere- 
de sig sor Kongessnncn Waldemar, der siden kom paa 
Thronen under Navn af Waldemar 4de eller Attcrdag. 
D a  bisse under Adelens Anfsrsei beleirede de Hertu- 
gen af Grev Geert overdragne S lvtte , begav denne 
stg tii Tyd>7land og hvecvede der en Armee af 10,000 
M and , som Han forte in» i Zylland, hvoraf 4,000 
Ma»d af Ham selv blcve fsrte til Nandcrs, hvilket 
Armeecorps plyndrede og harjede med den umennester 
ligste Grusomhed. —  Da beflurrede Adelsmandcn Niels 
Ebbeson tii Nsrreriis, vel ei blot af Kjarlighed til

')  A.HoidtfeldtS «ronike 1. D . , S .  2 iö  og L19.
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stk Faedrencland, men rillige af privat Hervn over en 
ved Dom Ham af Greven formenrlig rilfoicr Fornretr 
telse, at beftie Landet fra denne Svobe. Ester at 
Niels Ebbescn paa NiddcrviiS efrer de Tiders Skik 
havde erkläret Greven aabcnbar Felde, og saaledes 
formclig undsagc Ham, begav Han sig den Istc April 
1340, efcerat Han sorud havde ladet trakke Sommer 
ne af Plankerne i den V r o , som Han maattc passere, 
om Natten hcnimod Dagningen til Rändere med 47, 
rllcr cfrer andre Dcrcrningcr 63 Aland, hvor Han 
vvcrrumplcdc Greven og deabrc Ham, hvilken forvovr 
ne Frrrd havde Landers Defrielsc for de frcmmede Trap
pers grusomme Medfart til Folge. Ebbesen, som strax 
begav sig dort, kastcde nu de loSgjorte Planker af 
Broen af efter sig og undgik dcrvcd Foifolgningen.

Der er naturligk, at en i den serdrenelandste H i
storie saa indgribcndc Bcgivcnhed vcrkkcr Interesse for 
at vide paa hvikec Sced i eller ved Bycn den har 
tildraget sig.

Gebhardt*) bereiter i Danmarks Historie, at Grer 
ven havde Quartecr p a a S l ottet og blev drabt der. —  
Stadfeldr**) crklcrrcr detre for en aabcnbar Fe il, af 
den Grund, at der den Tid intet S lo t var; hvor- 
imod Han anforcr et Sagn, ifolge hvilkec denne kjakke 
Handling- stal v<rre udfort i Narhedcn af Sonderbrve, 
i en Gaard, som var bcllggcnde paa den Gade, der 
nu kaldcs „störe Gade," ncmli'g euren der, hvor Saar- 
den No. 4 eller Gaarden No. 632 nu er. —  Dersom

')  Geschichte der KLnigr. Dänemark und Norwegen I. LH..
S .  596. — " )  S . 429.
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den anforte Grund, at der intet S lo t var, er v is, da 
var Qu<rstionen dervcd upaatvivlelig afgjort; men da 
jeg troer med Grund at have antaget, at Slottet 
Randelsborg har existerec, og Historien ikke indcholder 
Nogct om, at det for dcnne Tid var sdclagt, hvorr 
imvd Wvlff i Lucom ion *) udtrykkelig anförcr, at 
det blcv odclagt i dcnnc Felde af selve Niels Ebbcsen, 
eller sein Wvlff kalder Ham Niels Zepsen, hvorcil Han 
inaa formvdes at have havt Hjemmel, svm da, nem« 
lig for hcni'uiod 200 Aar stden, maae have vrret letr 
tere at erholde, saa maae der andre Grunde til at 
gjore det antagcligk, at Begivenhedcn har tildraget 
sig paa et andet Sted , da der vcl er rimeligst, at 
Greven der havde taget Ophold, isoer dersvm det Inder 
holdt saa stör Lcilighed til Dcboelse, som Snorre Sturr 
lesen**) angiver om det Sted, hvor Erling Skakke traadr 
te ind til Kong Waldemar Iste, hvor Köngen forterlr 
les at have i sin Spiscsal vcrret omgivecaföO Mcrnd. 
—  Det Sag», soin Sradscldt anforer, er ikke nor 
get almindeligt Almuesagn, men blot en Glsning, 
bygget derpaa, at Drabet formenes at maae v«re 
stcet i Nerrheden af Byens sondre D r o e r ,  fordi 
det syncs alt for urimellgt at antage, at et saadant 
Vovestykke skulde kunne lykkes längere inde i Byen, 
og i längere Zlfstand fra bcmeldte Droe; hvilkcn man, 
siden de andre Broer vcd Vyen, efterat Ferstnlngsr 
vsrkerne ere floifede, og Oust - Molle Dcekken eller 
Norreaae, som den tidligere kaldtes, har faset «n

') Geschichte d. Kön. Dänem. u. Rorw. 1. LH., S . 66.
")  Baden« d. H. S . 211.
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andrn Retning, ere borttagne, allen« tanker sig, naar 
der er Tale om Nanders Droe. —  Men, som fvrhen 
anfort, have de ssndre Droer neppe exisieret den Gang, 
hvorimod det af Knytlinge Saga er godtgjort, at 
Droen over Noraae eller Oust Molle - Dak neben for 
Hornbek er kalbet RanderS Droe, som var beliggende 
pesien for Dyen tmellem Engenr, ad hvilken Kant 
Slottet ogsaa laae, hvor Hospitalskirkegaarden nu er, 
hvilken PladS da «i var aldeleS ubenfor Dyen; thi 
paa den modsatte Side vare noglr Dygninger af Dyen. 
H iin Droe var oimrenr H M ii l  fra Slottet og Dyen, 
hvor det altsaa ubemrrkec kund« lade sig gjore, at 
trakke Sommene ud af Plankerne paa Droen, hvor- 
imod det ikke er rimeligt, at sligt künde stee saa n«r 
ved Dyen, som de sondr« Droer ere den. Z  Tilsal- 
de af Forbindrlse iblandt Desatningen, som havde 
Wagt hos Greven, lod det sig ogsaa med langt min- 
dre Vanstelighed udfore, end fra den sondre Side; 
thi i Hunt Tilfalde stete det i den mecst afsideS Egn af 
Dyen, hvorfra man oieblikkelig var paa fri Mark og 
künde adsprede stg til forstjellige Sider om der sand
te- fornodent. —  NimeligviiS har Besatningen va< 
ret Fodfolk, som ikke saa hurtigen künde satte ester 
NielS Ebbesen, og Hans Folk, og Cavallerict, som 
har liggel inde i Dyen, havde altsaa ad denne Kant 
saameget längere, inden de künde naae Ebbesen og 
Hans Mandstab, som i al Mag künde have paSseret 
Droen, inden dereS Focfolgcre kom didhen, hvorimod 
det maatte vare langt vansteligere at undkomme, om 
denne Degivenhed havde tildraget sig paa störe Gäbe,



hvor de strax fr» alle Sider maatte.kunne omrlngeL 
af Dcscrtningen. —

Hlftori>7e äa ls , som noermere kunne opklare bette, 
kjendcr jeg ikke; men intet Sted, undtagen hoS Stadr 
feldt, siges at Niels Ebbesen passercde Sonderbroe 
ved Nanders, hvorimod Hvidrfeldt og Pouroppidair 
blot kalbe den RanderS Broe. —  Z  Kampevisen, som 
vel» efter Badens brugtc Udtrpk. med Fsic kan kalr 
des Logncvise, staaer vel, at Brofjelene blevc kastcde 
i-Fjorden, men for den modsarrc Mening künde og« 
saa argumenteres fra samme ViseS Udrryk om GrevenK 
Msde med Niels Ebbesen Norden ved Nandcrs S rran»  
de, som hentyde paa et Sund, hvor altsaa inqen 
Dro r Comniunicari'on er; ligesom og af Grevens Ut« 
tring til Niels Ebbescn: „Jgaar hvldt du i Hr. Bug» 
gce Gaard med 100 Hefte i P l a d e k h i  Dugges 
Gaard vor Halb ved Viborg, og derfra til NanderS 
falber Vcicn vcsterfra, altsaa ovcr den ommeldte Broe 
ved Hornbek, altsaa ikke over Sonderbroe, og det 
er altsaa vel rimeligt, at der imellcm Halb og Ram 
derS er steck naermere Aftale imellem Dnggr og Ebbe» 
sen. Zmod min anforte HypothcS künde endnu ind, 
vcndes, at Fruerlund, hvor Niels Ebbesen paa To» 
gek mod Grev Geert skal have bundet sine Hefte, da 
Han drog ind til Nanders, efter Sagnet skal, som der 
findcS anfort i NanderS Marsch, have vcrret en liden 
Skvv, strax senden ved Nandcrs, hvor der »di MandS 
Minde var störe Ege; men hvor da kun fandtes et Ii< 
det Krar.

I  ülussens Cvllectanea findeS derimvd Fruerlund
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anfortsom en forhenvcrrende Herregagrd kHornbckSogn, 
alrsaa ad dcn V c i, som force ovcr Nor-Aaen ellcr Oust 
M olle-Vak. Dersom dct antages, at Niel» Ebbcsen 
paa decke Tvg kom fra sin Herrrgaard Norre-NnL til 
Randers, da ligge vel de formeenclige Nuincr af dcnne 
Gaard sydvest for Randers i Foldbye Svgn, Sabrve 
Herrcd; men, foruden atBeien herfra ril Randers vgsaa 
künde lcrgges over Aabroe, og saalcdeS vestcrfra, saa 
skal der vgsaa have vcrret et Norre-R iis i Kleistrup 
Svgn, Rinds Herred, vg en Gaard af samme Navn 
t Rvum, i samme Herred, hvilken sidsie Olufsen anr 
tager at have vcrret Niels EbbcsenS virkelige Bopcrl, 
hvorfra Beim til Randers forte fra den nvrdre Sidc. 
Herfra laber sig altsaa irke argnmentcrc. —  Endnu der 
mcrrkes, at der i Randers Thingbog for 165t, kolio 
303, findeS anfort et Stcd linder Navn af Fruerlund, 
hvilkct maa have vcrret udenfor Vyen, hvor der var 
fvrrctter nogct SnedkerArbeide; men til ncermere Der 
stemmclse af Sredck indcholdes der Zntet.

Om Pesten, kalbet dcn forte Dod, som rasede 
her i Riget i Aaret 1350, haves for Vycns Vedkomr 
mende aldcleS ingcn Eftcrretning; men da Kong Walr 
demar kort efcer, isiedet for dct odelagte Nandelsborg, 
lvd vpfsre et nyt S lo t ,  og dertil anvendte Matcriar 
lierne af 11 nedbrudte Landsbpckirkcr, hvoriblandk, ifolge 
en Notice i Olufsens Collccranea, ssal have vcrret Ungr 
sirup Kicke fra Egnen ved Torning, t LyLgaard Herr 
red, saa er bet, da ingen anden Zlarsag dertil er bc- 
kjendt, vel rimeligt, at de Segne, hvis Kicker saaledes 
bleve nedbrudte, ved Pesten rre blevne affolkcde i den
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Grad, at Kirkcrne sandte- overflodige. Ar Ränder-, 
ŝ m, «folge der Foranforte, da cndnn var holst ubetyr 
delig, dervcd har tabt t» stör Deel af sin Dcfolkning, 
er mere cnd rimeligt, hvorvcd den er bleven af end 
mindre Detpdenhed. —  Naar undtagcs Qvcrgdrifken 
til Nike og nogle «denlandffe Varers Tilforses derfra, 
existcrede endnu ingcn Handel, mindre Industrie, und« 
tagen uomgjcrngelig nodvcndlgt HaandvcrrkS-Arbeide.—  
Om Skibe, Seilads paa Fjorden, undtagen de stade 
bundede Krig-fartoier-, KaagerS, Anlcrggen; om S s i 
Handel finde- ingensomhclst Notice.

Det nye S lo t-  Dpgning kan neppe have vcrrct 
Dyen til Fordeel; thi Kong Waldemar fordredc ei blot 
Arbeide men ogsaa Materialier »den Gvdtgjorclsc, svm 
Han vcd Staken- hoist maadelige Tilstand vcl ei Hel« 
ler künde udrede. —  A t Han tvang Zydcrne til at 
opbygge en Mcrngde Kirker, Slotte og Broer, hvorii 
blandt, som foranfort, rimcligvns de sondre Proer ved 
Ränder-, er paa den Tid vist hoist besvcrrligt Anlrg, 
foraarsagcde Opstand, hvori det nybygte S lo t, der 
Maar antage- at have vceret bygget paa Tomten af det 
gamle RandelSborg, da ingen Ruders svm künde vcrre 
Levninger deraf, ere fundne andetstcds, blev odelagt.*)

Historieskriverne bcrctte vel ikke at det blev oder 
lagt, men indtaget 1357, men da der siben den Tid 
tkke omtalcs nogec S lo t  i Ränder- indtil Kvng Christf. 
den 3dies Tid, og der ikke givcS nogen sildigere Efr 
terretning om bcmcldtc S lo t- Hdelcrggelse, saa finde- 
Stadfeldt mcd god Grund at have antaget, ak det

') Stadfeldt, S . SV.
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da er bleven drmokrret. Naar der da af Hvirfeldt 
beretteS,*) ar Köngen i A a re t 1359 , i Anlcdiiing 
afDondernes, under Adelens Anforsel, igjentagne Op- 
stand, senkte Tropper til Zylland, som bclagde Ran» 
ders, saktcnde Skyt, Duk og Blider der rundt om, 
saa erfareS heraf, at Dyen siden Slottets Hdeleggelr 
se er bleven omgiven med Grave og Dolde. —  Om 
denne Destrstning yltrer Randrup at den crrverrdige 
og berommclige Mand Hans Oiufsen, sidste Sognepr«st 
til Graabrodre Sogn i RanderS, har fortalt Ham, 
at Han for mange Aar siden havde seet anstrevet udi 
«n mcget gammel Dog i Bester-Delling Prastegaard, 
naar, vcd hvem, og hvorledcs Grofcen er opkastet og 
Landet ledet fra Fladbroe ned omkring RanderS og 
Slottet. —  Stadfcldt***) anforer, rimeli'gviiS uden 
anden Hjemmcl, ligclcdeS, at Wandet var ledet i 
Woldgravene fra  N o raa e  ved F ladb roe forbi 
Hornbck LandSby, hvorfra det gik ligesom nu henimod 
Hvidr Molle. Men sornden de Hindringer, som Zlf- 
standcn af Fladbroe, det ovcrordentlig lose sandige 
Zordsmon, og betydelige Holder lcrgge i Veien for en 
saadan Bandlcdning, saa vilde dcns Anlcrg ogsaa af 
den Grnnd rare umueligt, at den maatte gaae tverS 
over Oust Molle-Dak, thi denneS VandmaSse maat, 
te enten. kränge Bandet fra Nsraaen ud i Fingt med 
sig indtil denS Udlsb i Gudcn, eller den maatte sei» 
-ive «fcer for den hidledte Danbmasse og folge den 
Retning som denne tog. A t Oust Molle-Bcrk da ikke

Dnen
befoesteS.

') Kronike l.D ., S . 519. — ")  RanderS Marsch, L .4 .
S . 10.
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har faaet en saadan Flugt vifer Thingsvidne fraStsv- 
ring Herred af 1480*) betreffende Skjellet imcllem 
Hyging Mark, som endeel af Nanders Mark, samt 
Hornbek og Hclsted Marker, hvori findes angioct, at 
Bcrkken fra ovcrste Molle (nu kaldet Oust - Molle) 
da endnu havde sit Udlob t Enden. —  Den äf HanS 
Olufscn svran anforke Vandleding kll Gravene om 
RanderS kan meget vcl fvrstaaeS om den scnere lin
der Kong Christian den 3die skcte Opdcrmning af 
Oust Molle-Berk, ved Anlcrggget af Hornbek Flajke 
og derfra opkastcde Grav lil Hvide, Molle, hvorfra 
Bandet ledtes videre i'nd i Gravene om Byen; khi af 
Randrnps citcerte Udtryk fees, at bemcldre Hans O« 
lufsen, rllcr Johannes O la i, levede i Slutningen af 
dct 17de Aarhundrede, og altsaa kan vcl rn Opkcg- 
Nelse fra Kong Christian 3dics Tid ansecS for meget 
gammel, iscrr som en privat Notice, da saadanne I de 
Tider vare meget sjeldne. —  Bandet, som ved P y 
rits forste Bcfastning har vcrrec indlett i Grave- 
ne, ancages derfor at vcrre indlcdt fra Enden-Aae, 
som Fortscrttelse af Gravene om Randelsborg; men da 
den hoiere Deel af Byen er betydclig ophoiec over 
Enden, saa have Gravene i de Egne af Byen, ikke 
kunnet vcrre saa dybe, at de have kunnet modtag« 
Bandet fra Enden, og maae altsaa tildecls have vcr- 
rer tone, cller modtaget Band fra Ba ld , som bleve 
antrufne ved Gravenes Opkastning. Da den stärkere 
Befcrstning, som siden forctoges under Konzerne Chri
stian den 3die og Frcdcrik den 2den, ikke nogenstedS er

') G . L .D .
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antydet at Hove havt ex andcn Udstrakning «nd den 
erldre, der et Heller findcS andre Spor af Grave og 
Wolde omkring Byen, saa maa denne anrages at have 
strakt sig saaledes, som af Scadfeldt er anfort,*) og 
saaledcs som Sporen« og Bencrvnclserne endnu tilkjen« 
degive, igjcnncm Hangen ved Hvide-Molle, igjennem 
Haugcrne som höre til> Voldgade og Hovmcden, paa 
den vestre og nordre Side lang- med nordre Woldgar 
de, Fabrikstrade til Nygade, og Haugcrne bag ved 
Sammes Huse, paa ostre Side til Huser No. 183 
i Slotsgadm, hvorfra den fortsattes igjennem S lotsr 
strcrde, cller nu den ostre Side af SlotSpladsen til 
Dronningborg Molle. —  Som formcentlig Anledning 
til den Jrring , der har fundet Sted med den anforke 
Bandledning fra Fladbroe, tilfoics, at Oust Molle« 
D ak, hvis Seng af dens Bredder ssjonncs at have i 
erldre Tider verret langt bredere cnd nu, vel kan har 
ve verrcc kalbet Aae, og med Hensyn til ac den flyder 
nordlig og vestlig sor Randers Mark, kan have vcrret 
kalbet Nor-Aae; da derhos Hornbek Flaste rillige 
kaldes Flaske-Krvgrn, saa kan derved let vare opstaaet 
en Forvexling som anfort.

Denne Veferstning anvendtes forste Gang imod 
Köngen selv; thi de insnrgerede Zydcr forsvarede sig 
der imod den kongelige Hcrr, gjorde et heldigt Udfald 
«g vpbroendte dens Leir. Hvidrfeldt yktrer sig dervm saa« 
ledcs: „Krigen imcllem Köngen og de Norre r Zyder 
var ikke Heller endda fuldcndc; thi Zyderne begjtrrede 
at blive ved deres gamle Friheder, hvilket og ved denne

') Beffr. S . 10.
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Konge for stakkct paa Dannehof var lovet. De tilbs- 
de dem og ar tjcne Köngen af dercs G od« , og at 
kolbe (imod de forhen givne Denaadiiingcr) og udi 
Krlg at lade sig Kruge mere end deres Fvrfadre havde 
gjort. —  Men der vare de hos Köngen som ikke gjerne 
saae Fred, hvilke forvendte Köngen, fra det, som gvdt 
var. De Jyder ogsaa seendeS, at Han med Tyrannie 
regjerede over de Sjcllandsfar, og at mange af dem 
under Steen og Kalk og saadan Dyrde forsmagkede, 
og finge Zntet lgjen, og at Almuen mistede Kirkens 
Korn og kom til stör Fatki'gdom for den störe Tynge 
og DesvaringS Skyld, bemrgtebe saadan Byrde over 
dem, —  de vilde hellere dse, end see saadan Forsm«- 
delsr over derer Folk —  Hvorfore Köngen, paa vor 
FrueS Fodselstide, sender »ogle af sine over til Jyl« 
land, hvilke tvge andre tll dem, som tilforn havde 
varet under Köngens Banner og belagde Randers, 
sottkendes S ky t, Bukker og Bilder der rundt om —  
Men de Delagte faldt ud og forbrendte derer Leir. 
Nogle stoge de ihjcl; nogle Kleve fangne. — "  Den 
kongelige H«r maatte ophrrve Deleiringen. —  Da 
der ikke forud ommcldcs, at Randers blev indtaget ellcr 
besät af Znsurgenkerne, maae det antagcS, at selve 
Byens Zndvaancre i Forbindelse med Omegnens De« 
boere Hove vcrret paa derer Partie, hvilket, forsaavidt 
Omegncn angaacr, ogsaa bestyrkes af den Omstsndig« 
heb at Köngens Hcer om Efteraaret indtvge Katbjerg 
(ved Mariagcr) og Claushvlm (t Narhedcn af Randers).

Det er fvran anfort, at Sonderbrocrne formend 
lig ere anlagce i Kong Waldemar 4des Regjcringstid.



45
Jndtil den Tkd har rkmeligviiS Midtstrom af Guben 
v«ret Zurisdictions Grerndsen sor Byen; thi ifolg« 
de celdre Loves Grundsertningcr, der ere forte over t 
vores nugjeldcnde Lovgivning, er Midtstrom Graendsen 
imellcm Eiendomme, som adffilleS ved Vandlob, og for 
Stubbekjobing er bette udtrykkelig bestcmt vcd P r iv i
legium af 1354-*) Dette er vcl cndnu Principec for 
Nandcrs Zurisdictions Grandse i Almindclighed; mm 
noglc faa Uudtagelscr derfra finde dog Sted, hvoraf 
her km, bcmerrkes, at Landeveicn, soliden for Fjorden 
indtil dec saakaldte Stromhnns, »n hcnhorcr undcr 
Dycn tilligemed den saakaldte Bede-Eng, der er til- 
lagt Borgermestcr-Embedet pro okkiLio, paa den Sr 
stre, vg den opfyldte Plads af Skallevigen, paa den vcr 
stre S ide , rimeligviis som Folge af at dette Hords- 
nion er opfyldt af Byen, fra den Tid Droccne blev an- 
lagre, ligesom endnu steer med Skallevigen.

Ved denne Communication landvaerts med Egnen 
ssndcn for Fjorden kom BycnS Zndvaanere ogsaa til 
ubchindrer Abgang til en heilig Kilde, der ikke har 
eonserverek noger Navn, men endnu bessges Boldborg 
Afren, n: den sidste April.

Ligesom Kong Waldemar 4de tkke har efttrlabt RanderS 
Minder vm nogen slrccgen Gunst for Byen cller no< AongOlaf 
gen af SammeS Zndvaanere, undtagen forsaavidt Han Hakonse,, 
som foranfort stadfcrstede Bernhard Foss i Desiddclsen ninaMar- 
af en Aalegaard, saa har Hans Dacter Dronning saecte. 
Margarete ikke Heller efterladt Minde om noget gunr 
siigt Sindelag mod Dycn, hvorimod dec vel er rimer

') Kolverüp-Rosenvinges Sämling, S . 577,
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ligt, at dens oprorsse Fard mob Kong Waldemar har 
gjort hende mindre günstig stemt imod bcnne cnd imvd 
andre Byer.

A f hcndes Myndling Kong Oluf findeS intet Stadfcr- 
stclscSbrcv paa de Dpen ridligere tilstaaede Privilegier 
vg Benaadningcr. Under Veniilarionerne om Thronfol
gen efrer Kong Waldemar vg den paafolgende Krig 
derom med Kong Aibrechr af Sverrig var der vel ikke 
wegen Leilighed til at ranke paa Kjobstcrderne« Tarv, 
hvorimod hun endog for at forbinde stg Hanscstaderne, 
hviS mcrgtige Zndflydelse under diese Omstandigheder 
var af sardeleS Nigtighcd, maatte indromme dem Forr 
dele i Hensecnde til Handelen t Danmark, hvormed 
KjobstaderneS Opkomst var uforenelig, hvorom Baden 
brnger den Vtrring: „en mcre ydmygendc S lilling  end 
den Danmark var i til Hanscstcrderne, kan ikke tLnke- 
for er Nige."*)

Forst i Aaret 139 t stk Nanders sit Stadfastel- 
seSbrev af denne Dronning, hvori ikke, som i de 
forcgaacndc, omtalcs nogen Trvffab og Tjeneste, som 
af Jndvaanerne er vüst hcndes kvngclige Forgjcrngere 
ellcr Dronningen selv, men endog forbeholdcs ved Tid og 
Leilighed noiere at gjennemgaae Dyens Privilegier, og 
endog at tildagekalde dem.**) Der lyder saaledeS: 

k̂ os IVIarAaret-r Oei xrstia ^orve^i-s Lvecis 
keZ ina, vorn tissres et xrincexs re§ni Oacio, 
rnsnäamur oinoidns ^clvocatis »ostris et o6r- 
e ia libns, nee non a liis , eninLeull^us rtatur

')  Danmarks Historie, S .  12.
" )  ConfirmanvnL-Acren finbeS hoS Stavseldt, S . 25.



vel conäitiooi« kuerint, ne äilectos nodir V il- 
lanos nortror in kaofirur vel eorurn ^neinli- 
1»et, contra libertater im munitater et privilegia  
î >rir a patrs bons rnemoris infiultar presurnat 
^uornoäo Ii3et inolestare, fionee nodir rneliu» 
vacaverit äictas libertater irninunitstes et ^rivi- 
le^ia ins^>icers reu xerserutari, vel presenter 
äuximus revoeanäar; r̂ ui vero in  contrariuni 
leeerit, inäiZnationern nostrarn se noverit in- 
currururn et re^iain ultivnern. In eujus rei 
testiinoniuin reereturn nortruin presentikus ilux- 
imus a^penäenfiurn. —  Dalum  Hanfirus ^nno  
Dom ini 1391, i^so sabato xroximo >̂ust kestuin 
xentseorte». —

Denne StadfcestelS - Act bencevner ikke endnu 
Jndvaanerne som B o rg e  re, ei Heller inrvner den Bor« 
gcmester og R a a d .—  Ar kenne Hvrighcd imidlerrid 
ei allcne äe kacto har existcret, viscr et Magistrats- 
Drev af 1379, hvorvcd Dvrgemcster vg Naadmcrnd 
lade Johann Thordsen kalbet Skytte quit og fri for 
al Tilrale, t Hcnseende ril det Mord vg den Wold« 
somhed, Han havde begaaet t Byen, hvoraf sees, at 
dennc Auroriret ei blot var administrativ, men im al« 
lerede havde kommende Myndighed.*)

Randcrs Bything har ftg ikke fnndet udtrykkellg 
nrvnet fvr i Aarct 1388, stjondt det upaatvivlelig 
har existcret lcrnge for, og som ovenanfsrt rimeligvlis 
fra 1157, hvorsore Udtrykkeiie i det ovcnanforte Laar 
scbrev af Waldemar 4de af 1351 «in x lac ito  rco-
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iL ta " vistnok ogsaa ere at forstaae vm Dythlnget; men 
i Aarct 1388 ixrvneS det i Anlcdning af, at en St» 
man Zeusen lauggiver (>7al vel vare frigiver) oven« 
navnte Zeh. Thordsen Skytte for sin Faders Zen- 
PedcrsenS Dod, og saiger og stjsder Ham sin Gaard, 
samt at det ved ThingSvidne godtgjsreS at Han saaler 
des har bortssjodec sin Gaard med al den- Tilliggende 
og B r y g g e r  - Red sk aber. Denne Zoh. Thordr 
scn havde af cn Paine (Tilnavnek er uforstaaeligt) ved 
Brcv ladet sig ovcrdrage al den Ret vg Tiitale, som 
Han havde imod ovennavute Simon Zeusen, fod i 
Ränder-, men bosat i R ibe, for tvende Wold, 5 
Saar og tre Laugssgninger, for hvilke Simon Zen» 
scn var bleven overbeviist. Zoh. Thordsen kaldcS derk 
Novcrsiykte og var Adclsmand; lhi hanö Enke kalde- 
F ru  E l le n .* )  Uagket Magistraten saaledes havde 
frikjcndt Zvhan Thordsen, der ladcr til at have fnn« 
det sig smigrct ved Benavnelscn Nover>7ytte, og S ir  
mvn Zcnsen, eftcrat Zoh. Thordsen havde holdt Ham 
den anfsrte Transport for Hine, havde fundet sig 
foranlediget t i l,  som EstcrmaalSmand for Faderen- 
Aflivclse, at forlige sig med h iln, bliver Sagen dog 
sidcn i Aarct 1401 igjcn foretaget, efterat Zoh» 
Thordsen var dod, hvorom finde- anfort saaledes: 

Magistraten- Brcv af 1401 „at Simon Zensen, 
Dym and iN ibe, og Ellen, Zohann Thordsen- Eft 
terleverske, som man kaldce Nsverffytte, vare tilstade 
for Dronning Margarete og flcre gode Mand t Rän
der- Dye, og da blev ransaget vg for Ret fundet

') Cfr. Badens DanmarkS Historie 2. D., S . 14.
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vm den Gaard i Set. Morten« Sogn i Ränder«, som
Simon Jensens Fcedrenegaard var, at den Gaard, 
saavclsom bet Han selv, som dck Hans Moder og So» 
ster dert tilhsrte, blev Konniiigdommcc tildomt for 
Han« bevislige Skyld og Brode, og tilsrod bcmeldte 
Ellen sig ingen Ret at have til bcmeldte Gaard.

Om samme Gaard finde« siden under 1406 n<rvnt 
Thingsvidne af Ränder« Dything, hvorunder Zvh. 
Thordsen Nsverssytkcs Eftcrlevcrste og Datter Ellen 
igjcntoge den Erklaring, at de ingen Ret have til den 
Gaard, som var Kvnningdommet tildomt, hvorho« de 
mcidce de Dreve, dervm sandte«, dode og magteSlose.

Fra samme Aar navne« Magistratsbrev, at Zoh. 
Thocds. Skytrc« Efterleverste overlader Dronning Mar» 
garete al fin Rettighed til en Gaard i Set. Morten« 
Sogn, efterat alle Arvinger til hende have afstaaet dere« 
Rer. —  Sluttelig navne« herom endnu en Vidisse fra 
Claus Grupendal, Moltke og Geert« van der Cancken 
af 1414 over foranforte Thingsvidne, at Fru Ellen 
sijoder al den Rettighed hun havde ril samme Gaard 
til Dronning Margarete.

Om bcmeldte Johann Thordsen Kode Straadob el» 
ler blev henrcttct, dervm melde« Intet. Forgjave« 
har jeg sogt yderligcre OplySninger om den hele Sag, 
men har dog troec ikke at burde tllbagchvlde bisse No» 
ticer, der ere uddragne af Geheime - Archive!« Rcgi» 
siratur, da de skjonnes ikke at vare uden Interesse, 
saavel for TidSaldccens Lharacterifiik som for RctShi» 
storicn, forncmmclig mcd Hcnsyn til at visr, hvorlede«
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det fra NegjeringenS Side fandtes fornodent, uagtet 
den afsagte usvakkelige Dom, hvorvcd Rovcrskyttens 
Eiendom var adjudiceret Kronen, endvidere at sikkre 
Samme Kenne Eiendom ved Erklaringer til Thinge af 
saavel Enken som andre Arvinger. —  Disse Noticcr 
cre tillige markclige, fordi de frembyde det sjeldne 
Exempel, at Negjerlngen focfulgke og paatalte en For« 
brydelse, uagtet den Vcdkommende, som var berekkiget 
til privat Forfolgelse, havde dcsereret Sagen. —  Som 
bekjendt sogte denne Dronning paa flere Maader at 
svakke Adclens Bälde og at foroge Könens Magt ved 
Zndkjob og Znddragelse af faste Eiendomme, hvilket 
vel maae anfeeS for den saregne Grund, der i dette 
Tilfalde bestemte hende til denne Sags Forfslgnlng.

Efterat der af Kong Waldemar den 4de opferte 
S lo t var odelagt, findes der, som ovenfor bemerket, 
ikke Spor tll nvget nyt S lo t i NandrrS,  ̂ for 1661, da 
Drvnningborg S lo t navneS; men da saavel Dron
ning Margarete, som flere af de folgende Kvnger, 
öftere og i längere Ti'd have opholdc sig i Randers, 
og de private Boliger neppe efter den Tids Leilighed 
künde afgive beqvemt Locale dertil, saa bllver det allerede 
ifolge deraf rimeligt, at der har varet en Kongelig 
Gaard sammestedS, bestemt til saadant Ophold; hvil
ket bliver til Bi'shcd ved en Protest af Dyfogden og 
Byskriveren, som finde- i Skiftebrev betraffende Ba, 
ger Casper Gotfrledsens Stervboe af 2den Septbr. 
4769, hvori det yttreS som utvivlsomt, at Dron
ning Margarete bcbyggede Slotspladsen, nemlig der 
hvor Drvnningborg siden byggedcs; hvor det tillige
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anfvrei«, at Dronnkngen havde indkjobt denn« PladS og 
derfor glvec LEquivalent ubi denn« Dyes vcstre Enge. 
Z  Landrbyen Hilrup vifes endn» er Sengested, svm 
kaldes Drvnntng Margarete« Seng,. eg ifelge Sag«, 
angive« at have hsrt ktl Drvnnlngens Dohave k Rän
der«, hvklket vgsaa hentyder paa, at der har varrt 
e>« s<rr«g«n Kongel. Bo lig , som da formodenklig har 
varct den, sein fer Dronningborg Slot« D>)gning, 
i Kong Ehristkan den 3dies Brev af 1549 kaldes „vor 
Gaard»"*) A t Graadrvdre Klober, hviö Kirke sidrn 
blev Slotskirke kt! Dronningborg, paa samine Tid 
har ltgger k samme Egn af Dyen, udelukker ikke Mür 
llgheden af btgger saMtidigt Tilverrelse; thi Pladsen, 
hvvr S lstttt med tilliggendt Bygnknger vg Klrken v«: 
opfert, er af saa stört Omfang, at der var tilstrakker 
ligt Rum til saavel den Kvngeligt Gaard svm tkl Klo» 
steret med Kirke.

Ligesom der heraf fees, ae der, efeer der forrige 
Slot« Hdeiaggelse, har vaeret en Äongeltg Gaard t 
Ränder«, der rjenre Konzerne til Bolig indril Drvm 
ningborg S lo t blev opfert, saa vifer den foranferre 
Crkleering af Hvrlgheden rillige, ar der har verret et, 
Kvngeltg Elendem i de vestre Enge lndtil den Ttb, alt« 
saa i de samme Enge, hvor der var vpfyldt,» Plads, 
hvorpaa Slolter Randeloborg stvd, hvklket end yderr 
mere rjener til Sryrke fvr, at der af Kong Waldemar 
de» 4de opferte S lo t stod paa samme Plads som b« 
gamle Randelsdorg.

') Staofeldt S.' 91.
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I  den sildigere Tid af henbeS Regjering viste 
Dronning Margarete en saregen Interesse for Kjobr 
stadernes Tarv, og bestemte saaledeS ved Frd. 1393, 
at der ikke maae brugeS ulovlige Havne eller andre, 
end de, som ere vcd Ijsbstadernc; ligesvm hun ogsaa 
ved sin almindelige Stadsret, foruden de almindelige 
Bestemmclser om MiSgjerninger, anordner Adffilligt om 
Kjobstad-Naring, samt gvd Skik vg Ürden. Men Kjobr 
staderne have kun i faa Tilfalde rettet sig ester disse al, 
mindelige Stadsrctter; hvorimod de selv, fornemmelig 
med Hensyn ttt Policie og borgerlig Naring, affattede 
x lsc ita  under Benavnclse af frivillig vebtagne Vilkaar 
og Artikler eller Vide vg Vedtagter. Dronning Marr 
garete- almindelige Stadsret findes ingensinde paar 
beraabt for Nanders; men ved forekommende Leiligher 
der erkjendcS stedse Kong Christopher af Bayern, som 
den, der hjcmler Byens Kjobstadsrettigheder, ligesvm 
ogsaa. denne Konges almindelige Stadsret eireres.

Havde Dronning Margaretes forannavnte Forr 
ordning varet anseet gjeldende for Nanders, da var 
den under Kong Christian den Iste erhvervede Destcmr 
weise/) at ingen maatte gjore ulovlige Havne i Nanr 
ders Fjord, overflodig. Ligesaa vilde man ikke have ecr 
hvervet den af Kong Christopher af Bayern meddeelte 
Drnaadning, ifolge hvilken ByenS Borger« maatte have 
og nyde B e sa tn in g  (a-.Haftelses Net) i derer Kjobr 
stad for ret vitterlig Gjejd, naar Dronning Margar 
reteS almindelige Stadsret havde varet anvendt paa 
Dyen, esterdi Sammes 33te Art. indrommer Fogdrn,

-j Stadfeldt S. 28.



Dorgemester «g Raad fuld Magt tkl at kade bestatte 
vg hi'ndre udenbyes Mands Gods, som ere dem rller 
derer Dorgere nvget styldigr med rette, saalangr til 
de faaer derer Betaling. —  Formvdentli'g har denne 
Dronning Margaretes almindclige Stadsrer kun varet 
gjeldende for de Dyer, hvis Hvrigheder den specielc 
var communiceret, og saaledeS specielt vare bemynbigede 
til dens Anvendelse; men Ränder- havdr deeltaget j 
Opstanden imod hcndes Fader, og dens Zndvaanere 
med fiere «ndvg nsdt den Kongelige H ar til at ophav« 
Leleiringen, hvorfor den, som ovenanfort, neppe har 
varet regnet til de gode Stader t Dronning Marga
retes Tid. Derimod har bemeldte Dronning efttr 
Sagnet ladet Dybet i Fjorden hcnimod dens Jndlob 
paa kenne Side af Udbyehoi, paa Kirkegrnnden, vpfyl- 
de med störe Sreen, saa at Skibe, som stak dybere end 
6 Fvd, ikke vel künde flyde derover, hvilke Steen sidrn 
i Aarcne 1786, 87 vg 1831 ere vptagnr til en Dyb- 
de af omtrcnt 10 Fsd. E» lige Opsyldning stal btr 
mcldte Dronning ester Sagnet have forctaget i Slien, 
for at forhindre fiendtligc Krigsskibe at gaae derind, 
hvilkct paa den Tid künde stee uden betydciig Skade 
for Handelsstibene, der, forsaavidt de brugtes paa 
bisse Farvande, ikke stak saa dybt, ar denne Opsyldning 
künde vare til Hindcr. —  For denne Dronnings Re- 
gjcringstid findes Dorgemester og Naadmand anforte 
hos Stadfcldt, som de forste, hvis Navnc sindcs op- 
bcvarcdc, af hvilke Nicolans Raband, Iiic ls ellrr 
Nicolaus Clyver og D . Koppelow, som ester Navnene 
at Komme, synes at have varct Udlandingr; thi Fami-
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l ie , Navne var« da «»km«,, ftrnemmelig iblanbt Folk 
af byrgerlig S tand, ikke aimindelige.

Vrlch af ! Om der end under Kong Erich af Pommern« svag« 
merns R'Siering foretoge« ikke L'der kil Kjobstaderne« Opkomsti 
Regie- Almindclighed, saa stete dog Zmccr for Ränder« i S<rrr 

fr'q ̂ > 2  dele«hed. Forst i Aaret1436 stk kenne Kjsbsterd Kvngen« 
lil 1439. Stadf<rstelse«brev pqa de «rldrePtivilkgier og Benqadnim 

ger,*) hvvri igjen, som for Dronning Margarete« ^td, 
erindre« den Trostab vg Tlenesie, Ion« Bo rgern«  hidkil 
have gjort Köngen; hvori'mod ligelede«, som afDronning 
Margarete, toge« Forhcholdenhcd l>i, vaar Köngen 
maatte faar hedre Stunder« »o>ere at giennemgaae 
Priviiegierne, samt til at tilbagekalde depneLonstr« 
ylqtion —  hvi« de ikke fremdele« sorholdt stg relige! ? 
Endnu navne« ikke Dorgemester vg Raad, som trkjendt 
Lvrighed; hvorimod Zndvaanere nu ikke kalde« Pper 
M«nd, men B o rg e r« .

Nagtet de Banste Kjvbstader, meb Henspn til Ham 
del og Zndnstrie, «ndnu dar« af saare liden Bceydem 
hed, begpndte man dog at stionne paa dere« pvlikiste 
Wgtighed; vg man ansaae «folge herqf Bvrgcmestcr 
vg Raad af Ränder«, i Forening med andre Kjo-r 
starder« Avrigheder, nagtet hin« enbiiu ikke af Konr 
gerne udcrykkelig vare anerkjendte, vardige ril som Rer 
prcrsenrantere for Pvrgcrstanden i Aarer 1421- at com, 
parrre mch Bistopper vg Abbeder samt Riddere for 
LZibvrg Land-khing, for at bevidne, at Sonder rZylk 
land altid har ligget nnder Danmark,**) og ve- den 
fprbedrcdeCalmarste Union af1436 blev Ränder«, med 11.

')  StadfeldtS.24og2L.— " )  HvidtfKr. 1. D.< S.68r.
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andre Danffe Kjsbst«der, bemyndiget til for Frrcktidrn a.t 
sende en Vorsemester somNeprersentant kilKvngevalget.')

Ligesom der allerede tidligere var sorget sor Spedalsse 
her t D;>en i et Huus, som i Dokument af 1236 kalbet 
äolnur lexrororuin äe Hanilrnr, hvorom findet 
udfsrliger« Underretning Hot Stadftldt, **) hvilket 
Huus med Capri fiden blev givet til Marlager Kloster, 
saaledes btev nu ved Opbyggelfen af H e l l ig a a n d s  H^ig 
H u u s  eilet Kloster sorget for andre sättige: Syge og ^'ster 
Svagki D e t ncevnet forst i Afladtbrev af 1434- 
hvori tilstaaes 40 Dagcs Aflad for dem, som giv«
Noget til Samincs Bygning, vg ved et andet Z>u 
dulgcuts-Brev tilstaaes Aflad for dem, som paatag« 
fig ac gjore Pillegrimofart til det da vpbygte Heilig^
»andt < H unt, og gavc Noget euren til Vpgningen sely 
eller den Messe, som Kjobmaiidene der havde betör 
stet. —  A f et Dokument af 1503, ***) fees at bette Klo
sters Bygniugec og Grund bave strakt fig fra den nur 
vcrrende latinste Skole i vestlig Retning til Voldgadrn, 
altsaa indtaget hele Strcrkmiigeii fra Skolegadcn igjcnr 
nem Hvvmedcn paa den cne og Kirkcgaarden ved »<rrv«r 
rende Skt. Mortens Kirke paa den andcn S ide , indtil 
den davkrrcnde Voldgrav imellem Noldgaden og v. Hat- 
tens - Srrcrde eller Krankhuusgadrn, som den vgsaa 
kaldcs; .thi der anfores, ak Klostcrets Foresattc er 
indrsmmet endeel af Vyens Bold-Grave og Planker, 
som mvd Best stoder ncrst op til deres Kloster, til 
cvig Eiendom paa anforle Conditivner. A f samme Do.-

') Hvitf. A r. 1. D ., S .799; Siegels Stadsret S . >17.
S .  206. — Stadfeldt S .  194»197, og Daugaard 
de danffe Klostere," S . 395 og396.



tument fe«S, at KronmS Retkighed »verDyen- Eien» 
domme ogsaa her paaserS; thi der anssreS, at denn« 
Afstaaelse er sscct af Borgemester, Raad vg Menighed, 
med Kong H an se - Sam rykke.

Men Klosterets Bygning og Midier anvendke- ikke 
»vereenSstemmende med Hensigren, hvorimod Geistlig« 
Hede» gjorde Anvendelse beraf til egen Beqvemmelighed 
og Vellevnet, hvilket fee- af Kong Frederik den IsteS 
Drev af 1530, saalydenbe*): „A t «fcerdi mangfoldig 
Drost finbeS i de Hospitäler og Klostre, som funderede 
«re til sättige syge Mennesters Opholdelse, vg besondere 
iig 1 den heilig Aands Kloster «di Nanders; at der ere 
saa mange Praster og sunde starke hclbrede Menne, 
fler, at KlosteretS Rente ikke tilrakker, at holde der 
nogen syge Folk, med mlndre de salze og afhande af 
der GodS, der til Klosteret ligger, som de nu gjork 
have, vg er at befrygte, a t, dersom der ikke findcS 
Raab t i l,  samme Klosters Gods stal forkommeS vg 
Klosteret blive ode, og hvcrkcn kunne opholde de Sy« 
ge «ller de Helbredte; hvorfor H r. Mogens Gise og 
Erick Banner tilligemed Dvrgemrster vg Raad i Ran« 
derS tlllaggeS Kongelig Defaling, at gjore en god Skikkcl« 
s« «di den Heilig AandS Hospital, at der ikke blive inde 
t Klosteret mere end 2 P ra s tem a n d  til P r io re n ,  
de som larde og dnelige ere, og dertil andre fore Folk, 
saa mange bchov gjores,  ̂til at tjene de syge sättige 
Folk, som i samme Kloster ere."

Delle Klosters Zndkomster bleve af Kong Chrk« 
sttan den 3die henlagte til Aarhuus Hospital Aar 1232.
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Ved denn« Tid existerer ogsaa G ild e r  i NanderS, 
hvoras Stadfeldt navner 5 ,  der vare Forcninger af 
Bycns Zndvaanere, geistligc og verdslige, ril ak samlcS 
ril desiemre Tiber, deels for ac raadflaae oni Anlig» 
gcnder, der havde almcen Interesse, deels for sei» 
stabelig Underholbning; kil ak bcfocdre Sadelighcd og 
anstandigt Forhold, og rillige havde de denDestemmelse, 
ar der sorgedes for fcelleds Forsvar, og ester Doden 
for anständig Zordefard, hvorhos de samtlige, saa» 
vel geistllge som verdslige, vare af stör Vigkighed for 
de Fälliges Understsktelse, der paalaae dem alle som 
en Hovedpligt; hvorfor ogsaa AlmisserS Fordeling blande 
Sognets Fällige horle til de viglig« Gjenstande for 
Forhandlingerne.

Med Hensyn til Byens Ubetydelighed er det ikke 
rimeligt, at bisse 5 Gilder alle have existeret paa een 
Gang. Skadfeldt har opbevarct Fragmcnter af Pape, 
goie-Gildets Skraae sra 1417 med derkil hörende Til» 
lag af 1570,*) som afgive interessante Oplysniuger 
vm den Naahed i Sade r, som da fandtcS endog iblandt 
Dycns mecst anscete Indvaanere, der fornemmelig ud» 
gjorde hink Gilde »Selskab, da det ansaaeS forn-dent 
1 Skraacn ellcr Gildelovcn at bestemme Doder, ei alle» 
ne for Drodcr, men endog for S s s t e r ,  som spyer i 
Gildehnsct af Drukkenstab, eller drager Svard eller 
Kniv mcd vred Hu mod sin Laugsbrvder.

Deraf secs tillige, at Hcnsigten ved Gilderne har 
varet ar afgjore Tratte og Tvist, og saaledes at af» 
holde Parlerne fra Forfslgning for Retten til Thinge
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Gilder.

') Beflr. af Rand. S . 83 «. fl.



tller Naadhuus, eller for Kkrkens Prtrlater; thk tngm 
Laugsbroder maatte der ciltale den anden, for Han havd- 
gjort sin Skyldighed for Oldermanden og LaugSbrodrene.

Dodcrne vare bestem» til D u r s l l  og V o r, der 
f-rste til at drittes i Lauget, der sidste kil Belysning 
ved Messehold. Men at Urbanitet ikke har veercr Fole 
ge af bisse Assembler?, see- af det 150 Aar yngere 
Tillcrg til Gildessraaen, hvor der bestemmes S tra f fov 
at käste eller sicrnge Deen til Hinanden over Bordet, 
samt vedtoges, at de tngen Drik vil have paa R a  ade 
huset den Torsdag for Fastelavn, fordi der den Af« 
ten komme mange, som brage synden andenstedshcn, 
hvilket hentyder paa, at der pleiede at v<rre et saa vildt 
bevcegelLiv, at de selv undsaae sig ved, at drrtil fful« 
de v«re fremmede Vidner, som künde yttre sig derom 
paa de Sleder, hvor de kom hen.

Nogle af bisse Gilder have havt deres eget, til bisse 
Samllnger bestem» HuuS, af hvilke det störe Calen« 
» S , eller störe geistilge Gildes har udmarket sig ved sin 
Storrelse og Anseelse, hvorom Terpager*) udtrykker 
sig saaledes;

Hvor man kommer i Ränder» eller Ribe,
I  Biborg, Aarss, Olborg eller Nibe 
Og spor, hvis er den stö re  G a a rd  
E lle r det skjonne Huas her staar,
D a  faaer M an saadant Svar igjen,
Det Hörer t il den stö re  K a lle n .

Papegsie-Gilbet,**) der for det nieste bestod af Kjobr

') k ipso Oim liriroo, F .  423,
I  Raadh»»6-Bog for Randers af 1386 stades undcr 30» 
M a i aavat Papegoie - Gilbet, som der augiveS at vare 
Samliiigoftcd for Mestcre og Soenbe.



matnd og Krcrmlnere og bere« Hustruer, tillkgemcd M«, 
gistraten, holdt, som vvenanfprte Fragment udviser, der 
res Samlinger paa Naadhusct, og havde saalede- in? 
rer scrrcgek GildehunS. Den störe Calentegaard exir 
sterer formodentligt endnu, nemlig Gaarden No. 26 

.paa HjornckafRaadhuttS-Tvrvet og NaadhuusrStra- 
ke, ivm nu tilhorer Kjpbmand P o ru p . Der er kjcn» 
deligr, ar hcnS Pygninger ere fra Middelalderen, og 
denS hvcrlvede brandfri Kjeldere, i Fvrbindelse yrcd dens 
Afdelinger, hentyde paa, nt den ikke oprindelig har v<kr 
ret bestemt ril privat Bolig eller borgerlig Ncrringsdrist. 
Da der for-vrigt ikke have- nvgen Gi-ning vm, hvad 
den- Pcstcmmelse har v<rret, og den derhos stemmer 
med hnn Deffrivelse ho- Terpager, saa finde- bet anr 
tageligt, at bet bar vcrret Talente-Gaarden. Mmer
ligviis har den vgsaa vcrret afbenyttet til Bryllupper 
og andre hyitidelige Samlinger, som Thormod. Torfcrus 
bereiter vin Gildehuset i Tronhjem. *)

Disl'e Gilder havde allcrede tidligere vakt Negjer 
ringen- Opmcrrksvmhcd, med Henspn til Facrioner og 
Mqchinailviier, svm derved künde opstaae imvd Hvrig! 
Heden og Staren, og derfor havde Dronning M arr 
garere i sin almindcüge Stad-ret, Art. 10/*) bcfalct; 
„Ingen maae begynde n»>e Gilder eller Sclstab udi nor 
gen S t-d , uden Fogdens, Porgcmester- og Naadmcrnds 
M l ie , og med dcre- Fuldbprd derkil, vm der kan vcrr 
re Staden og Almucn til Gavn - -  Gjor der nogcn
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imod Fogbens, Vorgemersters og Raabs Forbud, Kode 
hver af dennem Köngen 3 Mark og Staden 3 Mark, 
og hvad Ä ll de fallet have at drlkke imod saadanr For« 
bud, der fra dennem tages og gives sättige Folk for 
Guds Skyld." —  Da Umaadelighed i Fylderie tog 
til i dirse Selfkaber, svm havde firre onde Folger, 
«g man, under Skjul af sclffabelig Underhvldning, uw 
derkiden i bisse Foreninger sogt« og fandt Understoktclse 
t sine Planer imod Avrigheden og Skaten, bleve de 
vmsider aldeles forbndne, hvorfor ogsaa d. L. 2 — 16 
— 12 bestemmer, at alle Calenter, Laug og Gilder 
skulle aldeles vcrre af>7affede.

Foruden denne Sliftrlse til sättige Syges og 
Svages Undrrhvldning og Pleie, finde- ogsaa her som 
4 de fieste Danske Kjobstader 1 den Tid fra der Offent, 
iigeS Side at have vcrret sorget for Helbredet ved en 
Dadstue, hvorom Galkhen*) anssrer, at Han i etGave« 
brev af 1484 har fundet wrvnt en Eng kaldet Dadstuer 
Eng, beli'ggcnde osten op til Byens Grave. Dadsiu« 
erne bleve i det 16dc Aarhundrede ophavede: hvorom 
Petrus Palladius i sin Bog „kaldet den nye Hoffe« 
Dieffuel" yttrer sig saaledes:

„Den Tid de franzoske loSagtlge Noder og Fagter 
„ i Klader og Scrder bleve indforte her i Niger, 
„da komme de Pokker dcrfra her ind i Niger med, 
„og hange cndnn fuld hart ved, og det var i min 
„Varndomc-kid, hvorfore man maatte odclagge 
„almindcligc Dadstuer allevegnc, som den Badr 
„stue i min Fodcbl)t Nibc

')  S .  48. — "> Tcrxagcr, S . 547.
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At der paa den Tid allerede har varet RaadhuuS i Raadhn- 

Byen sees af Papegsi - Gilbet- Skraae af 1417/) //de 14t?! 
hvor det hedder:

„Ingen Broder ffal dcle eller stevne sin Laugsbro- 
„der t i l  T i n g e  eller N a a d h uu s  for re." 

vg «folge almindclig Drug da og siden er det antager 
iigt, at Thingstedct har varet i samme Dygning.

Man seer tillige saavel heraf, som af hvad der 
ovenfor er anfort om Magistratsbrevet, hvorved J o 
hann Thordse» Nsver>7ytte frifindes, at Magistraten, 
som efrer sin Bestcmmelse kun >7ulde vare administrativ 
Autorirer, tillige har befattec sig mcd den Kommende 
Myndighcd, der ellers udovedes af dcrtil cster Omgang 
udnavnt« Borger«, efcerat de forDyfogden, som den 
Kougelige Foged, havde aflagt Ecd, i Narvarelse af 
bemeldte Foged, som varetvg Köngens Net. **)

A f et Gavcbrev til Graabrodre Kloster af 1455 St  ̂ Petri 
paa et Stykke Zord, som der anfores at ligge i Ser. ^Ee. 
Pedcrs Sogn, sees, at Scr. Peders Kirke da var til 
vg tillige en Svgnek i rke .  Naar den er bygget vir 
des ikke; men der antages, at den allerede har existeret 
tidligere, og altsaa har varet til i Degyndelsen af det 
15de Aarhundrede, maaskee for. Dcnne Kirke har 
indtaget Pladsen, hvor Gaarden« No. 29 og 30 nu 
staae. —  Prastcboligen med Gaardsrum og Hange 
formrnes at have varet paa den P lads, hvor Gaar»

') Stadfeldt S . 86.
" )  Om MagistratenS Autoritet og dennes Collision med Fog

dens v il vorde handlet udftrligere i  en saregen Asdeking »m 
Byens Autonomie.



den No. 106 nu er, hvorimvd Kirkegaarben ankageS 
at have indtaget endeel cif den P lads, hvor Naadstu«, 
Torvet in, er; men dck meste af Sügnet anrages nt 
have vkrret udenfor Gravene mod Nord og Hst. *) 

Et.blemens Kirke rxisterede nu vgsaa svm S o g n e k i r k e ,  som 
fees af et Dokument af 1403 vm nogle Doelstcder, 
hvvri ncrvnes en Prast til Scr. Clemens Kirke i Nam 
ders. Denn« Kirke indtog Pladsen fta PadernpS 
Hjorne vcd Store-Gabe indtil Taarngydcn Imcllem 
Middel og Drodre-Gade. T il bette Sog» horce den 
sonbre Deel af Bycn. **)

E t. M or- Den til Heilig Aands Hnus eller Kloster hörende
^Iie^rke' K i r k e  var ogsaa paa denn« TId Sogne-Kirke og
henhore»- kalbte- Skt. Martini eller Morten- Kirke. Stadseldr
*ttgacmds er enlg t, at HelltgaandS Kirke og Sogn og Sct.
HuuS eller Mertens Kirke og Sogn har vcrret eet og dct samme, 
Kloster. , » ^

men er af den Formentng, at den nnvcrrende Sct.
Morten- Kirke, der nu er Byen« eneste Sognekirke,
allerede var til paa den T id , ***) hx^et jeg findet uanr
tageligt, hvorom jeg t fin Tid ffal yttre mig udforllgere,
0g indskrcrnker mig her blot til at yttre, at jeg anta-
ger, ar Hellig - Aand- Kirke ogsaa har vcrret heiliget
Sct. Morten ligesom den nnvcrrende Sognekirke. ****)
Byen omfakted« saaledes, nagtet den- holst ubetydelkge
Omfang, 4Sognrkirker og llge saamange Klostere. —
D a  bisse derhos tndrvge störe Pladse, saa er btt indlyc
sende, at der kun blev saare Lidet kilbage til Bebyggelc
se for andre Zndvaanere, hvilket jeg har sogt at gjsre
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tydelkgere ved dm vedhaftede Grundtegning. Da Byr 
e»s Zorder og Enge »ersten udelukkende endnu benytr 
tedeS til Grersgang og Foder,*) Fisteritt ei af< 
gav »ogen Assertnings Artikel til andre Steder, ingen 
Soehandcl cxisterede, ja ei engang sseverrts Tilforsel, 
som forud er forklarct, saa ffjsnncS hvor uberydelig 
Dycn har vcrret, og at denS Ex is cence  som 
Kjvbsterd »ersten alene har v«rrec baseret 
paa de Jndtergker ,  der t i l f l s d e  Ge iscl ighe» 
den og K l o s r r e n e  f r a  Omegnen.

Hvor »Ssel Bye» for svrigt var l Henseende til RanderS 
Handel og Zndustrle, saa lndrog den dog l geistlig 
Henseende, ifolge Anrallet af denö Kirker og Klostere, Provst, 
e» saa bcrydelig Rang, ak de» var Server for en 
P r o v s r ,  der i de Ham underlagre Herreder, for: Dmmer- 
menrlig FiendS, Norlyng, Svnderlyng, Medelsom,
Önstld, Gierlev og Srovring Herreder, som udgjorde 
Ommer Syssrl, havde Overbestyrelsen af Kirkcrne og 
dercs Zndtergter og Udgivrer, **) og som Formand 
i  den geistlige Net i ShSselthinget ***) lebte Nets- 
forhandlingcrne sammesteds, og som Medlem afDomr 
capirlet deeltvg i dets Administration og dsmmende 
Myndighed. Han havde fri Bollg i „Provstegaarden," 
der af Kong Christian den 3die blev stjenket til der

')' Etadfeldt S . 365. Recognits af Randers Borge« af 1464, 
om af Mariager Kloster at have Hyging og Stistrnp M a «  
ker t il Leie t il Veres Feegang! G . A. Registr.

" )  Galthens Beffr. af Randers, S .  45; Stadfeldt, S .2 .
G . A. R . detreff. Mariagcr Kloster, hvoraf sees at Boct- 
fljodningen a f en K lo s te r -E ie n d o m  ffeete paa Eyssele 
thinget Anno 4344.
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nuv«rende Hospital, brr for enbeel er opfort paa den 
P lad s , hvor Provstegaardcn stod»

Klosterncs Nigdvmme havde tiltagct i en betî de» 
lig G rad, rfterat Adclen, svm saae sin Overmagt 
tilintetgjort vcd Hicrarchict, klogeligcn stuttcde sig der» 
t il, ved at bcstcmme dercs Donner sor den > gclsilige 
Stand, vg lode deres Dottre gaae i Kloster, og for 
at sikkre dem et rundeligt Udkonnne, dotercde Kirkcr 
og Klostere med Capitaler og faste Eicndomme af alle 
Slags. Der rigcst dotercde Kloster var Frue Kloster, 
som, foruden den belydeligste Deel af Randcrs Mark 
og Godset tll Sct. Hans Capcl i Randers, kllligemed 
Hornbek vg nederste Molle ved Nandcrs, cicde inange 
Gaarde paa Lander, samt Fiskergaarde »»cd mcrc, *) 
hvilket Kloster t Begyndelsen af der 15de Aachundrede 
blev forfl»)ktet til Manager; hvvrved Bl-cn ei alcne 
tabte de Jndtcrgtcr, som vare tilflydtc den af bcmeldte 
Eicndomme og Capitalcr, men tillige hvad der for 
svrigt af de rlge adelige Familier, hvis Dottre vare 
i  dette Kloster, blev dem tillagt til Underholdning, 
hvorforuden Klostercts Forflytning rimeligviiS har havt 
den for Byen stadelige Folge, at den i Fremtiden 
sogtes mindre som OphvldSstcd af rige adelige Familier, 
hvoraf nogle hidtil maae antagcs der at have eiet 
Gaarde; saasom Familien Wcndclboe, Thordsen, Lau» 
ritzen, som tillige eiede Sjorup ved Nanders, og hvor» 
af Peder Lauritzen i Aarct 1327 var Commandant paa 
Slvttet, da dct blev indtaget.**) Om de Eiendomme,
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derhsttt ktl lKrste Kloster, og hidril havbe Hort rll Ran- 
brrS, mm nu, som Klostcrers EieNdoMMe, glk sra Dym, 
iNdrholds« Oplysning 1 ThingSvidne ang. Hyging og 
Stistrup Marker af 1475; i Kong Christian dm 
Istes Fvrligelsesmaal iinellem Manager Kloster vg Ram 
ders Bye, hvorleves imellem dem stak ferholdes meb 
Hyging og Scistrup Marker og Sn Eng) kaidrcTr. P n  
ders Eng, vg der God«, de have af Scc. Hans, af 
147?! i Randers Borger«-Redognitz, at h»v« udi Lek« 
df Mariager Klöster paa 6 Aars T iv /  Scistrup vg Hy- 
ging Marker rst dereS Fcrgang, öerndkndm Wole 
bum M a r k  er ii'ggende (hvilke trenbe Marker udgjore 
m ineget berydelkg vg vel dm störst« Deel af Ränder- 
Bye- Mark) a f 1464; l  Kong Christian den Istes 
Dom iMellon Mariager Kloster vg Borgern« i Ranr 
ders, detudi Mariager Klosters Breve paa Eiendom 
inden R a n d  e r s D  y e vg u d e n f o r D y e n ,  saa »g 
paa Skistrup og Hyging Marker finde- ved Magr, 
vg Ränder- Ba-e- Breve drrimod kjendeS MagreSlsse, 
vf l4 ? 6 ; i  Kovq Christran den IsteS Dombrev, um 
der Nigens S rg l, imellem Ränder- Bye vg Mariager 
Kloster, 1476; >i Distvp Niels Clausen- og flere gode 
Mornds Breve, hvorledes fbrhamdlet er imellem NaM 
biers vst Mariager vm Woldum Mark 1504.

Ved derce Klosters Forflykttlfe leed Bym  rillige 
Tab k fiit«'CoMmUne-Zndr«gter-0tz Prerstan'oner, da 
de, der boevt' pala Klosterer-Gbdk icRaNberS , und- 
drvge fig dei'sor , ' MdnI Kong Christian den Iste ved 
aabmt Drev af 1467 besalede, üc de ftiilde udrede
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Byens Tyngde tit Ränder-, og statte kli Vyen, lige? 
som Byens andre Dorgrre.*)

Lsterat Ränder-, siden Opstanden lmod Kong 
Waldemar den 4de, havde vcrret i Ugunst hos denn» 
Konge og Drvnniiig Margarete, og ingen Degunsch 
gelse havde nydc afDcnneS Esterfolger, erhvldcr den 
af Kong Lhristopher af Payern i Aaret 144t ikke ab 
rne Stadfrstclse paa den- «ldre Privilegier »g Der 
naadninger, menendog a f s y n d e r l i g  Guns t  og god 
V i l l i e  efterstrevne Artikler r „at ingen stal eller ma» 
ridhe eller gange Dagh eller Nat med spoenthe Zlrim 
borst —  Dorghe« khet nogher at gsre, og fangcr 
ther Skadhe ouer, Han stal beholde Skadhen ubstter, 
item sorbiurhe vl nogen man i forscrlffnr vor Kobr 
sterdh Ränder- at gsre Sambindelse mod forscrifne 
Burghmestere og Rad. DorgheS ther nogher at gsre, 
Han stall haue forbrudt syn Houet Lvd."

„Item  vele v i, ac «enge Gülde eller Kompant 
skulle v<rre eller begynnes i forscrifne Ränder- udhen 
vore forscriffne Burghmester og Nadh gme ther.Vilgh« 
og Samrhycke rill."

„Item unne og giue B i  forscreffne vore Burghr 
mcstere og Radhman i Ränder- full macht at satte og 
regere alle HEmbedhe effcec Skoellichct, som the vele 
antsvare Dodhe fore Gudh oc oß." ^

„2tem unne B i  forscriffne vore Borghere tRam 
der-, at have og nyde Pesatning i lherris Kspstadh 
fore rat viderligh Gicrld- Oc dsrghes noger at fare 
ovcrhsrige udh. aff therri- Bescrtning, tha stulle the

Reversal orer Byens RaadstUe -Archiv §. 1. No. 22.
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haue Macht at forfolghe honum paa therri« Vything 
for Bold. Aarhuu« 1441." *)

I  Zntimatlonen siges, at Do rgem es t t r  Peder 
Michelstn og nvgle Dorgcre af Ränder« vare stadtr 
for Köngen, «g bade ydmygeligen om Stadstrstelst af 
Byen« Privilegitr.

Her see« altsaa D»M erklerret for Kjobstced, vg 
den« administrative Hvrightd „Do rgemes te r  og 
R a a d "  forste Gang udtrykkelig erkjendt af Köngen, 
samt at den« Aukorittt paa den Tid kun vac lidet rer 
specteret, da det ansees fornsdent speckelt at forbyde 
Jndvaanerne at eonspicrre kmod den, hvilket Köngen 
t folgende Aar fandt Anledning tlt at igjentage ved et 
Mandat for htlr Danmark,**) t Henseend« tll saavel 
Lchnsmcrnd som andre, der havde exerutlv Myndighed, 
hvilkec Mandat plser, baade at der har voerec en alr 
mindclig Ukilfredshed mtd Embed« r Destyrtlsen, og at 
bertil har verret al Fsit.

Man seer hekaf endvidere, at det da sandte« tilr 
raadtligt at havr Tilsyn med de tiltagende Gilbrr, samt 
at det overlode« tll Magistraten at styrt Haandverrksr 
veesenet (regere alle Embedhe), saalede« som den fandt 
det forsvarligt; at det forbyde- at gaae bevaebnet Med 
Due (Armborst) dg endeltg maae bemarke«, som Slutr 
sieen for-Kjobstad - Forfatningen, at den faaer Rrk 
til Desertning oi til at Herste Debitvrer.

T il diese Degnnstlgelscr bestemrrs KoNgeN vet Minr 
dr« ved Borgemestcren« vg Dvrgtrne« ydmygr ä)on, 
thi dennt indstramkede stg dog kun til Stadfssttlse af

') Etarfelbt 28-27. -  " )  Hvtdtfeldt 1. D., S.828.
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forud erhvervede Privilegier; men rkmeiigviis fernem« 
melig ved den fjendrlige Stemning, som yttrrde sig 
i Jylland imod Köngen, og s»m i Vendsyffel allerer 
de var udbrudc i fuldr Oprsr, hvilket gav Anledntng 
til at Köngen kom cil Zylland. D a  Oprsret var af 
den Betydenhed, at den Kongelige Har endög havde 
lidr et betydeligc'Nederlag,*) saa bod Klogsiab ar gjs- 
re sig NanderS Borgere forbunden, sor ac sikkre sig 
deres Hcngivenhed, hvorom der vel eller- künde have 
varet saa megct mere Grund tll at tvlvle, som dt 
under de 3de sidste Regentere vare behandle»« decls med 
Haardhed, deelS paa en Maade, som rsbcde Ugunst, 
og i al'Fald Mangel.paa Opmarksomhed. —  Forbudet 
mod Glider uden Mag!str>rtens Samtykke henryder sorr 
mvdentllg ogfaa paa Forbindclscr, som künde vare at 
befrygre imod Köngen, ligesvm ogsaa Forbude  k imod 
at v a r e  bevabne t  med D u r  vel ogsaa er Motlr 
vcret af samme Grund.

Detre Förbüd afgiver et nyt BeviiS paa, at de 
almindelige Stadsrcrters Forssrivter ikke ire anscete 
forbindende fot Railder« lndtil deN T id ; ' khl ligesom 
Nibe Sradsrer ikbeholdt et almindcligt Fvrbud imod 
at bare Vaaben, 21deArt., saa var der nasten med 
lige Udtryk affattet i Kong Erich Glpptng-aim lnder 
l ige S t a d s r e t  af 1269, Art. 6 ,  der lyder saar 
lebe»:**) „Hvi'lken Dyemand, der kommer (handerr 
mere?) ind til sit Herberg, og har havk ÄErende »den 
Byen (>7al vel vare udi Dyen) og barer Vaaben ho-

' )  Hvirfeldt I .D . ,  S .  827.
")  Kolderup RosenvingeS Sämling S. 486.
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sig, og vorder tned dem paafunden, da gjelde Han 
«n halv Mark Fogden, og Byen en halv Mark. End 
er der saa, at der er en Gjest, og naar Han kommer 
til sik Hcrberg, da ssal Han fange sin Husbonde sine 
Vaaben at gjemme og at bcvare; men bar Han dem 
dercfter hvS sig. da ssal Han gjelde Fogden en halv 
Mark, og Dyen og saa, og varge sig allen« med 
Helgens Eed, at Han ei vidste, det var forbudet. 
Hnebonden ssal sigeGjcsten, at der er Forbnd i Bye, 
at bare Vaaben; er det saa. at Han det ikke gjor, 
da ssal Han gjelde Fogden en halv Mark Pcnninge, 
og Byen vgsaa. Men vorder Gjcsten saa paamindt, 
og ha» barer sine Vaaben alligevel, da ssal Hans 
Haaud med den samme Kniv, Svard  eller Spyd 
g>ennemstinges."

Forbudet vmfattcde alle S lags Vaaben; men 
Slutningcn refcrerer sig kil dem, der vare de alminr 
dcligste.

Ved Datidens raae og vilde Sader maatte der 
foranledige mangc sor Liv og Lemmer fällige Voldsom« 
heder, at det var almmdeligt at bare Vaaben, og det 
niaarre derfor visi vare holst onsseligt, om den Skik 
künde haves, som el dog sor den offentlige Magt var 
weget rrueude; thi naar det er B rug , at Folket 
iflang barer Vaaben, saa vil de vilkaarlig Bcvabne- 
dcs Kraft vare langt storre e»d den bevabuedc Stats- 
magts, hvorfore neppe Nvget kan vare fälligere sor 
Staren og saainegct i S trid  med den offentlige Sik- 
kcrhed og Orden, som en almindclig Tilladelse til at
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bare Vaabcn. ligcsom Intet vildr var« mere nnyttigt.*) 
Men Iydcn hyldcde det samme Princiv« som Han- 
Franke Cngcsiaudcrcn« at uindskranket Net kil ak 
bare Vaabcn var en inrcgrerende Deel af den statsr 
borgerlige Frihed, Det svranfsrte Forbud af Kong 
Christopher af Bayern frugtedo derfor ligcsaalider 
som Kong Cri6> Glippings havde ftngtet fyr Nike« og 
de folgende Kvngcrs igienkagne F-rbnd havde ikke ke
hre Virkning**), hvorym vil vordc handlet udforliger 
pe i sin D'd« vg vil jeg i saa Hcnsecnde her indssrank» 
N>ig ril at anfore« at der i et Commnnal-Placitnm for 
NandcrS af 1609 finde- PoviiS for« hvorlidet man 
agtede Kvngel. Bestemmclser« fyrfaavidt de angik god 
Skik og Orden« M op med Hensyn til at bare Nag? 
ben, ligesom ogsaa i andre Hcnsecnder« hvorom vif 
speciclt vyrdo Händler i en sarssilt Afhandling over 
Dyens Autonomie.

Kong Christopher af Bayern indsaae tilfuldeDanr 
marks usle Handclstilstanh« vg hvoricdes den ikke 
künde havcS, udcn at Hanse - Staderncs erhvervcde 
Rettighcder bleve« vm ikke alhcles ovhavede« saa dog 
heiligen indskrankcdc, Han var derfvr i fin hele Rer 
gjeriligstid betankt herpaa« og tillige pa» ved positiv 
Fvranstaltning at indvirke paa de Danste Kjybstader- 
Opkomst, Ogsaa kenne Hensigt har upaatvivlelig stemt

') Kuiliert äo Is korc-e publi^us ob. io. keuobet Oictio^
r i a i r e  V .  a i  i n o .

")  Akte cng ing de Gcisttige kanhe Vaabcn den Lid betroeS; thi i 
het Kjebenhavnike Lirkemode af >42ä forhydcö dem iblandt 
andet at bare Vaabcn eller Darge, uden de nodeß dertil foy 
Fare. naac Le oandre ellcr reise, Hvidtfeldt G, 722.



Köngen til Gunst for Randers, som Han i Aaret 
4442, rster Andragende fra Byens Borger«, gav 
B e v i l l i n g  paa et e f ter  Köngens  Foransta l t -  Bevilling 
n ing  med P a l e  udstukket  S e i l d y b  i Fjor- F^Vden 
den, *) saa at Borgerne kunne have fri Pramgang 
vp og ned. Detke er der forste Document, der exir 
sterer, hvoraf kan ffjonnes, at man i Randers btt 
gyndte at tanke paa Afbenyttelse af Fjorden til Seä 
lads; alksaa maa den Tilforsef, som indtil den Tid 
maatte var« steet socvactS til Egnen ved Randers, 
have fundec Sted til andre Havne i Fjorden, saasvm 
Hrsted, hvorom foran er handlet, Deraf fees tillige, 
at Dyen ikke endnn havde andre Sklbe epd Pramme, 
der kun ere ffikkede til at befare Fjorden og »armeste 
Kystcr.

Dcnne Konge crkjendeS derfor ogsaa som S t if 
ter af Bycn som K jöbs tad ,  (civrtsa) hvilkct öftere 
antydcs i gamle Protocollcr og Documenter, hvori 
.Lhristopher af Bayerns Gtadsret er den forste Kjob- 
stadlovgivning, der paaheraabcs; hvorom jeg her ind< 
ffranker mig til at anfore folgende Uddrag af det oven- 
»avnre Communal-Placikum, cster „Randers Pyes for- 
nodne og ftivillig vedtagne Vilkaar af 4609 Capitel 
69"-

„Sammeledes begjarer og ville vi de 24 Mand 
og wenige Borgers, som paa Almues-Stcffne Haff- 
uer Wcrridt khillstcde; A t Bysidderne de som nu

') Badens D .H . 2. D ., S .  202 t il 206. Anchers samlede luri- 
diffe Skrister I .D .. S .627 ; hos Stadftldt findes Bevillin- 
gen aiifort S .  27.
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ehr rller hereffker komwendls Werber, Hvrr udi fln 
Tid Fligkeligenn Udcn Aid Forsommelse maae Haffue 
Zndscende, A t DyenS Säger og Rettighed, effrer 
S k a d t s .  Nettens Znd hold, sbm „Kong  C h r i 
sto pH er" os vg wenige Kjodstcder Udi Danmarchi« 
Rige naadigste giffuet Haffuer, ikke forssmmes."

Ogsaa gav bemeldtr Konge under stt Ophold i Ränder« 
i Aarer 1444 Dyen den Benaadntng, at Klerke og 
LagMand ikke maatte ttlforhandle sig cüer besldve Gaar« 
de i Räubers »den ak give S k a t  og Hnnspenge 
deraf, üben de rekte, frie Prrrstegaarbe.*)

Da det ikke henhorer ril Topographien at anfore, 
hvad der er almlndeligt gjeldende, saa undlader jeg 
her at argumentere fra Kong Ehristopher af Bayerns 
almindelige Stadsrct om Byens Bestyrelse vg Reksfor, 
fatning, saa megek mere, som det. som ovenfor bemar- 
kct, siden vil vorde viist, at man, »folge den Autono
mie, der antoges at tilkomme Kjobstaderne, affacrede 
saregne Communal - Dcflutninger om, hvorledcS der 
stulde forholdes med EvmmunenS 7ldministration, og 
hvad der stulde gjelde i Henseende til gvd Skik og Or
den, saavel som og medHensyn til DyenS Ncrringsbrug. 
Hvad de »vrig« almindelige Destcmmelser af Stads- 
retterne angik, da bleve bisse saa ofte modificerede og 
forandrcde, at det ikke har nogen Interesse at anfore 
dem, da man, formedelst Mangel af Thingbogrr og 
RekSacker fra denne Periode, Ikke kan paavise, hvor- 
vidc de havc varet fiilgtc, eller cre fravegne.

') Pontoppidan d. A. 4. I . ,  S . 361.
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Ränder-, der vel vab Köngen- og Kronen- Stad, 

havde forovrigt« der hideil omhandlede Tidsrum, isar 
fra det 13de Aarhnndrede, kun fornemmelig geistlig Tenr 
dents; og bestod derfor, forudcn af Kirkcr, Klvstcrc, 
Provstegaarden og Gildegaarde, af saare faa Bygninr 
ger, der laae adspredee uden Plan. Dog navneS t bette 
TidSrum folgende Gader vg Gerader; Myke lga te  fra 
Ssndcc-Pork, som da stod hvor Gaarden No 8 nu 
er, vg strakte sig til Torvegaden; Drodregade k 
sammc Neening som un, og Rabans - Gejde.*)

Ar her, som i de flcste Danffc Kjobstader, da 
har varee Tydsse Handlende, fornemmelig Fuldmagtige 
for Lybekkerne, vg sadvanlig Pebersvende, er holst rir 
mcllgk, og de foran anforte Navne: Bernhard Fass, 
Gediehe Dayson, Naband, Klyver og flere hentpde 
vel hcrpaa. Sandsynligen have Gadcrne „Traffnen- 
strcrde" og Ditmarsten faaet Navn af diese, den forste 
forinodcnellgt af Traven, som flyder forbi Lübeck, fordk 
detee Gerade gaacr i Reening mod Enden; den sidste, 
som lsber parallele mcd den, maassee med Hcnsyn til 
Dlemarffen- Dellggenhed for Lübeck.

Om Dyens Naring finde- endnu ikke videre sarr 
deleS antydet, end at der, som ovenanfort, har varet 
D r y g g e r i e ,  samt at det da og sidcn faa bckjendte 
D u u r o l ,  som fees af det anforte Papegoie, Gilde- 
Skraae, var Hoitidsdrikken, som her blev eillavct paa 
en Maade, som nu er ubekjendt, som, hvilkcc af Der 
strivclsen af de folgende Tid-rum vil erfares, har var

') Stadfeldt S . 17.



rer berufende i den Grad, at bet parsende künde have 
forkienc et Navn lügt der Berliner H l l ,  svm kaldes 
Mo rd -  und TodtschlagSbier.*)

Nagtet Handel »g Industrie endnu var saare über 
tybelig i Pyen, begpnder der dog at vise stg Spor ril 
borgcrüg Beistand, da der af Geheime - Ärchivers Regi
stratur crfarcs, at ZesS Thorbernsen, der i Thingsvidne 
af 1424 anfores som Raadmand, i Aaeet 1419 laante 
Nigers Drost Henning Pvdebusk Ridder A4 ledige Mark 
S o l v , og modrog til Pont derfor alt Debitors GodS 
i Hvedsteen; samt at bemeldte Nidder Podebuöks En
ke paa Tkjern i Aaret 1446 pantsatte 3 Gaarde i 
samm« Dpe tjl Zess Gregersen, Borger i Randers, stden 
Dyfoged, for 30 ledige Mark S o lv , hvilket paa den 
Tid ikke var ubekydelige Summer.

Om Religieusttecens og Scrdelighedens Tilstand, 
iser mod Slukningen af denne Periode, og det sclffar 
beligc Samlivs Forhyld i samme Tidsrum, faaer man 
et Heist maadeligt Vegreb. - -  Mangdcn af Byens 
Jndvqanere vare, svm foran bemcrrket, Prerstcr, 
Munke og Nonncr, —  Hvvr forargeligt disses Levnet

')  Navnet P u u r -D ll betyder formsdentlig B o rg e r-D ll a: A l l  
som drikkeß i Borgernes Forsamlinger, og har sin Oprin- 
delse af detLydske Burg, hvoraf i samme Sprog findes fol
gende Gammenscrtninger: Burrichter, Burggraf, Burmak, 
Burbann; see Gaup über deutsche Städte-Gründung re., 
S .  54-58. Ievnfor hermed Benoevnelsen Vorsemester, som 
j aldre Documenter ofte skrives Burghmester, Deraf ogsaa 
Buurspraak i Holsteen, som var hvad »er ho« öS kalveS N il-  
kaar, der ogsaa ec afplattydsk Opcindelse, nemlig af kehre»: 
udvcrlge; hovraf Köhr hcbhen: gt have Balget,



par i Danmark paa den Tid, erfare« af Kong Erich 
«f Pommerns Forordning af 1425*), hvvri bcsales, 
at de Geistlige ffulie forbedre dercs Liv og Levnet, og 
vogre sig cndog sor Skin af Ondt --- De stnllc stye 
Fraadscrie og Drukkenffah, ikke maae holde hvs sig 
kffcnrlige Pisiopperster, ikke söge Krocr, ikke bare 
Vaaben, »den vaa Reiser, ikke bcsoge Zomfru-Klo- 
stere »den vigtig Aarsag og HvrighedcnS Tilladclse; 
ikke brnge nedhangende elfer vpstaarne LErmer, el» 
ler nd«»til fvrehe Kleder, nden Huerne astme, og 
hen yderstc Kant af Klerderne, Denn« Forordning 
fvranlcdlgede formvdcnrlig den paafolgcnde Undcrsogelse 
af Klosterlivet og Kong Ehnstopher qf PgyernS derpaa 
pdgivno Forordning vm Klosternes Reformation af 1443, 
hvyrvm Kofod Ancher yctrer sig saalcdes -.**) „Klvsterne 
hos ys, som paa andre Steder, varei de Tider ksmno 
j Forfald. —  Det var saa langt fra , at Mnnke og 
Nonner visie sig klostermerssige« nemljg frajkilte fra 
Zierden og alvorlig henglvne til Gnd, at de tvertr 
jmod ikke alcne rilsidesatte dere« forefkrevne Regler,
MM cndog forte et ryggeslost og f v r a r g e l i g t  
Leonek, hvorfor Bisperne hiev given suldkommm 
Magt og Myndighed at rotte og forbedre al indlobm 
Brost og Feil. Uagtet hiin Forordning af 1425 saa 
nylig var ndkommcn, sandte« der Anledning til ved 
»tatuta s^voäalia under Kong Christopher af Bayern« 
Rcgjering, at bcfgle Praster at holde sig arbare ved 
Gjestcbndde, ingm offcntlige Vistopperffer at holde,

')  Hvidtfeltt I, D ., S .  716, og K . Ankers sqmlkdk Skrifter, 
G . 798. -  Jb id .G .818.
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tkke at bessge Kroer eller mi'stcrnkclkge Hufe, ikke at 
b<rre Vaaben uden hoi Fornodenhed, ikke at brngr 
forbudne Konster eller Spaadomme. —  Hvor fvrarger 
lige Gcistlighcdcns Sarder da maae haue vcrret kan 
isarr ffjonncs af den Vestemmclse: ak de ikke under 4 
Mack Solos S tra f maatke holde et hoiridcligk Gilde 
i deres egecHuus i A n l e d n i n g  af  deres Concur 
b i n e r s B a r s e l  e l le r J n d l e d n i n g  i K i r k en . " * )  

Seer man i Forbindelsc hermed hen til de fvrnLvnr 
te Destemmelser i Papagsie-Gildeks Skraae, der bestem« 
me S tra ffe r Gildcbrodre ogG i ld e sos t re ,  som fpye 
i Gildehnsct af Drukkcnffab, eller drage Kniv, og derhoS 
erindrer, ak bette Gilde bestvd af de borgerlige Honorar 
tiores, ncmlig Magistraten og Kjobmsnd med dcrcs 
Familier, samt ak det til Naserie berufende Duurol var 
Hoitidsdrikkcn, og man dertil tcenker sig Lyden af 
Trvmmer, som bet eneste Instrument der omtales ved 
diese Lag, saa vil Resultates af den Tids Soircer ikr 
ke vare tvivlsomt, og Doctor Skjsnnings, euer den 
crldre Tids Fortrinlighed, for Randcrs affattede Vers, 
saalydende:

I  Sader, ViSdom, Konst og Klcrder 
B i  ljgne ei vor gamle Foedre 
I  ingcn Dyd vi dennem naae 
Derfor det os des fletter gaaer." )  

synes i al Fald ikke ak passe paa dcnne T id .
Uagtet der med Frue Kloster var henlagt Pladse 

og Eiendomme, saavel i som udenfor Dyen, inden dens 
Fredskors, til Mariager Kloster, stjsnnes det dog ikke,

K. Ankers samlede Skrivter, S .  821.
Randers Marsch, L .  l9.
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ar ditst, hvoraf vedkommende Beboere ogDrugere und- 
droge sig Byens Tyngder, nogensind« bleve eximerede 
sra Byens Jurisdiction, og da der, som foran am 
fort, af Dyfvgdens og Bystriverens Protest erfares, 
at saavel de, der boede paa den af Dronning Marga» 
rcce bebyggede Slvtsplads, som de, der vare i Tjer 
neste sammestedS, vedbleve at sortere under Nanders 
DythingSret tndkil Kong Fredertk den 4tze kjvbre Bjel« 
lerup Ladegaard, og derefter indrektrde den med mer« 
kii et Rytterdistrict, saa har iiidtll da hele Omfanger 
af Dyen og de»S Gebeet folteret under fc r l ledS 
v e rd s l i g  J u r i s d i c t i o n ,  ved Tiden af hvilkcn den 
privilegerede geistlige Jurisdiction bestod.

Med denn« verdsiigt Jurisdiction var imidlertid 
dvg foregaaet en betydelig Fvrandring i de sidste Aarhuin 
dreder af denne Periode; thi istedetsor at KongenS 
Foged forhen ene havde Bcfaling, og de af Ham i Eeü 
tag»« Sandemsud og Nsvninger, der vare udiurvnke 
af Byemcrndene iblandt dem selv efrer Omgang, ude 
svede den dommende Jurisdiction under FogdenS Coni Bythin- 
troll, saa secs af foranctteerte Magistratsbrev, betreft 
sende Johan Thordsen Noverskytte, at Borgemester vg 
Naad, om ikke alene, saa dog i al Faid i Fvrbinr 
delse med Fogdeu havde deeltaget i Dommen. Ligeier 
des sees-af Thingsvidne fra Nanders Dything afl4H4 
at Retten under et Thingsvidnes Forelse var beklcrdt 
af Magistraten, som bestod af ko Dorgcmcstere og fem 
Raadnicrud, med ligesaamange andre Dymcrnd, foruden 
Fogden ,  som havde Fvrscrde. —  Men foruden 
Dythingsretten existcrede rillige en NaadhuuSre r .  huuscet.
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Ifslge e>r Notice, soni K t a d f E  har ubdraget 

af Gchcime , Archlvtks Negistratur, har der rxisteret 
Thingsvldne fra  R ande r s  RaadhunS  af 1413, 
fort Mandagen nast for Sct. Marttnl-Dag, hvor Nets» 
persviialet aNglveS ak have vcrret, foruden Dorgeme» 
stcre» Jep Mogensen, tre Raadmoend «g nogle Bymand. 
Der Samme sie- af Papegoie-Gildcks Skraae, hvor 
drt bcstemmeSi Ingen Droder ffal delt eller stevnr sin 
Laugsbroder k il T h i n g e  eller N a a d h uu S .  *) 

Decke Tribunal har vprindeiig uddannet sig uden 
Kougelig Zlutorlsativn ved Zlutvnomien, hvvrvM jeg 
agter udforligert at yttre mig i den Afdeling, hvork 
decke ZEmne vil specitlt vorde behandlet. — Dcrfor 
vare CoNttavenrkvner iMod Byens auconvmlste Bestem! 
melser henlagce dcrundcr ifolge Ribe Stadsr« af 1269 
Cap. 12,**) hvorkll forncmmclig horte Pvliticfvrseel» 
ser i Almlndelighed, vg Forseclser imod Markeds, vg 
Handels, Politiet, samt Forsirivterne om Naringsbrug 
i Scrrdeleshed. Kong Christopher af Bayerns alminr 
drlige Stadsrec 24de Lapicel er derfor vist at forstaae 
overcnstimmendr hermeb, »rmllg saalebes at Raadhuusr 
retten var Gjasteret, hvsri dog neppe Borgern«- 
Fordrkngrr paa Udenbyesmand, hldrorende fra Hanr 
bel i Byen, rre behandlede. Estcrat Naadhuusret» 
tens Cvmpetence fsrst var erkjendt, var der ikke um 
derllgt, at Magistraten egenmoegtig sogte at udvtde sin

')  I  Viborg »g Larhaus har der ligeledts ved Hlden afBythings« 
retten existeret en RaadhUnsret. Stadfeldt S .  6 vg v ip lo»
NirvtL ^ rusiensis.

" )  Kolderup-Rosenvinges Vaml. S .  225.



domnirnde Myndighed, hvilkrt var dgn saameget tttr 
tere, som der stedse existerede Animositet imvd Fogden, 
som Köngens Emdcdsmand, og Hengivenhed for Mae 
gistracen, som Borgerncs selvvalgte Hvrighed. Der« 
for scer man i den eneste Naadhuusrets-Prvcocoll, som 
existerer für Nanders, der pmfatter Tidsrummet fra 
1586 cil 1591, men kun er fort sor enkelte-Thinge 
dage,i hverk af disst Aar, baade jurisä ieti« eou» 
teirtiosn og vo lu lltaria, saavrl criminel som civis 
Jurisdiction udovec af Magistralen uden Dceltagels« 
af Fogden, men almindelig har dette dog neppe vcre 
rer for eller siden, og benS Jurisdiction har forove 
rigt fornemmclig vcrrct indstrankec faaledeS som oven- 
svr er anforc kll Paakjendelse af de Säger, hvorpaa 
Byens autonvmiffe Bestemmelser vare anvendelige.
Z  Gjeldssager krostcde den sig dog ikke kil at fungere 
anderlcdes end som en Slags Jorligelsescommission; rhi 
der findeS en saakalder Dom eller Afstgt af 18dt Apr.
1586 af saadant Jndholb r al hvad Litanten overber 
viser Zndstevnte at v<rre sig rct pligtig, det maa«
Han t i l t a le  denne for  ved By th tnge t .

Fogden, ogsaa kaldet KongenS Foged, ssulde paüe Fogden. 
fee Köngens Interesse i dens hele Omfang, og ifolge 
deraf paasce Overholdelsen af de Kongcl. Anvrdninger, 
samt anvend« den vffentlige M agt, «g oppebirre de 
Indtcrgter, som tilfaldt Kronen» Den erccutive Magt 
maatte Han dog siden li'geledes dele med Magistraten 
i adstlllige Tilfalde. Da denn« Overdragelsc af den exer 
cutive Magt ttl Magistraten ligclcdes siaüer i Forblnr 
delse med Autonomien, saa forbeholder jeg mlg udforli«



AronenS
Jndt-rg.

ter.

Magistra
te».
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gere at httt« mig dekdm t sin Tid. -— Köngens Foged, 
(«n saekstiit ByenS Foged gave- ikke) blev umtddelbar 
bestlkket af Köngen, som dersor kalder Ham „vor Fo» 
ged" aävocarus norisr.

De vigtigste Zndragter Fvgden opptbar for Kev» 
nen vor« Doderi Hvilke Afgivtcr der ere rilfiydce Kror 
nen-sta Byen, fvtnden de! ved 2vven« bestcMte Do» 
ddr, er ikke mueligt for dennr Periode at vfiiyse. —  
A t der af Byen tidligere udredtes rn fast -aariig Af> 
givk er vvcnfor viist af Kong Waldemars Jordebog, 
og det er saa megct mere rimeli'gt, at Dyen er vcdblevcn 
at v<rre fast bestattet saaledeS i denne hele Periode, font 
det t den folgende Periode findeS, at «rtraordiiiair 
Afgivt til Köngen beregnrs t Forhold kil den aarlige 
Dystar, som aitsaa da ogsaa maa have vcrrec ansat 
til en bestemk Afgivt, hvilket ogsaa finde- anfort i 
Commnnal - Placitum af 1 6 0 9 .*)

2K Geistikgheden var fri saavel for Skat som Tome 
muirair Afgiprer af dere« Prastcgaarde, viser der for» 
anckeerlr Forbud af 1444: at ingen Kierk maae kil» 
handle sig ellcr besidde Gdarde uden at gl̂ e S k a t  og 
H u u s  pc ng r Veraf, da denn« Afgivtsfrihed stal v<r» 
re indstramkec kil rette frie Pnrstcgaarde, ligesom her« 
af ogsaa secS, at den i dett« Tidsrum har unddraget sig 
for Skat af andre Gaarde. Tillige soes deraf, at 
Starren er fordeelt efter Gaarden«.

Dorg'emester og Raad , der bestod af 2 Dvrgemestere 
og 5 Naadmcrnd (maastee 6) havde den hele Munici» 
pal - Administration, og valgtes af og iblandr Borgerne.

Cfr. Iacobsen om det danste Skattevcrsen, E . 3, 98.



Derer Bestilling synes allcrede i denn- Periode at Hove 
v«rrt overdragen paa Livstid; thi Borgemester Peder 
Michelsen findeS anfort for Aarene 1^11, 1443 og 
1435,*) vg flere findcs saaledes anforte for en Roekke 
lif Aar. Forudcn ac dcnne Autoritct i Almindclighed 
stulde paasee Byens Tarv, havde den Byens vcrdsr 
lige Bygnlnger vg offenkligc Foranstaltninger under sin 
Siessvrt, vg oppcbar samt dcstyredc Cvinmunens Zndr 
Nrgrcr.

Disse bcsrvde af Hliuspenge vg Zordstyld, samt 
B o d e r .  A t Bycn ndcn nogcn speciel Dcmyndigelse 
berril har oppcbaarec Boder, kan med Vishcd antages; 
thi sein ovenfor anfort, uddanncde Municipal-Forsatr 
ningen og Municipal r Lvvgivningrn sig mcget ensforr 
mig svr de banste Kjobstader. Da det nu med Nibe 
Stadsret Cap. 12 var bestemr, at Dpen tager Deel 
i Dodcr, lige med Kvngen, for Overtrerdclscr af alle 
aukvnomiste Destemmclser, saa er der isolge Aarsar 
gernes Liighed ikke Grund til Tvivl ein at et lige Prin- 
cip har verret fulgt t Randers; —  Byens frivillige 
Wilkaar af 1609 udvider bette endog til alle Tilfalde, 
hvori Kvngen tager Boder, og bcstemmcr dcrom i 
76de Cap.: „hvor Nvgen her »di Dycn falber til Kon- 
gelig Majestät og Kronen for nogrr Sagcfald, da stal 
de illgimaade vtrre faldne ligesaa fuldkommcn til Nanr 
bers Dye,  saavelsom i andre Kjobstader her i Dan- 
mark sadvanllgt er." -— Der er antagcligt af Vktrln- 
gerne i Inklinationen vm Motiverne til denne Skraae,
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') Stadfeldt S .26, 77 og 118.
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at dcnne som de flcste af Sammes Bestemmelser, for 
saavidt de ikke kjendeligcn tilhore den sildigere T id , alr 
lcrede lange for have varet gjcldende og navnlig i det 
her omhandlcde Tidsrum, og i Hcnseende kil den 
omhandlcde Andre! i Boderne bcstyrkcs dette specielt 
derved, at vedkommcnde EmbedSmand, som stulde 
inddrive disse Doder, nemlig „Dys idde rne "  allerede 
findes navnligcn navnce i Opcegnelsen over ByenS M a 
gistrat, Byfogdcr og EmbedSmand fra 1544. Der- 
imod indcholde disse Bilkaar ingen Bcstemmelser vm 
Gjestessud, Torvcgjeld og Dundgjcld, som dog vist 
ikke mindre ere oppcbaarne der, end i andre Kjobstadcr.

Bysiddere. Zblandt Bpcns vigtigste EmbedSmand maae der 
markcs de ovennavnte Bps idde re,  der valgkes ester 
Omgaug aarlig, og havde de samme Forrctninger som 
Kamncren sidcn har saaec; hvorhos de conkrollerede 
Overholdclsen af de autonvmiste Bestcmmelser, .̂nt 
indkravcde Boderne for Overtradelse af disse, hvilke 
i Mangel af mindelig Vecaling bleve udpantcde af 
V  y sv enden. Nagkedcs Ham Pank, bleve de Paar 
gjcldende tilcalte for Ulydighed. Wilkaar 3kte Cap.

Bren stod Alle Kongelige Defalittger gik i Slutningen af 
bette Tidsrum umiddelbar kil Mag i s t ra ten ,  som lir

manben. gelcdeS umiddelbar gjorde Zndstilling kil Köngen, og 
der findes ikke Spor t il, at Byen enten da eller for, 
nemlig siden den fik Dirkeret, har varet Lehnsmanden, 
enten som overbcstyrende eller controllerendc Autorir 
tek, underordnet. —  Derimod maae det mere tilskrives 
GcistlighedenS Zndfiydelse og Overlegenhed, end Dyr 
ens Bigcighed, at Vorsemester og Raad i Slutntnr
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gm af kenne Periode bleve af Köngen anerkjendte, og 
at Dorgemesterne ved de anforte Leiligheder bleve ber 
myndigede kil at rcproesentere Dorgcrstandcn, hvvrved 
Geistligheden erholdt en Stotre imod Adele».

Det er ovcnfor viist, at Dpens Frcmstriden ikke 
kan tilstrives Handel og Industrie, men alcne Geist- 
lighcdcn formedelst de der opbyggede Kieker og Klo- 
stece og de indrettede Gelder, og at den ved Slutnin- 
gen af denne Periode var i geistlig Hensecnde af den 
Derydenhcd, at den var P r o v s t e -R e s i d e n r s .
DenS vigtigste Naring havde den saaledes af Prasterr 
nes og Klostcrlemmernes Ophold der. Geistlighedens 
Indflydelse maatte rare saameget stsrre som Ungdomr 
mens Undervisniug allene lcdtes af Geistlighcden i de 
ved Klöstern« oprettcde Sko ler, hvvrom der sor belle Vkoler. 
Tidsrum ikkevhaves nogen detailleret Underrctning. —
Ifolge denne Stands ophsiede Stilling og intellcctuelle 
Overlegcnhed, og som Folge af, at Dyen fornemmer 
lig havde den at takke foc sin Fremgang, og at dens 
fremtidige Bee og Bel saa heiligen bcpenderede af den
ne Stand, var Inter naturligere, end at den maatte 
udsve den meest afgjsrende Indflydclse paa Jndvaar 
nerne, og lede saavel disses Balg til Municipal - Der 
styrelsen, som dcnncs Jndcetning og DestyrerneS Der 
flutninger, ligesom de ved Gilderne, der ligeledes 
lcdtcS af dem, havde umiddelbar sikkrer sig en meget 
vigtig Stemme paa de offentlige Anliggender. Da ifslge 
heraf Municipal - Autoritecerne maatte vare meget afr 
hängige af Geistligheden, saa udgjorde de en falledS
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Opposition imvd Niaeks forhen magtigste Stand Ado- 
len , som derfor ingcn Ovcrvergt künde faae i Dyen, 
ligcsom derfor ei Heller enkclte borgcrlige Familier kün
de faae nogen Ovcrlegenhed over de andre, og der 
spores derfor i denne Periode ligcsaalidet borgerligt 
som adcligt Aristokratie; men Municipal - Forfatnin- 
gcn uddanncde sig under EcisilighedenS Zndvirkning 
d c m o c r a t i ff.

Om de endnu existerende Nndera og Lcvninger af 
Kirke- og Kloster-Dygninger sor den heri omhandlede 
Periode, vil leiligheLöviiS vorde ansort Demarkniiiger 
t de folgende Hefter.



Anhang.')
-A lle  men, khette Dress see eller höre käse, Hilfe 
vi Jes Bonde Foghet i Randers, Jes Skrerdcr, 
Pacher Munch, Borgemescere ,  Jes Thorbern
sen, Michel Pacherson, Niels Koppclow, Thorkil 
Tokky, Jep Jenson Na thm en ,  Willum Johnson, 
Essel Pacherson, Esbcr» Thomcrson, Jes Magnus
sen vg Lasse Hobro, D y  man i der sammc stabt 
erinnelighe mct gueh. Och kungor vi alle man, at 
Aar estcr vor Hcrrcs Byrd thusende fyra hundcech 
lyva paa thet fyarche, than M a n  dag nast cffrer 
r-inctss Oorotkei» Dagh var Lovlighe opkraffr for 
vss och stcre gokhc man rha narvarendes paa vo r t  
D y c h i n g  i Randers et fuldkommcnt ssjalligt Tings- 
wiche af orte bcsscehne man cilnavnfde, swa som 
Niels Lindwurm, N is Thorbernscn, Anders G riis, 
Niss Sivenson, Lauge Ascle, Pacher Thageson, 
Lasse Staacson och Anders Warkmcstcr. Thcsse for- 
ncffnde beffelhnc veea man wirhneehe paa thcrris troe 
och Sauende, at ehe aj anuec weste och aldry sannere 
kuune soorge, an harssap, som ar Konuug aff Dan- 
mark bor och cilhorer af ratte at wäre Forswar for

') G . A. D .
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Fru Marie Kloster i Nanders, sanctus Reueäictu» 
Orden thcrris gvdz, och satte ther P rior til och Forr 
swar, som them och therris ssal forsware —  Item 
withncte the forncffnde otte bestethne man, at Dron- 
ning Margrethe, guth Hanne S y a l haue, satter 
ther Prior til i therris mynna: som har Henrich 
Thommcson, har N is Qvasson och en godh man 
har Magnes att thette witthne saa gik ther horkhe 
wy och sawe och wethne thet fremdeles meth wor« 
Jncigla hanggendis fore lhatte Dress.



N e t t e l s e r

Side ü, Linie 27 staaer Stader; las: Steder.
—  6 -  6 — Herforer; l. Hcrrfvrer.
—  - — 8 — Egv liid , l. Eioind.
—  7 — 8 — hvorkil Oprindelsen sogeS i ;  l. hvori Oprin?

delsen soges til.
-  - —  17 — tilstrcekkellgt, l. tilstrcrkkelig.
-  - i  Noten — Wcnsyjsel istedetfor Wendsyssel, og ,/Hierl" i-

stedetfor „Hieel.«
-  11 -  18 — Waldemar den 3die; 1. Waldemar den 4ke.
—  16 — 11 — Dctte viser, at o. s.v., istedetfor ak der, hvoc

det citerede Sted euder, maa lcrses: — secS,
at o. s. v.

—  20 -  3 — ; I, ^uemoun^ue.
-  - —  5 — vereäieos; 1. vereäiaos.
—  22 -  19 — liäe lite r; l. iiä e lite r.
—  23 —  14 — Lorv eller Marked; l. Birkeret.
—  31 —  11 — som vi see, l. som viser.
-  36 — 25 — B ro e , l. Bro .




