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A f  det af mig, under Titel Communen Aa rhu s  rc. 
bebudede S krift, modtager Publicum herved Iste Hefte, 
indeholdeude et ftygtigt Blik paa Staden, og saa meget 
af dens Historie, som ikke nodvendig er kuyttet t il de 
specielle Forhold, der i det Felgende ville blive afhandlede. 
Den foretagne Forandring med Titele», for hvilken der 
i sin Tid ffal blive gjort Regnflab, v il, som jeg haaber, 
ikke foranledige nogen af mine aerede Subflribentere til 
at trcrkke sig tilbage, saameget mindre, som Plan og 
Udforclse blive aldeles uforandrede.

Den störe Fattigdom paa Materiale i enkelte Afsnit, 
hvilken ved Udarbeidelsen af ncrrvcrrende Hefte iscrr har 
vcrret folelig, har bragt mig til gjentagne Gange at anmode 
Forfljellige om Bidrag, hvilke Anmodninger dog for storste 
Delen hidtil ere blevne »den Frugt. Jeg benytter derfor 
denne Leilighed t i l paa ny at opfordre Enhver, der inte 
resserer sig for Arbeider af denne Ar t,  og som maatte vcrre 
i Besiddelse af Nogetsomhelst, det vcrre Lidet eller Meget, 
til Oplysning af denne Byes Historie, at meddele mig 
samme, og helft saa snart som muligt, for at det künde 
benytteS ved Udarbeidelsen af det Folgende.

Ncrste Hefte vil indeholde Borgerflabets Historie.

Aarhus den 19de Juni itz.37.

Or I .  R  Hübertz.
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Akldc 2?>tligg»»hrd. Nav». Vaciben. <Nadcr. Beforst- 
ni»g. Vvgniiigtr. Jndbvggeriik» Antsl.

v V ta d e n  Aarhus er en af de crldste S tader i Landet: 
dens Navn fremtrader allerede med en vis Glands 

lige ved Begyndelsen af vor egentlige Historie. Dens 

Anseelse i Oldtiden kan man med stör Foie flutte deraf, 
at de forste Christne fandt den betydelig nok t i l ,  med 

de den Gang megct anseelige S tader S lesvig og Ribe, 
at dele W ren for at have den forste christne Kirke inden 

sine M ure, hvilket da ellers ikke v il sige andet, end at 
de fsrste christne Missionairer i disse störe Handcls- 
stader fandt Folkcmasscn tilstrakkelig blandet med frem- 
med B löd, for at finde Jndividuer nok t i l  at danne 

en Menighed af, Jndividuer nemlkg, der havde t i l 
strakkelig Afsinitet t i l  dem selv og de nye Lardomme, 

de ssgte at anbringe.
Del bereiter man os, at Staden den Gang laae 

der, hvor Lisbjerg nu lizger, og at altsaa det nuvarende 
Aarhus fkulde vare et andet; men med al Agtelse for

M



de Korfattere, paa hvis Trövcrrdighed denne Beretning 

stotter sig, forekommer den dog noget mistoenkclig. 
Saavid t vides sindes denne Esterretning forst hos H v it- 
feldt, ester hvem Pontoppidan og Sühm have opta- 
get den.

H vitfe lv t fortoeller blot, at det saaledes forholdt 
sig, uden enten at anfsre noget Bevis derfor, eller at 

navne, hvorfra Han har taget denne Esterretning.
Pontoppidan anforer ester Adam af Bremen ') ,  at 

Harald Haardraade ved Aar 1060 brcendte den Aar- 
husifke Kirke, og tilfsier som en Gjetning af hanS 
egen, at herved skal forstaaes Lisbjerg Kirke. Byen 
omtales ikke. I  Danske Atlas ansattes Tiden da denne 
Kirke blev forstyrret t i l  Aar 1049 og Byen antages 
der at voere bleven saa odelagt, at den vedblev at vare 
aldeles ode i over 50 Aar ester, da den blev flyttet.

Suhm  henforer Byens Ddeloeggelse t i l  1051, men 
omtaler dette Factum med saa ubestemte Udtryk * ) , at 
man godt moerker Ham det af, at Han i Gründen ikke 

veed noget derom.

')  eccles. Th. I -^05.
Suhm Danm. Hist. 4 D . i> 202. Paa dette Strd 
fortseller Han, at Kong Harald var medt paa det be- 
rammede Stevne ved Gcthaelvcn, men da Svend ude- 
blev, saa drog Harald sordi S  lagen längs Destkysten 
af Iylland plyndrcnde og bnrndcnde til Hedebv ie. 
Dernoest tilfoier hanr "Udi dette Indfald er det vel 
og steet, at Aarhus Kirke, og ventelig By med, som 
da laae noget derfra, hvor der nu ligger, blev brandt 
af Harald, eller maaskee og snarere i et andet Indfald."
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Laggcr man nu t i l  det Daklende i  bisse Beret- 

ninger, at Adam af Bremen, der var samtidig med 
bette foregivne Factum, aldeles ikke omtaler det, uagtet 

Han flere Steder havde god Anledning dertil, saa bli- 

ver bet saameget mere tvivlsomt.
Saaledes omtaler Han paa et S te d ' )  Aarhus, 

som en velbekjendt B y ,  hvorfra Overfarten pleiede at 

skee t i l  S je lland: "der er tvende Overfarter t i l  Se- 
land," siger Han, "den ene fra F iun (Assens— Svend- 
borg?) og den anden fra Arhusen, begge lige lange."

Paa et andet Sted er Talen om Aarhus baade i  

en «eldre og nyere T id , hvor Han siger: "D e t tredie 
Bispesoebe anlagde Han (Keifer O tto) i Arhusen, hvil- 
ket ved et meget smalt S u n d , som gaaer ind fra Dster- 

havet stilles fra F iun , som ved en lang Omboining 

trcekker sig ned efter imellem Fiun og Jü tland, ind til 
bemeldte B y  Arhusen, fra hvilken feiles t i l  Finaia, 
Seland, eller og t i l  Skaane, ja t i l  Norge. Men da 
bette Bispescrde, som vi her have angivet for det tredie, 
horte op, saa havde Jütland ikkun wende, det S les- 
vigfle og betRipiste, ind til nu  n y l i g ,  efterat Wallo, 
den R ip ifle  Bisp var dob, at det Ripiste S t ig t blev 

delt i 4 Bispedsmmrr, hvortil Erkebispen meddelte 
sin Myndighed, og strax indviede Oddo i Ribe, Chri-

' )  Suhm Danm. Hist. 4 D . p. 446 segv. Adam af 
Bremen var som bekjendt her i Danmark i Kong Svend 
Estrithsrns Dage, og strev som man strar nedenfor serr 
kort efter Aaret 1065. (1*)



stian i Aarhus, Heriberth i Wibergh og Magnus i 
Bendile."

Atter et andet Stcd siger Han, at Samso ligger 
lige midt imod Byen Arhusen o. s. v. Det synes som 
om der i det Anforte paa mere end et Sted havde voeret 

passende Anledning t i l  at omtale den vigtige Begiven- 
hed, at Bhen nu var forflyttet fra det S ted, den i 
Oldtiden havde ligget, om saa havde voeret, eller Han 
vilde saafald have kaldet Byen: N y a a r h u s ' ) .

D e rtil kommer endnu, at Navnet A r - o s  (Aa- 
M unding) ikke godt künde passe ved Lisbjerg.

M  betvivle altsaa denn» F lytn ing, men derfor be- 
negte v i ikke, at der jo i Oldtiden kan have ligget en 
Handelsstad efter den T ids Jndretning ved Lisbjerg, og 
at den kan voere bleven odelagt af den norske Kongr, 
hvorefter maaske de t i l  denne S tad knyttede Handels 
og N arings Forhold kunne vare flyttede over t i l  det 
beqvemmere Aarhus, der dog vist allerede den Gang 
var i betydelig F lo r ') .

Stadens Beliggenhed er sardeles yndig og til-  
trakkende: foran en stör og smuk Havbugt, t i l  hver

' )  Hvad danste Atlas videre beretter, at Dye» fra Aar 
1049 laac ede indtil 1102, da Bisp M e l byggede en 
Kirke til SEre for S t .  Oluf paa Saxhei ved Stran
den, og at da det nye Aarhus ferst stulde v«re anlagt, 
synes at viere en blot Gjetning uden al Hjemmel.

-) Efter Pontoppidan ^nn. eccl. Th. 1 i> 75 (og Suhm) 
forekoinmer Navnet Aarhus i et Keisrrligt Diplom af 
Aar 965.



Side e,r dcilig Skov, , en Afstand af faa M inuters 

Dandring, dcrtil en smuk Afvexling af Marker, Enge, 

Aacn o. s. v. og endelig, kun faa Timers Reise borte, 

Egne hvis Lige Danmark neppe har at opvise: S ilke

borg, Rye o. s. v.
Dens Navn fkreves i «ldre T iber: A r o s ,  A ru s ,  

A a r s ,  A a r ß ,  senere, omtrenl fra Reformationen- 

Jndforelse: A a r h u s ,  A a r h u ß .  Omtrent i S lu t-  
ningen af Christian den Fjerdes Regjering fkrev man 

enkeltc Gange A a r h u u ß  o g A a r h u u s ;  siden er bette 
blevet bet gjoengse') .

Stadens Vaaben var fordum en S tro m , en M u r 

linde og S Taarne, de to paa hver sin Side af, og 

det kredie over en P o rt, i hvilken staae to Meend, hvoraf 

den ene synes at overgive en Nsgle t i l  den anden, der 
holder et sänket Svcrrd i hoire Haand, medens Han 

med den vcnstrc modtager Noglen. D et overste Taarn 
har paa den hoire Side en -valvmaane og paa venstrc 
en syoodvet Stjerne. Det S eg l, hvori dette Baabrn 
findcs, har havt t i l  Omskrift omtrent 8«-crowm ^» u - 
siLllsi« c iv ila li, .  Her haves kun eit A ftryk af dette 

S eg l, hvilket er befkadiget i Kanten. Det findes 

undcr en Bidiße a f Christoffer af Baierns Privilegier, 
givne t i l  Staden Aars 1441, hvilken er udsteedt af

')  Nogle Wange snnc» dclte Naon at have giret bistoriffc 
Forfaltcre Anlcdning til at forvcrle vor Etad med 
Ares i Everrig, s. Er. Penr. /tun. «-«»«le?. »:>» 
Tb. > p o. si. E l.
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Borgcmestere og Raad, men uden D ato , dog efter 
Skriften at dsmme omttent lige saa gammel som O ri

ginalen.
Senere har man benyttet et S eg l, hvori Baab- 

net var et Skjold med 3 Aarer, og O m fkrift: L iv ilk il. 
^ r l iu s .  8,'gvl. Om Christoffer af Baiern har givet 

Byen dette Vaaben, som D anfle  Atlas anforer efter 
vilsg. H . Rumann, dette maa jeg lade vcere uafgjprt. 

D e l aldste A fttyk, der er kommet mig for Die er un- 
der et Skjode udstoedt 1581.

Omttent ved Souvcrainitetens Jndforelse blev der 
istedetfor Skjoldet anbragt et H us t i l  de 3 Aarer og 
nedenunder en S ttsm  med to krydslagte Fifke. Dette 

var naturligvis med Hensyn paa den krasse Fortolk- 
ning af Navnet: A a r e - H u s ,  skjondt den samtidige 
Torfoeus havde viist, at Navnet efter sin rette Etymo
logie betydede A  o: Aae, i Genitiv A r  og O s s: 
M unding, altsaa Aros eller Arus s: Aamunding.

Frederik den Fjerde fsiede endnu hertil en Hjelm 
over Huset og to Vildmoend som Skjoldholdere.

Byen er inddelt i 3 Roder, "efftersom ald Aar- 
hus Bye dieles vdi 3 Roeder, een t i l l  Huer Byesuend," 
som Magistraten i  1646 udtrykte sig. Oprindelig er 
vel ellers denne udentvivl aldgamle Jnddeling i Roder 
en m ilita ir Zndretning, efter hvilken senere Administra
tion, Skattevasen, Po litik  o. s. v. ere blevne lempede.

V i ville ikke opholde os ved at opregne Gadernc 
i Byen, kun saameget maatte i Almindelighed bemar-



kes om dem. at forsaavidt som de ere t i l  for at leite 

Samfarselen i Stadens Jndre, da opfylde de ikke paa 

det Bedste deres Bestemmelse; th i baade ere de knud

rede at betrade og desuden mindre heldigt anlagte. 

En god Egenstab maa man imidlertid indromme dem, 

den nemlig, at de paa det fuldkomneste tilstcede Byens 

Ventilation, da de ere temmelig brede, ikke meget 

krumme og nsesten alle lobe i Dst-og Best, saa de 
uophorligt bestryges af disse forherflende Binde. Deres 

Navne og de Forandringer, de i Tidens Lob ere under- 
gaaede foranledige et Par Btmoerkninger.

I  et Skjsde a f Aar 1302 ' )  ncrvnes Tornegade, 

"Torngatce," som nu ikke findes.
I  Aaret 1305, afSlanggethorp «sbtmioL>icit.,»iis, 

tillod Kong Erik Menved Bistop Johannes i Aarhus, 

at en Gäbe, der lob sonden om Domkirken, og forte 
mod Vesten, maatte l«gges t i l  Kirkegaarden, imod at 
Byen fik Vederlag derfor *).

' )  Langcb. S . R . D . vj. — 417.
-) Iliill. v j .— 418. 3  ct B rr», »den Datum, tilKong

Erik Mcnrcd, udsnott af Socnd Bondc (Ilusiicus) 
og Zobanncs Skaverffogl, crklcrrc disfc, at de liavc 
undcrscgt dcn Gadc, som Bispcn og Eapitlct cnste at 
tildnttc sig for at udvitc Liirkcgaardcn, og at Bnttck 
kan ftcc utcn Afgang i Liongcno Znktccglcr, til § ta - 
tcns Bcdstc og til Ö »ts LErc og Fordcrligclsc, I'vU- 
kcr ogsaa kan si,cn»cs tcraf, at der paa dcn Maadc 
dlc» fricrc Abgang til Liir.cn for ar rcttc Pcrsoncr 
og GotS, om der stcdtc ct plutscligk fcndrligt Over- 
fald cllcr cn Zltcbrand op!o>». Vigclcdcs sintcS sammc
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D . d. Horsens paa S t .  Dorothecr Dag 1477 

forundte Christian den Forste Borgemestere og Raad 
paa B ym s Vegne en Grund at bygge paa längs med 

Aaen fra Broen t i l den sondre Port i Bredden, und- 
tagen 23 Alen, som H s  Maist. forbeholdt sig selv at 
bebygge og 60 Alen i Bredden, som Han skjcrnkede 

H r. Erik Ottesen: " . . . .  vppaa thet at wor ksbsteth 
Aars maa thes ydermere Bygges og fforbathres Oc 
wore Borgemestere oc vndersatte Sammestedtz mwe thes 
boethre bliffwe wedh Bestandh og Boedrkngh Thaa 

haffwe w ii vnt oc tilla d e t. . .  at borgemestere oc radh- 
men i Sammestedz M we lade bygge t i l  bysenff behoff 
H w s meth gardz rwm vdh meth aan ffraa broon oc 

t i l l  den sondhre Port i breedden oc in  t i l l  the gardhe 
Som  stände nest innen planckerne i  Lengden S w o  at 
ther gangher een ageweyg i mellom oc Sammeledes eet 
stroedhe vdh meth aaen Toch vndertaghendes eet sticke 
iordh Nest wedh then sondhre port liggende ti l l  wort 
eyget behoff i breedden reth vth meth aan Trethywge 
alne at lade bygge vppaa Oc sammeledes een grwnd 
oc iordstedh nest wor iord liggendes Som  w ii haffwe

Steds en Ansogning (paa Latin) fra Borqemcstccc og 
menige Borgere i Aars til Gunst for dctte Andragende, 
is«r, fordi Bispen og Capitlet vil anvise Byen anden 
Grund, der ikke blot vil vcrre Skadeserstatning, men 
endog langt mere, i det at den tilbudte Grund er be- 
leiligere for Byens Conservation, niest Guds Hjelp, i 
mangehaande Farligdcd. 6. <1. ^o. incccv ke> i» <,vint!> 
j>ort oetsvo» »om.



ont oc g iffw it H r. Erick ottcßcn wor elflelige Hvffme- 

ster S erth ii alne i breedden. T h i fvrbiwde w ii :c. 

(O rig , i Raadh. Arch.) D e l bemcerkes at dctte Brev 

er daterer 5 Aar efter den störe Ildebrand, som vi i 

vet folgende komme t i l  at omtale, og at Gründen var 

af den saakaldte Sondervold og Sondergrave.
I  Aaret 1552 havde O lu f Hammer i Skaade reist 

Proces mod Byen i  Anledning af en D el af samme 

Grund ved Stentrappen beliggende, og beboet a f B o r

gerste Tove Nielsdatter, hvilken Freden? Iste fluldc 

have fljanket H r. Mogens Gjse, og dennes A rv ingrr 

igjen overdraget t i l  Sagsogeren. Herom domte Kong 
Christian 3 , (d. d. Aars anno M d lij then fredag nesth 

eplher pindsdag), saaledes for Ret, at dersom O lu f 

Hammer künde bevise, at den Jo rd , Han gjorde For
dring paa var den samme som Christian Iste i oven- 
staaende Brev havde undtaget, saa flulde Jorden folge 
Ham, hvis ikke, da at tilhsre Byen efter den Paa- 
stand, som Stadens Borgemestere, "os elskelige Knud 
Galthen oc Laß fog vore borgemesthre her v ti Aarß' 
havde sat i Rette. A t Han ikke har kunnet fsre dcltc 
Bevis kan fluttes dcraf, at Tove Nielsdatter endnu 
10 Aar senere havde dcnnc Jord af Byen og betakle 
Jordfly ld  deraf, som vi fee af Jordskyldsbogen for 

1562: "Toffue N irlsdottcr En mark dansche a ffS ond- 
hervoldt som thet storhe husß paa standher. Ite m  en 

Mark dansche aff then iordt ncdhen for same husß
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emoedt aaen —  och v j ß. dansche aff then Jord t wdhen 
borrporthen hendes krambo paa standher" ') .

D . d. Kispnehaffn wor frwe Dagh visimcioni« 
v .  x ij.  skjcrnkede Kong Hans "en wor oc kronens 

Jord t wdi Aars synden noest vp t i l l  then gardt Niels 

anderssen wor Burgemesther ther samcstedz paa graff- 
wen bygt haffuer liggendis oc stracker sigh synden vdl 
met gaadenn som ther lsber nedttill broen oc i osther 

nedt t i l l  thet hwss oluff flriffuer ther paa Wollden sath 
ladit huffuer... oc ther t i l l  met swa mogitt a ffByens 

wold ther nast norden vp t i l l  som ingen hwss paa 
stände". . .  t i l  "o ff ellskel. Niels clemetßen wor man, 
Raadh oc Landzdomera wdi Nsrre Judtlandh," og 

denne skjodede dette Stykke Jord to Aar senere t il 
Borgemestere og Raad i  Aars "som ther nw er oc her 
effther kommendes vorder." (Raadh. Arch.)

Denne Grund laae altsaa norden for det lille Torv, 
mellem Badstugade og Guldsmedgade eller Tangen.

' )  Det lader sig vel ikke af de anferte Devisligdeder ut- 
finde, hvor Sendre Port har ligget; alligcvel snncs 
O luf Hammers Paastand paa Tove Niclsdakkcrs Grund, 
at lebe til at sege de 23 Al. Grund, Kong Christian 
iste forbeholdt sig, tat ved sendre Port, ctstcds der 
i Narheden og denne Port altsaa ogsaa der tat ved. 
Da Aaen udentvivl med Hcnsyn paa Befastningen 
maatte detragtes som en vaad Grav, dag hvilken Dol
den og Murene havede sig, den sendre Port altsaa 
var en Dandport, saa var det endog muligt, at Sten- 
trappcn nctop dannede Opgangen til Sender-Port.



II
D . d. Viborg Loverdagen ester Allehelgensdag 1513 

har Christian den 2den stadfastet et Kong Hans's 

Brev t i l Gerdt Kellerswendh "paa rth stycke iordt, vold 

oc graffue liggendes paa then sonder side vden then 

port som kaltes borgeport vdi wor stadt Aars" . . . .  

Dette Brev er i Kjobmand Frausings Besiddelse, der 

ester Sagn v il,  at det angaaer den G rund, hvorpaa 

Hans Gaard staaer.

Bed at käste Diet paa bisse Gavebreve, paatran- 
ger der sig meget naturlig t det Sporgsmaal, hvorledes 

der kom saamegrn Jord t i l  at ligge ubebygget m idt i 

Byen, og paa hvad Grund det tilkom Köngen at diß- 

ponere over den, da ellers saavel tidligere Kongers 

Breve, som Netsforhandlinger angaaende denne Sag 
vise, at Byen ikke alene eiede den G rund, hvorpaa 

den stod, med Undtagelse af det geistlige Gods, men 
ogsaa et betydeligt Territorium  rundt omkring. For 

at lose dette Sporgsmaal maatte man vel antage, at 
Aarhus i aldre T id  har varet besastet med Mure, 
Dolde og Grave, at Sondervold og Sondergrave 
(Havcrne paa Kannikegade og Husene ved Aaen) samt 
Rsrrevold og Norregrave (Graven og Dolden) have 

begrandset Byen mod S yd  og Nord og at Borgepor
ten engang har varet Byens vestre P o rt, samt ende- 

lig , at bisse Dolde og Grave, som hörende med i R i- 
gets almindelige Forsvarssystem, have varet umiddelbar 
afhangige af Köngen, der disponerede over dem til
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anvet B ru g , da de ved Byens Udvidelse befandtes ikke 
at svare, t i t  det oprindelige Diemed ') .

For Byens Befcestning tale Beneevnelserne: Dolde, 

Grave rc., men endnu langt mere et B lik  paa hine 

Tibers Historie og paa Stadens Beliggenhed. Hvor 
urimeligt vilde det ikke vcere at antage, at en catholsk 
Bifkop flulde have bettoet sig, sit Klerkerie, og der 

hele svrige gudstjenstlige Materiale t i l  en aaben B y , 
paa Bredden af en aaben Strand, paa en T id, da Soen 

vrimlede a f hedenfle Fribyttere, bisse bittre Fiender 
af den ny Religion, og a f hver den, der hyldede 
den nye TingeneS O r d e n M e n  antager man nu,

')  Maaste har man dog etlers allerede den Gang ment 
at Konzerne havde strakt derss Myndighed viderc heci 
end tilberligt. Saalcdes findet der (Geh. Arch.) et 
Thingsvidne, udstccdt paa Aarhus Bnthing i 1524, 
hvorved det bevistes, at Borgemcfter Niels Andersen 
paa Aarhus Raadhus havde erkläret, at Han intet Brcv 
havde paa Byens Ford, som Han havde bogt paa, og 
Heller intet vilde tage, uden Han künde faae det af 
Byen rc.

Man bcgriber uden Danstelighcd, at Lxergsmaal 
angaaende Grcrndsen af Köngens og Dorgcrnes Rettig- 
heder let künde opstaac i 1524, da Folkct var begre- 
dct i en stör Revolution.

) Adam af Bremen sigcr i sin Bog om Danmark: 
"Havet er ved sin Natur drusende og fuldt. af en dob- 
delt Farc; thi havec Du end günstig Vind, saa und- 
gaaer Du dog neppe Servvcrnes H-rndcr."

Ncrsten hundrcdc Aar scnere berettcr Kroniken, at 
den Nat, da Kong Daldemar iste flngtede fra det be- 
kjendte Gilde hos Kong Svend i Rostilde, da forliste
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at de angivne Grandser mod S y d , Best og Nord 

engang have indstuttet Staden, saa begriber man ikke, 

hvor der har varet Plads t i l  den catholskc Bisp med 

Tilbehsr og desuden t i l  et ta lrig t Borgcrskab, og da 

nodes man t i l at indrsmme, at Byen i hineDage har 
strakt sig langt längere mod Dst, men at den T id 
ester anden er bleven troengt tilbage af Ssen. Ded 

Diesynet er det let at overbevise sig om, at Ssen har 
bortflaaret betydeligt af Landet lige ud for Byen, men 

videre Bevis herfor findes ikke.

De som stjenke Folkesagnet nogen T illid  ville og- 

saa finde bette at udtale sig t i l  Forde! for denne Me- 

ning. A f Navnet paa den Gäbe, der nu lober längs 

med Stranden i en D el af Byen, M i d d e l g a d e ,  at 
ville flutte sig t i l ,  at den en T id  har gaaet m i d t  igjen- 

nem Byen, bsr alligevel neppe gives Medhold, saame- 
get mindre, som den M id te , der antydes i Navnet, 
ligesaa godt kan referere sig t i l mangfoldige andre Be
stemmelser end just Byens sstlige og vestlige Grandse.

Studsgade skreves i den aldre T id  S t u r i s g a d e ,  
formodentlig efter en Mand S ture  'X

1600 Scrcocr Skibe paa Kysten af Holland, og endda 
havde Kong Daldemar og Bissop Absalon Sereverc 
nok at kjcrmpe med tcres Levctid.

')  En Familie S t u r e  dar tidligere opkoldt sig der > 
Dven, hvoraf En, Icp Sture i Aaret 1478 omtales 
som Raadmand der i Byen. En af denn« Familie 
har muligt givet Gaden sik Nasn.
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I  Begyndelsen a f det syttende Aarh. flrev man 

stundom Stursgade, ved M idten af det samme Aarh. 
finder man Bencrvnelsen Stuisgade, Stusgade, dog 

ogsaa enkeltvis S tudsg.; endnu 1731 flrev man stun
dom Stuesgade, og forst senere er det nu brugelige 

Navn Studsgade blevet almindeligt.
Denne Gabe naaede fordum ikke saa langt som 

nu, maafle stod Porten indenfor Borrebcrk. A t man 
i det mindste fluide igjennem Studsgadens P o r t ' )  for 
ad den Vei at komme t i l  Foegyden, bette oplyses afThing- 
bogen for 1674 (fol. 17), da Jens Dynesen af Elsted 
paa sin Bei t i l  Fcegyden og hjem, kom t i l  at kjore paa 

i Studsporten, kom i Slagsmaal med Betjenten o. s. v.

Fiflergaden omtales i Jordflyldbogen af 1562, 
men var den Gang ikke meget stärkt bcbygget. Endnu 
1667 stod der et Gjcrde fra Magazinhuset (Trods Kat- 

Holm) og t i l  Svend Skibbyggers Hus i Bester 52 
Favne, längs med Gaden.

En D el af Msllestien kaldtes forhen Farvergaden. 
Farver, Raadmand Peter Jessen boede en T id lang i 

denne Gäbe.

' )  Denne Port var »dcnkvivl den > gamlc Dage saa- 
kaldte Ncrrepork. I  ek Lkjcde af 1418 omtales Pe- 
dcr Loeoets Gaard ncrst »de» for Ncrrepork og i ek 
ander af 1497 omtales Niels Christenscn kaldct Ven- 
delbo og Ane Iensdatter Hans Hustru, deres Gaard 
liggendcs i Aarhus inden Ner rc  P o r t ,  inden 
Borgen,  som de fkjodede til den Delbyrdige Mand 
Jens Nielsen udi Revstrup. (Geh. Arch.)
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D e l S trade , som lober fta  Borgeporten i S o n 

der, mellem Farver Jansens og Jordans Gaarde kald- 

tes i  M idten af det 17de Aarh. Maren Sm ids Gyde
Skolegyden ka ld tesSko le t rappen,  f. E r. iT h in g 

bogen 1673: for Retten fremstod "Wellerde unge Perßon 

Nielß Eschison Degn her udi Skalen" og Skolediscipei 

med Fuldmagt fra Rector Riels Krog og bortfljodede 
t i l  Peder Madsen Rectors Anpart i "H ans Klocherß 
(nu Overlcrrer Fleischers) Gaard paa Skolegaden be- 

liggende nest op t i l latinsche Schollemesters Residents 

paa sonder Eiden och Norden t i l  Gyden ßom gaaer 
nedder t i l  Haffuet kaldiß S k o e l l e t r a p p e t ,  och strak- 

ker sig fraa Adelgaden ned t i l  Stranden udi Breden 
23 Soellandsche Alne, och Eiden Reden for Residentz 

Hauffgen udi Breden 84^ S a ll.  Alne, saa vel som 4 
Agger udi Molvangen dertil liggende". . .

Enkelte Gader have undergaaet saa störe Navne- 

sorandringer, at de ere blevne ukjendelige og ikke nu 

lade sig eftervise, f. E r. Lille Broberg, der omtales i 
Jordskyldbogen 1562, Junckerstrcrde, S t .  Pedersstrcrde, 
hvilket sidste laae i Ncrrheden af Domkirken og omtales 
i Frederik 4des T id ; andre derimod ere ved formelig 
Afstaaelse fra Byen komne i Privates Eie og tillukte med 
Bygning, ikke altid uden Skade for det Offentlige.

Ved et Brev ( i Geheime Archivet) af 1533 for- 
pligter Jorgen Pedersen Samsing, Cantor i Aars, sig 
t i l ,  for en Ham ovrrdraget Sneversti, "som var en 

gang t i l  H a ffu it"  mellem Jens Mikkelfen Skippers
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Gaard og Hans Gaard, at opbygge samme Gaard 
"effther Borgher viiß met dor og Port mod gaben som 
andre Borghr. pleyer at lade bygge oc ingen Hammer 
paa dorre eller portt oc fla ll a ltiid t vcre en borger gord 

Oc ingen thr vdj at fette vdeii en borgher som giore 
f la ll tynge oc gyffue f la t som andre borgher" rc., t i l 

Vitterlighed forseglede med Ham Mester Hans Oluffsen, 
Mester Ove Lodwigßen, Eanniker i Aars og Peder 

Krabbe Byfoged sammesteds. As Zordflyldbogen 1562 
sees det, at Han for bette Stroede betalte 2 Skilling  

Jord fly ld .
I  1624 blev en Kjorevei fra Middelgade til Ha- 

vet overdraget Naboerne, mod at de flulde holde en 
P ort med Nogle, saa Folk künde have deres Kisring 
derned, naar det behovedes ( i Jldebrandstilfoelde?); 
det blev dem paalagt at lade den Urenlighed ("omflo- 
dighz"), som fandtes den, Kjsringen t i l  Forhindring, 
borttage og ligeledes at bortflaffe de Hyflenne (Prive- 
ter), som havde deres Aflsb deri rc.

1650 lod Borgemester Hans Jostsen paa Raad- 
huset oplcrse et Kon. Maist. B rev, hvorved det tillodes 
Ham at gjsre sig en lille Gyde t i l Nytte, som forte 
fra Torvcgaden ' )  t i l  Rosensgade, men i nogle og tyve 
Aar, efter Hans Beretning, havde vceret tillukt og for- 
fy ld t med Skarn, isoer da Fru Jytte  Hsgh (sunge-

Torvegade kaldtcs det störe Torv indtil Heu i det L8de 
Aarh. Spergsmaal, om den ved 1.̂ 02 omtalte Torn- 
gar« ikke ligesaa snart er Tervgata'.
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rende som Stistslehnsmand « Vacancen) afg. H r. Niels 
Krags t il Trudeholm, underdanigst havde erkloeret, a l 

den ikke var Byen t i l  N ytte , dog skulde Han derfor 

betale Byen ester uvillige Moends Skjon. Den blev 

tareret sor 20 S l.  D a l.
Jblandt de mange Processer, den stridbare Apo

theker JacobuS Gesius havde, var ogsaa i 1672-73 
en med Hans Nabo Borgemester Jorgen J u u l, S v i-  
gerson og Efterfolger i Gaarden ester Borgem. HanS 

Jostsen. Denne Sag angik 17 Puncter, blandt hvilke 

ogsaa denne tillukkede Gyde. Borgem. J u u l havde 
Eiendom paa begge S ider a f Gyden t i l  Torvet; m m  

Apothekeren havde foruden den Gaard, hvori Han boede 
(Fru  HaldS Gaard, eller en D el a f den), endnu en 

Gaard osten (?) sor den omtalte Gyde ud t i l Rosens- 
gade.

Ester Hans Vidners Udsagn var Gyden saa brrd, 
at en Vogn künde kjore op t i l  M idten a f den t i l S a l. 
P . Ibsens Port ;  at man pleied« at kjore den Dei ind 
i Gaarden og ud af Rosensgade, eller omvendt, fordi 
Rummet i Gaarden ikke tillod en Vogn at vende; 
der var Fortog paa begge S ider og Mindesten i M id 

ten; mod Rosensgade var den smallere; den gjordc 
Skjel mellem S t .  Clemens og vor Frue Sogne; som 
den var af Digtighcd sor Ham, sor at have K jsring t i l  
sit Sted paa Rosensgade, saa var den dct ikke mindre 

sor Byen i Jldebrandstilsoelde rc. rc. A ll dettc uagtet 
forblev det ved det an forte Kongebrev.
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A l ellers denne Gjenvei fra Torvel t i l  Rosensgade 

ikke var saa ganfle uvoesentlig for Byen, bette bevises 

endnu i  denne Dag paa en hoist flaaende Maade der- 
ved, at alle Mennester söge Gjennemgang hos Kjob- 
mand Sabrv, hv:s Gaard just bebakter den Plads, 
hvor Gyden for lob.

E t Par Aar ester 1720 havde Jorgen Mogensen, 
Eonsumtionsbetjent paa Broberg, faaet overladt af 

Byen et S trade , kalbet Hans Jensens Gyde, som 
forte fra Broberg ned t i l  Mollen. Hans Jensen Buch- 

trup talede paa denne Sag og bestyldte offentlig Borge- 
mester Christen Basballe for, at Han herved havde 

sogt sin egen Fordel, da Jorgen Mogensen havde maattet 
give Ham et Stykke beteiligt Jord for denne G yd e ' ) .

En anden Gyde längere nede paa Broberg, Fol- 
mersgyde, maafle saa kalbet ester Apotheker Folmer 

Thommesen, der havde en Have paa bette Lag, aab- 
nede Passage fra Broberg saavel mod Dsten t i l Tof- 
terne, som mod Besten t i l  Aaen; men den blev lukket 
og overdraget t i l  Private mod Slutningen af forrige 
Larhundrede under det Paaflud, at det salbt Byen 
saa besvarligt at holde Lukkelset vedlige.

Ved andre Leilighcder torde vel hist og her andre 
Strceder vcrre blevne lukkede, uagtet intet berom sindes 
optegnet, og derved er det steet, at Samfcrrselen mellem

' )  Dct doiKrrkes at H. I .  Biicl'krup just red kenne Tid 
rar under Action for xaa eqcn Haand at Kare finktet 
Bvens Port paa Droberg ud ester sin öicndom.
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Byens enkelte Dkle kun kan fkee ad tilbels lange Om- 
veie, og er langt besveerligere i denne Bye, end i de 

fleste andre Kiobstader i Danmark.
D a  de fleste Gader have en Heldning ester det 

lille Torv og Jmmervad, saa syncs det, som om man 

ved Byens Anloeggelse isocr har taget Hensyn paa den 

ene Passage over Basballebro, ind til man i en nyere 

T id  ogsaa har indrettet en D el af Byen ester Passa

gen over den langt yngr« Mindebro.

Enbnu maatte v i med et Par Ord omtale en 

Gade, Borgeporten. Saaledes kaldes nemlig den smalle 

Gabe, som forbinder det störe og det lille Torv med 

hinandcn.
Her stod fordum en muret Bygning eller P ort med 

et S p ir  paa, ester den forhen fremsatte G isn ing, en 

Levning af Stadens «ldre Befoestning mod den K a n t ' ) .  
I  denne Bygning var Stadens sikkreste Arrest, t i l  
hvilken man kom ad en S tige  sat t i l  den udvendige 
Aabning, og naar Synderen var kommen derop» saa 
blev S tigen anbragt indad; naar Han endelig var kom-

')  Det findcs megct oftc antvdet at Borgeportcn cn 
Gang har ligqrt vrd Stadens vdcrste Gr«rndsc mod 
Dellen. Saaledes i Christian '̂denS Brcv til Gert 
Kjeldccsvend af I5IZ omkalcs Gründen udcnforVorge- 
Porten og ligelcdes (fee in ) Tooe ?tiels-
datters Krambod udenfor Borgcp.; men den Gaart. 
Capl. M . G. Bech n» bcdoer, omtales ved ficrc Lci- 
ligheder som deliggcntc i n t r n f o r  Borgeport.

f2 ")



men t i l  sil Bestemmelsessted under Jorden, blev den 

ganste borttaget, og Han var saaledes vel fo rva re t').
D . b. Aalborg den 23de M ay 1685 rescriberede 

Christian 5te, at saasom "es elfl. Thomas F riis  voris 
Land Commissarius ofver Aarhuus oc Riber S tif fte r"  
havde andraget, at der ved Hans Gaard i Aarhus 
var et gammelt Taarn, Borgeporten, som meget hin- 

drede Kjsrselen og Fakten i Byen , og som ikke var t il 
anden Nytte, end at deri Hang en Klokke, hvormed 
der ringedes t i l  Bythinget og om Aftenen t i l  N i stet, 
og da desuden Magistraten havde erkläret, at samme 
"gamle M uu r oc T aarn" nok künde undvoeres, saa blev 
det tillad t at nedbryde det, dog saa at Stenene fsr- 
tes hen t i l  Raadhuset, for at tjene t i l  en beqvem lille 
B yg n in g , hvori bemeldte Klokke künde ophoenges.

D a  man fiden havde fundet det mere passende at 
ophcenge Klokken i Domkirkens Taarn, saa henvendte 
man sig desangaaende t i l  Bistoppen, der resolverede, 
at Klokken nok künde ophoenges paa Domkirkens Taa rn ; 
men da maatte den ikke som hidtil bruges t i l at ringe 
t i l  Thinget med, men alene t i l  at ringe paa og af 
Vagt med (for Voegterne) og t i l a t klemte med, naar 
Jldsvaade, (som Gud naadelig afvende), ffulde paa- 

komme. '

')  Da dette Fcongsel laae paa nast.n bct laveste Skcd > 
keleBycn, saa maa Opholdct deri have varct grucligk, 
oin ikke for antet, saa sor den uopbcrligt tilstremmende
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SaaledrS blev Borgeporten nedbrudt og forsvandl 

ind til det mindste S p o r, kun Navnet har vedligeholdt 

sig for det S ted , hvor den stod; dog v il drtte udentvivl 

ikke vare lange, th i der findes allerede flere af Byens 

egnc B o rn , der ikke kjende dette Navn.
B i have seet at Magistraten i  1624 fandt det 

nodvendigt at paabyde» at de Priveter, der fandtes paa 

en Kjorevei fra Middelgade t i l  Havet flulde borttages.
1633 den 21de Febr. i et almindeligt Mode paa 

Raadhuset blev det bl. a. af wenige Borgerskab an

taget, at alle de Jndvaanere, som havde Moddinger 

liggende paa Gaden ved deres Hufe "och wden dieris 
D ore" indrn 3 Dage flulde lade dem bortfore under 
S tra f af 3 H, halvt t i l  Köngen og halvt t i l  Byen.

Hans Bendiren, Vintapper, der boede der, hvor 
Farver R . Jahnsen nu boer, bcviste i Aaret 1668 med 
Lhingsvidne, at den Gade (Barbergyden), der lober 

fra Jmmervad t i l Kramergaarden, var saa opfyldt 
med Skarn og M og , isar fra Thomas Andersens Gaard, 
at mau ikke künde gaae der og neppe kjore, og dm 
Gade, der lober fra Borgeporten i Sonder t i l  samme 

Gade var ikke stört bedre, isar var den haslig t ilf ly r t 
a f Thomas Andersens P rive t, der udtsmte sig den. 

Thomas Andersen maatte forpligte sig t i l  at tilmure 
f i t  Privet og at lade begge Gader rense.

1727 bleve 6 af Byens Porte ombyggede. At 
det- var paa den hoie T id med drnne Forandring kan
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fluttes deraf, at de alle 6 (Mslleporten var ikke med) 

med deres Plankevcerker kun vurderedes for 15 Rdr.
Med Undtagelse af begge Kirkerne og en D el af 

Hospitalet har Staden ingen B yg n in g , der har ople- 

vet Reformationen. Selv af de störe 3 Etages Kjob- 
mandsgaarde, der fremstode i det 16de Aarh., og hvoras 

Staden havde nogle paa Vestergade, i Jmmervad v. 
fl. S t . ,  er ingen tilbage: siendtlig Bold og Jldsvaader 

have kappedes med Tiden om at tilintetgjsre dem ') .  
E t Par eristere vel endnu paa en Maade, men de ere 
raserede og gjorte t i l  2 Etages Bygninger, maafke 
fordi meget hoie Hufe ere mere udsatte for at lide af 
Storme og Uveir her, end i andre Byer, hvilket lader 

sig forklare saavel af den Maade, hporpaa denne Bye 
er anlagt, som af dens Beliggenhed i det Hele.

D a  Kirkerne ligge uden for dette Arbeides Plan, 

saa er der altsaa fta  et Historist Standpunkt ikke me
get at berette om Stadens Bygninger i det Enkelte.

De folgende faa Bemoerkninger have maaste blot 
Interesse for den, der ester mig kommer t i l  at bear- 

beide Byens Historie.

' )  Dersom man ter stole paa det Malen Raadhuset ein, 
der forestiller Staden i Fuglcprospeet, saa have de fleste 
Gaarde paa Torvet o. fl. S t .  ligget med Gavlen« til 
Gaden, ligesom i de sterre tydstr og hollandste Han- 
dclsstoeder. T il en saadan Bygningsmaade, der i S«r- 
deleshcd tilsigtede den mest oeronomifle Anvendelse af 
Gründen, er intet Spor mere nogctstcds i Byrn, som 
den vel neppe findes hertillands i Bngninger, der ere 
synderligt yngre end det iZde Aarhundrede.



A a r h u s g a a r d  er enBencrvnelse, som vel enkelte 

Gange forekommer i de gamle BisperS T id , men ferst 

er blevrn almindelig ester Reformationen. I  Cristian 

den 3dies og Hans ncrrmeste Efterfslgeres Dage finder 

man AarhuSgaard, wor Gaard udi Aars brugt iflang 
med Aarhuß Bißgaard, det sidste dog steldnest. Alle 

bisse Benavnelser beregne den catholste Bistops Resi- 
dence, hvilken Köngen ved Reformationen tog t i l  fig, 

tilligemed mere af Bispestolens Gods.

T i l  samme T id  kalbte Christian 3die Havreballe- 
gaard: "vo r La'oegaard for Aarhus." Men efter en 

D el Aars Forleb, maaste derved at den gamle Bispe- 
gaard forfaldt, eller af nogen anden G rund, oversortes 
Navnet AarhuSgaard paa Havreballegaard. I  det 

mindste var bette T ilfa lde t i Christian 4des T id , da 

Erik Grubbe var Lehnsmand. Dette kan beviseS af 

flere Omstandigheder, f. E r. ogsaa af et Thingsvidne 
udstadt af Aarhus B yth ing  1639, hvorved en Del 
gamle Borgere vidnede, at de künde mindes i 50 og 
flere eller farre A ar, at Adelveien fra Tulstrup, Astrup, 

Morstet og Trandbierg Sogne havde gaaet over S t il-  

ling Dam  og siden gjennem A a r h u s g a a r d s  M a r k  
t i l  Aarhus. Ligeledes, da den samme Lehnsmand i 
1648 arresterede Bispen Morten Madsens Enke og hen- 
des Svigerssn H r. Christen Nielsen FriiS paa Aarhus- 
gaard, da er herved ment Havreballegaard, nuvoerende 
Marselisborg. '



1638 blev der optaget en Synsforretning over 
"det storre Kornhuus wdi Aarhuus B ißgaard t," hvoraf 
for en D e l alle sire Laster vare styrtede ned, og i Kjel- 

deren laae R üg , B y g , Havre blandet mellem Hinan
den tilligemed Grus og Stene.

Altsaa var formodentlig nu den gaml« Bispegaarde 
Hovedbestemmelse at tjene t i l  Kornmagazin; s ic tra n s ir 
g lo ria

D a  Frederik 3die folgte Aarhusgaards Lehn t i l  
M arsilius, saa fulgte Bispegaarden med, og da M ar- 

silius afdelte sine Eiendomme ester de tre bekjendte 
Godser, saa kom den paa Constantinsborgs Part.

1720 havde C. Carisius faaet Tilladelse t i l  at salge 
sta Stamhuset Constantinsborg "e t Pakhus i Aarhuß, 
Bisgaard kalbet," mod at loegge andet Gods t i l  S tam 
huset. Som  Folge heraf berettede Carisius t i l S tis t- 
amtmanden, hvem det paalaae at vaage over, at S tam 
huset ikke tabte ved denne Omsoetning, at Han havde 
faaet 800 Rdr. og 10 Ducater for samme Pakhus, t i l  

Dederlag hvorfor Han havde lagt 16 Tdr. Hartkorn 
Bsndergods under Stamhuset igjen. —  Endnu nogle 
Aar vedbleve Bygningerne at benyttes som Pakhus, 
Lomten som Tommerplads o. s. v. ind til Stistsprovst 
Nannestad tilkjobte sig den storste D el afPladsen, hvor- 
paa Han lod opfore en 1 Etages Bygning med Qvist, 
hvilken Eiendom Han ved sin Forflyttelse i 1748 tik 
Trondhjem som Bistop, stjoenkede t i l Stiftsprovstiet 

som en Embeds-Bolig.



Ester Sagnet er Etatsraad B u lls  Gaard opfert 

af S ten sta den gamle Bispegaard, der formodentlig 

blev nedbrudt af Nannestad.
Den nuvarende Bispe Residents. Ved Kong Chri

stian 3dies Brev d. d. Koldinghus S t .  Nicolaj Epi. 
Dag 1558 ' )  blev der indrommet Superintendenten Lau

ritz Bertelsen for sig og Efterkommere den Gaard, Han 
da iboede tilligemed den S ta ld  og Kaalgaard som Ca- 
pitlet havde udlagt, t i l  Residcntsgaard. Dette er den 

nuvoerende Bispegaard.
I  Biskop Brochmands T id  undergik den en Ho- 

vedreparation. I  en Synsforretning, som 1663 toges 
over den, da den var farb ig, omtales: en Vindeltrappe 
op t i l  det störe Bibliothek; det lille Bibliothek; Bispens 
Cantor; Fruens Cantor med Jernstanger i Binduerne, 

det var malet gult og fort, Hangflerne paa Deren« 
vare blaa; det lille Cantor ved Siden deraf; i Dag- 

ligstuen var en Trappe ned t i l Kjelderen o. s. v.

M aafle har Bifkop Hygom givet den sin nuva
rende Jndretning, i det mindste syslede Han meget med 
Forbedringer paa de ubvendige Del« af Bispegaarden.

Saaledes opferte Han en M u r for den sendre 
Side af Haven, i  hvilken Anledning Han flrev t il 
Stiftamtmanden ( lO  J u ly  1744), at da den B indings 
varks M u r, som lukker for den sendre Side af Bispe- 
gaardens Have staaer faldefardig, saa v il Han opfere

')  Danst Atlas IV. 572.
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en ny, "og som Egetommer bliver dcrtil ey lettelig at 
bekomme, allerhelst da desvoerre heele Byer her i S t i f 
tet ved Baade J ld  i bette Aar ere ulykkeligrn lagte i 

Aste," saa v il Han satte Grundmur, men da Han ikke 
har T illid  t i l  Stadens Murmestere, saa v il Han lade 
komme en sra en anden B y , hvortil Han udbeder sig 
Stiftamtmandens "günstige Tilladelse og Samtykke."— 
1762 havde Han udvirket Tilladelse t i l at lade ned- 

bryde en gammel forfalden Gaard og nogle Boder, 
som stode ta t osten for Bispegaarden. Bed Hjelp af 
denne Tom t forstsrrede Han Bispegaardens Have og 
indhegnede den med en M u r ogsaa paa den Eide. 
Den Gaard og de Boder, som da nedbrodes, stod paa 

den Plads, hvor fordum Sogneprasten t i l  Fruekirke 
havde sin Residentsgaard, som sees af folgende Uddrag 
af Thingbogen. Torsdagen den 31 Jan. 1639 blev 
fremlagt et Skjode i det vcrsentlige saalydende: 1620 
den 24 Febr. skjsdede M . Niels Christensen (Spentrup) 
Sogneproest og Kannike Procurator ved Aarhus Dom 
kirke paa Capitlets Begne t i l  Anders Bertelsen, SlotS- 
flriver paa Skanderborg S l o t ' )  "den Ressidentzgaard 
ligger t i l l  Sogneprasten, t i l l  vor frueß Rcssidents ibm ., 
Strecker sig i Lengden med den Dster S iide , längs 
med flollegaden ik m ., med den Nordre Ende paa 
Dombkirkegaarden, och strecker sig med Sonder Ende

')  Denne Mand dede senere der i Aarkus og kaldtes da 
Rigens Skriver og Kannike ved Aarbus Domkirkc.



paa H jsrnet ved Kannikegaaden, och med den vestre 

S iide längs op ved Bispens Ressidentz." Den blev 
folgt for 400 Rdr. contant, hver Daler beregnet t il 
80 ß.

Besten for Bispegaarden laae en stör Kannikegaard, 

som naaede fra Domkirkegaarden t i l  Kannikegaden og 
udentvivl indbesattede den ostlige D el af Kbmd F ö l
lings, Skom. Schioldans og M ajor Juu ls  Gaarde. 
Maafke var dette en Residentsgaard for Sogneprasten 

t i l  Domkirken, i det mindste boede Hans Ru- 

mann der.
Besten for denne laae en Gaard med Korhuset i 

Dster og Bester (den vestlige D el af Fullings Gaard), 
som 1669 tilhorte Joh. Uttrechts Enke, formodentlig 

Enke rster Organisten af dette Navn. Anforte Aar 
laante hun 300 S ld lr. paa samme Gaard, de 250 
S ld lr . af de Mulctpenge, som H r. Niels i Ebeltoft 
var tildomt at udgive til faltige Enker og de 50 S ld lr., 

den Capital, der var tillag t Organisten ved Domkirken 
at oppebare Renten af.

Atter Vesten for denne laae en Gaard i S yd  og 
Nord, med Gavlen ud t i l Raadhuset, hvilkrn maafke 

var en Embedsbolig for Capellanen t i l Domkirken. I  
det mindste beboede H r. Johan Lonborg, Capellan, 
denne Gaard. D a  den siden med de ovrige Capitlets 
Eiendomme her i Byen blev folgt, eiedes den en L id  
lang af Borgemester Basballe, i hvis L id  den i flere 
Aar beboedes af Provincial-Medicus D i.  Tkomas Lau
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rentius og siden af Hans Enke og af Hans Eftermand 
!)>-. Neuhaus. Ester Borgemester Basballes D o d , og 

ved RaadhusetS da ivcrrksatte Hovedreparation, kjobte 
Byen denne Gaard t i l  Nedbrydelse, og der dannedes 
af Tomten et Torv, der ester Navnet at domme var 

bestemt for S v in  alene, men nu er gjort t i l  et almin- 
deligt Kjodtorv.

De sibstnoevnte Gaarde horte t i l  de 34 Kannike Re- 

sidenser og Vicariegaarde, der ester et Register i Geh. 
Arch. ved Reformationen ellcr saa omtrent forefandtes 
her i Byen, og hvoraf nogle esterhaanden vare gaaed« 

over i privat Eie, men Resten afhomdedes ester Hertel 
i 1679

Den Gaard, Eapt. M . G. Bech beboer har uden- 
w iv l i oeldre T id  vceret to Gaarde, Forhuset med en 
D el af Sidebygningerne t i l  den enc, Resten t i l  den 
anden. Hvorlcrnge de have Hort sammen er ubekjendt. 
Folgende Beboere omtales. 1662 Borgemester Knud 
Galthens Enke: Maren knuds knuth galthens effther- 
leuersche xv iü  ß. aff then gaardt hun vdi boer in- 
dhen borgeporthen och 1 ß. aff hendes orther Haffue 
paa Norwoldt" (Jordskyldbog). 1593 har Raadmand 
Powel Persen Skriver opbygt den nordre Del af 
Gaarden, Hans Navn og Bomoerke staae over Porten, 
tilligemed en S ild ,  (den Tids nervus re,-um). 1594

' ) A f der omtalte?kegister sccs dct, at der var tz Boder
der i D vcn , der kalttcs Rvsengaard, og laae t il S t .
Hans A lter "H e r rcdcr prip daffuer." '



riebe Abbedißen i Maribo den sondre Del. Den beboe- 

des da af Michell Ibsenn Borger udi Aarhus og be- 

kegnedes saaledes: "then gaardt som jeg nu ibuor her 
wdj Aarhus liginnbis ostenn och Nordenn Jndenn 
Borgeporlenn medt thet huß som findis Nuordist wdi 

Samme gaardtt Sondenn Nest optill E rllig  och for» 

ständige M andt pouell Pederßen Schriffuer Raadmandt

her Samesteds Hans gaardt___ 1673 eiede Jorgen

Friis t i l  Lindholm den og residerede der. 1685 Tho

mas F riis  Land-Commissarius over Aarhus og Ribe 
S tifte r.

Gaarden paa H jornet af det lille Torv og Jm - 

mewad ligger, som forhen sagt, ester Formening paa 
dm Grund, der i 1513 stadfastedes Gert Kjeldersvend. 
Den er bygt med 3 Etager i 1597 af Raadmand Niels 

Christensen Skriver, Hans og Hans Hustrues Cizele 
Pedersdatters Navne staae over Porten og over en D or 
i Gaarden.

Den naste bekjcndte Eier er M . Bunde Nielsen, 
Sogneprast t i l  Fruekirke, hvis Enke Maren Nielsdatter 
med Son Jacob Bundesen, Sogneprast t i l  Skibholme 
og Skovby, og Svigerson JenS Jacobsen i Stads- 
gaard i Aaret 1649 har bortskjodet den t i l Peder S o ff- 
rensen Borger i Aarhus.

Ester Ham eiedes den af Borgemester Jacob M i-  
chelsen» hvis Arvinger 1678 skjodede den t i l  Borge
mester Jens Rasmußen Laasby tilligemed det hoslig- 
gende Peder Michelsens Eie.
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Fra Ham kom den t i l  Hans Son Borgemester Pe- 

der Laasby. D a  Han 1736 gjorde Opbud, solgtes 
Gaarden (p ro  fo rm ») t i l  Jens Andersen M üller for 

1000 Rdr. Hans S on  fik den overdraget af Jens 

Andersen M üllers D a tie r, forrige Byfoged O lu f An
dersens Enke, mod Betaling af den udlagte Kjsbefkil- 
ling. Ved Hans Dod arvede Hans Soster Karen Fris 
Laasby den, og da hun ved 1787 dode, blev den folgt 

t i l  Poul Frausing sor 700 Rdr. Han lod den overste 
Etage afbryde og efterlod den saaledes t i l  sin Son, 
den nuvcrrende Eier.

Sonden for denne Gaard laae en mindre, der 
har havt folgende Eiere: Augustinus Barskjer 1602 —  
Peder Mikkelsens 2 D sttre  —  Borgemester Jacob M i-  
chelsen 1671 —  Borgemester Jens Rasmußen Laasbye 
1678. Den har siden den T id udgjort en integrerende 
D el af den nestforrige Gaard, de 5 Fag Hus nemlig, 
der ligge sonden for Kbmd Frausings Port.

Sonden for denne laae en Gaard, hvis Eiere: 
Peder Oluffsen "Skuolemester" og Hans Enke Maren 
Pedersdatter —  Henrik Schult Bundtmager' )  og Kone 
Kirsten Jbsdatter 1602 —  Peder Basballe 1671; den 
beboedes da af Thomas Christensen, Told Jnspecteur —  
Peder Gylding og Silcke Christensdatter Basballe, Hans

' )  Det er denne Mand, som bar ffianket en Capital af 
50 S ld lr., af hvis Rente den Collega, der forretter 
Sangen ved den af Seren Jensen Frost stistede t'cver
sage Aftensangs Prcrken, stal lennes.
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Enke inv til 1695— Anders Andersen Brdemand 1695 —  
Jesper Sorensen Herflind 1701; afbrandt 1744 og 

folgt samme Aar t i l  Jens Laasbye —  Soren Möller 

1787.
Sonden for denne laae et mindre Hus der 1602 

tilhorte Henrik Bundtmager; 1696 blev det folgt blandt 
Silcke Ehristensdatter Basballe, sal. Peder Gyldings 

efterladte Eienbomme, og horte uden T v iv l siben den 

T id  t i l den sonden fo r, da bcliggende störe Gaard 
(Kbmd. Hammershoys), som den Gang beboedes af 
Borgemester Jens Christrnsen Basballe og brandte til-  
ligemed denne 1744.

Jndbyggernes Antal i oeldre Tider lader sig ikke 
let udsinde. Lilnoermelsesvis lader det sig flutte af 

folgende Data. I  Anledning af en S o lv fla t, udflre- 
ven 1536, hvori hver 20 Borgere fkulde betale 80 8od 
S o lv , har Axel J u ll quitteret for 900 Lod S o lv  af 
225 bosiddende Borgere; men en numerifl Angivelse 

med Hensyn paa en S ka t, der skal betales, pleier ikke 

at v«re paalidelig. Beholde vi alligevel dette samme 
T a l og antage v i, at Forpligtelsen t i l at tage Borger
flab blev ligesaa strängt overholdt den T ld , som nu 

om Dage, hvilket bevisligt ikke var Tilfceldet, saa at 
altsaa Antallet af Borgere forholdt sig t i l  Jndvaaner- 
neS Antal -  1 t i l  15 eller 16, saa sik vi et Antal af 
omtrent 3500 Jndvaanere, hvilket dog vist er for lidt.

-1588 den 10 Septbr. blev optaget et "M an ta lls - 
register offner Borgerne och Menigheden udi Aarhus,



som er tarerit for Rusting Waaben og Berje att Holle 
oss epther thenne Dag att werre ferdig och Gherustit 
med nar Behoff gjores och tillsiges" (Geh. Arch.), da 

udgjorde Borgervcrbningen 390 Mand ') .  Dersom 
denne M ilits  blot var sammensat af Borgen, hvilket 
er at formode, og man for de Gamle og Affoeldige 
blot regner saamange t i l ,  at Lallet bliver rundt 400, 
saa giver dette efter det oven iagttagne Forhold over 
6000 Jndvaanere. D et bemcrrkes herved at 1836 ud

gjorde Styrken af alle tre Borgercorpser i Aarhus: 
Jnfanteriet, Artilleriet og Jagercorpset ikkun 338 Mand, 
blandt hvilke en stör D e l ikke vare Borgen. Brand- 
corpset udgjorde t i l  samme L id  478 Mand.

I  Anledning af Rescr. 22 J u ly  1720, hvorved 
det paaloegges S tiftam te t at underssge, om alle Bor- 
gerskabs Bsger havde den rette S o rt stemplet Papir rc. 
befandtes i Aarhus 362 B o rg e n ^ ), hvilket Ta l be

>) Horscns künde »cd samme Leilighed opstille 205 bc- 
v-rbnedc Borgere, Randcrs 266 Mand, Ebeltost 15Z 
Mand, Erindov(Grenaa)2ii Mand, Houffbro (Hobro) 
92 Mand.

')  3  Horscns var samme Tid 214 Borgere.
Randers — — — 147 —
Ebeltoft — — — 51 —
Grenaa — — — 84 —
Manager — — — 35 —

Magistraten i Horscns beretkcde, at den havde levcrct 
Fortegnclse over alle nu lcvende Borgere, ffjondt den 
halve Del ere sättige "ja en stör Part af dennem bek- 
ler Dredct." Dissc Indberctningcr ere sra August og 
Septbr. Maanedcr.



handlet som i det foregaaende, give os omtrent 6000 

Jndbyggere.
I  Anledning af Foresporgsel fra Gen. Land Oec. 

og Com. Colleg., Rescr. S Febr. 1739, om S a lt  For- 

bruget i Landet angav Magistraten i Aarhus den samt- 

lige Folkemcrngde t i l 6000 Mennesker ') .
Folketallingen i 1787 gav folgende Resultat:

Iste Rode 205 Fam...... 975 Pers.
2den —  327 —  . . . .  1530 —

3die —  281 —  . . . .  1510 —  
Hospitalslemmer 23 —

873 Fam...... 4038 Pers.
Folketallingen 1801:

Iste Rode 224 Fam......  1033 Pers.
2den —  376 —  . . . .  1414 —
3die —  340 —  ___ 1657 —

940 Fam...... 4104 Pers.

Skandcr-orgs Mandtal mangln, fordi der i kenne 
Dne var neesien ingcn, der havde dercs Dorgerstabs- 
brcve i Orten.

' )  Ded sammc Lcilizkcd opgaoe« forRanders saaledrS:
30Familicr; fornemmc Folk, gcistlige og vertkligc 

Dctzillingsmarnd. 50 Fam. Kiebnxrnd af bctstc, m:t- 
del og daarligc Dilkaar. 36 Fam. Kunstnrre oq saa- 
danne Haandvcrrkcrc. som ikteerr > Laug. 90 Fam. Haanv- 
v«rkerc i Laug, io  Fam. Skippere og S«ktcfliprere. 
230 Fam. Prammcrnd, Fissere, Daglcnnere, Bor- og 
Kjelderfolt. 30 Fam. Nognmcrnt. 40 Fam. Brcon- 
dcvinsbrcrndcre og Skaldgaardtmeend. Tilsammen 5i6 
Familier.

(3)
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Disse to sidste Folketallinger levere alligevel ikkc 

noget rent Resultat, tildels formedelst den da bestaaendc 
E rtra fla t.

Endelig ved Folketcellingen 1834 belob Folkemcrng- 

den 6765 Personer' ) ,  blandt hvilke der var 473 na- 
ringsdrivende Jndividuer, hvoraf dog kun omtrent 450 

vare Borgere, Resten vare Concessionerede, Frurntim- 
mer, der syede Skroedderspning, Modepynt r< rc.

' )  See Tabelvarket.



Sta-cns M-elceggelse. Wellig Niels. Domkirke» bvgges. 
Dominicaner Rlostrct. Gcistlighcden forjaget. Bvcn 
i pant til Rispen. Ildcbranö. Gpror. Christian 
3 îe hvl^co. Arcvcns Fei^c. Slet Sku^smaal. )ldc- 
brand. Straatage afstaffrs. Pest. Den Reiscrligc 
Rrig. S t. Vlai Rirke. Domkirkens Spir sdelagr af 
Lvnild. Den Svcnste Rrig 1644. Aviscr 1651. Col-- 
bod og Veicrbod. Slagterbod. Den Svcnste Rrig 
1657 o. f. A. polakerne. Revolutionen 16M. Skippcr 
p. Gyllingo Fortr«-. Stranding i ^avnrn. 'Avi-e 
Ras'v Markes. En'Zercprocco. Il^ rb ra n -1690. Dampr 
stibrnco Forlober. En fcrl Mordsccne. Cumultuarist 
Raa^stuc Stcvnr. Den Svcnste Rrig 1709-19. ^jaeriny 
i Anlc^niny af Natmandeno 2-ornv Skolegang. E»ro- 
bergo Port. Akreportcn. Fre-erik 5tes Salving hoiti- 
dcligholdt. Borgerncs proccs mô > Alagistraten. Eieren 
af Aarhuo NloUc stuöt i sit 'Zus. 2 - i l a g .  Almucns 
privilcgier ved Christian 3-ico Hvldning. Lan-Histrik- 
tets Cilstan- efter öen Svcnste Lrig  1657-59.

Ä ^ e d  Undtagelse af hvad den geistlige Historie berei
ter os om Aarhus i det lOde Aarh., om den Bist», 
der blev indsat, dm Kirke, der blev bygget, o. s. v. 

(see -foran), findes der intet i Historien om denn« B y
fsr under Svend Estrithsen, i de Feider, der vare en

'  ( 3 ^
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Folge af Hans og den Norste Konges modstridend- 
Prcrtentioner paa den D anfle  Krone.

Ester S laget under W ro  i 1043, drog Kong 
Magnus t i l  Jylland med sin H a r og Flaade, hvor 

Han tankte at overvintre, formodentlig i den sydlige 
D el a f Landet. Svend derimod drog Forstarkning t il 
sig fta  Derne og seilede t i l  Limfjorden, hvor cn stör 
D el gik Ham tilhaande, medens andre begave sig t il 
Kong M agnus, for at advare Ham mod den Fare, Han 
kom i,  dersom Svends Anhang blev Ham for stärkt. 
Svend var imidlertid kommen t i l Aarhus» hvorhen 
Kong Magnus ilede med sin Norste Flaade og ledsa
get af tn  Del Danfle. Svend, hvorvel den svagcste, 
lagde strax ud sra Byen med sine Skibe og gjorde sig 
fardig t i l  S trid . Saaledes stod Slaget her paa Bug- 
ten den naste Ssndag for J u l. ,  eller den 18deDecbr. 
Svend tabte, mistede 7 Skibe og flygtede med Resten 

t i l  H sfn  (Kjobenhavn), som efter Suhm her for forste 
Gang navnes i Historien ') .  Aaret derefter lxverede 
Svend alter Magnus cn S stra fn ing  her i Narhedcn, 
nemlig mellem Helgenas og Hjclm.

Den naste Begivenhed, som ogsaa noget narmere 
angaaer Staden, er Harald Haardraades Tog paa 
Jy lland , i hvilket Aarhus stal vare bleven plyndret 
og odelagt midt i det I l te  Aarh. Aarstallet for denne 
Begivenhed er, som forhen sagt, uvist; men i al Fald

' )  Suhm Daum. Hist. iv. 87.
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maa den have fündet Sted fsr 1065, i hvilket Aar 

Kong Svend restituerede Bispesoedet.

I  Midten af det tolvte Aarhundrede blev Staden 

plyndret og sdelagt af Dendifle Ssrovere. Petrus 
O lai siger, at det stete det samme Aar som Kong V a l- 

demar efter Slaget paa Grathe Hede var bleven Ene- 

konge i D anm ark ') .
1180 dsde Hellig Niels eller Nicolaus, Kong 

Knuds uoegte S s n , her i Aarhus *).

>) 8. H. 0. jj. 230 ket. OI»i exeeipta Le. l^oclein 
snno (da Svend Grathe var overvundcn) c iv ilas^ru -
siensis sceriimis pirritsrum incursilius »lilictr» est.
Et ander Sted siger Han: illi» lempon'lrus 0»ni» 
»tleo per pirrrtas VVanclslorum vr^5l»t3 er.»t, ut » 
tmidus Ven6es)?rse1 us^lie scl k îclorr,in lluvium omni» 
oppicl^ per littus orieiUsIe cleserta fuerunt (sie) 
»c tcrrs incult».
Suhm vij. 593.

Wed Omgang med Geistlige, Zagttagclse af de 
udvortes Religions-Ovelser 0. s. v. havdc dcnne Niels 
erhvervet sig et stört Navn for Fromhcd og Helgen- 
moessighed.. Saalcdes gik Han med en Haarffjortc paa 
det bare Lcgeme, for at spage Kjedet, Han fastede 
hver Frcdag vcd Wand og Dred og Han tilbragte for 
det mcste Ncrtterne med Den og Paakaldelse 0. s. v.

Han gjorde ogsaa Mirakler, saavel medcns Han 
levede, som siden efter, dog bevcrgede de fleste af disse 
stg i en noget lav Sphäre. Han opvakte saalcdes cn 
fattig Kones Ko fra de Dede, ligeledes en Mcrngdc 
Faar i Randlev, en Falk, som sad og dode paa Kong 
Waldemars Haand blev levende ved at man paakaldte 

.hellig Niels rc. rc. Men Han brugte ikke sine Under- 
gjerninger paa de Umoelende alene, ogsaa Mennestene 
dleve delagtige i dem. Da f. Ex. en Gang nogle Ar-
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1201 blev Domkirkens Bygning paabegyndt af 

B iffop  Peder Bagensen. A t den som Pontoppidan ' )  
bereiter, har staaet under Bygning over 70 Aar, torde 

vel voere at tilskrive de Convulsioner, Danmärk led 
under i den stsrste D el af det 13de Aarhundrcde.

Ester Sagnet ere Stenene t i l den strsgne under 
Knuders Bakke. A t Domkirken der paa Lag havde 
en Teglgaard, bette er ganfke vist.

Forfatteren t i l  Heilig Niels's Legende, der flrev 
i det 14de Aarh., siger ellers, at Biskop Peder bygde 
S t .  Clemens Kirke paa det samme Sted. hvor det T r«  
Kapel, der var indviet t i l  S t .  O lu f, havde staaet.

Ded 1227 er Dominicanerklostret ved Frue Kirke 
og denne Kirke sagtens med, bygget *).

beidcrc i Diby Skov stare Temmer, nemliq til w ir
ken, og i bans Ncrrvarelse klagcde overTcrst. saa lod 
Han fremkomme en Kilde til deres Husvalelse.

Denne Kilde lever heldigvis endnu, og vi knnne 
alle med stör Feie takke den helligeMand, saasom den 
ferer noget af det bedste Band, vi have. Den hedder 
ogsaa endnu S t. Nicolai Kilde, og Almuen valfarter 
til den paa Valborg Aften.

Uagtet nu al denne Dygtighed lnkkedes det neppe 
Hans Beundrere og Kirken af Pavcn at faae Ham 
rigtig erkjcndt for en Helgen, i det mindste var dettc 
ikke endnu steet 1255.

' )  ^nu. eceles. Oun. I. 603-
Denne Kirke var indviet til vor Frue og den heilige 

Nicolai (ikke den ovenomtalte Prinds af dctte Navn),. 
den forekommer nemlig under begge Bencrvnelser.

Der omtales vel(Suhm IX. 20) allcrede 1203 en 
S t.  Nicolai, S t.  Marie Kirke i Forbindelse med S t.



En Broker Salom on, fsdt i Aarhus, havde i 

Verona antaget Pradikebrodre Ordenen og paa et Ge

neral-Eoncilium i Boulogne havde Han af Ordenens 

S tifte r faaet det W unde at forplante den t i l  Hans 
Fodeland. Fra Boulogne reiste Han t i l  Cöln og da 

Han ikke der tra f Reiseselflab t i l  Danmark, maatte Han 

l«gge Veien over Paris t i l  Flandren, hvor Han tra f 
et Danst Skib , der dog ved Storme blev drevet t i l  
Trondhjem. Herfra lykkedes det Ham omsider ved 

Skule Ja rls  Hjelp at naae Kjobenhavn, hvor Han 
tta f Erkebisp Andreas, t i l  hvem Han havde Breve fra 
Paven og fra den hellige Dominicus o. s. v . ' )

1267 var Danmark i Band , og da blev paa et 
national Synode Bifkop Tucho af Aarhus, Bispen af 
Bsrglum  og en stör D el andre Pralater sarligt satte 
i Band.

1287, Aaret efter Erik Glippings M ord, har S t ig  
Andersen» "^u o n ^sm  il lu s lr is  rt.Fis O snorum  m » r- 

»LalcuL" udstcedt et Befkyttelsesbrev for Kannikernes

Olufs Kirke i Anis, men det er ikke klarl, om der 
»ar to socrstildte, eller rn Kirke, som det overbovedet 
ikke er ganste tydeligt om bisse to Kirkrnavne Kore vor 
Dye til.

' )  Langeb. 8. II. v . V. 501.
Som bekjrndt blev Ordenen meget godt mottagel 

af Erkebisp Andreas, der enskedc at kunne erholte en 
faadan Preedikebroder i hver Kirke.

Allerrde 1246 var der z Klostrc af denne Orden 
i Zylland: Aarhus, Randrr« og Diborg.
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Gods i Skramsholm og andre Stcrder beliggende, paa 
hvilket de ikke fkulde hindres a f nogcn a f Hans Familie 
eller Tilhangere.

Stedet, hvor Brevet er udstcrdt, findes ikke (Han 
var fredlos, og künde altsaa have sine Grunde); men 
det er af lu i'n ts  seria pnorim i, -int«- fe rtum  ? e n - 

tecosl«-r. Han kalder Kannikerne "« jilec ti n o d is , ' os 
elfkelige. D . d. Ärus 1304, <^narla ^gsclie 

har Sonnen, Andreas Stigsson, stadfastet dette Brev.
1399 var Aarhus Didne t i l  det forargelige Op- 

tr in  Bispen af Borlum  gav her i Domkirken, da Han 
lod sine Drabantere under den hoie Messe bryde ind i 
Kirken, for at drabe Bispen af Diborg rc.

1414 sendte Kong Enk, Jens Jversen, Erkedegn 
i Aarhus, tilligemed Bisperne a f Ribe og Slesvig t i l  
Conciliet i Costnitz, paa den Danske Geistligheds Degne. 

D et var som bekjendt dette Eoncilium, der lod Johan 
Huß brande.

Omtrent paa samme T id  var man her i Byen 
bleven uenig med Geistligheden og havde jaget Bispen 
med hele Hans Cleresie ud af Byen. Formodentlig har 
Byen da varet under In te rd ik t, hvilket ellers for saa- 
vidt folger af sig selv, naar Geistligheden er borte.

Dette Factum fremgaaer af folgende Skrivelse fra 
Biskop B o , hvilket i O rig ina l, paa Papir, sindes i 
Raadhus* Archiven

Loetius Oei gratis
arnriensi»
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?rsemi8r>i» prreniillenclis W ither at w i sing« her w ti 

gaar 1 breff wndher li lla  Eriks ok T hyrias naffn, ok 
Jnsig l«, so som thet ludher, tha an for gutz og fredh 

fly ld  fand« w i an t i l  rygga thena Breffwisere, H r. 

Las kraffsa met then sama maikt ther w i screffv« 

Jdher t i l  thet Han ok the sama Pether Eriksßen M i

chel Dbatßen, og Niß Palneßen aller andhra godha 

m an, hwem Kapittel ther t i l  w il haffwa scula fw l 

maikt haffwa at sigha ok w iffa  then fredh ther be

gräbst a r mellom Jdher wort Capittel ok oß so at 
the ok w i w ill«  ok scula hannem holde wden Arkt, 
wm ij w ill«  ladha thonnem ok oß hannem Jghen 

sigha ok wißa wden arkt, met godha men aff Jdhers 
radh ok B y , ok wm thetij scrifwa wm gutz thienesta, 
tha weth thet Guth ther all thing weth, at thet a r  

anghen ledhra an oß, at ther scal gutz thienesta fa ll«  
w ti wor Domkirka, ther thes w ar ey kan holdes, 

fsrsta the ther Henna wpholde scula are bortdreffna, 
ok konna ey fa then forwaringa, at the mw« w ar«  
theres liif f  ok gotz feligh«, w i haffwa aldhra hortannet, 
an hwer man scal w iffa  aller sigha en fredh, at then 

scal jo sighas ok w iffa  hannem wdhen Arkt, ther ey kan 
oß skr« aff Jdher. L c rip lu m  W ell« ; clorninic» ^osl 
<Iiem I.uc ie  v iiz in is  (13 Dec.) nostro .<rul> secreto.

In  U rgo. D iscie tia  v i r i r  ^ ro c o n ru lid u r 3c coo - 
ru lid u s  in  i^russ

' )  Som det see< er Brevet «den Dato; men af felgend« 
lader Tiden sig omlrent «dfinde.
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1438 kundgjorde Broder O lu f, P rior i Aarhus 
Kloster, Prcedikebrsdre Ordens Foged, at have lssladet 
paa fornoevnte Klosters Begne, Borgemestere, Raad og 
Almuen for al Skyldning, D el og Trottte, som den- 
nem og Klosteret imellem var, fordi de singe Hans 
Guldsmed af fornoevnte Kloster (Voss Lats l.)

Det synes som om Magistraten eller Almuen med 
List eller Bold havde faaet Ham t i l  at forlade Klosteret, 
hvor Han maafle havde ssgt Asyl.

1459 domte Rigens Raad Aarhus Bye igjen fri 
t i l  Kronen fra Biskop Jens, der havde den i Pant. 
Med denne Sag forholdt det sig saaledes.

For et Forskud eller paa en anden Maade var 

Kong Christian den Iste kommen i Gjoeld t i l  Biskop

I  s ilie r srdusiens. (8. k . v . vj. 503) forekom- 
mer et Drcv af 1407, hrori Peter Stylte og Erik 
Litlce omtales som Bymcend i Aarhus.

1416 sorekommer sammesteds Thyri Esbernsen og 
Litlce Erik, Borgemestere i Aars.

1425 beseglede 6,'sc» et! vipi Peter Skntte, Litl« 
Erik og Thyri Dioekn et Dokument.

Altsaa falber Tiden for bette Brcv mellem 1407 
og 1425.

Maaffee Conciliet i Costnitz havde fremkalbt en 
lignenbe Reaction her i Provindsen, som den, der faa 
Aar senere, cfter en sterre Maalestok, foranledigedes 
ved Eonciliet til Basel, da Almuen ncesten i hele Zyl- 
land stob op mod Adel og Geistligked.

Ellers er det mcrrkcligt, at denne Bnes Historie 
igjcnnem alle Aldere frcmbnder saa mange Beviscr for, 
at der ncesten stedsc har fundet et spcrndt Forkold Sted 
mellem Borgerne og Geistligheden.
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Jens af Aarhus, der havde saaet r il Pant af Kronen 

Byen Aarhus og Domkirken ') ,  hvorved dog for S ta 

dens Vedkommende vel kun forstaars Kronens eneste 
ordinaire Jndtcegt af Byen, den aarlige Bpskat 200 

^  Lybfl, foruden hvad der af den Kongelige M ynd ig- 
hed pleiede at gaae over paa dem, der havde Godser 

af Kronen i Pant eller Forlening.
Nu havde Köngen ved Claus Ronnow i Hor- 

sens ladet Bispen i et Credentsbrev betyde, at ingen 
maatte tilstoede nogen Fittaliebrodrr at lobe ud fra D an- 

mark, at gjore Skade i Soen; men Bispen havde mod 

dette Forbud ladet Esbern Jwde seile ud af AarhuS 
Havn. Desaarsag havde Köngen fordret, at Bispen 

igjen skulde oplade Ham Staden Aarhus, og denn« 
havde i Kallundborg ved vor Frue Dags L id  1458 

lovet Köngen og nogle a f Hans Raad at overlagge 
denne Sag med f it  Capitel og give endeligt S va r in 

den S t .  Mikkelsdag samme Aar "a t Hans nathe skulde 
enchte skylde hannum fore then sagh." Dette var 
imidlertid ikke skeet og derfor lod Köngen i 1459 paa- 
staae at Aarhus B y  skulde fr i tildsmmes Ham, og 

Rigens Raad kjendte da for Ret, at dersom Bispen 

ikke künde forlige sig med Köngen i Mindelighed "inden 
morghen affthen,"  som var S t .  Hans D a g , den 25de 
Juny 1459 "tha  dsme rvij wor nadighe herre Aars

')  DcNc beroer dog vist paa en Feiltazclse, forsaavidt 
Domkirken angaaer.



B y  fr ij t i l  igien oc thet pante Brest som paa for^ 

pant er w giffu it oc ludder dome w i enghen macht at 
hastue effter thenne tiibh " (Geh. Arch.)

I  Raadhus Archive! sindes Qvitteringer for den 

aarlige Byskat, udstoedte af forstjellige, paa Köngens 

Begne, fra Aarene 1404 og temmelig fuldstandigt t i l  
1442. Derpaa mangle de ind til 1460 da Clawes Lem
beck paa Kong Christians Vegne har quitteret Byen 

for 200 Lübfk M ark " i  rintzguld, rintzgylden t i l otte 
oc tywe skelingh."

Dommen er altsaa, som det lader, bleven ereqveret 
mod Bispen, der dog senere synes at have faaet Byen 
i  Pant paa ny. I  det mindste findes her fra 1469 

a f og lige t i l  Reformationen Quitteringer for den aar
lige Byskat, udstadte af Biskop Jens og Hans Efter- 
mcend, de folgende Biskoper; men fra Reformationen 
af er denne Skat igjen bleven indfordret af Kongelige 
Oppeborselsmcrnd.

1472 overgik Staden en stör Jldebrand. I  denne 

Anledning skjoenkede Köngen ved et Brev in
LS5tro nvs lro  kialiniensi ckie d«n>te v i i -
ß lllis  Sc L lr ir l^ i is ,  Borgerne i Aarhus Frihcd for 
"V tbudh, thieniste oc all annen koningheligh thynge oc 
swarheet, undtagen deres aarlige Byskat" (som Bispen 
allerede igjen havde faaet) i 12 samfulde Aar fra Bre
vets Dato at regne "fore stoor skathe som wore Borg
here i Aars taghet oc fonget hastue nw met rvodhe 
eld oc i andre madhe."



Det var fem Aar efter denne Jldebrand, at Byen 

sik Tilladelse at bebygge en D el af Ssndervold.
D . d. Horsens S t .  Mathioe apost. D ag 1503 

forundte Kong Hans Borgemestere og Raad i Aars, 
at de selv maatte raade og regiere det Heilig Kors 

Capel» liggendes norden udenfor Aarhus, som de selv 

havd« bygt paa Kronens og Byens Jord. . De skulle 

der! sge og sormere Gudstjenesten "ffa ttigh  folk r ill 
Hielp oc t r o s t h o g  de skulle holde Capellet ved lige 
af det Offer og de Gaver, der skjenkcdes dertil. Rela

tor Niels Clementsen. (O rig , i Raadh. Arch.)

I  Aaret 1522, paa sin sivste Reise fra Holsten 
t il Sjelland ' ) ,  altsaa i Septbr. Maaned, passerede 
Christian den 2den Aarhus, ved hvilken Leilighed den 

brkjrndte Skandale med Jens Thommesens Lig tildrog 
sig, da Köngen lod den dode Mand udtage af Sorte- 
brodre Kloster og ophoenge i sin Kiste i en Galge uden 
for Borgrporten, ved Byens Brond i Jmmervad, 

hvilken Handling siden blev Ham saa hsit anslaaet ^) 
D a  Herredagen t i l  Kallundborg (lO  Decbr. 1522) 

blev spildt, sormcdelst de Jydske og Holstrnske RigS- 

raaders Udrblivelse, saa var en ny ansat at holdes 
den 26de Januar nceste Aar i Aarhus; men imidlertid

')  Baden Danm. Hist. ij. 5>8.
Jens (Magens) Tbommesen til Damsgaard , Mark 

-var anklagel as sine Bender, og l,avde far dem ag 
inaafle for dcrcs Ha>vner, Köngen, segk Tilstugk der 
i Klafteret, l,var dan var ded.
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havde Adel rc. sammenrottet fig i Viborg og de bekjendte 
Bevoegelser paafulgte.

Bed denne Leilighed gjorde Borgerstabet i Aar- 
hus falles Sag med Adel, Geistlighed og de Dvrige 

imod Köngen. D et lader sig af de tilstedevcerende 

Materialier ikke bestemme, i hvilken Grad Aarhus del- 
tog i Bevcrgelsen. Sandsynligt foranstaltede man et 
Oplob og Tum ult her i Byen, lig det man paa sam- 
me T id  havde indrettet i Aalborg og som der fandt 
Sted.

Meget ivrige i Tjenesten maa Aarhusianerne have 
viist sig, da de i Ribe forsamlede Rigens Raad alle
rede et Par Maaneder ester Oprorets Begyndelse og 
endnu lange fsr Köngen var draget af Landet, fandt 
dem vardige t i l en Nationalbelonning, som det fees 
af folgende Skrivelse:

W ij Jffuer Mwnck T h ill Rüppe Stugge Krom- 
penn T h ill Burglom Jorgenn F riis  T h ill Wiiborg met 
gudz Nade Biscopper Predtbiornn podtbufl Jachym 
Locke Tygge Krabbe Peder Locke Riddere Maagenss 
Mwnck och offue Bincentii Danmarckes Riiges Raadr 
Giore for alle witherligdt adt w ij Haffuer nw Offner 
weydt och ansyet Thenn willige troo ticniste, mode och 
wmage stör Liifwes fare Koosth och taringe, T h ij gode 
ttoffasth borgher v t aff Aarss off och R iigett giortt 
Haffuer och her effth. giore stall for Hwilcke willige 
lienisthe rc. w ij haffue wndt Och Thilladt adt Th ij 
maa och stulle affnamme nyde brugge och beholde Th ill
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theres Byeß Bygningh Och forbederinge Och th ill wed- 
derlagge sor thereß Kost och taringe Hwes pendinghe 

statt Toldt Süße Och sagefaldt Och alth andett e 
Hwadt thett hrlst er Heller neffnes kandt som Konnin- 
gens embidtzmendt Borgemesthere stulth Heller Bneffo- 

gett vti forschreffne Aarss T h ill thenne Dag opbaaredt 
Haffuer paa Konningens Weigne T h ij bede rvij ether 
forschreffne Konningens embedtzmendt rc. v ti forchreffne 

Aarss adtj »denn alle ytthermere paastudh forhallinghe 
Heller flodtzmaall affhender ether forschreffne penninge 
statt Toldt rc. och andtworder forschr. Aarßes bor

get« som forschr"" staar Saa fromdtt i ey rville liidhe 

Ther ytthermere straff och stade fore Ladendes thett 
engenn lwnde. G iffu it i Rüppe ^ n ,,o  v u j i>IO xxiij 
üom inica tiom iiiisoel«..

Wnder wore Signerrer.
(O rig , med 9 Segl paa Papir i Raadh. Arch.)

D er horte vel en D el Anstrangelse t i l paa en 

Maaneds T id  at fortjene et saa godt Vidnesbyrd (Zy- 
dernrs Opsigelse Brev er dateret 20 Januar og det her 
anforte Brevs D atum  salder udentvivl sidst i Februar), 
alligevel er det dog m uligt, at V re n  var det meste, 

saasom de kongelige Kasser paa den T id  af Aaret og 
efter de forudgangne Begivenheder vist ikke havc inde 
holdt uden meget smaa Summer. Men maafle har 
Rigens Raad ved denne tilsyneladende Gavmildhed 
villet faae Borgerne indbildt, at de nu stcdse stulde 
havc de Kongelige Jndtagter, eller med andre Ord
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vcere fkattefri, hvilket Almuen almindelig gjerne laaner 
Dre til.

Historien tier for stsrste Delen om hvad der til-  
drog sig i Jylland den forste T id  ester at Kong Chri
stian havde forladt Riget (20de A pril 1523.) A f det 

efttrfolgende Brev fra Landsdommer Niels Clementßen 
fees det, at der hen paa Sommeren enten har fundet 
en Reaction Sted t i l  Fordel for den ulykkelige Konge, 
eller at man i det mindste har frygtet for en saadan, 
og det en overhcengende, som det synes. Maafle var 

det ogsaa blot F ryg t, opstaaet ved Rygtet om Köngens 
Rustninger i det Brandenborgfle.

Venligh Hilffen rc. Kiere Erik petherssen oc Niels 
Andersten sendher icgh ether ien scriffth som myn Hre 
Bispcn sendhe megh radher iegh ether atj graffwer 
ethers B y  omkringh paa then norre siidhe forsth oc 

ladher flylden icke findes hwos ether oc gisrer ethers 
B y  fasth som ether ligger macth paa. J t .  legger strar 
»wer hwadh folck i kan giore wdh aff ethers B y  haffwe 
(sie) t i l l  hesthe oc halffwe ti l l  fodhe ti l l  werghe h«r i 
Landhet oc mange i kan giore wdh wthen Landz met 

Kosth oc spiissningh oc ladher megh thet strar faa at 
wedhe Ether gudh befalendes Screffuet i E m e lo ff')

' )  I  Danste Atlas >v. 292 diot. omtalcs ved Emmele» 
i Rimsee Sogn, Nerrc Herred, Kallee Am t, at 
Munkcne af et Kloster der i Ncrrkcden, i dennc Bo 
l,ave bavt en Sommerbolig, hvoraf den Tid cndnu var 
Kienderegn at sec.
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then odenssdagh nest fore ste maric magdalene Dagh 
(22 Ju ly .) Niels Clemensßen.

I»  tc-rxo. Befleden men Eric perßen oc Niels Andersten 

Borgemesthere i Aars. (Raadh. A rch.') .

D a den danfle Almue lob sammen, for at lade 
sig brugr som et blindt Redflab i Homderne paa de 
egennyttigeHansestcrder og de ikke mindre egoistifle D an- 

fle Stormand imod sin Konge, da toenkte den udenwivl 
mindst paa, hvilken Skjcrbne den beredte sig selv.

Im id lertid  havde man lykkelig faaet Christian den 

2den fordrevet, man havde siden ogsaa faaet fat paa 
Ham igjen og sat Ham i god Forvaring, tilsidst var 
Fredrik den Iste dod i god Ro, og der flulde nu f lr i-  
dcs til ct nyt Kongcvalg.

Almuen paa Derne var, som bekjendt, den afsatte 
Konge en Del hcngiven, men i Jylland var Korholdet 

anderledrs, Sympathien for den nye Gren af Konge- 
stammen var her forherflende. Hertug Christian blev 
altsaa valgt og hyldet i Horsens 1534.

>) Brevet er »den AarLtal »z er kun ifelge en Kjetning hensat 
bei. Ester ar der var trvkket, er det imidlertid dlrvet wig 
sandsynligt. at det kan viere «rldre, nemliq fraKongHant's 
Krig mcdLybck (»505-1512), paa hvilken TidDrevssrive- 
ren var Lehnsmand paa Kall». De to ncrvnte Borgeme- 
steie fvrekcnimc sammen 1507, den sidstc af dem levede 
rndnu 1524; men 1521 omtalcs enMogcnsLauritzcn som 
Dorgemester, og da var E. Pederßen sandsynligt ikkc i Bc- 
Mingen. En "Lass smed, ther «ar for Kalle»" (i Uddud?) 

. dle» i iLV6,sidst paaAaret, Borger her iBycn; dog staaer 
dette »rl i ingrn Forbindelse med norrvoerende Skrivelse; 
fnarerr maast« det (p-s Si) omtalte Udbod i 1509.

(4)
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Reformationens Jndforelse, der falder i dennc 

L id  giver ikke Anledning t i l  nogen videre Betragtning 
paa dette Sted. A t hin gamle Prawalkcndorfianer, 

Paulus E lia , fta  Aarhus af sagte at virke i den ca- 

tholfke Interesse, og at Han, navnlig af Randrusienserne 
blev slet lonnet for sin Uleilighed, er bekjendt nok.

Dersom den Bise om de Danfke Kjsbstader, der 
findes bag i A. S . Vedels S äm ling , ikke er meget 
yngre, saa er den udentvivl fta denne T id. Deri 
faaer Aarhus, V . iv . ,  folgende Skudsmaal:

J u liu s  orgo tc Isuäsre suäer nnnc 
oam <^ui tecuin v u lr  regnsre ^e r su ia:

vteris aslutis l^usm ski^ienlis: krsalatuin p e r- 
gratuiQ tcmerv peräe ie  suäer in  m alicis.

D . d. Kjobenhavn Onsdagen efter S t. Luce Euang. 
Dag 1540 har Christian den 3die stadfastet StadenS 
Privilegier, dog med Forbehold, at dersom de ikke 
künde bestaae med det almindelige Bedste, da vilde 
Han forandre dem igjen "nar w ij viidere ere kompne 
w dtij rügens forffarenhedt."

Efter Danfke Atlas fortarede en Jldebrand en be- 

tydelig Del af Byen 1541.
Herom haves i p ub l. to Breve, det ene 

d. d. Odense Fredagen post om nium  Lanc io ium . 
1541 sik de Borgere i AarhuS, som havde taget Skade 
af Jldebranden, Ko. M a. Brev paa at vare,quitte og 
f t i  for Skat, R y tte r-H o ld , Landsknagt-Hold og al 
anden Kongl. Tynge og Besvaring, og fkal formindskes
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de andre Borgere udi dereS S um  naar dennem fla l 
paalaggeS nogen Tynge. D e l andet er udstoedt D a 

gen eftrr og lyder paa, at de maatte nyde hvis Ster» 
og Tommer der fandtes i samme (sic) Kirke» at deles 

saavtl mellem Faltige som Rige.
1546 var Köngen her i Byen i Fastelavn og 

fljoenkede da, ester Rentemester Jorgen Pedersens Regn
flab (.Geh. Arch. No. 89) t i l  "Skollemesterenn « d i 
Aarhus» sampt alle Degnene" 30 M ark, "som Kongl. 

M a i. flenckte thennem for en Leeg the legte for Kon. 
M a i. udi Aarhus paa Mandagen vdj Fastelaffuenn."

Ved samme Tid syneS der alter at have varet 
Jldebrand her i Byen.

E t Kongebrev d. d. Aarhus Sondagen Oculi (acts 

x u b l.)  befaler nemlig, at alle Gaarde, Huse, Stalde 
og Boder her i Byen skulle toekkes med Tegl. De som 
findes herimod at gjsre, skulle straffes hver Gang med 
40 H t i l  Köngen og 40 H t i l B yen , og dersom Borge- 
mestere og Raad see igjennem Fingre med Overttadere, 
da flulle de straffes som uhorsomme Undersaatere.

Sondagen Laetare s. A. har Hans H jo rt, Kongl. 
M a i. Skriver i Aarhus, quitteret for 50 B y f la t af 

dem, hvis Huse ikke vare brcrndte "the andre borgere, 

som brende fore haffue Kon. M a tt, frijhedts B re ff paa 
nolle aar."

D a B y fla tte n , som forhen sagt, var 200 k » saa 
maa en betydelig D el af de Contribuerende, om ikke 
just de Irr fjerde Dele, have lidt ved denne Brand.
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1547 blev Sp ire t paa Domkirken, der truede med 
Falb, nedtaget og et nyt opfsrt 1551 ') .

1548 blev der afkortet 25 st 2 st i Byskattcn, for 
de Borger«, der toge Skade ved Jldcbranden paa 
Broberg.

1549 blev der af sammr Grund afkortet 14;. st i 
samme Skat " fo r thet brende nogit aff Byen."

1556 tildrog det sig atter, at en stör D el af 
Byen afbroendte. I  den Anledning fendtes en Depu

tation af to Borgere, Christoffer Skriver og Bastian 
N ., t i l  Köngen, for at bede Ham om nogen Hjelp t il 
de Brandlidte. De tra f Köngen paa Abrahamstrup 
(Joegerspris) den 10 Ju n i og begjerte, at Hs. M a j. 
enten vildr eftergive de Skadelidte alle Skatter paa en 
T id , eller gkve dem noget Korn. Köngen bevilgede 
begge Dele, og de Afsendte vendte tilbage med et Brev, 
der gav de Brandlidte fr i for alle Köngens, KronenS 
og Byens Skatter og Tyngder i 3 Aar, tilligemed en 
Befaling t i l Lensmanden, Jens Jue ll, at Han ffulde 
laane dem 8 4 9 Laster Korn.

Omfanget af den fkedte Skade kan man flutte 
deraf, at da Köngens Skriver ved AllehelgensdagS 
Lider oppebar Byskatten, saa fik Han kun 150 st, og 
beviste Borgemestere og Raad med Register, at de ifolge 
Hs. Maist. Benaadnings Brev til de Brandlidte, havde

' )  See herom Caspar Brochmand» Brev hes Nanncstad, 
(p 46), og hos Hertel.



voeret befoiede t i l at eftergive saamange deres Byskat, 
som de resterende 50 jr hvilede paa.

I  et Brev as 1557 siger Borgemester Knud Gal- 

then om Jorgen Stofflrmager, hvem Köngen vildr 

unde en Grund i Byen at bygge paa, "helft fordi att 

Han beklager det saare, at Han er saare forlagd med 
störe Hußleie, fordij der er brent wdj vaariß kiobstedt 
som er saare napt for Huse." (Geh. Arch.)

1573 den 3dic M arts sik Aarhus Magistrat og 
menige Borgere et Brev af det Jndhold, at de i de 

sorgangne Aaringer havde voeret tarerede for 400 enkede 
Dalere og 400 Daler i M o n t, "a t schulte komme Oß 
t i l Hjelp meth" og vare dermed komne t i l Restants, men 
som de beklagede sig, at den T id disse Penge skulde 
have voeret udgivne, rasede der en svoer Pestilenze der 
i B ye n , som bortrev en stör D el af deres Medborgere, 
der skulde hjulpet at udrede samme Paaloeg, saa blev 
det dem nu i det Hele eftergivet

1578 dode 2250 Mennesker af Pest her i Byen *). 
1588 bleve 8 l Quinder, 41 M and og 4 B orn  

udjagede af B yen , som pastose eller liderlige Personer.
1619 rasede Pesten udentvivl aller her i Byen. 

Den var dette Aar meget ondartet her i Jylland.

' )  Ind ffe  Register in! 8<».
Af Tilgungen i Borgerstabrt ladrr denn« störe 

Todeligked sig ikkc ndstnde. Z de 12 Aar sra 1571 
til 1582» begge i»c>.» Kav-e taget Borgerffab: in . 
25. 23. 2 (?). 18. 1 l. 16. 13. 8. 22. 27. 17.

' )  Danfle A tlas.
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Slange siger, at man desaarsag kalbte den den lille 
sorte Dod. ,

Den 24 Ju n i oprettede Capitlet med Borgemestere 
og Raad og de 24 Mcrnd en Forening om, hvorledes 
det fluide forholdes med Hensyn paa de Dodes Be- 
gravelse, naar et Hus blev angrebet af Pest.

1627. Christian den 4deS mislykkede Forsog paa 
at byde L il ly  Spidsen, forte, som bekjendt, t i l  der 
Resultat , at den Kongelige Herr sagte at dockte Lan
dete Grcrndser, og da den ikke künde bette, saa retire- 

rede den t i l Flensborg, derfra t i l  Kolbing, og da man 
her erfoer, at de Keiserlige havde flaaet Leir ved Flens
borg, saa trak den danske Armee i skyndsom Flugt t il 
V iborg , forfulgt lige i Halene af den keiserlige Gene
ra l, Grev Schlick. Her delte Haren sig i to Dele, 
hvoraf den ene paa over 4000 M and, drog ad Aalborg 
og Bensyssel, hvor den fnart maatte overgive sig, 
den anden D el drog her t i l Byen og undkom t i l  Fyen 
og S jelland, ved Hjelp af de Fartoier, den her fore- 
fandt. De forfslgende Fiender ankom snart efter, som 
det synes sidst paa Sommeren 1627, og bemagtigede 
sig Byen, hvilken de holdt besät t il hen i Sommeren 
1629 ').

' )  v r .  G . L. Baden, i Danm . Rigcs Historie, siger, at 
alle de keiserlige Trapper ved Zun« Maancds Udgang 
stode ved Fvrstendemmerncs oberste Grirndse paa tcreS 
Udrog af R ige t, som rn Ugc dercfler rare ganstc be
friede for dem.
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Det forstaaer sig af sig selv, at Byen maatte statte 

anseeligt t i l  de fremmede Gjaster, dog formaaer jeg 
hverken at angive Summernes Stsrrelse eller de fiendt- 

lige Troppers Antal. Ester en Retsforhandling, som 
v i snart komme t i l at omtale, var den fiendtlige Be- 
satning commanderet fsrst af "Dffverste Johan Ernst 
von Scharffenberg" og siden af Hans Broder, Gerhardt 

von Scharffenberg.
Naar et siendtligt Corps nsermer sig, da flygte de, 

som have noget at tabe, naar de ikke fole Kald hos sig 

t i l  at trodse Faren. Saaledes fledte det nu her ogsaa, i 

det at en D el velhavende Borger« ssgte Frelse i Flug- 
ten, blandt disse, som det synes, ogsaa Bispen, O» . 
Morten Madsen. I  det mindste bestyldes Han derfor 
i et Forsvars S k r ift, betitlet: nogle Poster Capitlet 
flu lle erkläre sig fo r , der sindes i Bispe-Archivet (1 Rev 
lol. 4 No. 37), vg som synes at have Mester Bunde 
Nielsen t i l Forfatter, hvori Han siger, at Capitlets 

S o lv  Bispestav og to S o lv  Signeter vare bortkomne : 
"der Bispen drog fra Menigheden imod sin Löffle, 
giort Scharffenberg ved M indet, Byen oc Gestligheden 

her i  S tig te t t i l  stuor Skade oc Bestattening."
Slange siger, at naar man undtager Jndqvarte- 

ringen og Udprasningen, saa omgikkes de Keiserlige 
vel mev Landet og dets Jndbyggere, i det de tvang 
Bonderne t i l  at saae og hsste og Borgern« t i l  at driv« 
derrs Handel og N a rin g , ligesom om In te t var paa 
färbe.
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Der er »ist ingen T v iv l om, at de jo have nodr 
Bsnderne l i l  at ploie og saae; men hvo tog Hosten  ̂

E t  Par Facta syneS ogsaa at tale sor den modsattc 

Mening.
I  det nys citerede Forsvars-Skrift (a f M r. Bunde 

Nielsen) siges et S teds: "Hvad Nytte og gaffn Dom- 
kierkens tienere haffde aff Rifogden i Findernes tid 
ved Gud oc hver E rlig  Mand (som bleff tilstcde), —  en 
Fynte t i l  Bispen —  da Hand t it  oc offte motte for- 

suare dennem sor offuerlast som Keyserens Ryttere oc 
Soldater dennem beviiste, som laa indqvartierit paa 
de steder Domkierken haffde tiener, oc sidcn dieris Hops- 
mend og Capiteiner bet att giffue tilkiende flig t att 
handelis mod Offuerstens Feldmarskalkens Salvegvardi 

(sor) Domkierckrn oc Hendls intereßerende som bleffue 
tilstede."

1637 tog forhenvcrrende Byfkriver Jacob Madzen 
Thingsvidne paa, at Hans Gods og Elendom var Ham 
frataget i den T id  de Keiserlige vare i Landet; at Han 

kort efter havde faart en Rsrelse i den ene S ide, og 
derfor havde maattet afgive Skriveriet og var g e ra 
den i Armod, saa Han maatte bessge sine Venner om 

Understottelse.
S .  a. den 7de Sept. fremstillede Anders Nielsen 

Sehegaldt' )  6 Mcrnd paa Thinget, hvilke vidnede "a tt 
der kom en Rytter Corporall t ill forne. And. Nielßen

' )  Boedr i Foegyden.
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i finderniß thidt och holdt Kuartier, som Hede Korperall 

Ficher och Regerede gandsche strenge hoß hannem, som 
och paakiende(s) dett Hans frue tog sin D aater, och 

gick Lden Byen och drucket baade sig och sin Datei, 

for Hans strenghedt. S t ta r  effter Hand var Kommen 

Jnd kill hannem Bortjaget Hand forne. And. Nielsen 

Hans hostrue och B s rn , fra Hans gaard och gods, och 
icke di kom th ill derreß Huß igen fsrend finderne B a r 

dragen stet Vdaff Landet, och lede och spurde Effter 

hannem, det Hand icke wiste, huor Hand künde were 

i Roe for hannem. Och Jm idlerthidt Nedbrsd Hand 
en stör Rad huß, som var hans Laae, stald och faehuß, 

Noch en anden Rad huß, med Loffte och Binduer, och 
G irld och Kielder, Sonderhug tonder och D lkar, Dd« 

hands Brogerede och Bortsolde Hans guods, det di tog 
icke sielffuer B ort med dennem, det Hand haffuer icke 

hasst formuffe siden med nogen B rug eller Kiobenschab 
eller N aring wiidre end som di Agger Hand haffuer 

B rugt med en Ringe Sed som liger i Marken."

(Thingbogen.)
Byfogden i Ebeltoft skrev 1712 at der i Byen 

var kun en Gäbe» der kund« tjene Landmanden t il 
Passage, og paa den var der mange -de Pladser fra 
den L id  af at Keiserens Folk var herinde, da de havde 
behandlet Bygningerne saa stet, at de bleve »de >c., 
hvorved dog maaske er ment de Kriserli'ge fra 1K5S.

Jeg v il ikke engang omtale, at man i Skiftefor- 
retninger i de narmepe Aar efter denn« T id oste sin
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der, at Arvegodset var rsvet dort af de Fremmede og 

forkommet, saasom der gaves stettcrnkende Mennester 
blandt Landets Jndbyggere, der benyttede sig af den 
herflende Forvirring og sogte at matte deres Rovgjer- 

righed paa deres Medborgeres Bekostning under Fi'en- 
derneß Skju l. D et folgende Thingsvidne afgiver noget 
Bevis for denne Paastand.

Erli'ge velagte Anders Lydrichsen Ridefoged i Aar- 
husgaards Lehn paa Kon. M att, og paa Lauritz Lin- 
denov t i l  "Aaregaard og Befalingsmand paa Aarhus- 

gaard Hans Husbonds Vegne tog Thingsvidne af 8 
trofaste Dannemoend, at O lu f Nielßen stod paa Thin- 
get og klagede over Jacob Hanßen Kedelsmed at Han 
"mens finderne wäre her vdj Landet" »den Hans V illie  
og Minde fik 15 Tdr. M a lt af Hans Loft »den Beta- 
ling. B e r e t  h a n ß d a t t e r  og M a r k u s  D r e i e r  

vidnede, at de saae Jacob Hansens Kone modtage 
samme M a lt,  og da raadede Marcus Dreier J a 
cob Hansen "a t Hand schulte Jndtet beuere, sig med 
same M a ld t, Tha Hand Horde ilde derfor naar det bleff 
fred. D a  suared Jacob Hannen, at Hand Var Dffuerst 
Wagtmesterens, Marcketenter, och Hand var ingen B o r
ger icke Heller aagted at bliffue borger derfor aagted 
h,nd Jndtet der om." Lyder i ch  Pottemager vidnede 
det samme om M alte t, og alle tre vidnede de "a t forne. 
Jacob Hansen, Jndforde t i l sinderne saldt, Homell, 
Guldsnorer og Klebe och igien vdforde Kedell Kober, 
Ite m  Klagedt och Kierde Lyderich Potmager at hanem
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bleff en Koberkiell ftastollen i forne. sindernes T id  som 

künde gaa en Halfftond« wdj Och same Kedell bekomb, 

Jacob Hansen, Och da war Hand hoes den Fendrich 

som Hand Contribueret t i l l ,  Och Hand loed Markus 

Dreyer gaa nedder med hanem til l  Jacob om same 

Kedell om Hand künde den igien bekome, D a  suarede 

Jacob at Hand haffde giffued sicrre schieling for Huer 

scholpund och dersom Hand ville giffue hanem vü j schie- 
ling wdj gien for Phunvet künde Hand den igien be
kome, D a  Miendte Lyderich A t der var for msget, 

Saa tog Jacob en Kante och wille haffde S laget ha
nem med, haffde Hand icke komet t i l l  at vnduige." 
Dette same vidnede Markus Dreyer at vcrre saa til-  
gaaet i alle M ader." Ssffren Udsen Borger og Sko- 

mager sigtede Jacob Hansen og hanS Broder Hieroni- 

mus for at de voldeligen tog en Bryggerkjedel af Hans 
H us , som Han havde "sield" (stju lt) i nogrt Halm, 
hvilken Han havde kjobt af deres Fader -fSr 45 Daler 

1 H ertil svarede Jacob Hansen "a t huis Keyell 
«ller andrt som Hand haffr bekämet det haffde Han g if
fued penger d e rfo r" .................

( l . .  8 .) ( l . .  8 .) ( l . .  8 . ) ' ) .

(Raadh. Arch.)

' )  De anferte Didnesbnrd angaac tun cnkclte Personcr; 
men den felgende «Ltcinmc de Keiserliqes Facd i tel 
Hele. I  Guds Legcms Längs Protecol i Aaldorg fin- 
des felgende Notits: "E r ingen Gicldens (Gildets) 
Regenffab giortt Aar 1626 och Aar 16̂ :9 aff den Arsagc 
att Landet och Dyen aff Lansens fiender war indlage r
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De Keiserlige have esterladt sig en Skandse her 

ta t ved. Den er en halv Bnlvarks Skandse 66 Skridt 
i m  med en Bastion i hvert Hjorne.

D . d. H affn ia  22 Martz 1 62 9 ') har Köngen til-  
strevet Jyderne "a tt efftersom w i erfare wore kirre 

Bndersatter udi wort Land Jylland Kendis deris goede 
affection saa will« w ii saadantt med ald gunst och Naade 

haffue optagett, och gisre woris flid med Guds aller- 
megtigstes hielp, dennem vdj beteilig thid sta deris 
trengsell och nod at erredde."

D et Kgl. Rescr. om Fredens S lu tn ing  er dateret 
31 M ay og udstadt t i l  Jyllands Jndvaanere.

1629 den 6 Aug. sik H r. Jorgen Steel t i l  Sou- 
strup, Christen Holck t i l  Silkeborg og Albert Skeel til 
Riberhuus Kgl. Befaling at bestemme visse Dage for 
Almuen i Ribe og Aarhus S tifte r at mode, naar de 
havde at klage over deres af Fienderne borktagne (eller 
forbyttede) Gods, hvorom der var opstaaet Jrringer 
mellem Undersaaterne efter Fiendernes Bortgang, og 
der engang for alle afgjore bisse Tvistigheder-).

Herhen Hörer ogsaa folgende: Aar 1637, Tors- 
dagen den 14 Ju n i modte Rasmus Thestrup paa B y -

dct Kensersche Krigrfolk som indkom Mechcln 1627 och 
war ker i Landet till Pindsdag 1629 och Gud daa 
nadeligen befriede landet och Almoffucn fraa der wmete- 
lig folkis Therannij och offr. uold, hnocr for Herren 
wer« loffuct.

' )  Iydfle Reg.
' )  Lydstr Reg.
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thinget "paa sin egen oc Borgen,esters oc Raads Begnc 

B d i findernis T h id t" og tiltalede samtlige Borgerstab, 

"som var tillstede B d i findernis thidt og derris Arff- 

uinger for Kontribution, som di paa Aarhuus Byeß 

Begne th ill Offversten Johan Ernst von scharffenberig 

Och effther hannum Hans Broder Gerhart von scharf- 
frnberig" havde maattet udgive, saavel som og hvad 

S im on Lauritzen (Kjoemner og Bundtmager) paa Byens 
Begne havde udlagt "k ill Nederlige och hsie Officerer."

As de videre Forhandlinger sees det, at Magistra

ten 1631 havde suppliceret Köngen om Hjelp af me- 
nige Borgerstab t i l  hvad de havde udlagt i Contribu- 
tioner rc. t i l  de Keiserlige, (de vilde, som det syncs, 
selv vcrre fr i)  men Kon. M a. Secreterer Jver W ind 
havde sendt Suppliken tilbage mcd den Paategning, 

at Sagen stulde udsores ved Lov og Ret. En Erkla- 

ring af 27 Srp tbr. 1634, "som en gandsche haab aff 
Borgerschabet haffde beseiglet och Dnderschrrffuet," frem- 

satte den Paastand, at Borgerstabet burde vare fr i 
for denn« unsdige Tiltale.

Byfogden henviste denne Sag "fo r min Offuer- 

dommere" af den Grund, at Magistraten ikke strar 
havde indanket Sagen for Retten, da den a f Jver 

W ind blev henvist dertil, og den Kgl. Frdn. desuden 
udtrykkelig havde paabudet at alle de Säger, der op- 
stode i  Anledning af det fiendtlige Jndfald i Jylland 
"Ind en  Aar og Dagh th ill Landsthing eller hos B i 

sperne schulle gjsrreß anhengighe."
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1637. Den lille Kirke S t .  O la i, der var ved at 

falbe sammen efter at Menigheden var lagt t i l  S t .  
Clemens Kirke, blev bekostet istandsat af Raadmand 
Hans Christenson og Kbmd Anders Lydrichsen'), dog 
kun for saavidt, som den künde byde Beskjoermelse mod 
det umilde V e ir, naar Ligprcrkener holdtes

1641 d. 24 M a i flog Lynilden ned i Domkirkens 
S p ir  og bromdte S p ir , Klokke og hele Taget *). E t 

S p ir  blev siden ikke opfert, men Taarnet blev bedcek- 
ket med en A rt af Kuppel. Ogsaa de to smaa, ostre 
Taarne have efterhaanden mistet deres hoie, zirlige 
Spire.

1644. M an fkulde tro , at jo ncermere Begiven- 
hederne rykke im d os, jo klarere vilde de frembyde 
sig for S yn e t, og jo lettere vilde det vare at oplyse 
de dunkle Puncter. Alligevel maa jeg bekjende, at det 
Materiale, der staaer t i l min Raadighed er nasten 
ligesaa sättigt paa Meddelelser om bette Aars hoist

')  ?ont. ^ 11». eccles. Tb. 4 p. 276.
' )  And. Lndrichscn og estcr bam bans Enke Maren Cle- 

mensdastcr havde i cn lang Roekke af Aar Ecergemaa- 
let for dettc Capcl og holtt der ved lige, hvorimod de 
ogsaa toge Afgifkcn for de Lig der degravedes. Des
aarsag reiste cnkelke Medlcmmcr af Magistralen og en 
Del Borgcrc Proccs mod Maren Elemensdatters Ar- 
vinger, bvilke ved en Eommissions Dom demkcs til at 
erloegge tOOV Rdr. til samme Eapel i Erstatning for det 
Oppcbaarne, bvilke 1000 Rdr. ved Kongl. Rcsol. fiben 
kom Domkirkcn tilgodc.
Nannestad H il. Aarh. p 129.
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vigtige Tildragelser, som det var det om den keiser- 

ligc Krig.
Hele Jylland var i den storste Tryghed, da det 

midt i Decbr. 1643 blev opflrcekket af sin Ro ved den 

Efterretn ing, at den svenfle Feldtmarflalk Torstensen 

den U te  Decbr. var brudt ind over Holstens Grcend- 

scr og trangte rask og seierrig frem ') .
De Danfle  Befalingsmcrnd ssgte i en Hast at 

samlc Folk t i l  at stille mod den uventede Fiende. Saa- 
ledes blev det Aarhus paalagt at stille 200 Mand.

Den 27de Decbr. melder Borgem. og Raad t i l  
Land-Eommissairern« (Riels Krag og Erik Jue ll), at 
de havde gjort deres yderste Flid med at forskaffe 200 
rclfl« Karle at lade mode ved Rye, men nagtet al an- 

vendt Umage havde de kun faaet 100 Mand "som w j 
dog medt störe Penge (foruden en Maanedtz soldt, 
dieris Knapsech och andet dis behor dennem medgiffurn) 
dertill haffuer kiofft, huilche w j nu medt dieres Osfice- 
erer framschicher". . .  og da Land-Commissairerne havde 
flrevet, at de hos W u lf Ballzersen fluide udtage hviS 
Krud og Lunter Han havde i Forraad og lade folge 
med t i l  Rye, saa havde de taget 19 halse Tdr. Krud 
<2576 ä 26R dr. pr. 100 /< ) og 25 Buscher Lunter 
(L 2 ^ ) ,  hvilke de nu sendtc.

' )  Torstcnsen bavdc maaste en H a r af en Snes Tufind 
M and at befale over. Z r. «necdorff siger, ak bans 
H a r var i5.l>no M a n d , da Han vcg fra Landers 
Grandscr eftcrfulgt af M allas, oq denganq kavde kan De« 
fatning liggende hist og her i Jylland og Hrrrugdommen«.

(5)
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D . d. "M b o rg  hastigh Fredaugh den 2S Decbr. 
1643" skrev Niels Krag t i l  Borgemcster og Raad. at 

de ester Ordre af Rigens Marsk (Anders B ille ) ufor- 
tovet "ved N att och D aug" skulde affende a lt det Ride- 

to i, som. de künde afstedkomme t i l  Skandsen ved M id - 
delfart Sund (Snoghoi), der opregnes: "Sadeller med 
sin t il l Behor, Sadelgiordt forboyell, Stieleder, S tie- 
bsyell, Stenger och Hoffued S toe ll" og at de inden 

naste Dags Asten skulle underrette Ham om, hvormange 
de künde tilveiebringe. Desuden skulde de bestille og 
lade forfoerdige "hoeS Sadeller, och Remmerer alle dj 
flieste Feldt Sadeller, t i l l  Dragoner I  wdj en J i l l  
kand flye ferdig" rc. Uden paa Brevet havde Han 
skrevet: "gansche J l ig "  og cito, cito, c itix rim e ; allige- 
vel havde Hans Courer givet sig god T id , estersom 
Magistratens Paategning viser, at Brevet sorst den 
81te Decbr om Estermiddagen K l. 5 var blevet over- 
leveret ved Anders Nielsen i Brendstrup.

Saaledes er udentvivl alt dette Sadeltoi kommet 
for sildig; th i, som bekjendt, stod allerede i de forste 
Dage af Januar Torstenssn for Medelfarts Skandsen, 
hvor Rigets Marsk med nogle Tusinde Mand var inde. 
D et varede Heller ikke lcrnge, for den gik over. Den 
lille Flok Ryttere, Jylland künde scrtte mod den ind- 
trcrngende Fiende, 1500 M and, var ogsaa snart feiet 
af Marken, og saaledes stod Jylland Fienden aaben.

Allercde den 16de Januar 1644 var Aarhus be
sät af to Svenske Regimenter, Polach og "Pensen"
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(Penz?), formodentlig under Oberstlieutenant Horns 
Commando ') .

D e l forste Sporgsmaal var nu Brandskat. Hvor- 

meget Byen den Gang maatte betale, veed jeg ikke, 
men nogenlunde lader det sig flu lte af folgende Data. 

Foruden at man naturligviis tog alle de Penge dertil, 
som Byens Kasser indeholdt og hvad de Velhavrnde 

fr iv illig t ydede, saa udtog man af B iskop!)>'. Morten 

Madsens Stervboe 1130; Lod S o lv , ög man laante 

hos Hans Svigerson, H r. Christen Nielsen F riis , 500 
Lod So lv.

Desuden havde Anders Lydrichsen udlagt 4000 Rdr.
De noevnte Summer ere dog vel kun den mindste 

Del af Contributionerne, i al Fald er det kun lidet af 

hvad denn« Occupation kostede Communen.
De Svenfke bleve, som det synes, uforstyrrede 

her i Byen ind til hen i J u li,  da Torstens»» ved den 
Keiserlige General Gallas Anmarsch og Jndrykning i 
Holsten, maatte trakke fine detascherede Corps t i l  sig, 
dog lod Han en svag Besoetning tilbage paa adskillige 
Stcder her i Jylland og navnlig i Aarhus ^).

')  Acker i -La.-e» Linien Dochtcrs (vr. Morten MadsrnS 
Enke) og licndeS o. s. v. contra Erit Grudbe og 
Sonsortcr.

' )  Ded Afinarschen maatte der atter eontribueres. Trine 
S a l Folmer Tbonisens, forriq« Apotkekers, optraadte 
i Aaret 1672 med rn Fordring paa afdode Borgemcster 
<5l,risten Carlscns Arvingcr, stör 64 Lod S o lv , ellcr 
deks Vcrrd z st pr. Lod, efter Obligation af is  Juli

(5')
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Stange forta ller, al Skandsen ved Aarhus den 

17de Augnst 1644 ' )  blev indtagen af de Danske; de 
Officerer, der fandtes, tilllgemed 70 Soldater bleve 
fangne, og 30 den, tilhorende Skuder samt 2 nybyg- 
gede Fartsler gjorte t i l Bytte.

T i l  denne Affaire Hörer maafle folgende Udsagn af 
nogle L idncr angaaende Mollekirkegaarden i 1689: 

"da Oberst Brokenhuus i dend gamble Sve-iske Felde 
giordte indfald her udi Byen paa de Suensche, blef 2 

Svensche Ryttere, som blef ihielfludt, i samme Kierche- 
gaard begrafuet."

A t disse to Svenske ere blevne i  en Skjarmydsel» 
hvor de Danske disinitivt have beholdt Overhaand, 
synes at fremgaae deraf, at de bleve begravne i Molle- 
kirkegaard, en Grund, beliggende ved M ollen, (ved 
Mollerens Have), hvor man pleiede at begrave frem- 

mede Betlere, Selvmordere o. desl.
Samme Aar, i October Maaned, kom en kille 

Afdeling af den Svens?« Armee alter ind i Holsten og

1644. Da denne Dag paa det ncrrmestc betegner Af- 
rcisens Datum, saa er dctle Selv rimelig ved den Lei- 
lighed dlcvet anvendt.

' )  Christ, iv. Hist. p. 1252.
Da Daabenstilstandcn der gik foran den den tZde 

August til Bremsebro stuttcde Fred, som endte denne 
Krig, blev vcdgaaet den 7de August, og som Slange 
vidner, samme Dag afgik Breve til alle Befalingsm<rnd 
at standse med Fiendtlighederne, saa afgivcr kette Sted 
et godt Bevis paa den Langsomhcd, hvormed Breve og 
Ordrer endog ester Postbudencs Zndretning befortredes.
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Jylland under Anssrsel af Helm Wrangel, den gale 
kalbet, som flog Leir ved Randers og holdt fig der 

indtil hen i Januar ncrste Aar, da Han begav sig t il 
Holsten.

A t Aarhus ved denne Leilighed ikke er gaaet Ram 

forbi, er meget tro lig t, dog har jeg ingen D ata did- 
henhsrende.

1645 Novbr. 2den udgik et Regulativ af 19 Po
ster» hvorledes det skulde forholdes med de Tvistigheder 

og Jrringer, der künde begive sig ester at Fienderne 
vare bortdragne, hvilke vel künde voere af den B ig tig- 

hed, at de maatte paatales, dog maatte de ikke for- 
fslges med den strenge Ret: "och en deel dog deraff 
flndiß aff den Consideration och Bictighed at vere, at 
d ij «j künde saalediß vstraffede ladiß, som effter den 
sidste Keyserlige K rig  skeede". . . .

Kort ester indfandt to Kgl. Commissairer Mogens 
B ille  og Peder Reetz sig her, for at undersoge, i hvad 
Tilstand Firnderne havde esterladt Staden.

D . d. Aarhus. S . A. den 21 Der. har Rasmus 
Jorgensen, Broloegger i Kolding, givet Magistraten 
Tilstaaelfe for at have modtaget "dieris och AarhuS 
Byes Erkleringh paa huis Brystfeldighed forne LaryuS 
B y  vdj fiendernis Thidt er vdj geradt," hvilken Er- 
klcrring Han lover at levere til "H r . Mogens B ild  

Slotsherr paa Koldinghuß S lo d t, dennem Vden schade 
i  alle maader." —  T il  Ditterlighed udertegnede Jacob 

Nielsen og Anders Pedersen, Borger« i Aarhus, o
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Udstaderen satte sit Bom«rke dcrhos. Denne M agi- 
stratens Beretning har desvarre ikke v«ret at finde.

Som  for sagt, havdc den velhavende And. Lydrich- 
sen udlagt 4000 Rdr. t i l  Brandskat, men det holdt 
meget Haardt for Ham at faae fine Penge igjen i det 
enhver, som nogenlunde troede ar kunne det, trak sig 
tilbage og vcrgrede sig ved at rykke ud med sin Andel 
da Faren var ovre. Han maatte derfor ved Retten 

söge sine Penge og havde faaet en Commission til at 

domme i denne Sag.
D . d. Aarhus d. 22 Febr. 1650 have 48 Borgere 

i Jesu Navn befuldmcrgtiget deres Medborgere Rasmus 
Pedersen Thestrup og Soffren Sorenßen t i l at begjere 
Agl. Maist. Stoevning "Anlangende dj 4000 R irdal- 
ler Brandschat, som t i l dj Suendsche Officerer aff Aar
hus Bye forledenn Suensche Felde bleff wdloffuit, och 

aff Borgerschabet, Nu I  stedenn fordriß derfor 7766z 
Rixd. iz  O rt och 9z fi Huor wd Inden Borgerschabet 
formehner dennem Vret att scher" desudcn maa bisse 
to Mcend gjore og lade i denne Sag saa vidt Lov og 
Ret v il tilstcrde—  " T i l  windißbyrd haffuer w j som 
schriffue kand woriß Hennder Vnderschreffuit, och w i 
andre som icke schriffue kand woriß Zi'gneter wndertrsgt 
och Merck Vndertegnet." Der var 14 som brugte Boe- 
m«rker eller Segl eller Begyndelses Bogstav af Nav- 
net, de ovrige 34 skreve Navnet fuldt ud.

1652 lod Raadmand And. Lydrichßen läse og paa- 
skrive et Jndloeg rc. anlangende den Brandskat, Han
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havde udlagt for Borgerskabet "u d j dj Suensche fien- 
bers ind fa ld t," for hvilket Forflud Betaling var Ham 

tilkjendt vcd Commissarirrnes Dom og nu ved Kongl. 

Maist. og R igrns Raads Dom.
Saavidt nu om den Svenfke Krig.
I  Raadstuprotocolen sindrs folgende N o tits :
1651 Torsdagen den 16 Oct. "Borgemestere och 

Raad gjorde affscheedt med deris medbroder Hans Joest- 
sen Borgemester Ingen Auffuiser" (Aviser) "h id t il l Aar- 

huus bye at wille haue effter ssrstkomende allehelgens- 

dag, och ey Heller nogen Poestbudtpenge dcrfor epter 

denne dag ville betalle Efftersom dj t i l l  forne. T id t 
war K la rt gjort och betald, hvilchet forne. Hans Jostsen 
loffuit at bcstille."

1653. Franks Mortensen, en Bondekarl, fandt 

et Smykke af Guld paa Tising Mark (Annex, t i l  B iby 
nu Lhiset) paa en Gaards G rund , som tilhorte Bispen 
og Capitlet, hvilket veiede 45 Lod.

1654 Torsdagen den 16de Novbr. fremstillede sig 
for Magistraten Skipper Soffren Stigßen, som skulde 
gaae t i l  Kjobenhavn med Köngens Korn af Silkeborg 
Lehn, og forpligtede sig t i l ,  ikke at komme t i l  Aarhus 

ved Hjemkomsten, for Han havde faaet LehnsmandenS 
Tilladelfe. (For Pestens Skyld.)

S . D . Welw. Borgemestere og Raad alffuorligen 
befahled at Borgerschabit her ibm schall lade Reengjore 

gaderne och strederne »den for dierris dorre och gaarde,
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Saa frembt dj iche dcrforre wille pandtes och thilbor- 
ligen M ales som det sig bsr.

Bertell Ssffrenßen og Carell Nielsen Horere ved 

Aarhus latinske Skvle, Clemend Rasmußen, Studiosus, 
og Albert Hansen Skot (Skrcrdder) havde T iltale til 
Rasmus Pedersen "scholesperson" her ibm, fordi Han 
havde sagt, at der flulde gjores en Smadevisc ovcr 
dem, der kom til Thomas Schotts Datters Brollup, 
og derved flroemmet alle Gjasterne fra at komme der.

1656. D a det var befalet, at i de Kjobstoeder, 
hvor ingen Toldbod, Pakhus og Veierbod var, stulde 
en saadan opbygges og der desuden skulde indrettes en 
Slagterbod, saa havde Borgemester og Raad ladet de 
24 Borgere kalbe paa Raadhuset, hvis Betankning 
gik derhen, at en Toldbod rc. bedst künde indrettes 
"ud j Kremerhuset wed Aaen" og en Slagterbod ved 
den nordre Ende af Raadhuset.

D i komme nu t i l Frederik den 3dies uhaldige Krig 
med Sverrig.

1657, om jeg ikke feiler, den 7 Septbr., rykkede 
Svenske Tropper ind i Aarhus. Om Grev Konigsmark 
strax fra Begyndelsen commanderede her, veed jeg ikke, 
men i 1658 forekommer denn« General som Befalings- 
mand her i Staden ved siere Leiligheder. SaaledeS 
har Han den 19de M arts 1658 udstcedt et Sauvegarde 
B rev, (Dispens Arch. 1 Rev. toi. 114 No. 25) for Ea- 
pitlets Bonder, "die biß hero vnter schwere Eontribu
tion geweßen seindt," da nu Freden er fluttet og al
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Fiendtlighed ophort, man skal derfor lade dem vare 

ubesvoeredc og uplyndnde, og er der nogle Ryttere 

indqvarteredc hos dem, da skulle de strax forlaggeS t i l  

andre.
Grev Königsmarck kalder sig Dero König!. Maytz 

und Thron Schweden bestatt« Obrister zu Roß vnd 

Fuß (?. O. v. Königsmarck. Den sluttede Fred (26 Febr. 

1658 til Roskilde) forhindrede ikke Grev Künigsmark 
fra at hoeve Coniributioner, og selv at begaae Bold- 
somheder, sor at faae dem inddrevne. Saaledes(Raadstu 

Justils Prot. 1664) loh Han den 23 April 13 Borgere 

arrestere hosRaadmand Jens Lassen, for at pine Con- 
tribution ud af dem ' )  Disse udstoedte en Obligation 

t i l Michel W ilder i Lübeck paa 1000 Rdr. in Specie 

"paa woeris Egne och Meenige Aarhuuß byeß och ind-

uaaneris weignc...........som Hand nu i woeris hoye
noed och Arrest, paa meenige Aarhuuß byeß induaa- 
neris weigne at relarere saa goeduillig effter woeris

' )  Maaflce har da Svenstcn staact i  Bcgrcb mcd at for- 
late Bvcn. Naar nemlig et fiendtligt Corps ankom- 
mer nogek S tad s  t i l ,  saa tager dct, hvad bet kan 
«verkomme afPcnge og Kostdarhcd«, i dct bcdste Falb 
som en accorderct Contridulion. Medens dct opholder 
sig sammestads, suger det saa smaat Marven ud «f 
Denene paa Dorgrrskabet, mcn lader dct dog beholde 
K ra f t«  n»? for immer at kunne vde nogct. Naar saa 
endelig bet komm« t i l  en ikke a lt for pludselig Afreisr, 
saa s ig «  bet »cd en Kraftanstrorngelse, at suge den sid- 
ste M aro  t i l  sig.

E» saadan Kraftanstrangrlse af Grev Königsmarck 
har «dentvivl bette »<net.
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indstendige Begiering oß undsat och medforstracht

haffuer"........ De lovede at betalc t i l S t .  Johanni
noestk. med 2 M d Interesse.

Men wenige Jndvaanere vare langt fra ikke til-  
sinds at ratisicere deres 13 Medborgeres Fordrag ; 
tvertimod, da Betalingen siden fordredes og flulde for
deles paa B ye n , saa erkloerede den storste Del af B o r. 

gerne, at de intet betalte og forst efter en Hoiesterets 
Dom 1665, en Kgl. Resolution af lO Aug. 1666 og, 
saavidt jeg veed, endnu m ilita ir Erecution i 1667, lyk- 
kedes det at faae denne Sum  tilveiebragt, der nu var 
steget t i l  1734 Daler 3 O rt.

Bed samme T id  og t i l samme Brug gjorde Byen 
et Laan hos Schröder i Hamborg, hvis Stsrrelse jeg 
dog ikke kjender. som jeg overhovedet intet har fundet 
for hvad dette Overfald har kostet Byen, undtagen 
hvad jeg her har meddelt.

Raadmand Jens Laßen, formodentlig Jens Laßen 
B orum , Fader t i l Lector Lauritz Bording, der uden- 

tv iv l havde negocieret dette Laan hos Michel Wilder, 
og a f Ham blcv sogt for Betalingen» fordrede hos Byen 
foruden nysnoevnte Summa, efter Hans Regnffabsbog 
155 R dr., Han havde udbetalt t i l  Grass KönigsmarckS 
Tjenere, Ereqverryttere, Gevaldigere rc., og desuden 
en Diskretion for de a f Borgern«. som hos Ham vare 

i A rrest').

' )  Raadmand Jens Lassen havde i 1668 T ilta le  t i l  Chri
sten Christensen S tiftsstrive r over D ib o rg -S tift og Ri-
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Den samme Procedure, som Grev Königsmarck 
brugte mod hine 13 Borger«, den samme syneS man 

ogsaa at have betjent sig af mod Enkelte. SaaledeS 

beviste Rasmus Pedersen Teglgaard den 5 J u ly  1666 
med Raadstuvivne, at Fjenderne i det sidste siendtlige 

Overfald havde sat Ham ind i et Skab i Hans eget 

Hus sor Contributions S ky ld , og der sad Han en Hel 

D ag , og da Han kom ud, undveg Han og skjulte sig 
hos Claus Weggener M aler i 7 Dage. Derefter fik 

Fienderne Ham alter sat, og Han maatte give dem t i l  

de vare fornoiede.

Imedens Han var borte i S k ju l havde Fjenderne 
brudt Skabe og Giemmer op hos Ham, og borttaget 
Hans Lei. Han blev derved »delagt, og flog sig siden 
igjennein som Procurator heri Byen.

Hvorlange de Svenfle forbleve her, er mig ube« 
kjendt. I  Danfte Magazin (1 Bd. p. 224) sinder man 

blandt Jacob Matthiesens Optegnelser, at en svensk 
Körnet den 17 Ju n i 1658 har foraret Ham 20 Karus- 
ser, og den 4 Septbr. har Fyrstens Kammertjener af

defoged paa Silkeborg for >4 S ld lr  2 Han efter Hans 
Degjaring havde forstrakt Ham med, den 2 Jun i 1658, 
da Han efter Befaling af H s. Erell. H r . General
Lieutenant Gnldenleve fkulte udrede Maancds-Proviant 
t i l  Folken« paa Haas Exellences Zagt.

Skipprren paa Sjcormen havde qvilterct for en 
Maaneds Kost 5 S ld lr .  for sig og 8 S ld lr  for r  
Baadsmoend og Skippere» paa den hvide Orn for i  Rdr.» 
ha» vilde betale, aaar Han kom fra Kallundborg.
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Darmstad, formodentlig i svenfk Tjenestc, foroeretham 
100 Dsters. Maaske endnu i September Maaned eller 

dog kort ester denne T :d , maatte de Svenske vige for 

de allierede Hjelpetropper under Czarnesky, Grev Spork, 
og Churfyrsten af Brandenbora.

I  Sommeren 1659 kom en Afdeling af den sven
ske Flaade her paa Bugten og gik t i l Ankers for Byen. 
Medens Flaaden beskjsd B ye n , sendtes Mandskab paa 
Baade ind i Havnen, hvor de med Fyrkrandse rc. an- 

t«ndte de der beliggende Fartsier og dernoest en Del 
Hufe i Byen, indtil en Deputation t i l  den fjendtlige 
Admiral med Laste om en stör Brandskat, fik gjort cn 
Ende paa denne Roedsel. D et folgende B rev, der 
formodentlig er skrevet t i l  General-Commissariatet op- 
lyser bette Factum nogenlunde og vifer iscrr Byens 

Forsvarsstand paa den T id.
Hoyadle och Welbaarne H errn  Günstige Wenner och 

fromme Patrioter.

W i haffuer for Raadßombt och Nsduendigt E r

achtet» E. E. W . V . B . paa denne Byeß och Jnd- 
vaanerß Wegne paa det demodigfte at Andrage huor- 
lediß Byenß hauen och den Ene Side aff Byen er 
bygt ud t i l Obenßoe, wden Nogen M uur Bolwerch 
eller Andet S lig t , Som künde were t i l Beschyttelße 
imod fiendtlig A nfa ld , End och saa wed Haunenn och 
Wden paa Boluercherne temelig dybt, at med aff Landtz 
Wand kand legiß digt op t i l  och Springe paa Landet 
med Folch och Heste Saa leger ochßaa Byen iche inde
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i Nogen Fiorde Heller Neuer Som niesten Alle stederne 
i Juvtland gier och hasuer derfor iche den Fare for 
Andfald med schibe som denn« S te d , huilchet for D n -  
gefoer 16 eller 16 Aar med S tö r schade er befunden och 
seent schal forglemmiß, da Woriß saa Offte schadelig 

Naboer dj Sucndsche med en deel OUoffschibe och An
del Faretoy, saatte sig her uden for Haunen t i l  An- 

kerß och da under Jdelig Cannoneren aff deriß Stycher, 
Nord i Land med Boeder och med Fyrkrandtz och Beg- 
baller Stach alle schiberomme i Brand och Ruineret 

Som  Waar udj Haunen for saa fort op i Byen och 
Saatte J ld  paa E t Huuß Effter et Andet bleff wed 
at Canonere med Wtallige schud paa Hußene meden 
Branden Stoed i fulde Flam at Ingen schulle komme 

t i l at bierge eller Sluche indtil Nogle gaatfolch Geiß- 

lig och Werßlig under Stoed sig at fare ud tri Admi
ralen och med Bon och Store Brandschat sich Loff at 
Sluche saa Endeel aff Eiendommerne som da bleff 
brent Endnu S taar Dde och mange ere bleffne fatig 
der offr och Endoeg Samme tid Stoed her thueade 

Compagnie Polachesche Ryttere, Giorde dog foye eller 
Ingen modstand, medenß Saatte sig bag det mured 

Huuß som nu er Magaßin H u u ß ')  mueligt for dj

' )  Dette Hus var Trods Katbolm , »g det var udentvivl 
mcd Hensnn paa dcnne Bcgivcnked, ak man en T id 
lang tcrcfker taldke Haren dag Zuftilsraad «ercnse»< 
H » s : Polakbarcn, f. E r. » er «kjede paa den Grund, 
hror Zustirsraad Lang nu dorr, af 7 »44.
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haffde In te t nermer Wed Stranden at Reterere sig til 
och Siuneß at denne schade künde Nest Gudß Hielp 
Noget borde weret forekommet, dersom Steden med E t 
Baterj och nogle faae Stycher haffde weret forßorget. 
D a  saa thillig oß En Hanß Kongl. M ay. Nadigst Be 
falning er behendiget at Sette Borgerschabet udj Com

pagnie och Strand Wacht at anrette och derhoeß for- 
nummen R iptur mrd fo r"' Woriß Naboer at were be- 
gynt haffr W j med Sam ptlig Jnduanerß hielp an

fanget paa begge Sider paa Hannen at opkaste en 
Skandtze eller en halff Maane, aff Jord och Thorwej, 
och paljffatter och Continuerit dermed Saa w it w in 
teren och Frosten iche'har forhindret er dog bleffuen 
Saadan at Borgerne kand Staae der! och holde W agt 
for et Anlob, entil Foraaret det bedre kan forferdigeß, 
Nu giffr i Gode Herrer Hoyfornufftl. a lt deßen B e
schaffender» at considererr, huad for modstand wed en 
Boße eller moscheet imod schibeß atach kand formaae 
med mindre nogen gross Stocher derhoeß er, Neiden 
och -Hannen t i l Forsuar, dersom det nadigst maatte be
hage H . Kongl. M ay at w j da ved dj gode Herrerß 
Omhygelig Forßorg maatte forßynes med nogle faae 
Jernstychrr, om iche mere da 6 , at de 3 künde legeß 
paa Huer Baterj med t i l behsrkge Laveter Kugler och 
Krud och en Constabel.' )  Stochern« 6, 5, 4 Eller R in 
geste 3 pund Neruerende schipr tager det wel ind , Hoß

' )  Denue Begjokring blev kilstaaet, o>i Bycn «nderbeldr 
en eller to kongelige Constablcr, saalcrnge Krigen v>irckc.
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oß schal intek bliffue forßombt enten med wagt Eller 

Arbeid Effter woriß Ringe Wilchor Her er ichon S tä 

chet Offner t i l Finderniß haun som dj gode Herrer 

S e lff bedre er beuist och Fergelobet er och daglig her 

imellem saa det siunis iche Radeligt at Hannen i saa- 

dan tilfa ld  aldecliß kand were blot och oben huilchen 

Leilighed W j haffuer iche kündet wanmeldt lade B r-  

fallendiß E . E. W . V . B . Wnder den Hsyestiß Obacht 
Recommenderende oß med hrelle Byen udj deriß Gunst 

och Bewagenhed Aarhuuß d 25 Janvarj ^ » u o  1676

forbliffuende Stedtze
E. E . W . V . B . thienistwilliger 

Borgem " och Raad.
Uden Adresse. (Raadstu Copicbog. ». i .  kol. 62.)

Udentvivl er det denne Affaire, det S a g n , her 
gaaer, sigter til. M an fortaller nemlig, at det handle 
en G ang, at et Partie Svenske gik iland og tog til-  
fange en Borgemester, der boede paa Middelgade, og 

som stod i sit H u s , lanende sig paa den underste, luk» 
kede halve Gadedor, forte Ham ombord med sig, og 
tvang siden Borgerflabet t i l at lose Ham ud med en 
S um  Penge. Nogle tilfoie, at denne Borgemester 
var Soren Michelsen Gylding. Men i denne Mands 
T id forefaldt udentvivl intet saadant. Bel levede 
Han paa en T id , da Danmark havde K rig  med Sver- 
rig (1709-1719); men i den Krig skedte, saavldt jeg 
veed ingen Landgang her, Heller ikke var Soren M i
chelsen da Borgemester. Han blev nemlig Raadmand
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1725 og Borgemester 1736 , altsaa lange eftcr Freden. 

Desuden boede Han neppe paa Mddelgade, hvorvel 
Han eicde et Hus der, som ftodte op t i l S t .  O lufs Kirke- 

gaard. Han boede snarere i Paradis paa StudSgade.
Kiobmand Hans Raae eier et Malerie af Borge

mester Anders Lydrichsen og hansHustru, malet 1650, 
da Han var 53 og hun 40 Aar. Paa dettt Malerie 

har m an, i det mindste 100 Aar derefter, som S krif- 
ten udviser, ladet male folgende R o tits : "Anders Ly
drichsen og Maren Clemensdatter, Borgemester udi 

Aarhuus, som anno 1659 af de Svenske blev ved 
Nattetider taget og udfsrt paa Rheden, men strar der- 
paa udlost af Borgerskabet igjen."

Denne Mand boede paa Middelgadc, saavidt jeg 
veed i Kjobmand Norregaards Gaard, og det er ri- 
m eligt, at Han som en a f Stadens rigeste og anseteste 
M crnd, har vceret blandt den Deputation, der drog 
ud t i l  den fjendtlige Adm iral, da Byen som ovenmeldt 
blev tmet med total Ddeloeggelse. Ligesaa rimeligt 
forekommer det m ig, at Admiralen har beholdt Ham, 
eller om Han ikke var med, har udbrdet sig Ham lii 
G idse l'), da Hans Navn og Credit upaatvivleligt var

' )  Herimod künde vcl indoendcs, at Borgemester N. Ln- 
drichsen med Familie drog til Kallundderg, da Svcn- 
flen »cermede sig i 1657» men det er naturligt, at cn 
Mand i en saa bctndelig Lirksomdcd, maatte fege 
sit Hjem saasnart mneligk. I  al Fald er l,a» sikkert 

) vcndt hjem, da Svensten oar bortdrazen. .
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vidt üdbredt. Og saaledes künde Borgern« ved Brand- 

flattenS Erlaggelse siges at have udlost deres Borge- 
mester med en stör S um  Penge, hvilket de dog »ist 

havde ladet vare, om Sagen kun havde angaaet 
Borgemester alene, om ikke af anden G rund, saa fordi 

Han var Mand for at lose sig selv.
Forovrigt, hvad Fjendtligt de Svenfke i denne 

Krig have udovet, det horte Krigen t i l ,  var altsaa i 
sin Orden, og er derfor tilgivet og glemt; Branden- 

borgerne erindres kun endnu ved det bekjendte Ukrud, 
man bestylder dem for at have fort herind i deres Fou- 

rage, og om de Keiserlige veed man stet In te t ;  men 
Polakerne, bisse grusomme, toilelose Rovere leve end
nu , efter noesten 200 Aars Forlsb i radselfuldt Minde.

A t jeg alligevel kjender lige saa lid t t i l  Polakernes 

Fard her i S taden, som t i l Begivenhederne i de fore- 
gaaende Krige maa tilflrives den Omstoendighed, at 
Lhingboger rc. mangle for et langt T idsrum , og an

der Historist S to f har ikke voeret at opspsrge. De 
folgende Notitser ere tagne af Hospitals-Regnflabet for 
den T id , hvoraf dog ikke er synderlig Underretning 

at hente.' )

' )  Hospitalet, der ellers pleicde at Kare siere Hundrede, 
stundom flere Tusinde Rigsdalcrs Overssud, led > denne 
K rig  saamcget, at det 1657 kavde noesten 1000 Daler« 
Unterbalsanee, 1K5S steg Defekten t i l  noesten Z 5 v o D lr . 
og 165» og 1660 »versteg den rndog 5200 Daler. 
Denne störe Defekt rejste sig dels as ovrrordentlige Ud« 
gifter, delS af rn Synken i Indtoegternr, der n» siad«

(6)
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"1668 g iffu it tuinde Polnische Panner som med 

Bold flog Hospitals portt och Laaß i stscker, och sette 

12 Hefte vdj staallen och stelff med dierris Folck tog 
quarter vdj Hospitals stouffue 20 Rdr.

G iffu it pater Pycarsky. att Hand ville anmode och 
erlange hoß General Charnechy at Hospitalet maatte 
blive salvaguarderet som och saa fleede, en Guldkrone 

paa 4 ; S ld lr .
Jligemaade giffu it Pater Dombrosky 1 Ducat 3 D lr .

Den 17 Febr. 1659 bekomb jeg en Dragon th il 
Selvaguard: aff General Charnechy, g iffu itt hanß 

Captein som laa th il Jennß Laßenß th il en Diskretion 
8 D ir . Vagtmesteren 1 D lr .

Fra sor"' 17 Febr. og t i l  Ph il. Jac nestefftcr er 
10 Dgger for Salvaguard: Bnderholdning och hoß 
fig haffuende hefte 6 -  omb Dggen, huormed jeg dog 

ei künde hold« hannem och sine daglige Giester med 
Brendvin, D ll och Tubach, saavel som Haure och Hoy 
t i l  hanS Hefte. Herforuden haffuer jeg giffu it Sa lva- 

guardirn Ester Hans Capitains Befahling En nye K io ll

hen i andre Kanaler. Indtcrgterne pleiede ellers at 
belobe sig t i l  Z ä 4000 D l r ,  stundom nasten 5000; 
men i bisse Aaringer belebe de sig tun t i l  nogle saa 
Hundrede D a le r; f. E r. 1658 kun 422^ D lr .

D a Hospitalet neppe har lid t mcst, saa kan man 
af det Anforte »mtrent slutte sig t i l , hvad det Hele 
leb, mcdens Landet var besät af Fienden, og endnn 
mere, da »ore ovrrmodige Bundsforvandte regjerede.
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kaaste 8 D r ; En graa ny H a tt for S h ; En ny Hor- 

garns Skjorte 6 4 ;  En ny Kaar for 3 D lr .
Fra den 1 M ay och Jnd ti! den 17 A u g , som 

den Polnische Salvaguardie marcheret dort.er l5V g g e r 

for samme Hans Vnderholdning omb Vggen 1 Rdr er 

22 j D lr . Den forste Salvaguard: veed Naffn Bes

tell , som jeg nu haffde wunderet (hannem), da tog 
Hans Capitain den samme fra mig och gaff mig strax 
En Anden igien, som forbleff hoß mig indtil for« 

T iid  de Vdniarscheret, da macktte jeg ogsaa giffue han

nem 1 Par nye Stoffel for 5 S ld r , 1 ny graa H a tt 
for 1; S ld r ; g iffu it hannem vdi Penge 6 S ld r.

Formodentlig droge de dort den 17 Aug., da Salve- 
guardien forlod Hospitalet. Ret lange derefter kunne 
de ikke have varet her; thi omtrent ved denne L id  

begyndte man at concentrere Stridskrafterne mod de 
Svenfle i Fyen og Polakerne vare med i Slaget ved 
Nyborg, der stob den 14 Novbr.

Ester et Sag» have Polakerne la r t vore Bonder 
at brande Brandevin» hvilket Heller ikke just er at 

takke dem for.
For at man kan gjsre sig et Begreb om, hvorle- 

des her saae ud i Byen efter alle disse Ulykker, fla l 
jeg meddele et Par Uddrag af den narmeste Bythings 
Protocol, der foresindes, nemlig den for 1667. Det 
havde varet let, betydeligt at forog« diSse Beviser 
baade i dette og de folgende Aar, men jeg har troet 
disse tilstrakkelige t i l  en Prove.

(6*)
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Hvorledes det saae ud i S t if te t, v il man tildels 

ersare af Bilagene, der indeholde det mestc af hvad 
Bispearchivet har om denne Sag.

Ssren Frackers Huus var pantsat 1653, nu öf
ter Maudens Dsd saae det 1667 saaledes uv efter 
Tingsvidners Formelding. "

"Jsteraden som er 9 Guolff Huus Som staar 
paa falld, Som  er gandsche med alle vden Dsre, Löff

ler wden 16 gammel formultnet dicller offner S tor- 

stuen, Och 13 stscher ofuer Lillstuen, Skorstenen in
wender t i l l  (indvendig) enn stoor Deel Neder fallden, 
Sternen borte, Weggcnn enn stoer diell gandsche borte, 
och dj andre Omsiber er den stsrste Partt affreignet och 
forderffuitt (Leervcrgge), Skielleromen meste Deellen 
gandsche borte, haffuer werit for Endenn aff Samme 
Huuß, Je tt Brsgeß och Bagerß, som er gandsche odde, 
och bortte, Wden thou gammel Bleicher och 3 stollper, 
Som staar udi den nordr S idde, J t t  Sidde Huus 
th ill gadenn Som er 6 G uolff, S taar gandsche paa 

falld, Stsrste Deell vden wegger, Lsßholter, gandsche 
wdenLofft, D srre , W induer, Thomerit for Raadnnet, 
Paa Samme tuinde Huuße, hengr wngefehr En Deell 
formullnet Steenne. Noch 8 Guolff Huuß Norden i 
Gaarden S taar paa falld, gandsche wden offuer Lofft weg
ger och Skjelle Romter. Dster udj Gaarden ligger 
Nogen formultnet Leben stscher, Som haffuer standenn 
Huuß paa, och er sdde. Haffuer stannden J t t  Huuß
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Sonnden i Gaarden, 4 G u o l, der findes In te t aff, 

wden 3 gammrl affbrudt stollper wdj den Ssndr 

S idde, och 3 stollper udj den Wester gauffl Och Led> 

stscherne wnderSam m eHuußSom  er for Raadnett rc."
D el Hele med et Gaards Avl blev taxeret for 

250 S ld lr . (Bythingi Protoc. l l .  ». 5. kol. 15.)

I  et Overflag af s. A. findes blandt den Repara

tion, der skulde anvendes paa en forfalden Gaard her 
i Aarhus, S tavcr og Leer t i l Vcrggene.

S . A. blev taget S y n  over Palle Ibsens H us 
i Foegyden, der stod "paa Rauff och haffde lenze E i 
den Dorret nedersalden" dersom det ikke havde ligget 
indeklemt mellen, Maren Elemendsdatters Boder deres 
ostre Ende og Jens Pedersens Hufes vestre Ende. 
Det blev vurderet for 60 S ld lr.

S .  A. omtales en ode Eiendom paa Vester^ade 
og en over den n y  B ro  ved Mindet.

S . A. indkaldtes noesten 300 Skatteydere, der 
vare komne t i l  Restance.

1660 den l4O ctb . var den Depnterede for Lar- 

huS ved Herredagen, nysnavnte Borgemester And. 

Lydrichsen med i det grsnne Gemak, for at raadflaae 
om en Forfatning i det nye Arvemonarchie, dog var 
Han ikke blandt de "K lu b -V e r tra u te " ') , fljsnd t Han

' )  S p ittle rs  Gesch. der dän. R erol. im Jahre is e o . 
p 14S.
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künde v«rc personlig kjendt af Köngen, da Han to 

Gange fo r, saavel ved Hyldingen, som ved Kronin- 
gen havde vcrret Deputeret for Aarhus.

1665. "Formiddelst hui'ß offuerflodig Druchen- 
schab, mord, wo!d och offuerlast, som for kort L id  
sidcn var beganget aff nogle soldater".. var "E liaS 
Tromflaaer" forordnet at gaae omkring om Aftenen 

K l. 9 og ved Trvmmeflag forbyde alt ulovligt Dlsalg.
1669 blev Mester Niels Krog Rector Schol« sag

sogt af nogle Borgere i Grenaae, paa Hans Kone, 
Gjertruds Legne, hviS forste Mand Borgemester Chri

sten Jensen (1659) efter Ordre fra Rentem. Mogens 
Friis  hos disse Borgere i Grenaae havde taget 133 
Favne enkelt Bed ä 1 S ld lr . pr. Favn, og indladet 
dem tilligemed 500 Favne Bed af Calloe Gods i 5 
Hollandfke Orlogsskibe og en Lcrssoefkude, som laae 
for Grenaae og som derpaa forte Brandet t i l Kbhvn 
t i l  Ko. M a. Fornodenhed. Nu sogte bemeldte Bor
gere t i l  Gjertrud forrige Christen Jensens om Beta- 
ling , da sandsynlig Regjaringen intet lod dem faae.

1672. Skipper Peder Gylling fkulde den 5 Decbr 
have modt paa Thinget, men der blev fremlagt Be- 
vis for, ar Han var reist t i l  Ringkjobing, for at faae 
Revange over den fkotske Kaper, der havde forvoldet 
Ham den Molest, hvoraf Hans Proces med Medrehderne 
havde reist sig. P . G ylling havde nemlig, jeg troer 
samme A a r, fort et Skib med Ladning t i l Trondhjem
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og der, efter mundtlig Overenskomst med sine Med- 

rhedere folgt begge Dele. Han tog Soveien hjem med 
Pengene, men havde det Uheld at blive overhalct af 

en f lo tf l Kaper, som fratog Ham Pengene eller en god 
D el deraf. D a  nu Peder G ylling kom hjem med saa 

flet R egnflab, saa vilde Medrehderne ikke vedgaae, at 

de havde givet Ham Fuldmagt t i l  at sirlge og sogte 
dam for fuld Erstatning. Nu tta f det sig saa betei

lig t, at samme Skotfle Kaperfsrer, jeg veed ikke i 
hvao Egenskab, var kommen med en Kapt. W m  Hors 

og strandet ved Ringkjsbing. Derhen var nu P . G y l
ling ilet for at faae fat paa bemeldte Kaper, og faae 
Ham her fremstillet for Retten t i l  Skades Erstatning rc.; 

men af det folgende Udtog af Raadstu-Justitsprotocolen 
v il man fee, hvor flet det lykkedes Ham. 1673 den 17 

Jan. beviste nemlig Kjobmand Lauritz Forlen afBlieland 
med Raadstu-Didne, om en Lieutenant Thomas Frissel, 
som med Capt. Wm Hors af England var strandet 
ved R ingkjsbing, og efter Borgemester og Raads Dom 
i  Ringkjsbing var transporteret t i l  Aarhus for at staae 
t i l  Rette, fordi Han Aaret i Forveien havde t i l  Skot- 
land opbragt et her hjemmehsrende S k ib , at samme 
Lieutenant Frissel havde flaaet sig sammen med en 
D el engelfle strandede Matroser, som Han havde truf- 
fet her paa Gaden, og den I6de Decbr. om Aftenen 
K l. 11 var gaaet ned t i l  det nordre Mindehoved, havde 
bemagtigrt sig en fa ltig  Fiflers B aad , og var roet om-
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bord i Li'nert Claßens G aliot fra D lie , hvilken fust 
laae tilladet og seilfardig paa Rheden. Her havde 
Han og Medfolgere, medens Skipper og Kjobmand 

med en D el af Folkene vare i Land, kappet Touget 

og vare gaaede under S e il med de 4 hollandfkc M a 
troser, der befandt sig ombord.

I  disse Aaringer hcrndte det ellers flere af Byens 
Skibe at lide Molest af Skotfke Kapere. Saaledes 
i 1674 beviste cn Skipper og Borger, at Han Aaret 

forud paa sin Hjemreise fra Trondhjem, var bleveu 
overhalet af 2 Skotfke Kapere, nagtet Han havde Ko. 
M a. Sspas, og havde maattet betale dem hver 10 
Rdr. for det Skud de fljode efter Ham; besuden havde 
den ene Kapers Folk frataget Ham Proviant rc. for 
32 R d r., hvoriblandt 4 Lpd. Lar for 4 R d ., 4 Lpd. 
Rotskjar for 2 R dr., 1 Ld. Torf? for 4 R dr., 1 Td. 

S ild  for 5 R d r .; den anden Kapers Folk Kjokkentsi 
og en Pertline tilsammen for 34 Rdlr.

1676 den 14 Septbr. fsrte Jens Prip  Handste- 
mager sin Kone for Retten, fordi hun Tirsdagen den 
12 Septbr. i Domkirken havde overfaldet Hans Moder 
med Hug og S lag.

1677 den 7 Jan. straadede en Kreiert for S t.O la i 

Kirkegaard.
1686 Septbr. 1 , forliste en Kreiert tilhorende 

Raadmand Jens Basball« og Dynes Pedersen W irth, 
nylig hjemkomnien fra Frankrig med S a l t , Din»
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Brcrndevin rc. just som den vilde lobe ind i Havnen 
og allerede var i Gäbet. Den floges aldeles i S tyk- 
ker, formedelst en heftig paakommende S torm . Den 

har sandsynligt ikke kunnct flyde in d , og saa er Uvei- 

rck kommet paa den.
1685 den 16 Scptbr. stadfcestede Raadsiu-Retten 

en Bythingsdom over Rasmus Hesteskjarer, kaldet 

"huid ' Ras", hvorved Han var domt sra Livet, fordi 

Han i H jortshoi sor 10 Aar siden havde droebt sin 

Stedfader med en Degen (Kaarde), fordi Han i 6 Aar 

havde levet med et Fruentimmer og avlet 3 Born  med 

hende udenfor V g te flab , og fordi Han imidlertid havde 
afholdt sig fra Skrifte  og Altergang.

Samme Aar holdtes sor forste Gang det Marked 

i Oktober, der var bevilget istedetfor det da afskaffede 

S t . O lai Marked. Formodentlig er hvide Ras blevet 

benrettet paa Markedsdagen; thi endnu i denn« Dag 
kaldes det Marked, der holdes i October: hvide 
Ras's Marked.

1686 havde man faaet fat paa en flem Her, Ka
ren Madsdattcr, der havde dristet sig t i l  at ove sine 

Trolddomskunstcr paa den constituerede Byfoged, Jens 
Lauritzen B jerre, hvem hun forgjorde saa ubehandigt, 
at Han dode deraf. Som  sadvanligt gik hun t i l  Be- 
kjendelse og blev paa den domt t i l  Baal og Brand.

Denn« Heresag v il finde sin Plads paa et andet 
Sted i dette S k r if t ,  og omtales kun her, fordi det
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udentvivl er den sidste Proces af den Natur i Dan- 

mark, og forfljellig fra de Foregaaende derved, at 

Regjcrringen dog endelig nu var kommen saa vid t, at 

den greb ind i Proceduren, forbod Dommens Erecu- 
tion og sorandrede Straffen t i l en geistlig Correction."

1690 eller saa omtrent brcrndte Raadmand og 

Bintapper Hans Bendirens Gaard (Farver R . Jahn- 

sens).
Omtrent ved samme Tid brcrndte Apotheket og 

4 a f Apotheker Lac. Gesius's B srn  brcrndte inde med 
samt en Amme') .  Den Begravelse der findes for dem 
i  Domkirken er indrettet 1694.

Dersom disse to modsatte Ender af Store Torv 
ere brcrndte paa en Gang, saa maa Jldebranden have 
vcrret meget betydelig. A t.de r ved den T id  maa 
have vcrret noget Anseeligt for Bygmestere at gjsre 

her, det kan man flutte deraf, at paa en D ag , 16 
Febr.1691, ikke mindr« end S Murmestere togeBorger- 
skab. A f disse var en fsd i Schweitz, en i Saxen, 

en i Eolding, en i Randers og en i Lading.
Nogle Personer toge Borgerflab s. A. paa at er- 

ncrre sig som Kalkflagere.
1694 (Raadstu-Copiebog b'. b. i .  sol. 126 ) Den 

15 Jan. tilbod en S im on Pedersen Magistraten inden 
August Maaneds Udgang ncrstkommende, at levcre et

')  Hertcl.
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Fartoi construeret efter en ny In ven tion , saaledeS at 

det enten det var stille eller contrair V ind stulde jage 

den bedst beseilede Smakke agter ud og komme lomge 
sor t i l  Kallundborg end nogen andcn. Dette Fartoi 

fkulde koste 700 Rdr. at betales ved dets Modtagelse. 

Det fkulde i Kjslen vare 50 Fod og i Rummet 30 

Fod lan g t, 6 Fod dybt og med fuld Last af Heste og 
Stude kun stikke 5 Fod; Luzerne saa störe, at Kareter 
künde sattes ned i Rummet. Dersom man blot vilde 
bmge dette Fartsi t i l  Passagerer, da künde Rummet 

afdeles i 3 Kamre, hvert med et Bord og 4 Vinduer. 
Han vilde levere alt af n y t, med nye S e il, Ankere rc. 
Dette Forflag blev af Magistraten forelagt Fargrlsbets 
Jnteressentere, men intet S va r paafulgte.

1698. Skipper Haffnsoe vidnede for Raadstu- 

retten, at Han f-rte  Borgemester Basballes Smakke: 
Rosenkrantz, da den i Ko. M a. Transport mellem dette 
og Kallundborg blev erobret og boret i S ank  af den 
svenske Admiral Sseblatt.

Den 20de Febr., som var Fastelavns Mandag 
1699 tildrog sig en megrt trag ifl Begivenhed. En 
Anders Murmand i Mollestien, der efter Prastens A t
test "forleeden dend anden Ssndag i Advent om N at
ten udj et Drichehuus udj en forargelig Druchenschab 
er hensofuet," esterlod sig en frugtsommelig Kone og 
to Pigeborn paa 3 og 8 Aar. Nu Fastelavns M an 
dag om Middagen K l. 12 sendte denne Kone sin M o 
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der i Byen ester D l,  for at vare uforstyrret og derpaa 

fla r hun Halsen over, ikke alene paa sine egne to Born, 
men ogsaa paa tre fremmede B o rn , rcsp. 3 , 4 og 7 
Aar, der vare i Besog hos hende, og tilsidst paa sig 

selv. E t af hendes egne Born var der endnu lid t Liv 
i ,  da Folk kom t i l ,  det fremmede Barn paa 7 Aar og 

hun selv vare ikke fa rlig t saarede, de andre vare dode. 

D a Byfogden og Hans Medfolgere kom, fandt de hende 
i  Kjokkenet bag et Kar f l ju lt  med K lader, med en klo

big Kn iv i Haanden, hvormed hun truede Mandene 
sigende "kommer du narmere skal jeg give D ig  ligcsaa 
god en Dam e, som de andre har faaet." D a  hun 
var grebet vedgik hun strax Mordet og sagde, hun 
havde havt det i Sind« siden hendes Mands Dod, 
men fordulgt det.

Vidnerne udsagde, at hun nogle Dage i Forvcien 

havde vceret ligesom sorrykt, havde sagt, at hun var 
fordomt, skulde brande i gloende J ld  o. s. v. ogsaa 
havde hun talet om hendes Gjeld og hjelpelose For- 

fatning.
H un havde gaaet t i l  Alters 8 Dage fo r; Dagen 

forud havde hun ladet bede for sig paa Prakestolen, 
som for en S y g , og Prasten, der ester Tjenesten be- 
sogte hende, havde fundet hende meget ncdflagen.

Den samme Formiddag, som hun ovede kenne 
grueligc G jerning, var Prasten Jens Andersen W in 
dung af Hjortshoi hos hende og trsstede hende med
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Guds O rd, mcn hun sagde, det var for sildig, der 

var ingen Naade ar vente.
I  de fsrste Dage efter var hun indifferent oz flov, 

medcns nemlig hcndes ene Barn  cndnu levede, meil 
da det efter faa Dages Forlob dsde, saa visteForbry- 

delsen sig for hende i dens hele Skrakkelighed og hun 

faldt i den sorteste Fortvivlelse, troede sig forfkudt af 
(Hud o. s. v. o. s. v. A t hun efter Acterne var hoifrugt- 
sommelig, v il da sige, at hun var i sidste Halvdel af 
Svangerfkabet. .

Knud Bsrgesen Borger og Skomagermester blev 

af Magistraten beordret paa Forbryderfkcns Vegne at 
svare og gaae i Rette, og Han agerede hcndes Sag 

stet nok.
Den 22 M a i faldt Dommen saaledes, at hun i 

Betragtning af de urolige Tanker, hvori hun havde 
varet, kun fkulde med en Dre afhuggeS den hoire 
Haand, dernast paa samme Maade Hovedet, der fkulde 

sattes paa en P a l , Kröppen at nedgraves paa. Ret- 
terstedet.

Gud vced hvad man videre havde tiltankt hende: 
dette flulde ansees for en naadig Dom.

1701. Janv Z I. 3 Tjenestekarle tiltaltes fordi de 
den 4 J u li 1700 havde angrebet Auditeur Beenfeldt 
med Hans tvende Medfslgere paa Beien t i l Aaby, 
overvaldet dem med Uqvemsord, samt mishandlet dem 

med Hug og S lag af Hstpve. Den ene Karl havde
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flaaet Skastet af en H styv ovcr paa Auditeurens Ryg. 
Tingen var, Auditeur Beenfeldt og Hans to Medfsl- 
gere havde faaet fat paa en af Byens Tjenestekarle i 
Noerheden af Munkeport og sloebte afsted med Ham ud 

af Byen, formodentlig for at bringe Ham t il et Can- 
tonncmcnt paa Landet og gjore Ham t il Soldat. D a 

det strax rygtedes, saa kom disse 3 Karle efter og be
friede Ham.

1701. Comsumtionen for 1699 og 1700, som Bpcn 

havde forpagtet, havde givet en Underballance af 1600Nd. 
Magistraten havde forgjcrves sogt at formaae Renlc- 

kammeret t i l  at eftergive bette Deficit, og nu lignet 
Summen paa Byen som en S ka t, der, da det var en 
Restanre, strax var ledsaget af en m ilita ir ExecutionS- 
Commando af S Mand. Paa Raadstuen den 2 M ai 
forlangte nu Borgern« Forklaring herover, de forlangte, 
at Regnskab over Jndtcrgt og Udgift for Consümtioncn 

1699 og 1700 skulde ftemloegges ic. Magistraten, 
uden at opfylde disse Fordringer, forsvarede sig med 
nogen Hestighed og En tilfoiede, at Amtsforvalteren 
stod strängt paa Jnddrivelsen, og de maatte vente, at 
om de 5 udcommanderede Ryttere ikke vare nok, saa 
künde Han let faae flere. Over alt bette bleve flere af 
Borgerskabet Hede i Hovederne og hsirostede, og nogle 
raabte: "skal vi gribe t i l Gevar?" hvortil andre 
raabte: Ja . Nu toge de mere findige af Magistraten 
t i l  Orde, og forlangte Borgernes Besvceringer i et
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flr is ilig t Andragende. Den ncrste Dag overleverede 4 

Borger« en af over lOOPersoner undertcget Memorial 

t i l  Borgcmester Michel Michelsen M a llin g , der dog 

modtog dem megct stet, hvorover de fandt sig foran- 

ledigede t i l  at indlevere Stiftamtmanden en Klage 8 
Lage drrcster med 40 Underflriftcr.

Magistraten sogte vel at fore Borgerne t i l Gc- 
m ytte, at Consumptionen var falden saa stet u d , fordi 

det havde varet forbudct at brande a fR ug  og Hvede; 
de havde i Mollen faaet 12 Skpr. t i l  Tsnden, naar 

de lode male o.s. v. D e l hjalp alligevel ikke noget. 

Kort efter forlangte Magistraten Rentckammerets Assi- 
stenee mod de opsatsige Borger«.

1702 den 25 Aug. blev det ved et Rescr. tilladt 

S tlftam tm . v. Plessen (Aarh. S t .)  og Baron Krag 

ü l Stcnsballegaard (S tlftam tm . over Diborg S t if t )  
at vare Commissarier i denne Sag paa BorgerneS 
Begne, med to andre Commissarier paa Borgern, og 
Raabs Degne.

I  Novbr. 1709 havde Magistraten sogt Köngen 
om 10 Jernstykker tillaans af Loihuset t i l  at forsvare 

Byen med, saasom den i de forrige Fcider mellem D an- 
mark og S v rrrig  altid har varet udsat for Anfald af 
smaa og "lumpne" Fartoier.

1710 den 27 Septbr. affardigede Borgemester og 
Raad i Forening med de 24 M and ea LsseAding t i l  

Kjobenhavn med Fuldmagt paa ByenS Begtre, for at
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heute S va r paa dette Andragende, hvilket endnu var 
udeblevet. A t man senkte En for den Sags Skyld 
alene, kom deraf, at der for nogen Tid siden var gaaet 

en svensk Skjcerbaad ind i  Randers Fjord t i l  Udbyhoi 
Foergegaard og havdc hentet et danflFarto i ud, som cn 
svensk Kaper havde jaget derind; der var fkeet Anfald 

paa Grenaa rc.; men det. som niest havde indjagct 
Frygt var, at man havde faaet Efterretning om, at 
en Svens? Langaarer med Stykker paa, den 25 Scpt. 
ncrst forhen havde forladt Grenaae og var seilet syd paa.

S .  A. i M arts  havde Stiftamtmanden ladet 
bekjendtgjore et Kgl. Rest., at Jndvaanerne i Aarhus 
S t i f t ,  som vare i Besiddelse af Heste paa i det mind- 
ste 14 Palmers Heide, skulde sende bisse t i l Fyen, 
hvor de fluide modtages af Ofsicerer, der vilde accor- 
dere om Betalingen, "paa det om noget fjendligt Jnd- 

fald flulle tenteris Hcstcnc ey flulde vorde Eyermcrn- 

dene ftatagen" . . . .
1711 den 20A p ril, overleverede Stistamtmandens 

Fuldmagtig Magistraten et Exemplar af Kongeloven.
1712, Loverdagen for den 14 M arts , drog en 

Mand med sin Kone tilvogns fra Aarhus i et strängt 
Guds Veir. Paa Deien forvildede Han sig, stod af 
Vognen for at lebe om B y  og kom t i l  Nymolle. Ko
nen fandtes ihjelftossen paa Lisberg Mark.

1712 blev indqvarteret her i Staden svenfle Fän

ger, fra Tonningen:
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Af Baron Stromseldts Dragon Reg. 820 M d. 52Heste 

af Gen. Lieut. Dückers Caval. Reg. 642 —  54 —

1 3 6 2 M d .1 0 6 H .')

1718 var Magistraten geraadet i stör Angst, fordi 
Nordcross, den svenske Kaperfsrer, var undvegen af 

sin Arrest. Denne forvovne Person var tidligere reist

>) Disse Krigsfangers S tillin - var udentvivl meget ulyk- 
kelig. Del Barbari, Hverver-Officererne evede mod 
dem for at faae dem til at tjene mod dercs eget Fede- 
lant var saa stört, at Rngtet var naaet til Kjobenh. 
Saaledes i Janv. 1714 (Raadstu-Copie-Bog k'. s. 3. 
1>rl. 306) forlangte Landeratens Gen. Commissariat af 
(Zancellieraad oz Kriqs-Eommissair Nissen i Veile Op- 
lnsnniq om den Ustikkelighcd, der paa adstillige Steder 
j Iylland cvedes af Hverver-Officerer mod de svenste 
Hanger, som ikke godvillig vilde tage Krigstjeneste, hvor- 
ledcs de overfaldt dem om Natten i deres Senge og 
med Magt stiebte dem hen i Hververhusene, og ikte 
dette alene, "men endog stal opstede dcnnem Munden 
med Magt, og dcrnoest gyde dem fulde af Drcrndevin, 
som strider tvertimod Hans Kongl. Maist. allern. I n 
tention , at ingcn maa anhvervis, uden de godvillig vil 
tage tjeneste."

D . d. 8 April 1715, da de svenste Fänger ikke 
rare rancionerede og den svenste Regjiering intet vilde 
gjore for dem, hvorover noglc vare bortremte, andre 
havde stjaalet Baade og Farteier, og attcr andre gik 
omkring i Landet og forovede allehaande Insolentier, 
saa befalede Hs. M a j.: at de som künde arbeide stulde 
nyde Kosten eller derfor 4 st og desuden 2 st til Kloe- 
der daglig, de som ikke künde arbeide, nyde af Amt
stuen 2 st eller to Pund Dred, de, som ikke ville, stulle 
hensendes til en Foestning at arbeide i Jern re.(7)



9«
fta  Aalborg til Kjobenhavn, udgivende sig for en svenst 
Kjobmand, og paa denne Reise havde Han opholdt sig 
nogle Dage her i Byen og beseet dens Leilighed "isar 
dens ringe Defensiv» t i l Soes", saa man frygtede Han 
nu, Han var paa fr i Fod, künde faae isinde at fore- 
tage Noget mod Byen. (M agistrates Skrivelse til 
Admiralitetet).

I  1722 herflede en betydelig Gjcrring her i Byen, 
foraarsaget deraf, at Natmand og Skorstensfeier Ras
mus Madsen havde henvendt sig t i l  Stistamtmanden, 
for at faae sine Born underviste, da ingen af de 4 
danste Skolelcerere her i Byen vilde modtage dem. 
Stistamtmanden befalede, at disse Born fkulde opta- 
ges t il Undervisning blandt andre Borgeres Born. 
Herover indigneredes Borgerstabet, og endel toge de- 
res Born ud af Skolerne. Dette bevoegede Skolela- 

rerne t i l  at gjore Modforestillinger, hvilke vel Heller 
ikke udebleve fta Borgerstabets E ide, og omsider faae 
Loererne sig nsdte t i l at lukke deres Skoler.

Den 28 M ay strev Bistop Ockfen t i l S tiftam t- 
manden: "Skoele Mesterne her i Byen haver indlagte 
Memorial ladet indlevere, og som den Sag med Nat- 
mandens Born siunes at have bragt heele Borgerstabet 
udj Opror og v il blive af Conseqvence, v ill den well 
med Lemfeldighed omgaaes." Stistamtmand v. Ples- 
sen var alligevel ikke den M and , der enten flulde tage 
Hensyn paa Borgernes Smag i denne Henseende, eller
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ängste sig synderlig ovrr den G ja r in g , der var imel- 
lem dem. Han udvirkede tvertimod et Rescript d. d. 
Jagersborg den 21 Aug. af Jndhold , at da Hs. M a j. 

havde fornummet, at Jndvaanerne i Aarhus havde 
taget deres B srn  af de dersteds anordnede danfle Sko- 
ler, fordi Skorstensfeier og Natmand Rasmus M ad- 
sens B srn  efter Stistamtmandens Ordre flulde infor- 

meres sammesteds, saa er det Hs. M a j. B illie  og Be- 
fa ling, at bemeldte Natmands B srn  ikke derudi maa 
nagtes Samqvem med deres Jevn-Christne, ogl-det paa- 

lagges Stiftamtmanden at foranstalte de lukkede Sko- 
ler ftrar aabnede rc.

Den ?1 Aug. fkreve Skoleholderne H . Hansen 
og Pedcr Madsen Korndrup t i l Magistraten, at de ef

ter Hs. M aj. Resolution vare befalrde at gjsre S t if t -  
amtmanden en Afbigt for den af dem svede Ulydighed 

i denne Sag. De ssge om deres Afsted efter deres 
sorrige Memorial, og ville (ellerS) vare Hs. Majest. og 
hoie Dvrigheds Ordre efterrettelige; "og som vi ere 

tuende Gange udpantrd« saa ere vi allerydmygst be- 
gjerende, deres Delvisheder günstig ville bare den 

Godhed for os sättige M and , at intercedere hos de- 
res Ercellence H r. Geheime Raad, det vi naadigst 
maatte niude vores frapantede Gods" rc.

Den 24 Septbr. berettede Magistraten t i l  S t i f t 
amtmanden, at den havde publiceret Hs. M a j. Befa- 
ling af 21 Aug. angaaende Natmandens Bsrns Jn -

(7*)
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formation for saamange Borgere, som havde villet ind- 
finde sig at hsre derpaa. Ester den T id  lader Folk 
deres B srn  söge Skolen som sorhen, undtagen omtrent 
20 Familier af Geistlige og de bedre Verdslige, for- 

uden en D el flere af ringere Kaar. Esterhaanden jev- 
nedes denne S a g ') .

1724 svoevede en noget curios Sag for Retten 
mod Kjobmand Hans Jensen B u g ttup , der for 
nogle Aar siden havde kjobt en Tost osten for B ro- 
bergs Port. Uden Tilladelse havde Han nu nedta- 
get Byens Port og styltet den 4 Boders Loengde ud- 
ad, (formodentlig havde Han fsrst opfert disse 4 Bo- 
der udenfor Porten, ligesom Han siden gjorde ved de to 
Gaarde); derpaa havde Han bygget en stör Gaard (Cöns. 
Hetschinds?) udenfor Porten og alter styltet Porten,

' )  I  Randers indtraf ct lignendc Tilfoeldc > 1735, da 
Natmandcn Gregers Rasmussen fegte Stiftamtmanden 
for at faae sine 6 Bern undcrviste, saasom de danflc 
Skolemcstere havde nlrgtct at optagc dem i deres Sko- 
ler, nagtet Magistraten havde kaldet dem paa Raad- 
stucn i den Anlcdning. Stiftamtmanden, som den 
Gang var Baron Eiler Holck, afgav den Resolution, 
d. d. 31 Fanv. 1735, at Magistraten i Randers stulde 
ti<rffc den Anstalt, at hver Skolemestcr faaer nogle as 
Natmandcns Born til Information, "dog at de sat
tes paa et Stcd for sig selv i S  tuen, cller i et aparte 
Kammer, om dcrtil er Leilighed, at de ikke haver 
Samgvcm mcd andre Skolebern", undtagen Magistra
ten künde finde andre Udveie til deres Information og 
Loertom.
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tilsidst havde Han bygget endnu en stör Gaard udenfor 

Porten (Kbm. Schandorffs) og alter paa egen Haand 

nedtaget og styltet Byens Port 78 Alen ud.
1783 havde man oprettet en Wreport med levende 

Engle paa, og i det Hele efter en stör S t i l ,  for voer- 
digen at tage mod Köngen. Bekostningen derved be

lob sig t i l over halvfjerde Hundreve Rigsdaler, men 
da Pengene flulde indkrcrves hos Byens Jndvaanere, 

saa viste det sig, at Ideen ikke havde vceret populair. 
Den storste P art trak sig nemlig tilbage og endnu 
midt i 1735 var over Halvdelen af Bekostningen ube- 

ta lt. Magistraten havde desaarsag indleveret en Re- 
stanceliste t i l S tiftam te t, men jeg troer ikke, at den 
blev approberet t i l Udpantning. D et gik ud over de 

stakkels Haandvoerkere, der havde forfserdiget al den 
S tabs, da deres Regninger forbleve ubetalte.

1734 den 21 Janv. om Aftenen, opkom Jld los i 
et Hus bag Klost«rct, ved hvilken Leilighed 7 Menne
ster bleve qvalte, M and, Kone og 5 Born.

1741 fandtes Liget af en Prcrft udenfor Middel- 
gades Port. Formodentlig havde Han druknet sig; thi 

Han blev begravet paa Faltigkassens Regning og bort- 
baaret af Vcrgterne.

1747 den 4 Septbr. paa Kong Frederik den Fem- 
tes og Dronnings Salvelsesdag, var der stör Jubel, 
som over hele Landet, saa og i, Aarhus. —  Blandt 
flere Forsamlinger i den Anledning, havde Rangsper-
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soner, Geistligheden og Magistraten et Gilde i Rector- 

Residencen, og formedelst den derved brugte Illum ina 

tion og Kanonade, havde man besorget en Spreite 
med tilhorende Brandfolk paa Brandvagt i Skolc- 

gaarden noest ved beliggende. Om Aftenen havde en 
Mangde Tilfluere trangt sig ind i Skolegaarden, 
saa at Brandfolkene bleve generede og befrygtede Be- 
skadigelse af Slangen. D a  ingen Formaninger hjalp, 

saa befalede "Strahlmesteren" at satte Sproiten i Ac- 
tivitet og selv styrede Han Sttaalen paa Tilstuerne, 
som derudover i stör Forvirring toge Flugten ud af Por
ten, en Mangde bleve kastede over Ende, et z Aars Barn 
blev borte i Trangflen, men fandtes dog siden uskadt, 

en Kone fik sin Hue reven a f, mange bleve vaade rc. rc. 
2 Dage derefter lod Raadmand Mathias Fellumb en 
af Brandfolkene, Soren Thomasen kalde t i l sig og 
dygtigt asprygle med en Tyremide af en Politibetjent 
assisteret af Clemen Kandestsber, hvorved Han omsider 
sik et stört H u l i Hovedet. Den Fornarmede, som 
ikke engang var Straalemcster, stevnede nu Raadmand 
Fellumb, forte Vidner, fik hos Stiftamtmanden paa 
en Memorial, som. Han selv overleverede, b e iitL c iu in  

o.s. v. o. s. v . , men som Sagen var bedst 
j Gang, udstadte Han t i l Raadm. Fellumb et Revers, 
hvori Han tilstod, at Han havde grovelig forseet sig og 
fortjent den kjerlige Revselse, Han havde faaet, at en 
anden havde baade flrevet og undertegnet Hans Klage-
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fk r ift; Han frafaldt derfor Sagen mod Raadmand 

Fellumb rc.
Paa Stiftam tmand Nissens Befaling 1>lev allige- 

vel Sagen mod Fellumb stemmet og Han blev ved 

Bythinget dsmt i nogle smaa Boder o.s. v.
1751 havde Borgerflabet havt Proces med M a

gistraten angaacnde R iis  S ko v , Byens publique Penge 
rc., begyndt 1739. Denn« Sag synes vel i det Hele 

at vcere gaaet Magistraten imod, men jeg veed ikke 
hvorledes det kom, at Omkostningerne, der ikke belobe 

l i l  mindre end 3159 Rdlr. 2 ^  2 s i, ikke vare i D om 

men anviste at udredes af disse eller hine') .  D a  der
for Borgerne nu i 1751 reiste en ny Sag i den An- 
ledning, saa stk Stiftamtmanden en Kgl. Resolution ud- 

virket, ifolge hvilkcn diSse Omkostninger med en Modera
tion af lidt over 200 Rdr. skulde afholdes afByens almin- 
delige Kasse og udredes i tre Aar med ^ af Gangen, 
da "B yen  dcls har hostet og dels stemdeles v il hostc 
Fruglen af denne Proces, og da desuden samtlige 
Borgrre ved en Forening af 17 og 18 Februar haver 
vedtaget, at Omkostningerne paa denne Proces skull« 
tages af Byens Kasse eller udredes af enhver p ro

')  Orlintcn «ar »dentvivl den, at de Tabende for en stoe 
Del vare sec lcriM afdete Maqifkratspersoner, hvis 
Beer alt str r»m Tid fiten vare realifcrcdc.
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1753 i en Skrivelse t i l Stiftamtmanden sra J o 
hanne Marie sal. Wissings, fod A lthalt, beder hun, 

at Han v il paaskynde den Sag mod Consumptions- 

Betjent Jorgen Jensen Post, "som paa saa ublue een 
Maade med et Skud saarede min i Live kjcrre og nu 

S a l. Mand Capitain Jens Wissing den 5 Martz sidst 
paa Aarhus M a lt M olle, saa Han derefter imellem den

Ode og lOde derefter dode"___
Om jeg er r ig tig t underrettet, saa stod Capt. 

Wissing inden for den lukkede D s r og Betjenten fljod 
udenfra igjennem den.



B i l a g.
1.

^  hcllige trefoldighedts Naffn Amen. Thze er thn Re- 
ceff Oc bursprock: ßom vort vdgyffwen Ihn Dag Hertug 
Christiern vort hyllett oc annamet till Koning oc Herre 
v noer jutland oc vdueldcr oc vtkorett til All Danmarck 
Righe Jt. primo Dompte Han oc Danmarckeß Roedae: 
gutz Ord ved mackt serlestes y alle Kebstedher ßom borge- 
mestcrre Borgerer til Hobe forsamelet begerer paa Konin- 
ghens palatzs at sam« gutz ord« ffull« predickeß syngeß 
oc lcßeß paa theres egne Oanfl twnge ßom alle mand 
künde forstaa, paa th; papysters, keters, oc andre falfie 
Lerdom flulle icke yther mere haffue framgang oc brugh 
Jt. saffbe Koninghen sielff personlig mz syn eghen mwnd, 
at hvare presthen y noghn soghn y kisbftcrdr eller paa 
landz, Han vort tilsaffde aff almwen at siuttg« Danfle, 
oc Han forhardede seg oc ey vilde, tha motte almwen for- 
viffcv hannem fran thennem och atspsre thenncm flelffuer 
then thz vilde göre, Jt. stadfestede vor kiereste nadighe 
Herre alle preuelegier pacther oc articler ßom the ynd- 
holler ßom kere fader koning frederik haffde vd- 
giffuet oc alle ßom vdgyffuet vore fran koning Doldemars 
tyedt cristelige oc ßaffde Han villde gere thennem mz gutz
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hielpe bedre oc icke verre, J t. gaff Han Alle Borgen,estere 
oc borgere skodtzmaall, for redelige saghcr, for sig fielffuer 
om noghen gier thennem vold eller offuerlast huad Heller 
thz er fogde eller lentzmand eller huem hest (helft) fyndcs 
kan, J t  gaff Han alle kobstatzsmeud fryhed at kobslaa at 
inghen flulle göre thennem hynder eller forprangh Anthen 
Byscop Rydere Lcrntmend, geyflige eller vcrtslige y nogre 
(made er glemt) andre en kostede mend allene, J t. saffde 
Konninghen vc Danmarckeß Roed hno ßom giorde man- 
drab eller mord Hannen, skulle effther sporiß oc ledes oc 
optages aff lentmanden myste liff for lyff lemme for lem- 
me, oc ey gyffue andhen Boed, vthen Han rompte ryget, 
eller thz künde beuyßes at Han thz giorde thz (sic) aff 
nod: mz sandt vitnyffbyrd tha skulle Han til plyct oc 
boed Kode effther loffuen, J t. bad alle kobste mend Han
nen, naadelig om: at Han villde opgyffwe then vredelige 
toeld ßom icke var t il y koningh Hanßes tyedt y all 
Danmarckeß (R ig e ): Koninghen fuarede sielffuer per- 
sonlige at hau vilde beramme thz y then beyste mening 
mz samae toeld, J t. tilvlictit Han feg at vil voffue Hals 
liff. gotz oc eydon, och alt thz Han formotte for Hans kere 
vndher saate oc yndbogre nw vty ryghz, J t. tilstoed me
ning almwe ßom tha for samlet vor Byscope, rydere, 
rygenß roed, abbether, prelather, prosther, och alle Borge- 
westhre oc Borgere, ßom nw bogcr oc boer i noer J ü t
land, oc Huer thennem scrdeles bad thennem Gud bielpe 
oc Hellen at the vilde holde hannem for konge oc Herrc 
oc vaere h-unem Huld oc troff aff all theres formwe J t. 
haffuer oc vor kerefte nadig Herre Koninghen. gyffuet alle 
fredlsß men syn fred: dog täte sagvoldherneß myndc 
J t. skal Kyrken beholde thz iorgoß som hynde er gyffven,
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men dog rette arffninge ßom thy er gyffuen fran thz 
brvge oc grffven Ityrken ledynge eller landgyld ßom aff 
gaa J t. haffver vij tilttoet iiij. rydere mendtz mend at 
svde til lanff tyng oc domê  oc flicke Huer man loff oc ret 
ßom the vyl gyffue bescreffuet vndher theres segnet: oc 
haffue the giorde oß theres Hellens iee ther for om störe 
dnbe trette Ryder mandtz eye, benner jord, J t. biwde 
vij m; vort elflelighe Danmarckeß Roed at vtgyffue etherS 
tynde effther then gamble loff til Kyrken oc prestherne 
ßom vmage haffue, ßom y ville forsuare for gudt J t. 
seither vij verdige ffader Bvscop Ove Bylde y ars, oc 
hederlig oc velbordig mand Her mogens godyßon Rydher 
til stays holler y landhz y vor fraa verelße, oc flall teße 
twenne, fwl mackt haffue at gyffve konlige steffning y 
hellige trefoldighets naffn oc demme rett oc stell ßom the 
vill forsvare for gud oc for oß ßaa lenge vij flelffuer 
komer tilstede, J t. haffner alle Borgemesthre oc herets 
fogder giort theres iecr for oß at the flulle flicke Huer 
mand loff oc rett for vdhen all gvnst oc villie ßom the 
vil forsuare for gud oc ey straff aff off Ther mz ether 
Gud hellige trefoldighz befalendes gyffuet aff konlig palatz- 
Horffnis 1534 vothenS Daghen effther vor frve Dag dyre 
lEbeltoft Raadh. Arch.)

' )  Oocnstaacndc soncS at rcrrc ct LlagS Relation fra cn 
Dcpntcret til sine Committcnrerc, niaaste fra en Borge- 
nicster i Edelrost, der dar rarer nied ar dyldc Herruq 
Christian i HorsenS. Der er stierer raa Papir med cn 
Haand, der nek kan forsuare 1̂00 ÄarS SEldc, men 
mangler Undcrstrivrcr, Segl o. s o.

De 4 Items feran de 2 stdste, baode Skrireren for- 
glemt, strev dem derfor op paa Roggen og henrisie med 
er KorS og ct vene kolium til den PladS i Documenret, 
de durde indtagc.
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(Af Diffopens Archiv.)

2.
Herr Jens Bloch i Borup lod Lste Aug. 1660 af- 

hjemle Syn over Hans Prwstegaürd, hvoraf tildels Ta
get og Gavlene vare borte, Stolper og Losholter borte 
eller spolerede, Vinduer Ltuflagne, Vcrggene udstodte, hele 
Prcrstegaarden stod paa Rave og maatte ombygges, for 
hvilken Skade Prcrsten beftyldte Ritmester Polach og Hans 
Folk, der noget for Kyndelmisse 165S i 17 Uger med 
Folk og Hefte havde vcrret indqvarteret hos Ham, og siden 
Ritmester Sommerfeldt med Folk og Hefte til 20 August s. A.

3.

H r Soffren Hanßeu Sogueprcrst til Linderup og 
Hammer Sogne, lod den 26de Septb. 1660 ved Drads 
Herreds Thing afhore 4 Mcrnd, som vidnede: "at det er 
dennem vitterligt vdi Sandhed, at der vdi Hammer Sogn 
er ichun en Gaard, som Jorgen Rasmußen i boer, di 
andre er flet ode och ingen solch vdi, Och vdi Linderup 
Sogn er ichun tre Gaarde och en tredie Del (Gaard)
wdi huilche diße forarmede solch boer,---- di andre staar
flet ode och ingen besidder dem".... Desuden vidnede dê  
at samme Prcrst "wdi dette Aar aff Hammer Sogn kand 
iche faa meere til Thiende end tre schipper rüg, och flet 
Jndtet andet körn, och vdaff ald Linderup Sogn kand 
Hand iche faa meere Thiende end femb schipper Rüg och
halffsiuende schipper B iug"---- i den bedste Freds Tid er
desuden Kalbet saa ringe at Hans Formand var stattefri til 
Hans D-dedag.... "ydermere er dennem och vitterligt, at 
bemelte deris kiere Sogneprcrst Herr Soffren Hanßen
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Hans Auffl er nesten bleffuen ode L denne Tid, och alt 
huis band haffde bleff hannem aff det wmilde Krigsfolch 
bersffuit och frataget, Saa Hand med sin sättige Hustrue 
och Born maatte hatffnsgen med bare Feder fly fra Huß 
och hiem, som Hans Hustrue haffde ichun otte Dags Dag, 
och paa fremme(de) steder lide stoer nod, effter at di wed 
deris egit hiem haffde wdstanden megen haardhed, indtil 
paa det alleryderste, at mestepart alle Sognefolchet der i 
Egnen war bortstyet, saa ingen künde bliffue, och di daa 
imod deris willie nodis at fiye, och dog midlertid saa 
leuge nogen künde bliffue tilstede, och söge Kirchen med 
hannem, betiente och forretted Hand sit Kald och Embede 
med storste Flid som forsuarligt künde werre". . . .

Anders Thomsen i Seil Kgl. Maist. Delefoged var 
tilstede i Retten da dette Thingsvidne udgik.

4.
16ÜO Decbr. 4 lod Provsten i Hids Herred tage et 

SynS Vidne, hvorefter 47 Gaarde med omtrent det dob- 
belte Antal Beboere (cn Hel Gaard var udentvivl 10 ä 
12 Td. Hartkorn) vare enten ganffe sde, eller Beboerne 
dog aldeles forarmede, og desuden erklcrrede Synsnurn- 
dcne, at alle Gaarde i Herredet, som havde hart Bran- 
denborgfl Jndqvartering, vare ruinercde, plvndrede og 
frarsvede deres Heste, Overg rc.

5.
Kiendis V i underschrefne Sognemcrnd i Llsted Sogn 

at det er os (dis Dcrre) L Sandhed witterligt at Slsted
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Sogn som ligger paa den alfare Bei imellomb Horsens 
oc Deyle, er i forgangen langvarende haarde oc onde 
Fiende tiid moren gandste odelagt; saa at der ere 12 heele 
gaarde gandsche ode, och Mennischene som i dem boede, 
af Hungersnod dode; de andre 10 gaarde ere moren uden 
al Scrd, oc den storste Deel af Lndbyggerne ved Betlene 
soger deris Brod paa andre steder; Saa Gud bedre det, 
voris Sogneprcest fand af sin rente oc indkomst hos os 
sig ingenlunde crrncrre, men maa med os L Armod lefve 
oc lade sig noye; hvilchet voris kundschab oc Vitnisbyrd 
er alt for sandfwrdigt, oc vi med voris egne Hender un- 
derschrefne vil stadfeste oc vedstaae hvor det schal Vere. 

Olsted 15 Oecemb. 1660.
Mickell Nielßen Hans Nielßen ? 0.

egen Handt egen Handt.

6.
En richtig fortegnelße paa hvis besvcrringer oc vdgiffter 

ieg haffuer vdstaait vdj denne sidst forleden sende Thid.
1. Contribuerit ieg til Oberste Peiter oc til Hans Re- 

gimentz Ouartiermester Penge 37 Rdr.
2. Toge Plynder Rntter mig 1 Hest, 2 Hopper oc 1 

^  Ore fra, oc en Hest flog de miq ibjet i Stalden.
3. Äaff ieg 9 Plnnder Rytter 6 Rdr. til en rntter 

Tcrring paa det mit Huß künde befrieS fra dicriS 
offverlast.

4. Jndqvartierede Oberst Putkammer sig hoß mig med 2 
Compagnier, oc med sine folck oc bester giorde mig 
schade for mere end 100 Rdr. paa en natz tid Alle
niste, som en hver oc alle er vitterligt udi denne Egn.



IN

Opstrifft paa hvis ieg haffver vdgiffvit t ll de Allierede, 
oc paa saa vit Korn, der bleff mig frataget aff dem.

1. Gaff ieg til den General Kevsersche Proviantmester ved 
naffn Hans Hijber Penge 50 Rdr. udi Tontribution.

2. T il Hans Stabetzofficerer vdgiffvit i penge 18 Rdr.
3. Til femb erequer Rytter Hand indqvartierede hoß 

mig paa fire Dags Tid 10 Rdr.
4. T il den General Kevsersche Secreterer som gich mit 

Lud til den keysersche General Greffue Montecuculi 
Penge 12 Rdr.

5. Til Generalens Opvarter, der bar min Supplikation 
srem 2 Rdr.

(i. En Corporal vndcr de kevsersche ved Naffn Andreis 
t,l en Recompence 1 Rdr.

7. T il 5 Rytter som lagde paa Salveguardie hoß mig 
i siu Vger, penge ü Rdr.

8. Toge de Brandenburgische oc Kevsersche fra mig i 
Korn, som jeg haffde ladet indsore oc indligge hoß 
adschillige got folck i Randers, Tid effter Anden at 
vilde haffne brugt baade til LEdkorn oc t il Scrdkorn 
Rüg 43 T t r . , Biug 2 t Tdr.

Att jeg i Sandhed haffuer veret vnder alle diße for- 
schreffne Preßurer, vndtagne enddaa daglig Besogelse och 
offuerlsbe idelige natzleier oc vgelige Salveguardie Pengis 
Vdleggelse vidner jeg med egen haand vnderschreffuit.

Galten den 16 T̂ ebr. 1660.

Niels Pederßen Maaltbeck.
Egen Hand.
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En Rictr'g fortegnelße paa huiß Jeg haffuer Vdgif- 
fuet i denne fiende Tid.

1. Der Svenflen kom i Landet fick jeg 4 Rytter at 
holde fra 3 Uger effter Michaelis och til Kyndel- 
miße, med sig selff och deriß Hefte.

2. Gaff for et SalvegvardiBreff at ingen schulde plyndre 
mig eller mine Regimentsqvartiermefter Hrichendorph 
penge 6 Rixdaller.

3. Gaff strar der effter Koningsmarks Regimentz Ovar
teer Mester Hans Volff von Sconberg till Brand
schat 16 Rdr.

4. Eiden bleff Jeg underlagt Rittmcster Daniel von 
Lyderich at contribuere til hannem, gaff hannem fsrst 
6 Rixdr., Noch der foruden Salvagnardi penge fra 
3 Nger effter Michaeli til Kyndelmiße Huer Vge 1 
Rdr. Eiden lagde ind paa mig fra Kyndelmiße Dag 
och til Bartholomei Dag at holde Hans Knect med 
3 störe Hefte, fortcrrede och spilde for mig 12 tonder 
haffre och 7 tonder Byg, som Jeg stulde hafft titScrd, 
Huorfor Jeg maatte laane och borge affgot folck baade 
til at cede och at saae i dette Aar. Samme Knecht 
som forede Hestene gaff jeg Huer Vge 1 S le tt Daler.

5. Nach Maatte jeg forcrre Ritmesters Fendn'k som 
gjerne besogte mig och min Naboe, faruden Linklw- 
der penge 8 Rdr.

6. Eiden fick jeg en fri Rytter nesten et Aar med 3 
Knecte och deriß Hefte at holde, som saa flet ud- 
tcrrede huiß Jeg haffde, saa det var at vndre Jeg 
künde nyde enten til öll eller brod. Jeg vil intet 
täte om mange Sclschab, som hengde effter dem Dag

7.
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och nat och med stör vdsuen plagedc mig, fordi Jeg 
haffde icke fuld op at giffoe dem paa det sidste.

7. Gaff Jeg til Bell). Mogcns Friis Commißarius 4 
Rdr., 2 Tdr. Haffre 1 Td. Rüg och 1 Lcrs Hoe. 
Jmellertid kom Brandenburgene her som endschont 
de var her kun en kort T id, bleff Jeg dog der de 
schulde marsere kreffvit af Ritmester Blommendal Hans 
Vactmester at schulte giffve 20 Rdr. Maatte da om 
natter tide selff ned til Hannem i Sognet som Hand 
laae och saa got som med graad afftigge Halffdeelen 
och bekom Hand halffdeelen och 2 tonder Haffre.

9. S trar der effter den 4 Februar« kom de Polfle, 
udaff huilcke Jeg fick forst en Wactmester selff fierde 
at holde en Tid lang, siden bleff der anden anordning 
scheed, och fick 2 wmilde Tyranner at holde med 
deriß Heste, en Forier och en anden Polach, Som 
bleff mig hid schicket fra en Capitain i Horsens ved 
nafn Jerij Ferdinandus. T il Hannem gaff Jeg vdi 
6 Maaneder, Huer Maanit 16 Rdr., och fordi Jeg 
icke haffde at vdgiffve den siuffvende Maanit, Maatte 
Jeg vdst»»o onoi med Hug och slug, bleff
aff Gaarden forjaget maatte hotte mig i march och 
schov huor Jeg künde intill de var borte, tog fiden 
hueß fcemon de künde finde 4 Kior och 3 Stude for 
Jeg icke haffde penge, da Jeg gansche var vdpint 
och icke var betroet hos nogen for 1 Daler.

»0. Gaff der foruden diße tvende onde Mennischer saa 
lenge Jeg haffde at giffve vdj diße 7 Maaneder Huer 
Bge 1 Rird.

11. Saa holt Jeg flig et stör Hold aff det stemme Sel- 
schab som hengde effter dennem saa Jeg haffde hel-

(8)
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ler hasst en Sneß Erlig Karle daglig at sidde til 
Bords en(d) de umilde Hunde som continue aad och 
drach och spilde vndertiden offver 1! Tde D ll om 
Oagen Forjaget mig och min fattig Hustru och Born 
och Tiuende aff Hußit, Hug och schod effter mig i 
min Seng, saa ieg ved midnatz Tide vndertiden 
maatre tache Gud jeg künde faae en Mands Hoe- 
LLügLL-at ligge paa.

12. T il flig forhold och vdspisning gick til siste Korn och 
fetalie och paa det sidste der der var intet meere i 
forraad tog de det offverbleffne qveg paa det sidste, 
saa ieg dette sandferdeligen kand bevise at jeg icke 
bekom en schillings sty der t i l  aff nogen vden allene 
der Jeg noddis t i l at giffue husene op, stck ieg til 
sty aff Sognet 10 schipper malt.

13. Derforuden E r mine Sogne saa stet forvustet och 
den storste Deel forarmet saa Jeg udaff Agri Sogn 
huor vdi findis 14 fulde ode gaarde och de fieeste 
aff de andre forarmet icke har naad Tiende aff same 
gaarde i diße aaringer. M it  annere Egens, som er 
ickuns i sig selff 8 gaarde, ere to gansche forarmede 
och aff dennem Heller ingen Tiende bekommet.

14. Da Polacherne nu vare borte, paalagde igien Velb. 
Mogens friiß alle Prcrster at schulle vdgiffue Huer 
4 Td. Rüg eller meell, 4 Td. M a lt, 6 Tdr. Haffre 
och 6 sider flesk, och effterdj Jeg icke formaatte siigt 
at Udgiffve bleff ieg tvende gange offverloben aff 
exeqvere Rytter maatte icke alleniste med god trac- 
tement men och saa Huer Gang med en Rdr. dem 
tilfredtz stille.



1). Zoruden alt dette vdstoed jeg i den forige Svensche 
Tid saa stör en plage och molestering, som ieg neppe- 
lig troer Nogen storre, der mand schreff 1644. Bleff 
anholt for en Rytter som bleff Slagen i initt Huß 
aff en Bonde, Maatte betale hannem der Hand kom 
til paß igien alt huis Hand lidde schade paa, lidde 
meget vnt sorend Ieg künde vdlaane och borge saa 
mange penge, hvor med Jeg Hans tyranniste Heffn- 
gerrighed künde fornoye. Er siden Vnderlagt En 
»mild Riitmester som da laae i Soby, som lod mig 
en Nat vdplyndre med en halff hundrede Ryttere och 
deroffver, som bortforde Korn och Kleder, Kaaber 
och T in, fetalie, Heste och Hopper och alt huiß ieg 
haffde, saa Jeg om Morgenen icke haffde at bespise 
mine folck med et eniste Maaltid sorend jeg maatte 
laane, Kom saa i den gicld saa vel nu som ieg neppe* 
lig i mange Aar kand betale.

Huorfore Jeg er geraaden vdi stör armod, Er 
derfor ydmygeligen Begerendiß, at min Günstige L ffrig - 
hed vilde denne min sättige vilkor ansee och handle mob 
mig i„Lld»l,z» L s»«danne Bcfuerlnger jom -Lid effter an
den paakommer. Och vil her med haffve den günstige 
Lcrser vdi Guds Beschyttelße troligen ynstet och befallet, 
aff Agri Prcrstegaard dend 16 Oecbr. Anno 1660.

Palli Amdißon 
wvcrrdig Guds ordis thiener 

thill Agri ogh Egens Sogner.
Egen Haandt.
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Belangende Boris Underschreffnc sättige Landtzbne 
Prcrsters och vore Sogners Vilchor och Tilstand i Steu- 
ringherrit, da er den nu meget ringe, meest formedelst den 
haarde och vmilde Jndqvartering V i Vnderschr. for alle 
andre Prcrster i Dronningborg Lehn haffde iche alleniste i 
Bore Sogner, som dem schammelig sde och forderffued, 
Mens endochsaa i Bore Prcrstegaarde och alle Husene aff 
de catholiste Ritmestere med dieris Folch och mangfoldige 
Heste, ferst aff det gamle Picolominste Regiment i ü 
Uger till den 2 Pindtzdag, siden aff de Kayserlig Marche- 
sifl Regiment den gansche Sommer igiennem lil den IS 
Augusti, som iche allene indtog vore gansche Prcrstegaards 
Huse och stuffuer och Vdjaged oß med vore smaa Born 
i Vdehusene i Knld och Frost, mens end och Ode och 
fortcrred ald vor Korn, auffling och Tiende vi haffde i 
nogte Aar indsamblet, som end Landzens Fiender Svenschen 
haffde spared och iche vilde tage fra oß, saa och flachted 
vore schonne Oren och Fcrmon, ochsaa Sommeren igien
nem flog dieris mangfoldige Heste i voris Enge och Korn i inuzchrn var saarv, huvvfvc vi i Gtt»„cinghsrrcd sor 
andre her omkring motte kiobe (scrlge) och Vdsette alt 
huiß vi haffde till offrs aff Solff, penge rc. till at kiobe 
Korn till oß och vore smaae Born fra ifiord Juell och 
till i Aar vi sich aff dett nye, till alt huiß vi schulde «de 
driche och saae och künde endaa iche strcrche formedelst 
Penge Feil och saae halff vor Auffling saaed i Aar, me
get ringere ifior, i det sted andre Prcrster var frie for 
saadan stoere Jndqvartiering och beholt dieris körn och 
fcrmon, huoroffr vi och vore Sogner i Steuringherrit nu 
saa meget ere Ode och forderfuede, lbesyudcrlr'g Borup

8.
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Sogn der ligger her paa Landeveien, som motte vcrre 
moren alle Regimenters Ovartier Db och ind, der vffr 
Prcrstegaarden schawelig Ruinerit, som Dijdere aff hoß 
folgend Tings Vidne kand erfahris Och huad de Keyser- 
lig leffnet, det ode och tog Gen. Schachis Regiment, som 
4 Gang vd och ind, fremd och tilbage tog Quartier i 
Buorup Sogn, huoroffr vi i Steuringherrit lidet Baar- 
scrd sich saaed och besynderlig L Buorup Sogn, som nu er 
mest ode och forderffuid, saavell ogsaa Annex Sognen 
Hald, huor der 12 grde ere ode och nederbrut, Bnder- 
danigst derfor begierendis voris hoycrred Ehrvirdig K. H. 
Biscop, vilde nu som voris Patron samme voris Condi
tion ansee, at der motte gioris nogen Forschiell paa i 
schattens Lignelse, saa och voris arme Wilchor for vor 
hoycrrede Ehrchebiscop Landsens Fader andrage om dett 
motte noged anseeis och os noged till vons Prcrstegaarders 
reparation aff Naade aff Ko. May. schoffue motte devil 
gis, D i ville igien i voris daglig Boner ihuekomme Hans 
Ehr. W. ynschendis dett motte gaae hannem och Hans 
gandsche familicr Dell till Liff och Siell. Actum Randers 
dend 17 2ecbr. Anno 1660.

Jens Bloch Jorgen Christenßen Jens Clog
i Buorup i tzarridzfleff i Steuring

Bertel Frandbon 
i Gimming.
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Norhald Herrett.

Antangende Prcrsternis Dilkor vdi dette Herret, daa 
er her ingen formuende, thi nogle ere strar for denne Be 
suerlig tid kommen til Kaldene, nogle Vdi denne Tid 
haffuer alle veret meget preßit aff de Brandenburgischc 
nemlig Canenbergs Regimente, som stod her vdi Herreder, 
saa de icke alleene haffuer hafft sterck Jnqvartering, men 
paa det ßiste haffr Officererne med gemalt taget fra dem 
Korn, Drei,, Hefter och Hopper, Jae endoch opflagen 
Kister och Skrine och borttaget huis som fantis vdi Hu- 
set, som det nocksom alle her vdi egncn vitterligt er, och 
beuiflig gjoris Kand.

Herforuden haffuer de nu paa det fierde Aar aldclis 
intet bekommet aff dieris Annergaarde, Ev Heller nogen 
Tiende aff Vaarkorn vdi to Aar, efftersom Bonderne her 
Vdi Herredit moren ingen Vaarscrd haffuer havt Vdi to 
Aar. Beder derfor paa det ftittigste at vener^nllus Dn*» 

ville voris ringe Vilkor betencke och oß til'det 
beste IBcrre behielpelig. Oarisum den 17 Decbr.
1660.

. Hans Lauritzen
E Hand.

9.






