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Aareire 1 .7 8 7 o g 1 7 8 8 hadde R a n d e r s deaLykke a t vorde
bearet w e d D e r e s K o « s e l i g e H o y h e d s hsye Rarvcrrelse, og
«di Aarerre 1 7 9 9 0 g 1 8 0 2 haver det allem aadrgst behaget D e r e S
K o n g e l i g e H o y h e d og H o y e G em a .k at komme her.

Jnddaa«

verne have og hver G a n g yttrrt dereS glade F ryd verover, og D r 
e e s K o n g e l i g e H o y h e d e r s müde N a a d e haver a lt meeee o g
meerr opfyld-t Visses Hiectrr,. mcv e» ftrnd. rmderjaattekg -Kvorlighed.

og T illid , mod L villin g - R ig e ts inderlig elffete K ongehuns.

M en

dette udgior dog ingenlunde alt det gode, som B y e n og dens B e boere have vundet; thi i A aret 1 7 8 7 haver D e r e s K o n g e l i g e
Hoyhed,

ved selv at tage det her seevcrrdige i N aadigst G yesyn ,

med et grantstuende B lik , bemerket de M angler, som formedelst,
en V in te r H a r n s A ssavn s, og Fiordens indtil den T id efterladte
O p m u d rin g, saa meget standsede H andelen; og ved N aadigst at opmuntre de drivtige R a n d ersIn d b yggere til, med K r a ft og Eenighed
at gribe det V « r k an , som og steede, haver Byen nu med forsnstet
H eld opnaaet det gode, at en V in te r -H a v n er indrettet, og F jo r
den til S e ila d fen s bedre G a n g , og den derved oplivete H andels
Frem vext er bleven opmundret.

F o r dette, saavelsom for mange

andre deraf flydenhe Fordeele, og dette S t e d s ndvortes Forstion-

nelfer, der alt have va-ret velgiorende Virkninger a f hint Foretagendes lykkelige U dfald, Hader R an d ers eene at takke D e r e s K o n g ei
l i g e H o y h e d s M a d ig ste O m h n e, hvilket og til de sildigste Slcegter stedse vil vorde bevaret i In dvaan ern es hellige Erindring.

N a a d i g s t e K r o n p r i n d s ! B y e n s tiltagende Opkom st
og F lo r i de fernere A arin ger, hvortil den i vcrrksatte O pm nndring
og V in te r -H a v n s In dretn ing biedrog saa meget, Hader forst opvakt
hos mig Attraae efter at satte Forssg paa, at udarbeide en B effrivclfe
oder bette Kiobsted, hvilketjeg >nr efter svage E vner Hader sogt atfnldfore: og endfliont jeg, med dyb Undseelse maae erkiende det lidet
Vcrrd som bette mit Arbeide kan fordre i det Literaire F a g ,
saa er det Log min llndecdamgste T illid , at D e r e s K o n g e l i g e

H o y h e d i N a ad e vil see paa en god V illie , og derfor vover jeg i
dybeste Undrrdanighed, at H ellige D e r e s K o n g e l i g e H o y h e d
bette mit ringe Arbeide.
Randers den 6te Martii 1804.

Underdamgst

Snabiorn

A s g e y ^ s -e n S t a d f e L d t .

F o r t a l e.

?4)ed den Leilighed, at jeg i Sommeren 1797 var med at ordne RänderRaadhuus Archivs Papirer, fald jeg forst paa den Tanke, at denne Bye
vjstnok künde fortiene al eie en egen Bejkrivelse ligesom nogle andre Kiobst«der, endog i Norre-Jylland, saasom Wiborg, Nibe, Fridericia og Skagen,
hvilket jeg og ndlod mig med til dette Steds Borgemester Hr. JustitSraad
Caroe, der oste besogde Hr. Raadmand Bendixsen og mig, medens vi arbeidede paa at bringe Archiv« i Orden. Han selv kilkiendegav sit varme ^>ns?e, al denne af mig yttrede Tanke ogsaa maatte blive realiseret, hvorfor Han baade da, og fiden fleere Gange haver sogt at opmuntre mig
til at begynde. I Begyndclsen undjkyldede jeg m ig, fordi jeg kiende
min svage Evne, og tiltroede mig aldeles ikke at v«re i Besiddelse af
de Kundskaber som nodvendig ville udfordres til at levere en nogenledeS taa(b)
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lelig Beskrivelse over Byen. Jmidlertid virkede dette dog saa meget, at jeg
fra den Tid foretog mig at optegne Et og Ander, soni jeg künde komme over
betreffende denne kiare Bye, og hvilket i Tiden maaffee, künde tiene til Afbenyttelse og Veitedning for den der ville paatage sig at udarbeide en Bejkrivelse derover. Disse Optegnelser bleve efter Haanden alt mere og mere forsgete, dog uden det egentlige Hensigt hos mig, at jeg derfor tcrnkde paa na
gen videre Udarbeidelse. MedenS dette nu stod paa, tiljkrev jeg min sardeleS^ gode Ven Hr. JustitSraad, Geheime ArchivariusThorkeliniKisbenhavn
at Han ville vife den Godhed mod mig, at samle de gamle Documenter,
som angaaende RanderS künde foresindes i Geheime-Archivet, hvilket Han
og giorde.
SaaledeS gik Tiden hen, indtil Sommeren 1799, da
Stiftamtmand, Hans Ercellence, Hr. Geheimeraad Hoegh Guldberg kom
her til Byen, tog blandt ander de ordnete Archivs Paprrer i Hjesyn, og
lod sig forevise den derover optagneFortegnelse. Og ved det, at der da loslig
blev talt om et af de gamle Klostere som i fordum Tid havde varet her i Byen,
gav jeg Mine Tanker tilkiende om disses formodere Belrggenhed, hvilket, som
jeg siden erfarede, havde givet min Ven Hr. JustitSraad Caroe Anledning
til, at fortalle Hr.Geheimeraaden, at jeg samlede et og ander betraffende det,
som künde anrore RanderS, etter havde tildraget sig der i de aldre Tider;
thi samme Gang, da jeg atter opvartede Hans Excellence, behagede denne
detAlmindelige Bedste med LidensikabhengivneHerre, at opmuntre mig til at
satte Forsog paa at udarbeide en Beffrivelse over bemaldte B ye, hvorfor
jeg dog, der bedst kiendre Mine svage Krafter til dette Foretagcnde, den
Gang undffyldede mig. Noget efter i denne samme Sommer kom jeg til
Kiobenhavn, og erhold der paa min Ansogning til det Danike Cancellie naadigst Tilladelse til, at faac alle de Documenter og Bcevffabir
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udlaante, som angaaendeRanders maatte forefindesi Geheime-Archiven og
H r. JustitSraad Thorkelin, som af sterdeles Venskab for mig havde samlet
Visse Papirer for sig selv; havde den Godhed at levere mig samme. Den
paafolgend« Vinter og Foraar var jeg for endeel sysselsat med selv at afstkrive
det mig saaledes ndlaante, hvoraf ellerS faae Documenter fandtes i dette
Steds Raadhuus - Archiv. V el ansporede dette mig til at samle endnu
mere, men dog var og blev jeg den Gang aldeles ubestemt, om jeg ogsaa
turde vove selv at bringe noget paa Papiir under Navn af Beskrivelse indtil
den ovenbencrvnte VidenjkaberneS fände Ven H r. Geheimeraad Hsegh Guldberg, i Anledning af min Ham tilsendte Doktor Disputatö alter fkrivtlig behagede at opfordre mig derkil. Denn« evig uforglemmelige Herres Befaling blev
mig nu en Lov, og derfor begynde jeg for Alvor at ordne det forhen samlete
hvilket jeg dog i mangfoldige Deele maatte fege at formeere, deels ved Oplysninger, som bleve hantele vidt og bredt omkring, hos alle dem, der
künde formodes, enten at besidde nogle gamle Efterretninger og Dokumen
ten eller som selv, med Paalidelighed künde mindeS et eller andet, og deels
ved adstkillige SkrivterS Lorsning.
De brave M«nd JustitSraader Thorkelin og Carse have ikke sparet
nogen Umage for at gaae mig til Haande med mange S la g s Efterretninger,
der künde liene til at giere Arbeidet saa fuldstandig, som det muelig künde
blive under Mine Hcrnder; thi foruden de Papiirer, som bleve mig udlaante
fra Geheime-Archivet, meddeelede den forste mig andre viglige OplySninger,
og den sidste haver ligeledes Med en forekommendeBereedvillighed gaael mig
til Haande under Udarbeidelsen, i meget af det, som stndes anfort om Byen
for de srenere Aar, og Han haver endog lagt den Godhed til ved Manuskrip
tes» JgiennemlcrSning at berigtige Eet og andet, men ister, det der angaaee
(b -)
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ByenS oeeonomiste Fag, da Han, fodt her i Byen, hvor Han uafbrudt
haver vceret i 40 Aar og deraf i de sidste Z4 Aar scerdeeles virksom Embedsmand, maakte som en Mand af god Hukommelse künde erindre meget,
hvorefter adstillrge Oplysninger ere blevne erhvervete.
De Herrer Hospitals-Forstandere, LandvcesenS-Commiffaire Willad«
sen i Randers, og Kicrr i Aarhuus, have og hvex for sig, paa min Begicr«
ring, meddeelt endeel Oplysninger og nytlige Documenter, hvorfor dem,
ligesom hine Mine ki«re Venner, hermed ydes min forbindtligste Tak.
Den «edle og brave Patriot Hr. General Krigs-Commissair Oberst von
Fons, har ligeledes udlaant til mig nogle gamle Brevskaber som handlede
»m det forrige Scheelste BegravelseS - Kapel.
A f forrige Sogneprcrst, nu afdode Professor Holst blev mig udlaant de
i Behold vcrrende Kirke - Boger, og den samme Bereedvillighed haver
SkolenS forrige Rector, men nu da dette stkrives, Sogneprast i denne
Bye og Provst i Stovring - Herred, Magr. Estrup og Kirkevcrrgen viist
imod mig, i Henseende til deres Regnstabs Protokollcr, og andre gamle
Papirer, som de have havt i Forvaring angaaende Kirkcn og Skalen.
Del Kongelige vestindiste guineiste Rente- og General-Told-Kam
mer, haver og paa forrige Stift-Amtmand Hr. Geheimeraad Hsegh Guld«
bergS Anbcfaling, forundet mig den Eflerretning som findes afbenyttet ved
Told- og Consumtions-Jntradernes Anfsrsel for endeel Aar.
Arbeidet selv haver i svrigt vceret forbundet med mange Vansteligheder,
saa at man ofte haver vceret nsdt til at gaae frem ligesom i Mulm og Msrke,
thi til Uhcrld er Randers Raadhuus Archiv scrrdelcs sättigt paa de Documenker, der künde give noget tilstrcrkkeligtLyS om Vyens crldreBegivenheder
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eller Tilstand; men derimod have mange af de fra Geheime-Archivet ndlaante Papirer i saa Fald kündet afbenyttes med storre Fordeel.
Under Udarbeidelsen haver den Tanke oste faldet mig ind at det künde
vcere artig nok at vide ril hvad Rang i Henseende til sin «lde, Randers künde
henfsreö iblandt de andre Kiebstoeder i Norre Jylland. Men da Undersogelsen derom, var Byene Beffrivelse for saa vidt uvedkommende, saa künde
det dog maastkee ikke anseeS aldeles upassende her paa dette Sted, blot som i
forbigaaende, og altsaa i storste Korthcd at freniscrtte sin Mening betreffende
enhver af de Jydffe Kiobstceders 2Llde, og er da vist nok:
1) W ib o rg den allercrldste Bye i heele Norre Jylland, thi Kong Snie
som levede for Christi Fedsel og regierede over Wendelboerne og dem
i Thye, var rillige Konge over Omunger Syssel, hvor Wiborg da var
den fornemste Bye: dog maae man derfor ikke tcrnke at den da var
noget Kiobsted, men blot en Landsbye, thi Kiobstederne her i Danmark ere forst opkomne mange Hundrede Aar ester den Tid.
2) R i b e er uden al Tvivl den anden celdste Bye i Norre Jylland, da
denö Navn allerede forekommer i der Sde Seculo, men formodentlig
haver den ligesom de vel fleste jydffe Soestoeder forhen vcrret et
Fifferleje.
^
Z) Horsens var alt er Myntsted i Kong Svend Estridsenö Tid , som
regierede fra 1047 til 1076, og hvis denne Bye, som nogle holde
for, er anlagr af Kong Horhcr der levede i det Zdie Seculo, saa er
den een af de «ldste Byer i Danmark.
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4) A a r huus haver i Forstningen lagt hvor Landöbyen Lüsberg nu lig
ger., og er uden al Tvivl fra det 9de Seculo, thi 934 blev der bygget
en Kirke, hvoxaf kan fluttes, at Stedet forhen maae vcrredlevet forsyner med Beboere. Men da den Norfke Konge Harald den Haard-raade henved Midien af det m e Seculo plyndrede og afbrande Byen,
saa blev den i Begyndelsen af det paafolgende l2te Aarhundrede henflyttet til det Sted, hvor den nu staaer.
;) H i s r r i n g er uncrgtelig en meget gammel Bye, og haver fra den
forste Tid af, at Borglum Bispestoel blev oprettet, vcrret henlagt derlil.
I Kong Svend Estridsens Regierings Tid var der og et Myntsted,
folgelig lader det til, atByensW lde gaaer ncrsten ligesaa heit op i T i
den, som den nast forrigcs.
'
6) W e y le haver nok faaet sin forste Opkomst ved Anlceg af Herregaar^
dene HaraldSkiar og Tirsbech, hvilke rster nogle Skribenteres Meening, som og falder troeligt, stkulle v«re byggete efter Kong Harald
Blaatands Foranstaltning, der regierede fra Aar 947 til 991, og
have faaet Navn af Ham og Hans Moder Thire Dannebod, da Byen
ligger paa et Jordstrog, som er imellem disse tvende Herregaarde.
7) A a l b o r g haver i Begyndelsen vcrret et Fihßerleje, og er fornemmelig
bebygget i det rode Seculo, da denne Bye i det paafolgende m e ,
allerede var en ikke ubekiendt Soestad.
8) K o l d i n g er en gammel B y e , som formodentlig er anlagt enten stdst
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i det rode eller maasikee ej fsrend i det u te Seculo, men den ncrvne»
dog forst i gamle Documenker, i et Gave-Brev af I2Z6.
9) G r e n n a a e er stiavidt man kan flutte anlagt ved Begyndelsen af
det i2te Seculo, thi henvcd det Aar n o ; ncevneS det alt som et
. Kiobsted, hvilkct den norske Ja r l Erling Skacke da plyndrede.
io ) W a r d e haver i Kong Niels eller Nicolai Regierings Tid, som varede
fra 1104 til Aaret H Z4 v«ret en Landsbye, kaldet Warvath, som
kan sees af Svend AagescnS Iiistoria leZum castrensium Lsnuti
^laZni, og i et Brev af I2Z4 forekommer'denne Bye under Navn af:
vxxiäuin >Varvicl.
n ) Lem v ig er omtrcent af sammc 2Tlde, eller muelig endog noget
yngre, den navngives i sidstbenavnle Brev.
12) Holstebroe er voentelig anlagt tidlig i det izde Seculo, da den i
Documenker af 1287 alt ncrvnes som en Bye.
lg ) E b b e lt o ft , (som nogle meene, maaskee ikke »den al Grund, at
have faaet sit Navn af Kong Abel, der skulle have ladet anla-gge
Byen,) formodeS at voere bleven til henved Midten af det izde Se-culo. Resen i sin skrevne 2lrlas siger at Kong Erich Menved gav
Byen Kiobsted Privilegier Aar i z i v .
14) S c h i v e er nok anlagt efter Midten af det izde Seculo. i et Docu
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ment af izo 4 navnesKirken sammesteds, hvoraf kan stkionnes atB'-en
selv forhen maae have vceret der.
rz ) R i n g k i o b i n g vides ej naar er anlagt, men saa meget er dog vist
«t den ncevnes i et Dokument af 1345.
16) N y e k i o b i n g paa Morsoe, er som det lader, anlagt i Dronning
Margrethas Tid i det i4de Seeulo; og 1396 ncevnes den som en da
bekiendt Bye.
17) Thiested var i folge'Documenter af iZ74 blot en Lodse- og Lade«
Plads, og haver ferst faaet Kiobsted Privilegier i Begyndelfcn af det
i6de Seculo.
18) S t a g e n , haver saavidt man kan flutteafoverblevne gamle Documen
ter, forst faaet Kiobsted Rettighed i Kong Erich Pomerani Regie
rings T id , som varede fra 1412 til 1439, thi 1355 i Kong Walde
mar Alterdagö Tid , var den blot et Fiskerleje.
19) Hobroe, dens 2Elde kan ikke angiveS med nogen Vished, men i et
Dokument af 1449 gives Mariager Kloster frie Havn i Hobroe Fiord,
hvilkct forer paa den Tanke, at Byen i Forvejen er blevet anlagt,
og at Fiorden, ved hvis Ende Hobroe ligger, haver faaet sil Navn deraf.
20) Scrb ye Horde til Borkum Bispestol og haver alt vcrret et Kiobsted
1465, thi da ncevnes en Oluf Jensen som der var Borgemester. M a
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rkested Kloster/ hvoraf Byen selv i en Reekke af A a r, ogsaa havd«
N avn, befordrede mcrrkelig den- forste Opkomst.
21) M a ri a g e r ; hvis denne Bye ikke forst er opkommen ved KlofteretS
Henflytkelse dcrtil fra Glenstrüp, som stkeede i de Aar fra 1400 nt
1420, saa haver den forhen allene v«ret en Landsbye, der rimelig haver
taget Navn efter Klosteret, hvortil Indvaanerne i Mariager i mange
Aar maatte forrette et S la g s Hoverie, og det endda efter at Byen
havde faaet Kiobsted Privilegier, som stkeede i ; 8 Z ; hvilket kan fees af
Kong Christian IV Brev af l 6 z z , hvorved det blev paalagt Borgerstkabet i Korn-Hesten at hielpe Bonderne med at forke op i Kloster
Laden.
22) S k a n d erborg var for et Samlingssted eller liden Landöbye i N«rHeden af det forrige S lo t af stimme Navn, denne By« stk forst Kisbstcd Privilegier fildig i Aaret 158z.
LA) F r i d e r i c i a er ferst anlagt af Kong Friderich I I I og stk stt nu V«rende Navn ved denne Konges Befaling af22 April 1664.
24) N i b e haver forst faaet Kiobsted Privilegier af Kong Friderich IV den
19 December 1727. Det var for et Fistkerleje.
Dette stygtige B lik paa Nsrre-Iyllands Kiobsteder, stkeer allene for
i Korthed at viise af hvad 2E!de enhver af dem, c mlr«nt kan formodeS ak
v»re, thi at indlade fig i detaiüeret Nndersogels« derom, i Henseends til
(-)
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hveri Kiebsttd isar, ville blivealt for vidtlsftig og felgelig »paffende paa
dette S tcd , men saa meget vil dog kunne uddrages heraf, at Randcrs
Kiobsted Anlag maae henfores kil Middelalderen, og som det syncs, er
denne Bye og Aalborg af ncer 2Elde mcd Hinanden.
Oprigtig vil jeg tilstaae det, at hvis jeg ved ArbeidetS Begyndclse,
havde knndet forestille mtg at dette var forbundet med saa mange Besvarligheder, som jeg sideo erfarede, saa ville jeg neppe have vovet at give mig
afdermed, men da jeg dog paa rn SlagS Maade havde bepligtet mig til
at fette Fo-rfieg derpaa, saa ansaae jeg det beskicemmende for mig, »den
videre Anstrangelfe strap at give S lip paa det igien, og derover blev det
Trd ester anden fortfat lit det, hvad det nn e r, hvilket atter havde den
Felge, at jeg, for dog saa meger mueligt at sikre mig fot Tab, beflutkede
at anholde om og indbyde til Subscription, der ogsaa til mit Hald stk langt
bedre Fremgang, eud jeg nogensinde havde vcrntet.
Ester Mine iudsikrankcde faae Knndskaber, haver jeg med ydersteFliid
sogt at anbringe det om Randcrs, hvortil jeg troede at finde Hicmmel, en
ten i «ldre Skrivter og gamle Documcnler, eller paalidelige Bercrninger,
og de« gnostige Laser vil selv behagclig künde overbeviise sig om, at jeg
meget sieldcn har overladt mig til blökte Gisninger, »den at have noget at
stytte mig til.
Men uagtet alle de Ufuldkommenheder hvormed dette Arbeide maatte
komme fra Mine Hander, smigrer jeg mig dog mcd, at de «deltankende
Medborgcre ville falde en sikaansom Dom over en Forfatter, som bcfinder stg
i mio S iillin g , da daglig tilvoxende Pligt-Forretningcr levne Embedsmandenstra liden Tid i de Folkcrigerr Stader, at denne sielden kan faae Friri«er til overs, for at künde besikieftige'sig med Oldsagers GrandjVen, eller
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dertil hörende nyttige Bogrre küSnrng, af hvikke fidste, der desv«rre,
givcs saa lidet Forraad i Provindserne. Men alt dette tilfidesae, ville det
dog glade mig ftrrdeles meget, hvls narvcrrende Forsog, maatte, som jeg
ensker, opvcrkke Lyst Ho6 nogle af de brave M «nd, der i de mindre Kisbst«dcr sidde i offentlige Embeder, til at Arve fuldftandigere Bejkrivelftr over
de B y e r , hvor de oghclde sig, end denne er; eg i saa Fald blev Tilvcrrelsen
af dette lidet V«rk et fiarne Mibdel hvorved Publiciteten i det Heele ville
komme til at vinde»
Foruden nogle, desto celdre og deels yngre Kongelige Bevklgninger
eg Resolutioner eller Act-Stykker, som hist og her ere aftrykte i Bogen ved
Afhandlinger om deEmner hvortil de kan henfores, Häver:jeg end videre sogt
at tilfoje de Gavebreve, hvorved Byene milde Stiftelser ere blevne berigete,
for saavidt diffe ikke tilforn findet aftrykte, enten i Hoffmans Samlinger af
Fundaßer, eller i andre mig bekiendte V«rker. Men herved er det dog
Hcendelseviö indtruffet, at efter at Manuscriptet var afsendt og Tryknrngen
alt var begyndt,, have Arvingerne efter forrige Apocheker Jorgen Thomas
Schaarup her i Byen, vrd et Magistraten tilstillet Gavebrev af 2;de J u li
agoz, henlagt et Legat af 200 Rdlr. rtl S t . Mortenö Kirke, for hvis
aarlige Rente den Afdodes i bemekdte Kirke v«rende BegravebfeSsted bestän
dig skulle vedligeholdes, og i Tikfcelde, at dette ej bliver efterkommet, da
skal Capitalen fra Kirken hicmfalde til Byens Fattigkasse. Dette Legat
bliver altsaa at henregne til de andre Kirkenö rentebcrrende Capitaler, hvorom der findes meldet i den 15 §. Litt. F. Og Gavebrevet derpaa, som er
oprettet og udfarrdiget af Apotheker Schaarups Datter-Mand H r. Proprietaire Tegder til Corsegaard, anfores her Ord efter ander saaledesr

(er)

"Ved Opgierelsen af min Svigerfader, sal. Apotheker Schaa"rups Boe i Nanders, blev dct aftalt imellem min da varende Svo"ger, sal. Christen Schaarup til Böller og mig, at vi bcgge, (propvr"tionaliter efter enhvers Arvs Storrelse) ville give til S t . Morten»
"Kirke i Ränder» 200 Rdlr. paa det udtrykkelige Vilkaar- at bemeldte
"Kirke eller den» Jnspecteurer stkal v«re pligtige til, af forncevnte
"Capital» Renter for beständig og i god Stand at vedligeholde forbc"meldte vores sal. Fader» Begravelse sammesteds, samt at om her udi
"i Tiden stkulle tage» nogen Forsommelse, da stkal Kirken vcrre forplig»
"tet at tilbagebetale Capitalen med Renter til Ränder» Kiobsteds Fat"tigvasen, som den da stkal vare hiemfalden til/ og under Navn af
"det Schaarupstke Legat beregne» V«senet til Jndtrrgt, og efter Be"styrernes Skionnende paa bedste Maade anvende». D a nu min sal.
"Svogers Enke har tilsendt mig den Deel af Gaven hun kan tilkomme
"at udreede, saa bliver paa ovenmeldte Vilkaar fornavnte Gave Toe
"Hundrede Rigsdaler herved fremsendt til S . T . Dhrer. Jnspecteurer
"for S t . Morten» Kirke i Ränder», med tjenstligst Anmodning, at de
"paa zde Duplicater heraf, ej allene vil meddeele Tilstaaelse om Capi"talenS Modtagelse, men endog Forsikring om at Vilkaaret, paa hvil"ket Summen give», stkal vorde opfylt, da jeg derefter ikke stkal efter"lade at levere et Exemplar heraf til Inspektionen for Fattigvasenet i
"Ränder», forvisset om at den vil vaage over at Giverne» Henstgt vor"der opnaaet."
Corsegaarden den -zde In lii igoz.

H. Tegder.
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Ligeledes er den i 6te §. pagina 58 og 59 ommaldte Opreensning af
Gubens Aaen, ovenfor Randers, mellem Bierings Mslle og Landbyen Ans
»Sommere» i8vz meden felve Beskrivelsen vor uuder Trykkcn alt bleven
fuldfsrt, saa at de laveste Grunde paa bette S trsg nu ere opmaalcde til gr
Fods Dybde, «den allen« zde Grunde, som veb hineS Opmaaling ferst ere
opkomne, hver til 24 FödS Dybde, men hvilke bog i naste Sommer maae
vantes opreensete til lige Dybde mcd de andre.
I Henseende til de i Bogen aftrykte «ldre Documentcr, Häver jeg vcd
Afskrivningen paa det nojeste fulgt den i ethvert Document forekommende
Ortographie, hvor et og det samme Ord findes bogstaveret paa forssicllige
Maader, hvilket jeg haver troet at burde anmarke til Lasernes behagelige
Efterretning, paa det at saadan foranderlig Bogstaveringömaade ikke skulle
lagges mig til Last, eller hentydes til SkisdeslsShed.
De tvende Kobberstykker som ere bestemte at folge mcd narvarende
Beffrivclse, og hvoraf der ene er Grundtegning og det andet Prospekt over
Randers have for endeel formeeret de paa Oplaget anvendte Omkostninger,
men det uagtet smigrer jeg mig dog med, at bisse Kobbere ej skulle* ukiarkomne fsr dem blandt Lasern«, der enten lidet eller intet kiende til Randers
Storrelse og Beliggenhed. Prisen maatte og i saa Fald vare sat hejere end
den nu bliver, hvis den fortraffelige Herre, Hans Excellence Hr. GeheimeRaad Bülov til Sanderumgaard, af Kiarlighed for Videnskaberne i A lmindelighed, ej havde viiset den adle Bevaagenhed, ogsaa at kilstge mig
Uuderststtelse til Bestridelsen af de paa Kobberstikningen mcdgaaende Udgivter; hvilket jeg efter Pligt her erkicnder med den iuderligste og varmeste
Taknemmclighed.

xxn
Naar jeg blotstrnrSer, armingainle g-de V en, Hr/JustShraad'
Geheime-Archivarius Thorkrlin, der medRaad ogDaad haver underftolter
tznig ved Udarbeidelsen, tilltge visde den Godhed at paatage sig, ak lade
Trykningen i del Heele fkee ander sit umiddelbare Dpsyn,: saa maae der blivc
'«nhver, der kiender denne brave Videnfkabsmand, M d Borgen:for, at
V«rket, for saavidtdetvTryk anbrkanger, icke vik'piVnc naget «f'det, som fva
den SynSpunkt kan tiene til, at anbefale der «diöasereasyndest.
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S u b s k r i b e n t e r e .

Exemplarer af
Skrivter me- KaaberstykKaabere.
kerne.

^)anS Majestcrt Köngen
Hans Kongelige Hsjhed Kronprindfen
Hans Kongelige Hojhed Arveprindsen

Kjobenhavn

6
4
4

og S e l l a n d .

Hr. Anker B., Ridder af Oannebroge og Kammerherre
— A rct a nd er , Iustitzraad Committeret i Rentekammeret
.
,
— Dech, Stadens Representant
— B o l s v i g Che., Ritmester
— Brinch S e i d e l i n , Auskultant i Rentekammeret
— v. Brinch S e i d e l i n , Lieutnant i Nestved

i
i
i
i
i
i
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____Exemplarer af__
Skrivtet pied KaaberstykKaabere.
kerne.

Hr. B ü l o w , til Sanderumgaard, Ridder af Daunebroge, Commandeur af.NordstierneOrdenen,
Geheime Raad og 5^ammerherre
— B ü l o w , Kammerh., deputereti detDansteCancetlie
— B ogh, Copiist i Rentekammeret
-Clasenle Bibliothek
— D r a c h a r d t , Renteffriver
,
— E v e r s , JustitzRaad Committeret LRente Kammeret
— F r i d s c h , Etatsraad Deputeret i Rentekammeret
— F r i i s , Größerer
,
— H a n s e n , Justitzraad Rentejkriver
— H e nr i q ue , Fabriqveur
,
— H i o r t , Amtmand, Committeret i Rentekammeret
— Hiort,
— J a cobs e n, Brygger
- - I b s e n , Fuldnmgtig i Rentekammeret
— J e n s e n , Justitzraad, Committeret i Rentekammeret
— K a as , Kammerjunker, Committeret Rentekammeret
— K i r k e t e r p , Bancodirecteur
— K o n g s l e v , Kammersecretair i Rentekammeret
— K r o s s i n g , Größerer
— Larsen, Bancocommissair
^
— Larsen, Fuldmwgtig i Rentekammeret
— Me inc ke , Etatsraad, Committeret i Rentekamkammeret og Stemplet Papiirsforvalter
— N i e l s e n , Größerer
-— N i m b , Copiist i Rentekammeret
— Ni ssen, Größerer
— P r c e to ri u s J e p p e , Goßerer
cj
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Exemplarer af
Skrivtet med KaaberstykKaabere.
kerne.

Hr. P r « t o ri u s
Größerer
— R a fit, Secretair for det Jydfle og Lollandffe Land-

i

vivsens Comptoir
v. RestorffCapitain
Rosted, Doctr. Med.
*
S c h i f t e r , Fuldmargtig i Kammer Cancelliet
de S i m o n s e n Cederfeld, Kammerjunker, Auscultant i Rentekammeret
S o m m e r f e l d t , Kisbmand
T h o r k e l i n , Justitzraad, Geheime Archivarius
Wad um, Justitzraad, Committeret i Rentekammeret
W a l l i t z , Größerer
Wal see, Fuldmsgtig i Rentekammeret
Wold um, Nentestriver
W or m s k i o l d , Etatsraad, Oeputeret i Rente
kammeret
W o r n d r a n , Justitzraad, Committeret L Rente
kammeret
W ulff, Fuldmargtig i Rentekammeret
W ulff, Jfllandfl Kisbmand
,

i
i
i
i

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

I

I

Aalborg

i
i
r

i
i
r

i
r

i
i

y l l a n d:
vg O m e g n .

Hr. A a g a a r d , forhen Proprietaire
— A d l e r , Kammerjunker
,
— B o g i l d , Rrgimentöqvarteermester, Byefoged

»

i
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r
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Exemplarer af
Skr lotet med KaaberstykKaabete.
kerne.

Hr. C l a u d i , Provst og Sognepr«rst
— Chri stensen O l u f , Kiebmand
— F r i s c h , Krigsraad, Postmester
— F r i i s , Regimentsauditeur
— G l e e r up, Raadmand
— G ottschal ch, Magtr. Rector Schol«
— v. Hege mann, Lieutenant ved det zdie Jydffe I n 
fanterieregiment
,
— H i l l e r u p , Kiebmand
— H or nsi ld, Oberauditeur, Dorgemester
— J e e g , Kiobmand
,
— K a ar sbe rg, Klcedehandler
— K i e l l e r u p Jacob, Kisbmand
— K i e l l e r u p Laurs, dito
— K i r k e t e r p , Vegemester
.
— Koesod, Doc. Medic., Land Physicus
— M a r c u s s e n , Justitzraad til Krastrup
— v. Mol tke, Ridder af Dannebroge, General Lieu
tenant, Commanderende General i Norre
Jylland, ogCheffor det zde Jydffe Infan
terie Regiment
— M ü l l e r , Ober-Betient
— Munch, forhenProprietaire
— M e l l e r , Capirain i Landevcvrnet paa Gudumlund
— Qvi stgaard, Kammerraad til Hvanstrup
— Pentz, Ridder af Dannebroge, Kammerherre og
Stiftamtmand over Aalborg Stift
— P r e H m a n n , Kammerraad, Told- og Consumtions-Jnspecteur
-
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Hr. R osenkrantz, Baron, Capitain i Landevcrrnet
— v. S ch i e r n , Lieutenant ved det zdie jydffe Jnfanterie Regiment
— S c h i e r u p , Stifts-Provst og Sogneprcrst
— S o m m e r , Regiments-Qvarteermester
— v. S o m m e r f e l d t , Oberst-Lieutnant ved det zdie
jydste Jnfant.Regmt.
»
— S p a n g a a r d , Landv<rsens-Commissaire, Forvalter
ved Willestrop
— S p l i i d , Amtsforvalter
— T h yg e se n, Kiebmand
— Thygesen, til Dalsgaard
— W a g a a r d, Sogneprcrst i Skeelund
— W an dal, Bogtrykker
— Wi g el se n , Statshauptmand
— W i n d i n g , Kammeraad, Told og Consumptions
Kaßerer
— Wi nt her , Klcedehandler
A arhuus

Exemplarer af
Skn'vtet w.ed Kaaberstykkerne.
Kaadccc.
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ogOm egn.

Hr. B r o c h m a n n , Provst og Sognepr«st
— B o rum, Kiobmand
— E b e l i n g , Organist
«
— E l l i n g Stiftsrevisor
— Hsegh G u l d b e r g , Riddere afDannebrog, Geheimeraad
«
— G ü l d en c r on e , Kammerherre, Frieherre til M lhelmebsrg og'Mosgaard
— H ahn, Doctr. Medic., Landphystcus
-
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Exemplarer af
Sknvtet medj KaaberstykKaabere.
kerne.

Hr. HerLel, Resiiderende Capeltan
— H v i i d , Vorsemester
-— J a n s o n , Dr. Thel., Bistop over Aarhuus Stift
og til Stifters Latinste Skoler
— K i « r, Hospitals Forstander
— L und, Bogtrykker
— Mor gen st ierne, Kammerherre, Stiftamtmand
over Aarhuus Stift
— M o s s , Äiobmand
— S t o c h m a n n , Told og Consumptions Inspecteur
— S t o u t g a a r d , Conrecter Schot«
-
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F r i d er i ei a.
Hr. Der tel se n, Secretair
,
— B r u n , Justitzraad, Borgemester
— B r u n H a n s , Raadmand
—- B u h l , Cancellieraad, Raadmand og Dyefoged
— v. C as t o n i e r , Major ved det Fynste Jnfantene
Regiment
— He nni ngs en, Kiobmand
— H o r n e m a n n , Told og Consumptions-Jnspecteur
— M a r t i n i , Fuldmaegtig ved Klcrde Fabriken
— S t a a t , Told og ConsumptionsKafferer
— Thomsen, Kisbmand
-

Grennaae

I
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og Omegn.

Hr. A a g a ar d , Bye og Herredsfoged
— B e h r , Justitzraad
-

r

X XIX
Exemplarer af
Skrivtet med Kaaberstykkerne.
Kaabere.

H r . D a h l , Apotheker
— F i s c h e r , General Krigs-Commissair
— Hoyer, til Farveile
— K re y , Capitain i Landvcernet og LandinspecLeur
— Levinsen, Sogneprcest
— T o l s t r u p , Fuldmögtig
-
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H a d er s l e b.
Hr. S i m e s e n , Rittmester, Regiments-Qvarteermester og Auditeur
,
-

2

H i e r r i n g og V e n s y s s e l .
Hr. B r a n d t , Cancellieraad, Bye og Herredsfoged
— Fcrdder, Greve til Baggesvogn
— G l e e r u p , — til Vang
— G r p u l e f f , Forvalter paa Oronninglund
— R as mus s en, til Hogholt
— R i n g H e n n i n g , paa Nsrre Elkier
— Udbye, til AarS
-
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Holstebroe ogOmegn.
Hr. D i s c h e r
,
— G r s n , Langvlrsens Commissair, Bye og Herredsftriver
- - G u n d o r p h, Sogneprcest
— K r a r u p , Sogneprcrst
-
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XXX
___ Exemplare af
Skrivtctmcd KaaberstykKaabere.
kernc.

Hr. S c h o n , Etatsraad til Wolstrup
— Ta n g, til Nsrre Wosborg
— Tr anbe rg, Dye og Herredsfoged

i
L

H o r sens.
Hl'. B a r d e n f l e t h , General-Major og Chefs for det
Elesvigffe Rytter-Regiment,
i
— D e i c h mann, Oberst
i
— B l um er, Klcrdehandler
i
— B r a n d t , Guldsmed
i
— Bronds ted, Provst og Sognepra'st
i
— Caroe, Borgemester, Bye og Herredsfoged
i
— E m g e r s l e v , Kisbmand
i
— F r i s c h , Told-Casserer
i
Frue G e r s d o r f f , Kammerherrinde Fsd de Lichtenberg
i
Hr. G e r s d o r f f Poul . , Major af Cavalleriet
i
— G y l d i n g J e n s , Kisbmand
i
— G y l d i n g K n u d , Kisbmand
r
— G y l d i n g N i e l s , Kisbmand
r
— H a u c h , Kammerjunker
i
— Heiberg, Cancellie-Secretair, Raadmand og Bye- .
ffriver
i
— H e l m s , Apotheker
r
— Henr ichs en, Skolelcerer
i
— H i e r n s e , Kisbmand
i
— v. H i l l e r , Major ved det Elesvigffe Rytter - Rer
giment
i

i
1
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Exemptarer af
Skrivtet med KaaberstykKaabere.
kerne.

Hr. Ho um anti/ Kiobmand
— Hof fne r, Rebflager
— Z u et, Kammerherre, General-Adjut. oz Oberst
— K r a t z i u s / Kiobmand
— Kruse/ Raadmand
— Lauri tzeN/ Kiobmand
— v. Lau nbach/ Rittmester ved det Slesvigffe Ry(ter-Regiment
— M o n sb e rg J e n s / Kiobmand
— M o n s b e r g N i e l s / Kiobmand
,
— Gc hal demos e/ Postmesier
— S c h i s n n i n g / Kiobmand
— S c h m e t t a u , Greve/ General-Adjutant/ Oberst
ved Liv-Regim. Lette Dragoner i Itzehoe
— S c h o n / Skipper
'
— Stephensen/ Veyemester
— T a a n i n g / Kiobmand
Froken T e i l m a n n C h r i s t i a n e /
,
Hr. Thygesen / Etatstaad til Rygholm
— W i l l e n r a d t / Rittmester ved det Slesvigste Rytter-Regiment
,
— Wor m, Professor Rector Schot«
/,
Uding/ Kiobmand
/
-

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

K o l d i »i g'
Hr. D« ich mann, Cancellie-Raad, Dorgemester Bye
og Herredöfoged
-

i

xxxn
Exemplarer af
Skrivter med
Kaadere.

Manager.
Hr. B a l d i g , Provst og Sogneprarst

-

R a n d e r s og O m e g n .
Hr. A a st ru p, Kisbmand
— A be ll , Kiobmand
— Animi t z b s l l , Sukker-Raffinadeur
— A m m i t z b s l l , til Holbechgaard, Capitain L kandevcrrnet
— Arrhuth, Skipper
— v. Aren stör ff, til Dromringborg, Major i Landevcrrnet
— B a n g , Cantor
— B a y H a n s , Kisbmand
— B a y N i e l s , Kisbmand
— B a r l a g , Hattemager
>
- r
— B en d i p s e n , Raadmand og Herredsfoged
— Benzon, Amtmand oder Randers Amt
— B e r g , Provst og Sogneprcest
— B e r g , Sogneprcrst
— B i e r r e g a a r d , Sognepnrst
— B i g u m L a u r i t z , Kiobmand
— B i g u m C h r i s t e n , Kiobmand
— B l i c k e r , Sogneprcest
— B o u t lieh, Kisbmand
— B o j e , Fuldmargtig
-

Kaaverstykkecne.
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Exemplarer af
Skrivtet med KaaberstykKaabere.
kerne.

Hr. v. Bonnichsen, Major ved detJydffe Regiment
Lette Dragoner
— B ra n d t, Sognepraest i Bierregran
— B ra n d t, Sogneprcrst i Fausiug
— B rsg g e r, Told og ConsumtionsJnspecteur
— B u d t z , Sogneprcrst
— V u d t z , Candldat Theolog
*
Carse, Justitzraad, Borgemester
— Caspersen Gotfried, Bager
— Caspersen Ove, Bager
— v. Christensen, Rittmester ved det Iydske Regi
ment Lette Dragoner
— Clausen, Sogneprast i Mygin
»
— S l a u s e n , Sogneprsst i Woer
— v. Coueron, Lieutenant ved det Jydffe Regiment
— D ah l, Skipper
,
,
— D au ga ard , Havnefoged
— Di bb e lt , Kisbmand
— Di etz , Tydst Skolelsrer
— E r s l e v , Kisbmand

—
—
—
—
—
—

, .

-

E st r up , Magtr., Provst. og Sogneprast
F a i t h , Apotheker
F a st i n g H an s ,
,
F a st in g L a r s, Kaaberflager
Fischer, Kiwmner
v. Folsach, til Giießingaard, Oberst Lieutenant i
Landevarrnet
— F r i i s , Kisbmand
,
,
— Fro st, Koffardie-Capitain
-
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Exemplarer af

Skrivter med KaaberstykKaabere.
kerne.

Frsken Fuglede, Priorinde paaStovringgaards Kloster
Hr. v. Fon ss, Herre til Grevstabet Lovenholm og
Stammhuuset Todbsll, General Krigs-Commissair, Oberst og Cheff for det iste Jydste
Aster Landevcrrns Regiment og Landsdommer
— Galten, Refiderende Capellan ^
— v. Hoegh Guldberg, Rittmester ved det Jydste
Regim. Lette Dragoner
— Gotzsche, Provst og Sogneprsst
— v. H a l l i n g , til Friisholt Rittmester
— Halschon, Forvalter paa Thiele
— Hansen Hans Chi sti an , Kiobmand
— Hansen H a n s Chri st ian junior, Handelsmand
— Hansen
Feldbereeder
— Hansen N i e l s C h r i s t i a n , Kiobmand
— Hansen Thomas, Kiobmand
— v. Hedemann, General-Major, Cheff forLiv-Regim. Lette Dragoner i Itzehoe
— Henn ings , Kiobmand
— v. Hielmcrone, Rittmester ved det Jydste Regim.
Lette Dragoner
— Hielmdrup, Tobaksspinder
— H iulbye, Kiobmand
.
— v. Hobe, Oberst Lieutnant ved det Jydste Regim.
Lette Dragoner
— H s eg, Birkedommer
§
— Ho eg, Kiobmand
— Hoff, til Rnomgaard og Silcheborg, Landsdommer
— Hogh, Landmaaler
-
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Exemplarer af
Skrivtet med KaaberstykKaabere.
kerne.

Hr. Holm, Kisbmand
— Holm , Rebsiager
«
— H o r n s i i l d , Residerende Capellan
— H vi id , Sognepr«st
»
I
— H v i i d , til Sorvad
,
F
— I u u l, Kisbmand
,
— Iorg ens en, DistrictS-Chirurgns
— Kirkegaard, Kisbmand
— Knabe, Kisbmand
F
— Kruse, Prast til Hospitalet
,
»
— Lange C h r i s t ia n , Kisbmand
— Lang« N i e l s , Vertshuusholder
— Lemmer, Sadelmager
— v. Lichtenberg, til Bidstrup, Capitain i Landevcrrnet
«
,
,
— Lihme, Kisbmand
,
— Lind, Tobaksspinder
L
— Lodde, Klubvart
— v. Luccoppidan, Major i Landevarnet
F
— Lund, Magtr. Conrector schol«
- .
— Lund, Kladehandler
»
— Lund, Raadstue-Betient
»
— Lund, Sogneprast
»
' — Mammen N i e l s R r f s b . , Kisbmand
— Mammen LarS, Haodelsmand
— M a r ia g e r , Reebslager
,
— Mathiesen, Kisbmand
— Me jrr, Farver
«
,
.
— Mü ller, Doctr. Medic.
.
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. ,
Hr.v. M ü l l e r , tilMstlerup, Capitain i Landevlrrnet
— Munc h, Sognepraest
,
— Meller, Brand-Directeur
«
— M öl le r Rasm., Skipper
— M ell er Sor-«n, BrandeviinsDrwnder
— Mörch, Handelsmand
— Norage r, i Nimtost-Motte
— O v e A n d . , Kisbmand
— Poulsen i Nye Molle
— R a a r u p , Forvalter
— R än d er s, Raadhuus-Archiv
— Roed, Controlleur,
— Rohd, Provst og Sogneprast
— Rosen dal, Sogneprwst
— Rosenkrantz, til Rosenholm, Baron, Ridder af
Dannebroge og Kammerherre
— v. Rosenkrantz, Baron, Major ved det Iydste
Regim. Lette Dragoner
— v. Roseno rn, Lieutenant ved sidstmeldte Regiment
— R u p , Sogneprcrst
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I n d l e - n i n g.

^ gamle Tider var Nsrre - Jylland indeelt i 9 Sysseler. Denne Lan
ders Inddeling har allerede vceret i Brug i Aaret 1262, om ej for, som
sees af Bessrivelsen over -Am Klostre i Skanderborg Amt. Disse Syöseler kaldtes:
i. W ar Syssel, 2.Jelling, z. Har Syssel. Desse udgiorde RiberS tift: 4. Aaboe. 5. Lofues Syssel, som udgiorde Aarhuus-Stift; 6 .S a lling, 7. Himmer, 8. Ommer Syssel, hvoraf Wiborg - S tift beskod; og
9. Wend Syssel, som for udgiorde et Bispedomnie, og hvis Bispe ResidentS
var i Hioring indtil i Aaret 1554, da det cster Kong Christian I I I Bevilgning blev forflyttet til Aalborg, hvor det siden har veeret.
War Syssel bestod af Mogeltonder og Gram, og nogle andre Herreder senden for Skodborg-Aae, elser som den ogsaa kaldes Konge-Aacn,
norden for indbefattede dm Gierding, M alt, SkadS, Bester, -Aster og
Norre Herreder til Ski<re-Aae.
A

Ielling Syssel indeholdt Elboe, HolmandS, Brustk, Amst, Slaus,
Ierslev, Torrildü og Norvang Herreder.
Har Syssel indbefatter: Balling, Hamrum, Hind, Uldborg,
Vandfuld, Skodborg og Ginding Herreder.
Salling Syssel bestod af de 4 Salling Herreder, som kaldes: Red
ding, Hindborg, Nerre og Harre Herreder.
Himmer Syssel indbefattede Rinds, Gissum, Aars, S lc k , Hör
num, Flcssum, Helium og Hinsted Herreder, hvorafde; sidste siden bleve
lagte under Aalborg Stift.
Ommer Syssel havdc FiendS, Meddelsom, Synderlyng, Norling,
^)nsild, Gierlev, Norhald og Stovring Herreder« Grandse Skiellct
imellem dcnne og Himmer Syssel, var den Aae som lebcr fra Klcitrup See,
efter et Tingsvidne fra Vognsild, (nu Onstld) HerredSting af 1420. Altsaa
er det urigtig hvad Arcnt Berntsen har angivct, at Hobroe og Mana
ger Kiebstcrder laae i Himmer-Syssel, thi det bliver klarligcn bcviist ved et
Tingsvidne, som i Aaret 1484 er fort ved Viborg Raadstue, at Onsild
Herred, hvor disse Kiobstceder ligge, er i Ommer Syssel. (a). Ligesaa fei
lende er denne Forfatter, naar Han angivcr, at Randcrö Kiebstced ligger i
Aaboe Syssel. E t Diploma udgivet af Bissov Tuco i Aarhuus af 1276,
hvorved Han gav Albech Sogn i Stovring Hcrred, tillige mcd nogle Tiender til en Prabende i Aarhuus, ssgcr bestcint, at Albech var i OmmyngerSyssel. I et Overdragelseö Vrev paa noget Gods til Canik Bredre i Aar
huus a f i z i a , udgivet af Palni Jensen til Stovring, er og noget Gode i
Halb i Ommynger-Syssel, og Kong Christian 1. Stadfcrstelseö Brev af
1451, tillader at Manager Kloster maatte holde en fric F«rgc imellem Om
mer og Himmer Syssel.
Der som formodentlig kan have foranlcdiget denne Vildfarclse hos
Arent Berntsen, maae uden Tvivl ligge derndi, at da Han kort efter Mid-

z
ten af det 17 Seculo, Mev Hans ellers brugkare Vcrrk, Danmarks og
og Norges frugtbare Herlighed, havde Skovring, Norhald, Gierlev og Onsild Herreder allerede over 222 Aar lagt under Aarhuus Bispc Stoel, thi
da Dronning Margretha udi Aaret iZ ZZ folgte og Modcde Hald Lehn og
Gods til B iM p Jacob i Viborg, laante Kenne Penge af Biskoppen i AarHuus, hvorfor Skovring, Norhald Gierlev og Onsild Herreder blcve pantsatte, og da de igien ej bleve indloste, saa forbleve de siden under Aarhuus
Bispe Stoel. Hvad Aar B iM p Jacob laante Pengene kan ikkcbestemtsiges:
vel anforer Poutoppidan i Hans Kirke Annaler, at det er Met 1Z96, og at
Bil'kop Roe i Aarhuus giorde Udlaanet, men da denne Forfatter likige fet
ter, det samme Aar for S lo t og Lehns Afhcrndelse til B iM p Jacob, tvert
imod det som Arild Hvitfeld P o n t a n u s og M e u rs iu s angive, der alle
eenstcmmig anfore Aaret i Z I g , og den forste bencrvner endog omstandelig,
hvad Dag Skiodet er af, saa künde der blive Grund til at tvivle om, at Aars
tallet 1Z96 var det rigtige, og da maae Penge laanet vcrre Met hos B iM p
P e d e r Je rn s k ic e g , som fad iAarhuus indtil i Aaret IZ 95, da Han blev
forflyttet til RocSkilde, og hvis Eftermand B iM p R o e var paa det
forste Sted.
Wcnd Syssel, som hos de gamle NordiM Skribentere ofte forekommer under Navn af WendilMge, indbefattcde, Horns, Venneberg,
Borkum, Jerslev, Hster Han, Bester Han, Drelbo, og Kier, Herreder, samt Thyeland, bestaaende af Hilleslev, Hindborg, Hassing og RefS
Herreder, og Verne M ors, Anholt og Lessoe; hvortil siden bleve tagte de
forhen ommeldte 5 Herreder af Himmer Syssel.
Udi Aaboe Syssel, som efter A r e n t B e re n ts e n s Beretning indbefatlede den beste og frngtbareste Land Strcckning i Jylland, var, Hads,
N ing, Haste, Hielmslev, Framlev, Sabroe, Bester Liiöberg, Vsser
Liisberg, Sonder, Mors, Norre, Synderhald, Galten og Rougsoe
Herreder.
Ar

4

Lofuer Syssel bestod af Bierre, Halling, N im , Voor, Tyrsting,
VradS, Hindz, LySgaard, Gierds og Houlberg Herreder. Grcrndsesikiellet imellem dette Syssels nordre Ende og Ommer Syssel, er en liden
Boek, ikke langt fra Karup Landsbye, paa Groendsen af Lysgaard Herred.
Pontoppidan i Hans danske Atlas, henforer Houlberg Herred til Aaboe
Syffel, men naar man noje overveier hvad Arent Berntsen siger om Lofuer
Syffel, at det sikulle boie sig med et spids Hiorne imod Randers, saa bliver
der troeligt, at Houlberg Herred snarere burde henfores dertil, thi hvis Lo
fuer Syssel ikke gaaer lcrngere end til det Sted, hvor Giern Herred stoder paa
Houlberg Herred, saa kan Beffrivelsen om det spidse Hiorne, som skulle
boje sig imod Ost til Randers, ej blive saa rigtig. T il ydermere Styrke for
denne Scrtning, kan det ogsaa tiene, at disse Sysseter i gamle Dage, som
ostest vare skildte fra Hinanden ved naturlige S k ic l, enten af Frorde, Aaer
ellerBcekker, og naar Houlberg Herred blev henregnet til Lofuer Syssel,
saa er den Aae klar, der flyder imellem dette og Galten HerrcdforbiBidstrup
Herregaard, og som siden falder i Gudens Aaen, et naturligt S tie l, hvorved BeMivelsen om det spidse Hiorne ogsaa bliver rigtig. Men det er Feil,
hvad sidftbencrvnte Forfatter har bereuet, at Voller og Mogelkicrr Hovedgaarde ligge i Aaboe Syssel, da den forste er i Halting og den sidste i
Bierre Herred i det gamle Lofuer Syffel; og at Han herudi har vildfaret,
sees tydelig af Hans egne Ord, naar Han paa et ander Sted siger at Aaboe
Syssel tager sin Begyndelfe ved Horsens Fiord, og at HorsenS Kiobsted i
Nim Herred, og Rygholm Hovedgaard i Halling Herred, ligge i Lofuer.
Syssel.
At Dronningborg Lehn og Randers Kiobsted i Stsvring Herred,
hvilke begge, denne samme Auctor fetter i Aaboe Syssel, ikke ligge der,
men i Ommer, eller som det udi Documenter af i zo6 og 1)09 kaldes Omunger Syssel, derer forhen beviist: Gebhardi og Christjanj Danmarks Histo
rie sige ligeledes besternt, at Randers tilforn laae i Omunger Syssel.
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Udi de hcdenjke Tider var Instand opfyldt Nied störe Skove og ode
Pladser. De forste Beboere nedsatte stg ved So e- Kysterne og ester Adami
BremcnstS Vidnesbyrd var Landet paa de andre Stcrdcr ikke synderlig beboet «den i Neerheden af de fistkerige Floder og Aaer, forend i Kong Svend
Estrithsens Tiid, som levcde fra 1019, og regieredefra I0Z7 til iAaret 1076.
At Agerdyrkningen i dclte Tiidsrum, da de gamle Joter mest levede af
Ja g t og Soe-Roverie, maae have vceretsaare lidet bekiendt. Det kan iblant
ander stuttes af Ermoldi Nigelli poeti^e BeMivelse angaaende Kong Ha
rald Klaks Daab, som skecde i Mainß i Aaret 826, hvorudi denne Auctor formaner Köngen, som regierede udi Jylland, at laegge Vind paa Agerbrnget, med det Udtryk, at Plogjernet ville give Ham Rigdomme. Disse
ferste Beboere ernarede stg i Begyndelsen, foruden Jagt og Friebytteric, mest
afFi^erie. Men da Folkcformerelsen tog til, sg de beboede Kyst-Strcrkningcr ikke künde erncrre der aarlig tilvoxende Antal, saa har det efterhaanden givet nogen Anledning til, at gaae dybcre ind i Landet, for at fege Boexcele, hvortil de og for endeel bleve tvungne ved de idelige Plyndringer, som
Kysterne altiid vare udsatte for, af de Soerovcre, som jcrvnlig fejdede paa
Landet.
De Pladser ved Kysterne og Floderne, som vare mest rige paa F iskerie, og hviö Beliggenhed rillige var skikket til de GamleS FriebytterHaandvcerk, vare iscrr de Folkerigeste. Den her forsamlede Mcengde, tilkog
stg siden andre Forretninger fremfor Landboernc,, og det gav vist nok den
ferste, Anledning til Kiebstordernes Tilvoerelse, og deres paafelgende Opkomst og Fremvext.
For Christendommen var Handelen saare umcrrkelig, og bestodallene
i at bortt»i?c Varer mod Varer, da präget Aiyndt, der saa meget letter
Handelsfagct, her i Norden ej blev gicengS, forend i Kong Knud den stores
Tiid , som rcgiercdc fra 1014 til 1054 da Han dode i England; eller muelig, som Kammerherre S u h m vil, ferst i Hans Faders, Svend Tvcffiegs
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Regierings-Aar. Del bidrog ogsaa endeel til KiobstaderneS Opkomst at
fremmcde Kiobmand og Fifkere ofte komme til fligc Stader, hvor de undertiden ncdsatte sig og forblcve der, enten for cn Tiid eller beständig.
Delle vcrre n« nok talt om de Jydstke Kiobstaders oprindelige T ilstand, for saa vidt denne kan hentydes paa Randcrs, hviö sarssildte Beskrivclse narmcre vil ashandles i der folgende (i).

(a) Dette Tingsvidne som kaldes 60 Mandö Vidne, hvoraf der haves
en Afssrist i Geheime-Archive! i Kiobenhavn, er dcrfra tillige mcd
flereDoenmenter blevct udlaant, anforcs hcrOrd efter andet saaledes:
60 Mands Vidne, at Viborg S tift ligger i Ommer Syssel, og at
RanderS, Stofring Herred, Ferlef (i: Gierlev) Herred, Hald
Hcrrcd, Onsild Herred, Middelsom Hcrrcd, Synderlyng Herred
og Nerlyng Herrcd ligger i Ommer Sessel og Viborg S tift ic.
Alle Mand dette Brcv fee eller höre läse, helfe vi Povel Abildgaard,
Erich Iepson, Borgcmestere i Viborg, LasR ass, Je s Jepson, N is
Makssen, Je s Jepson, Essild Brok, Knud Skradcr, Pedcr Niel
sen Digsmed, Michel Lauridson Raadmand, Niels Skriver, Niels
Lassen, Svend Lasson, Anders Nielsen, Bendt Tommermand, M ichal Lam, Peder Lyng, Jep Lyng, og Michel Jenson, Borgere, i
Viborg, kicrrlig med Gud, og kundgisr med dette vort aabne B rev;
Aar efter GudS Byrd X 1 L H X X X , ^uarto, keris xroximexost Ooiniriicarn iVIisericoräiss Oorrlini, paa Viborg RaadhmiS, for os og
menigeAlmuevar stkikket Haderlig mand Hr. Jens Christensen Bispens
Official i Viborg, esket og fiketaabenbarlig Vidne af6oDannemand,
som var, Las Rask, Je s Jepson Bager, N is Matson, Eskild Brok,
Knud Skrader, N is Lassen, Svend Lasson, Anders Nielsen, Jes
Jepson, Peder Nielson, Michel Lauridson, Jep Lyng, Jenvold,
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Niö Rcmsnider, N is S k riv c r, Peder Lauridson, N is Dysi, Michel
Jenson, Hane Skrab, Simon Dyst, Christen Pedcrson, Bent
Tommermand, Peder Henrichson, Villads i Lundsgaard, Villads i
Kieltet, J c s Thomasen, Jens Lauridson, Christen Miä^elssn, N is
Madson Suder, Peder Thomasson, Peder Skofy, Michel Lam,
Christen Lebert, Jep Olufson, Je s Olufson, Peder Sofrensen, Chri
sten Svenson, Jens Clauson, Clemen Skordi, Claus Berntson,
Effert, Michel Thogerson, Tord, Je s Vinter, Erich Vinther, Jep
Mogenssn, Las Knudson, Peder Mogenssn, Morten Jenson, Chri
sten Niclson, Je s B und, Mourids Nemsnider, N is Triver, MadS
Person, Thsger Jenson, Lars Pdsen, Michel Povelson, Michel
Sverdfeier, Mads Brun, og Je s Povelson Borgerei Viborg. Disse
forfkrevne Dannemcrnd vunde eendragtig paa dcres gode Tro og rct
Sande«, at dem fuld vitterlig er, at Viborg, Randers, Steuring
-Herred, Ferlof Herred, Hald Hcrred, Onsild Herred, Medclsom
Herred, Norlyng Herred og Syndcrlyng Herred, ligger alle sammen
i Omer Syssel og i Viborg S tift, item vunde og forbemelte Mcrnd,
at de havde spurt af deres Fader og Forcrldre, ald dette udgivet. An
den at BispenS Rente Rcktighed og Sagfald og Kirker i Odingsind
Herred, Hald Herred, Steuring Herred, Ferölof Herred og R an
ders paa Paul fra Viborg Biffopdom og til Aars Bispdom, for et
ret Pant, og aldrig for nogen Ejcndom. Item vunde og forbe
melte Momd, at de havde stimme selv, og somme af dem havde spurt i
Guds Sandhed i Bistkop Torlafs Tiid ").

*) Dette Documentes forste Ortographie, er vcd dets Afffrivning ojensynlig bleven forandret, efter den siden indssrte, Skrive og Tale B ru g .
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(i^) l^anZed. Lcrixt: r e r : rueä DaN: L vilon r^ i. x. 4 15 . 1 oM. v. x. 271 1 . VI. x:
410, 448, 485, lo m . VII. x. 4 1 z , 419 , 566 Not. 155. Ereilt Lerntsen8 Danmarkcs og Norges frugtbare Herlighed i Bind 1 P a rt, ^äanr
Lrernens. äe 8itn. vaniD eäit. I^inäenbr. x. 56, L»)tIinZa §2gL O29. zs.
x. 62. konwxxiäans, amiLl. eccIe§iL5t.'I'o!N. 11.x. 250. Ljngäi. Danffe
lo m . IV. x. Zoo. ^.liläHvitketDL. Danffe Kr^njke lo in . 1. x. 59z. kontsni
I.idr. IX xa§. 59z. IVIeursii Lilt.OLn. I.idr. V. x. 99. Suhmö Danm. Histlo rn . IV. x. 42z. Danffe Maaaz. I'orn. VI. x. 74. Oedlnir^i o§ L^riztiLni
vanrn. Hiü. 1 L. x. 18, n L x. 57. OrantL I.idr. IV.
10
77.
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O m R a n d e r ö B e l i g g e n h e d o g ZL l de .
L a n d e rs Kiobstced ligger i Slovring Herred i forrige Dronningborg, nu
Nanders Amt, udi Aarhuus Stift, vcd den nordre Side af GudensAaen,
hvilkcn flydcr tcrt ind til Byen, paa dens sondre Side.
Efter Gussefelds Carte over Danmark af r?89 ligger bette Kiobstcrd under den ;6G rad 2zMinuterLakitud.ogden27GradzoMinLongitndiniö, hvilket dog ikkc stcmmer mcd Anforselen i den Dan^e Atlas, hvsr
denne Bye angiveS at ligge under den 56 Grad zo Minuter latitud: og 25
Grader49 Minuter Longilud. Det er endog efter Homans egne Carter urigtigt.
Byen ligger lavt, og i cn D a l, under en meget hoi Banke, eller
fom det her kaldes Bakke, der er bekiendt under Navn af Flindtbierg, og
som gaaer norden for den. I de «ldre Tider er Byen forst anlagt paa sidstbencevnte Stcd, men der fra er den siden fiyttct nedcn for paa de Pladser, hvor
den nu staacr. Vcd Kong Christian I I I B rc v , som er udgivet i Randerö
paa Palme Sondag 15z; blev det befalet, at alle Jndvaanerne skulle flytte
dereS Bygninger in i Byen, og boe der, paa det at den, som det der He
ber, Bedre kunne blive bebygget og beftrstet. Denne samme Kongclige Befaling er siden udi Aaret 154z ved Magistraten atter bleven Beboerne indskiarpet, og derudi ncrvnes udtrykkelig, at ingen, imod formeldte Konge
B u d , maatte bygge eller boe herefter paa Flindtbierg, men flytte inden for
Muuren, dog findes intet Spor til, at Randerö nogensinde haver havt
ordentlige, eller efter KuNstens Regler indrettede Fcrstnings-Vcrrker med
SkydS. Ved Ben«vnelsen af Muur, inden hvilken den nye Bye skulle
anlergges, kan derfor neppe blive at forstaae andet, en de saakaldte Katte
B

IO

Grave, som var en dyb og breed Valid G rav, med opkastede Iord Volde
til begge Sider, hvor igiennem Vandet blev ledet fra Nor-Aae ved Fladbroe forbie Hornbech Landsbye, og derfra gik ligesom nu henimod Hviid
Molle; hvllken sidste dog tcrnge ester den Tiid forst blev byggct; derfra gik
denne Grav over den ostlige Deel afHviid Molle Hange, henimod det Sted
hvor Huset No- 480 i Hospitals Gaden nu staaer, derfra videre ved den
vestre Side i Voldgaden hvor Huset No. 47z staaer. herfra lob den vesten
og norden for Huset No. 604 paa Norregade, siden gik den bag ved Forhuset No. Z2 og til Nyegade, hvor Huset No. 98 nu er; videre der fra bag
ved Husene paa den ostre Side af Gaden, i syd, syd ost, og ved Huset
No. 18Z i SlotSgaden, hvorfra den tog sin Flugt igiennem det i senere Tider anlagde Slotsstrade, og fald til den, der neden for, henimod Gudens
Aaen, staaendeDronningborg Molle. Over denne Grav, vare Broer ind
til Byen, som iblandt ander kan sees af en Forpligt, dateret Torsdagen ncest
efter alle Helgeneö Dag Aar 1585, som Prior og Convendts Brodre iHetlig Aands Huus have givet i Anledning af noget Io rd , som dem blev overlat Vesten for Hellig Aands Huus ud paa Volden og hen til Graven.
Paa de andre Kanter var Byen i gamle Tider omgiven med Vand og utilgicrngelige Moradser: Gaderne, Oster- og Bester-Grave have en" ande
res Navn deraf; folgelig kan Nanders, som paa den Tid var indfluttet af
dybe og brede Vandgrave, aldeles ikke, uden Grund, have faaet Navn for
at vcere befcrstet, hvilken Menrng og synes at kunne eenes med Anforselen i
Po n t o p p id a n S Atlas om denne og flere Danjke Kisbstceder, som Han
siger, i de crldre Tider at have havt Volde og Mure, eller blot en afDelene.
Forhen havde Byen ikkun sire Porte eller Udgange; den Sondre,
ved Sondro Broen; den Vestre ved den ostre Ende af Bester Strcrdet; den
notdre paa Rorregadeved No. Z2; og Oster Port ved No. 184 i SlotSgaden.
Randers er i en frugtbar Egn, og ligger beqvemt for ald Land Han
del. Fra dette Kiebstced ere 5z M iil til Aarhuuö, 6 Mile til Viborg,

Mite til Ebbeltoft, 7^ M iil eil Grennaae, z Mile til Mariager,
M iil til Hobroe, og 7 Mite til Skanderborg, Kiobstceder.
Der er for blevet omtalt, at Nanders i Begyndelsen er anlagt paa
Flindtbierg, hvor fra det siden er ftyttet paa de Pladser, hvor det nu staaer.
At Hertil maae have vcrret en tilstrcrkkelig Aarsag, kan Mennes afBeliggenheden, da Fiordeu i de Tider indtog de Eng Strcekninger, som nu ere paa
begge Sider af Gudens Aaen til henimod Stovring Gaard, og det efter
Situationen ved en Kicede af Banker og Heje er indsiuttet til begge Sid e r,
saa har Seegang ikke kunnet bortskylle det ved Landene samlede Mudder,
hvilket alt mere og mere er tilgroet og endelig blevet til en Jordbund. At
dette ikke ikke er en blot GiSning, kan fluttes deraf, at da der i Aaret 1789
blev opkastet en Grsft paa Astrup Landöbyer Enge i Albech Sogn ikke langt
fra Stovring Gaard, stodte Groftmcrndene paa en Esters Banke, hvis
Lag gik ud til Dybet eller Randen, hvor Aaen nu flyder, hvilket tilkiendegiver, at der paa dette Sted i fordum Tiid, haver vaeret satt Vand. Videre
findes endeel Stene, som ere ovenfor Eugene under -Astrup Bakker, og
K rat, senden fordenne Bye, som endnu kaldes Roe-Stene, hvor der efter
gamle Mcrnds Sagn og Fortcelling Mand efter Mand, Mil have vcrret Ladnings Sted for Baade og smaae Skibe. Tcet ved Randerö, iscrr ved Justihraad, Borgemester C a r s es Ejendomme, som ligge ned ved Gudens Aaen, ere
ligeledes fundne -Afters Banker og Conchylier, hvilket og kan tiene til Beviis paa, at det falte Vand engang har gaaet lige op til Byen, Mendt
Vandet nu erferM mere end en M iit neden for samme, og bliver aldrig brak
paa ^ M iil n«r, hvor lcrnge Binden endog bliver ftaaende til Norden, der
altid scetter See Vand ned i Fiorden (i). At Fiorden tilforn i Kong W al
demar isteö Tiid haver vcrret langt sterre og rummeligere end den siden er
bleven, sees deraf, at Han efter Saxo Bereining, ville have lagt med sin
Flaade ud fra Randers i Aaret 1157, naar Kong Svend Grathe ej havde
giort Landgang längere borte i Colind Sund.
B 2

I de senere Tider lod Borgemester Mads Poülsen i Randers, som
sad i Embedet fra 165; til 1677 eller lcrngere, efter Kong Friderich II I.
Befaling, bygge et S k ib , ved den nedre Ende af Slots Stremmen, (hvor
der og leb af Stabelen) paa et Sted, som nu er ganstke tert Land.
End videre have adffillige, som udi Byens sendre Deel imod Aaen,
ved Brsnd-Kastninger, og andre deflige Arbeider, have ladet grave dybt
ned i Jorden, fundet Levninger af gamle Tende-Baand, Skibs-Ringe og
Temmer, Stykker af gamle Ankerstokker, og dybere ned, See MuSlingffaller. For faae Aar siden lod Eyeren af Huset No. 196 paa Bredre Gade,
nedbryde et gammelt Ud- eller Baghuus, oprydde og bortfere et temmelig tykt Lag af Gründen, for siden igien at kiere Jord derpaa til Hange
Anlcrg; og da stedte man dybt ned i Jorden paa en Eege Trcee-Stub, men
som ej kunne optages, ferend Jorden omkring den varopgraven, hvorved
det da ferst blev opdaget, at der stod en gammel Skibs Pcrt, som var spidset i
den nederste Ende, med nedrammede Styver til bcgge Sider.
Det er altsaa temmelig klart, at Fiorden selv, for m^nge Aar Hun
drede siden, haver gaaet lige op til Randers, og endda indtager noget af de
syd-osilige Pladser, som siden ere bebyggede; at Fiorden da maae have havt
Navn af Aaen som faldt i den, det kan fluttes af S n o r r e S t u r l e s e n ö
Krenike, som ncevner Godnar Fiord i Jylland, hvilket npaatvivlelig bliver
at forstaae om Randers Fiord, hvor den Norjke Konge Harald Haardraade
lagde hen med sine Skibe, da Han i Aaret 10^.8 feidede paa Jylland.
Randers er unoegtelig en af Jyllands gamle Stcrder, sikiendt den
jkke ncrvnes i Historien ferend i Aaret 1086, da Vendelboerne efter T h ord
D o r r i S Tilffyndelse giorde Oprer og forfutgde Kong K n u d den Hellige,
som der over macttte viige for dem til SleSvig, og igien gik derfra til Odense
i Fyen, hvor Han siden blev drabt. Jmidlertid havde Vendelboerne forsamlet sig til Randers, hvor de forbleve i Z Dage, ferend de droge til Fyen.
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H v i t f e l d og P o n t a n u s , ellcr rcttcre sagt den forste, thi den
sidste er for det meste en Overscrttelse af hiin, vil at Kong K n u d den Hei
lige blev drcrbt 1087. Men E l n o t h u s Munk, som har ffrevetderom,
og som rillige levede paa de Tider, og var selv i Danmark, fetter bestemt den
io Ju li 1086 da Köngen blev drcrbt.
UagtetRanderö ikke omtales fsrend i detteAar, saa haver den dog tilforn
vcrret en ikke saa gandske ubetydclig Bye, da den under Kong M a g n u s ' s
Godes NegicringS Tiid , som dode 1047, og i Kong S v e n d E s t r i t h senS paafulgte Regierings Aar, har vcrret et M ont-Sted i Niger; men
at Menrmesteren paa en af den ferste Konges Monter, maae have vcrret en
Engländer, det synes Hans Navn G o d v i n , som staaer paa Rever
sen, at tilkiendegive, hvoraf det igien bliver saa meget mere sandsynligt
at disse Montmestere ere komne her ind i Landet i Kong K n u d den stores
Tiid. Under Kong S v e n d E st r it h se n S Regiering ere 8 forffiellige
Mynter flagne i RanderS, hvilke alle findes udi der Kongetige Mynt-Ca
binet under No. 69 hvorpäa staaer, Nanrosta, No. 70 Rannsta, No. 71.
Nanstas, Radrusia, No. 72 No. 75 Rand. No. 76 den samme med Stroeger i Vinklerne. No. 77 Nano og No. 78 den samme men med forffiellige
Stempler (2).
(1 ) Disse Efterretninger ffyldeö de brave og kyndige Agtpaagivere H r. Justihraad
C a r s e ogHr. Hospitale Forstander Willadsen i Nanders, hvilken sidste udi Ztaret 1789 var Forvalter ved Stovringgaard, og selv som Aje Vidne har seet
Hsters Banken og Stenene.
(2) lariZel». loin . HI.
Z72:
lom . II p. 27. 1om .IV
1^- 558, 8axo Oram. 14 LoZ
442 L 44z. Lnoire Llurlelen lo m III.
x. 83- Xnz ililiAL 624). 47. Uvitlkeläs Xrön. lom . 1 x. 91 Montan. I_.ibr. V.
x. 19g. iVleuisills I.ibr. IV.
65. Lukms Oanm. Hill. lom . IV. x. 176

689-

Den Kongelige M ynt Säm ling om Svend Estrithsrns Mynter.
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§

O m Oprindelserr til N a v n e t .
?8ed det Sted hvor Randers fsrst er blevet anlagt, har der, for faa vidt
efter saa mange Aarhundrede, endnu kan skionnes af Beliggenheden og
Jordsmonetö Beskaffenhed, vcrret en Rende ellcr Vandfald ud til Fjorden
sorn kom fra en Jndsoe eller Bassin Der laae ovenfor, og gik til Neder-Hornbech, ellcr muelig längere op henimod Frisenvold Hovedgaards Ejendomme.
Eng Grundcne synes endnu yaa disseSteder at liggelavere, endtcengere nedpaadetJordstrog, hvor sonderBroer ere stagne ovcr Aaen. I denne
Jndsoe har den fra Rye igiennem Silcheborg Seen stydende Gudenö Aae
havt sit Udlob. ReseniuS i Hans skrevne Atlas synes endog at grve denne
Gisning Medhold, naar Han siger, at Randers har lagt, som paa en Halv-Ae vcd Gudenö Aaen, hvis Navn Han ligeledeö udleder fra de gamte Gother, som skulle have boet baade der, og andre Steder i Landet. Lyscander i Forralen til sin Kronike, angiver og, at Fjorden lob dybere ind i Lan
det oven for Randers, og op henimod Silcheborg. men hvilket dog nok altene vil blive at forstaae om den Jndsoe eller Vandmasse, som famledes oven
for Randers, og hvorfra der igien lob en Aae, som faldt udi Mundingen
af Fiorden. H vis dette saaledes har forholdt sig, hvilket StedetS og omgrcrndsende EgnsBeliggenhed endnu den Dag i Dag er, synes at bestyrke,
saa bliver ByenS forste Benoevnelse let at forklare. Det gamle NordiskeOrd
I^anch in Aeniriv ^.anäar, betyder exroeinitareni rei eller rnarzinern (z).
Den yderste Jord strimmel ved Mttndingen af Fiorden künde altsaa efter
de GamlesTalebrug kaldes R s n d , R o n d e n , hvorfra Navnet Randaros,
som siden i Tidens Lcrngde er blevet udtalt og skrevet Randers, meget narurlig kan hidledes, ligesom Aros nu AarhuuS har faaet Navn af Aaens
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Munding, og Nidaros eller Trondhiem i Norge, af Aaen Nid og dens Os
eller Munding. Den tcrrde Kammerherre S u h m , haver udi Hans Noter
til Kong Waldemar I I og Kong Christopher den I Jordbog, hidledet N av
net Randers afOlrium Os, en Fiord, Munding, og Rand, Rende, torrenghvilket da siger saa meget, som R e n de ns Os eller Munding. Vel mueligt, at denne etymologie kan vcrre rigtig, og have givet den forste Anledning til Navnet, men uden at krcrnke den Hojagtelse, som skyldes denne
Grundlerde og for Danmarks Historie hsist fortiente Mand, synes etymo
logien af en Ren de og Os, at vcrre noget tvungen, thi de Gamle kaldte
ikke en Rende tillige Rand, men der Heed R e n n a in Oenir. Re n nu .
Derefter skulle Byen have havt Navn af R e n n u -O s , hvilket dog aldrig
forekommer, enten i de Nordijlke O ld -Säger, etter Historier: dertil er og
Rond, R a n d a r gandffe forffielligt Ord fra R e n na, Renn u.
P o n t o p p id a n i Hans Danske Atlas synes ikke engang at have
vcrret eenig med sig selv, om NavnetS Oprindelse. Forst vil Han, formodentlig efter Reseniuö i Hans skrevne Atlas hidlede det fra en Randulph,
som paa dette Sted skulle have bygget et S lo t kaldet Randelsborg, men
dette er en Gisning, som er blottet for celdre historijlke Beviscr, og der for
ej Heller kan blive troevcrrdrg. Over alt findeö ikke det mindste Spor, at nogen
Mand, af der Navn enten haver bygget saadan S lo t eller Borg i eller ved Randers, eller vceret der.
Reseniuö feiler ellers i adskillige Dele, i HenseendetildenneBye.
W o l f s encorriion Oanise angiver den samme Oprindelse til Navnet, men
denne sidste Forfatter er forresten afliden Vcegt betreffendeRanders, og i Hans
körte Besßrivelse derover forekomme endog endeel Urigtigheder. Videre anforer P o n t o p p id a n , at Byens Navn kunne voere deriveret af et flagS
Ränder, hvorudi de forste Beboere ophcengte deres Lax og anden Fisk, for
at torres. Den samme etymologie til Navnet, sindes anfsrt i den saakaldte
Randers Marsch, som er udgiven i Aaret 1769: men denne sidste Deriva

tion synes, for-saa vidt Grund Order Ränder anbelanger, atvare endog
langt urimcligere end den ferste.
Endelig lader det til al Forfatteren af atter bencrvnte Dansike Atlas
mest h«lder til Derivationen af Rende, som forhcn er omtalt (4).
(z) S«e I . C. Adclunz Wocrterbuch der Hochdeutschen Mundart undrr Ordct
Oei I^an6.
(4)

lo in . VH.
569. notL 151. Suh m s nye Sam linger i B in d 2
Hcefte. x. 6z. Relenii
^Vlsnulci'. in I^anärulü O elcrixiione, kontoxxicl. Danses ^.tl. ^oin IV. x. ZZ9. ^oIH8 Lncoin. Oan. x. 6§ L 8e^v.

§

On r N a n d e r ö f o r r i g e S t o r r e l s e og G a d e r .
>^)vad Omfang Byen haver havt, ferend den blev styltet neben'under
Flindtbierg, derom haves ingen Eflerretning, men formodentlig har den
ikkun bestaaet af faa Bygninger; thi rimelig have nogle Fistker-Hytter rilli
ge staaet neden for, t«t ved den da Fij^erige Fiords Munding. Ferselen
dcrfra, til Seen var ulige beqvemmere end fra Flindtbierg ovcn for, og det
har givet stere, deels Fremmede, og deels nogle af de forste Beboere Anledning til, Tiid efter andcn, at opfere Hufe faa ncrr ved Fiorden, sommueligt, og derved er Flindtbierg alt mere og mere blevet blöktet for Beboere
eg Bygninger.

De fornemste og «ldste Gader, son» ere bekiendte i Randers, vare,
Mikkelgade eller Mykelgat«, som begyndte omtrunt ved No. z og 6zz paa
störe Gade og gik til No.
og 6 r - i den sendre Ende af Torve Gaden.
Den ncevneö i et Dokument af i z i 2 , som enskreven Seddel, der forvares i
Geheime-Archivet i Kiobenhavn, videre udviiser: ligeledes forekommer dens
Navn udi et Diplom af i Z20. Brodregade var paa det samme Sted, hvor
den nu er; den havde sit Navn af det bekiendte Graaebrodre Munke-Kloster, som iaae paa den ostre Side i den nordre Ende af Gaden. Trangstradet forekommer i Dokument, af 1465 under Navn af Travnstrathe,
og i nok et af 1491 kaldes den Gade Traffvenstreede. DitmerjVen n«vnesi
et Dokument af 1471.
Hovmeden stkstt Navn i Dronning Dorothe« Tiid deraf, at da
hun felv restderede paa Slottet, den Tiid hun opholdt fig her i Byen,
var en Deel af Dronningens Suite, indlogcret i dette Qvarteer.
S t . MortenSgade n«vnes i Documenter af 159; og 1688 og haver
indbefattet det meste af Vestergade. Ester Forpligtelse af Prior og Con
vent Brsdre i Helligaands-Huus af 1522 er HelligaandS-Gyden, som nu
kaldes Skolestradet, blevet anlagt. Loyborg Gyden, som nu kaldes Ski«
denstreedet, forekommer under Navn af Loybroff og Logbroff, i Kong Chri
stian I I I gave Brev paa Iordstkyld af endeel Steder til S t . MortenS Kirke
Dateret Dronningborg S lo t , Mandagen nast ester S t . Valentini D ag
eller den 14 Febr. 1552.
I Skisder af 1468, 150; og 1506 forekommer Herstrcrdet, hvilken Gade, for saa vidt der kan stutteS, af den Besßrivelse, som disse Docu
menter give derom, haver gaaet fra Gade Kilde, eller den sondre Ende af
Torvegaden lige til gammel Norre Port eller Gravene ved No. Z2 og 604.
Hvor Rabanö Gyde, som n«vnes i et Dokument af 1425, har lagt,
vides nu ikke. Nogle andre smaae Strcrder og smale Gyder, have ikke havt
C

nogct besternt Navn, men ved forefqldende Leiligheder have de faaet Bcn«vnelse af de Ejeres Hufe, hvorved de laae.
Den ovrige Deel af Byen inden for Gravene bestod af Kirker,
Kirkegaarde, Klostere, Hanger, Toftjorder, vg den gamle Provstegaard
Hvor Hospitalet nu er: folgelig har Randers ligesom Arent Berntsen be»nirrker i de «ldre Tider, ej v«ret af stört Begreb (i).
( i ) l.su§eb. Vorn. VI. x. 420, Hokrn. 8 an»1. akVunä, Vom. r i x - 544^565.

§ 4.

Randers Privilegicr.
9 ^esenius i Hans sikrevne Atlas opregner endeel af Byens Privilegier,
men et af de forste og «eldste er dog vist nok det som Kong E ric h M en ve d
udgav i Wiborg i Aaret 1502. Derved finge Jndvaanerne Told-Friehed af
de Varer, som de folgte i Riget, uden allene paa Sfanor Marked. Skanor
Kiobst«d, som läge i Skaane, var i «ldre Tider, efter Lys canders Beretning, bekiendt for dets fordcelagtige Handel og sardeles gode Fistkerier, og
haver vistv«ret iFlor i dette Seeulo. D el ncrpncS ellerS in libro Oaüvo V.unäensi for det Aar 1587. Denne samme Longe har ligcledcs til Viborg i
Aaret i z n alter forundet Randers sin egen Ret til at grandstke og kiende i
alle de Säger i Byen, der angik Drab, Afhug, Saar, Ran, VoldogBygningcrs voldsomme Nedbrydelse m. m. Kong Christophcr den forriges Broder har til Ringsted i Aaret iZ 2 i deels stadf«stet, deels udvidct disfe P r i
vilegier derhen, at Byen i alle Säger skulle have sin egen Ret. Kong

Waldemar I I I ellerAtterdag haver udi Aaret i z 56 til RanderS stadfastetdisse
Privilcgier; og ligeledes efter Ham, Hans Dakter, Dronning, M a r g r e t «
ved et i Ränder udi Aaret IZ91 udgivet BekraftelseS Brev. Alle bisse
Benaadninger, haver Kong Erich af Pomercn i Aaret 1456 alter confirmerct til Kallundborg. Siden ere de igien stadfcrftede af Kong Christopher af
Bajcrn, til AarhuuS udi Aaret 1441 (a). I diffe adesidstbenavntcKongerS
StadfastelseS Breve, ssndes de aldre forhen vmtalte Privilegrer at vare
indrykkede. Efter Resenn Vidnesbyrd haver Kong Christopher af Bajcrn
for »den ovenpaaberaabte StadfastelseS Brev, rillige givet andre Beuaadnings Breve, som angives at vare af 144z og 144;. Det ferste af disse
maae nu, hvie det nogensinde haver vcrret til, v«re forkommet, da der af
hverken ssndes Afstkrivt i detKiobenhavnske Geheime - eller Randcrs RaadHuus-Arästver, men derimod gicmmeS paa det fidste Sted et Pergaments
Brev af 1445, der vist nok er det samme, som denne Forfatter beneevner
under det Aar (b). Derved blev Randerö Borgere tilladt, at have frie og ubehindret Fart til at seile op oq ned ad Fiorden efter de der isattePale. Kong
Christians har udi Aaret 1457 forundet Jndvaanerne etBcvilgningsBrev
so); At rügen i Fiorden maatte kiobflaae, forcnd de kom op til Ränder«
Broer, under Skib og Godses Confistation. Originalen som er skrevet
paa Pergament, finde» i Randers RaadhuuS Archiv. HviS denne Konge,
som Resenius dog v il, havde udgivet nok et Benaadnings Brev til Byen
af i 4 ; 8 , saa maae det, «den ald Tvivl nu vare forkommet, thi i Archiveter det ikke. Kong Hans, som kom til Regieringen i Aaret 1487, haver stadfttstek Byens Privilegier 148z sei) som sees af den paa Pergament derom
ndgiven Cvnfirmation, der findes i Raadhuus Archivet. Videre haver denne
Konge i Aaret 1492 (e) forunt Borgern« Ret til at drive Kiebmandfkab
og Handel, saavel i Kiobstederne som paa Landet overalt i Jylland. Rese
nius anfsrer denne Konge« Benaadings Brev for Ränder« til Aar 1494
og 1 ;o ;, som dog «den Tvivl maae vare en Feiltagelse, ha jkke nogen Breve
C 2
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af de Aär findes at indeholde, enten Privilegier eller Stadfcestelse paa
de til Byen forhen udgivne. Men derimod haves et saadant Brev paa Per
gament af 1495 s/) dateret Caloe S lo t, Torsdagen n«st efter Sondagen
judica, som er den ;te Sondag i Faste, hvorved det blev forbndet Udenbyes M«nd, at kiobe eller stelze paa 2 Mile n«r omkring Randers. Den
Befaling, som Köngen udgav til Horsens S t . Catrine Dag eller den 2; No
vember iAaret 1505, om ede GaardeS Opbyggelse i Byen, kan i egentlig
Forstand ej henfores til nogen Benaadning. Kong Christian I I har confirmeret Byens P rivilegs den 24 Iu n ii 1514 (§) og Kong Friderich I i Aaret 1527.
Dagen Video ej, da Confirmations-Brevet ikke findeö i
RaadhuuS-Archivet.
Kong Christian I I I Confirmation er af 1540. (k)
Resenius angiver, at dette sidste Vrev er ndgivet 1537, som dog er urigtigt,
thi det originale PergamentS-Document, som forvares i RaadhuuS-Archivet,
er dateret Onsdagen ncrstefter S t . Luc« Evangelist« D a g , etter den 18 Ok
tober 154a; det ander aaben PergamentS-Brev, som denne Konge har udgivet, og hvorom sidstben«vnte Forfatter vgsaa taler, er af 1552. (r) Derudi indeholdeö nogle Lovbud, som bleve fastsatte til Efterlevelse ved forefaldende Stifter og Deeling mellem Arvinger. Kong Friderich I I har lin
der 28 Maj i;6 6 sL) confirmeret Randers Privilegier, hvilket ligeledes er
skeet af Kong Christian IV nnder 28 Ju lii 1598 s l); af Kong Friderichslll
den zo November 1648 sm) og Kong Christian V af 12 Oktober 1670 sn).
Disse her ovenbencrvnte ConfirmationS-Breve, ere alle skrevne paa Perga
ment.
Kong Friderich IV Confirmation findes ikke j Stadens Archiv,
og detfor kan det ej angives, enten af hvad Aar den er, eller om den ligesom Hüne foregaaende, haver v«ret paa Pergament. De andre, Byen siden
forundte Kongelige Confirmationer ere skrevne paa Papiir. Deraf haves
Kong Christian V I Confirmation af io September i? Z 4 so). Kong F ri
derich V af i8 Januarii 1747 s/,) og voreö nu Allernaadigste regierende
Konges, Kong Christian V II Confirmation af 14 Ju lii 1766 s</). Foruden
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disseheroptegnedesierdeleSPrivilegier, haverKong Friderich IV vedBevitgningaf i6 Ju lii 1718 s^forundet Byen Landsrings-Ret, saaledes at denö
Raadstue-RetS Domme, naar de paaankes, nu indstevnes til Hojeste-Ret.

(s) Kong Erich Pomerank Confirmation med de indrykkede aldre Privilegier ere af folgende Jndhold.
W i Erich merh Gudss Nadhce Danmarks Sverrighes Norghes
Vendis oe GoteS Könning oc Hertug i Pomern, gsre viterlicht meth
thette vort opne Breff, at nokre aff vore elscelighe Borghere L Randruö vare her nu i Dagh fore osö nervcerende hetherlighe Fcethre med
Gudh oc Velborne men oss elschelighe vort Radh oc Mcen B i 
scop J e n s aff Roschilde, Biscop J e n s aff Oflo, Greue H a n s
aff Eversteen, Hr. E r i c K ru m d ik e oc Hr. A n d e rs N ie ls s o n
Riddere, oc hafdhe meth sich nokre aff vore erlighe ForfcrthresKonninges i Danmark fire Privilegie Breff oc bessnderlighe thet Fempte, vor
kcere nadughe Frues Drotning M a rg re te S Breff, hueß S ie ll Gudh
haffuä, nu nytegest for oß her i Riken styrdhe oc radde, oc the forscresfne fem Privilegie Breff ludhede Ordh fran Ordh, som her effter folgher.
L ric u s O e i Zratia O ano ru ni Lctavoruni^ue H e x , ornnibus Are
sens scrix lu in cernentibus, salutern in Oornino sem xiternain.
Kioveritis nos exllibitores. ^resentiurn O ilectos nobis ViUanos no-^
srros in I^andrus, xro solucione tbelonii nobis debita, i^vocun^ue
ipsos in lra reßnurn nostrurn curn rnercernonüs suis venire contdAerlr, x re le r nundinas noslras 8c1ianör) donec aliaruni villarurn
lorensiurn ^e§ni nostri xrivile ^ ia suxer liujusniodi libertaübus
edira reuocare duxerinius, Quitos diniirrirnus x e r presentes ei ^)6nirus absolutes. krolnbentes districte^ ne xlus ( 1) i^sos aut i^sor'uni ali^uern contra tenorem xresentiuni audeat inolestare, xrou t
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re^'iain vitare volnerir uleionein. O atuni ^Vi^6rAi8 ^nn o Oornin!
^1( ^ 0 8ecundo, c^uinra 5eria proxinia po3t O oininicain ()vinc^va^e6liiiL in pre8enLia no3rra ^68te O oinino l^anuro Oan^erario n.08No
I^ricu8 D e l Araüa Oanorurn Lleavoruinciue Il.ex ornnil)U8 preseri8 8criprurn cernenridu8 8alurern in Oornino 8ernpirernain. ^ n ricpia deerevir ^ucrorira8, ur ea <^ue aAuntnr 8oleinpnirer) ne euin
1ap8u ieinpori8 8iinul ladanLur, 8criprure resriinonio perlrennenlu r. In d e e8r r^uod eon8tare voluinu3 uniuer8i8 pre8enril)U8 L 5u1ui i8, ^uod no8 artendenie8 ol)8eriuia L 8eruicia dilectorurn nol)i8
V illan oru rn de Il.andru8, nodi8 L N08tri8 ^.nieee88oridu8 8epiu8,
e xliid ita L kidelirer inipen8a, voluinu8 ur ip8i oinnil)ü8 liderratidn8 innnunitaridu8 L juril)U8 poti88irne gaudeanr, 8ecunduin yuod
reinporidu8 ^ a ld e n ra ri Il.eßi8 ineliu8 Zaudere 8oledanr, Lc uti 1ideriu8 con8ueuerunr, videlicer c^uod inkra rerniino8 Villse eorundern id 68r ^Vil)ol8 pari ( 2) diliZenrer coearur de lro in icidio , de
16810N6 euin cutello rru8ili kacra, de rnutilacione rnernlrrorurn,
de iniu8ta 8poliacione- de violenria cuicunuiue perlene 1n8erenda - de violenta dornorurn Lraerione. 8uper c^nidus L alÜ8 cereriZ
1iuju8rnodi oinnidu8 ip8i8 pori88irnuni indulZernu8 lidertatern,
l i a ^uod pro ornni violendia per yuerncunyue exrraneurn kacta inLra civirareni eiu8dern v ille , pro c^ua okkenden8 per veredico8 leZalire r conuieru8 kuerir, vel eciarn 86 reuin in placito reeoZnoueriteidein V ille in ^uadraZinta inarelii8 O enariorurn delrer 8ati8lieri,
sieur nol)i8 ulrra id ^uod a 1eZidu8 e8t 8raruturn.
Vo1ente8 eciarn ^uod oelo V eredici 8ecundurn anric^uarn eiu8dern V ille con8uetudinern lialreandur, ne liN ere in^ui8irioni8 8uper Lacro dictorurn Veredieorurn dari 8eu proeurari delrend 8inrp licite r L re8idenridn8 exrra eandein V illa m , ni8i Villanorurn ibi-

2)
6ein cuni ipsis super ipsoruin Vere6Icorurn jurärnento teStiinoniurn liabeatur. Vnäe per Aratiarn nostrani äistrictäus in b ib e n iu s,
ne ^uis ^clvocatoruin nostrorunr, eorunäern Olkicialiurn, §eu
yuisyuarn a liu s, euiuscun^ue sit conäitionis, ipsos Villanos con
tra presentes gratias sibi a nobis inäultas irupecliat in ali^uo vel
rnolestare presu niat, prout incliAnationein nostrani L ulcionern
regiarn cluxerit euitanäam . In cuius rei testiinoniurn 8iAillurn
nostruni presentibus äuxirnus appenclenclurn. Oatunr ^ViberZls
^nn o O ornini U l d L uncleciino leria secunäa proxirna post O orninicain rneclie ^uaäraAesitne in presentia nostra.
(übristopborus O ei gratis O anorunr 8clavorurn^ue H e x , ornnibus presens scrip tu in cernentibus salutern in Oornino seinpiternani. Xoturn laciniu s u niuersis, r^uoä no8 O ilectos nobis V illa 
nos in l^anärus vnacurn bonis suis o n in ib u sLIa n n lia sib iattin e n te ,
sub nostra pace L protectione suscipirnus specialiter llelenäenäos,
priuileAia oinnia jura ac libertates, ^ue L ^uas ipsi V illa n i liberins a proAenitoribus nostris liabuisse äin oscun tu r, tenore presentiurn conlirrnantes, banc eis superaääenäo Aratiain specialein ,
<^uoä aä i^uascunl^ue partes reZni nostri D acie ipsos Villanos äeclinare conti^erit, p reterin nunclinas Lcbanör, L in c o n Iin ib u s 8 c b a nor ternpore n un äinaru in l^uo salsotura ibiäern ab ornnibus exerce tu r, ab ornni solutione tb elo nii lib e ri sint pariter L exernpti.
Vnäe per ^ratiain nostrain rlistrictius prolnb einu s, ne yuis ^.clvocatorurn n ostroruin, vel eorunäern Okkicialiurn, seu etiarn (^uisHuain aliu8 cuiu8conc^ue conclitionis aut Status existat, ipsos aut
ali^uern äe eorurn larnilia in bonis aut personis contra tenorern
presentiurn iinpeäiat alic^uatinus aut rnolestat 7 prout inäi^nationern nostranr L vltionern reAiarn äuxerit euilanclarn. Inbibentes
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iusuxer äistricte, ue c^uis xre ä icto ru rn villauoruru alicur extra ix sarn ruorauti villa rn , suxer ali^ua causa iu clicta villa suscitata
tuitiouern suarn cotnrnittere, aut aliyuis alieuus al» eis coutra ix 
sos aut ixso ru iu alit^ueru suxer causis xreruissis aä alicuius iustautias cuiusciuaui tuicioneru recixere xresuruaut, äuru ruoäo iu lra
ixsanr villarn lesus aliyuis juris couse^ui xoterit coruxlerneutunr,
aliot^uiu a^at vd i obtiuere valeat, ^uoä est juris. Iu cuius rei
testiiuouiurn 8iAi11uiu uostruiu äuxiruus 2xxeuä.euäuiu. Datum.
I^iuAstaälüs ^ u u o D o ru iu i
vicesiruo xriruo in crastiuo iu ueutiorus saucte crucis iu xreseutia uostra.

ke/ro^.
^ a lä e ru a ru s D e l Aratia D auoruru 8c1rIavorunAue k e x , ornuiI)us xreseus scrixturu cerueutibus, saluteru iu D o iu iu o seruxiternarn. i^oturu laciruus uuiversis xreseutidus L lu tu ris , <iuoä uos
exlriditores xreseutiuru dilectos uolris viUauos uostros ^.auärusieuses, exi^eutilrus servicüs ixsoruru liäelrlrus uolris lactis, xer ixsos
L iu xosteruru la cie u ä is, xroseyu i voleutes Aratia sxeciali L lau e
re , oruuia x riu ile gia L jura Iio u a, lidertates L cousuetucliues lic itas L kouestas, i^ue L c^uas a uostris xroAeuitoridus Iralrtüsse äiuoscuntur, teuore xreseutiuru coulirrnaruus, sud xeua vltiouis uostrs
re zie lirru ite r iulribeutes, ue ^uis ^.ävocateruru uestroruru eoruuäeru oM cialiuru, seu ^uis^uaru alius cuiuscuu^ue ceuäitiouis
aut Status existat, xreäictes villauos uostros, vel ixsoruru ali^ueru
coutra Iruiusrnoäi liirertatis Aratiaru silri xe r uos iuäultarn xresuruat ali^ualiter ruolestäre. D a tu m R.auäru8 ^ n u e D oruiui iV Id O
«luiu^usAesiruo sexte, ^uarta leria xroxirua xost äieru beati Valeutiu i ^ la r tir is , uostro sud secreto xreseutidus sxxeuso - iu testis
m vuiuru xreruissvruru, L cautelaru Liruüoreru.
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X 05 lVIar^areta O ei Aiatia KorveZie 8vec1e H e ^ in a, vera loseres
L prince^8 re^ni O acis^ rnanc1anin8 ornnibiW ^rlvocati8 no8tri8 L
oHiciaIiI)U8, necnona1Ü 8) cuiu8cun^u6 5tatn8 vel conc1it1oni8 lu e rin t, ne ä ile ^08 n ^ i8 ViIlaNo8^ no8tro8 in Kanäru8 vel eornrn
^u6niiidet contra 1ibertate8 iinniunita1e8 L ^ riu ile N a ixrsis a xatre
no8tro l»0N6 rnernoile inciu1tL8 pre8ninat c^noniol1o1ibetino1e8tare^
äonec nodi8 n ieliu s vacäneriv üictas lidertates nnrnnnitare8 L
p rn ile Z Ia in s^icers 8eu xersLrü ta ri, vel xves^ntes stuxiniu8 renocanäa8, c^ni vero in con trariu ni lectzrir incliKnarionein no8train 86
nouerlt incursururn L re^iarn vltionetn. I n hniu8 rei t68tinioninrn
8ecreturn N08truni xre8entidUs äuxiniu8 ax^encienänin. O atnni
IVanäru8 ^ n n o O o n n n i HVl(^06 NON3A68ÜN0 xrirn o , 1x 80 8adato
Proxinio ^>08d Ie8tuin ^ntecö8t6§. :
'

Tba for Troscap oc Threniste Scu ld, som forescreffne vore Borghere
aff Randruß Oh elschelighe, oß her til giort haffue, oc crn oß oc Riken
her effrer at jeffnlighe met Troscap gere oc beuise senke, svo lenze V i
leffue (oe sidhen vor Facher Brothers S e n , Hertugh B u g is s c la f f
aff Pomern, om V ii eke echte S e n effter oß selffue leuende lade) oc
Bore (og Hans Arvinge oc) (3) Efterkommere stadfeste vi forscreffne
Priuilegie Breff oc forkyndhe V i alle vore Fogede oc Embißrnen oc
alle andre, hvo che helft «re, forscreffne vore Borghere aff Randrus,
eller noker there amot forscreffne Priuilegie oe Frihet i noghre Made at
hindre eller vmaghe til thes Gud vil at vi fa bathre Stund til, the
forscreffne Früher oc Priuilegie at schade oe ouer at veghe, eller oc til
thes vi kalte chette Breffigen, oc her göre ingen amot fua frampt som
Han vil fly vor Konninglich Heffnd oc Vredhe.
.
T it mere Viterttchet her om haffue V i ladit vort Secret Jncigte i
vor eghin Nervarilse hengjs for rhette Breff. Damm Calunveborgh
D
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^nno Domini iVlLD XXX sexto- ixso äie beate 8colLSLi^6
H ß n iis .
Dornmus xer re xr^stzUt: ^-wo. O. 8- (4)
l^aur. Lr-^nä OLnceU.

Kong Christopheri. Privilsgia lyde saaledes:.
V i C ffrist0 f,fe r mit Gudss Nadhe Danmarchs Vendis og Gaihes Koning. Palah Greue paa Reyu vg Hertug i Bejcrrn. Gore
viderlicht alle M «n, som er «re oc komme Mle> at vore «lschelighe
Burghmestere P e r M ic h e lfo o , oc noghere aff vor« Burghere i
Randers, vore her ftre oß i Dagh oc beder odmyvglighe, at vivilde
nadhelighe stadhfeste oc vnne them the Priuilegia Friihet oc Nadhe,
som the oc theris Mitburghere i forskreffne vor Kopst«dh Randers till
soren hasst haue aff vore forfarne Konninze i Dsnmarck, hvilke Priuilegie lüde Ordh fran Ord som Her effter screfuit staar.
Lrlcus äv! Aratis Oanorrmi Lclavoruuagve k,sx Lc. Er< OrdlydtNde
med de forhen anfortr 5 Stykker latinffe Privilegier.
Tha fore Troffap oc Tieniste, som forskreffne vore «lschelighe,
Burghere aff Rändrus Oß her till giort haue, oc «n oß oc vore Efterkommere Koninge i Danmarrk oc Righet her «ffter krolighe göre oc
beuise skrile, stadfeste vi forskriffne Privilegs Friihet oc Nadhe mit
thette vort opne Breff, oc vnne oc giue V i them aff vor ssnderlighc
Gunst oc Godvilghe «Hesse «ffterscreffne Article. Forst at «ngen skall
eller maa ridhe eller gange Dagh eller Nat.fvrscreffne vor Kopst«dh
Randers met fpa-nthe Armborst, Dorghes thet nogher at göre, oefanger ther Skadhe ouer, Han skall beholde Skadhen vbetter, ilem forbiuthc V i noghen Man i forscriffne vor Kopst«dh Randers at göre
Sambindelse modt forscreffne Burghmestere oc Rad.- Dorghes thet
nogher at göre, han.skall.haue forbrudhit syn.Ho«ot,L«d. Item/Velc
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V i at «nge Gülde eller Kömpani simle v«re eller begynnes i forscrissne
Randers vdhenvore forscrissne Burghmestere oc Iladh giuetherVilghe
oc Samthycke till. . Jlem vnne öc giue B i forscreffne vore Bnhrgmestere oc Radhw«n i Randers füll macht at satte oc regere alle M mbedhe «ffter Sk«llichet, oc som the vele antsvare Bodhe fore Gudh oe
oß. Item vnne V i forscnffne vore Borghcre i Randers, at haue oc
nyde Bes«tning (5) i therris Kopstadh fore r«t viderligh Giccld. Oc
dorghes nogher at fare vuerhorighe vdh aff therris Bestrtning, Tha
stkule the haue Macht at forfolghe honum paa therris Bything
fore Bold.
>
Thij forbiuthe V i alle ehvo che helft «re oc scrrdeles vore Foghede
oc 2Embehm«n forscreffne vore Burghmestere Radhmam oc Menighet
i Randers eller noghen af them, modh thenne vor Gunst oc Nadhe i
noghen Made at hindre eller hiirdxe lade, modhe, teffue eller vforr«tte under vor Konunglighe H«ffnd og Vredhe. Osrum ^rusis I)orninicL iukra Octauss Lorxoris O iristi, nostro sud secrsto prsssntidus sxxenso anuo Ooinüii lVlillesüno L.O . HULärsZesimoxriino.
(d) Kong Christopher Bevilgnings Brev af 1445, er af folgendeIndholS:
V ii Christoffer meth Guds Nadhe DanmarkeS, Sverrigeö, Norgis, V«ndis oc Gothes Koningh, Palanß Greue pa R in oc Hertugh
i Beiern. Gore vjderlicht alle men som erarreockommesculle, ath vore
«lschelige Bürgere aff Randers haue k«rt oc berat fore oß, atcheris
Fiürdh var them forbygd fore, tha fkickede V ii ther till noghen vore
elschetige Raadh oc gode men fom thet scuke ransage oe vtsticke svo ath
vore Bürgere matte Haue friit Rvmm ath segle in oc vth. N u haue
sorne vort Radh oc gode Men berat for oß, at the thet oc svo haue ran
saget oe vtsticket Divpet Met Pale, huilket D ivp vi stadfeste oc vnne
forscreffne vore Borger« Meth thette vort ebne Breff ath nyde ocSrvge
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ohindret i alle Mader sdm forne vort Radh oc gode Men thet nv vdp»
led haue. Oc forbiude V i alle hvo the helft «re, eller v«re kunne for
vore Bürgere her vdi nogeth Hindek at göre eller nogen Bygtting ath
bygge Ptermere «n ferne P«le vtuife eller oc oven i Fiorden, svo ach
vore Bürgere haue ej frii Pramgang vp oc neden. Dyrkes oc nogcr
Her imot at göre, tha vele V i reelle ther over som bor at ratttiö over
them vort Budh ej holde vele, «r og noghen som mene at haue noget
Reet Tiltall her emoth, the komme for dß selfue, tha vele V ii met
vort Radh höre then Sagh til reme, oc göre ther vdi som oß bsr at
gsre. Oaturrr Castro nostro bslknensi, ssbbsto xroximo xost kestum nstiuitstis beste Claris VirZinis, reostro sub secreto. ^ruio
Domini lVlLO Xl, l^ninto.
Del Kongelige Segl i rsdt Vox hirnger underi en Pergamentets Rem.
Skioldek er deckt i fixe Feld«, i det forste staae z'Lover; i dct endet cir
opstaaende krönet Love »den Htllcbard; i det tredie det Bajerfte Rüde
Vaabcn; oz i det fierde en Drage. .

(c) Kong Christian I Bevilgnings-Brev lyder saaledes:
V ii Christiern meth Gudz Nade Danmarks Sveriges, Norgis
Vendis oc Gothes Koning, Greffue i Oldenkorg oc Delmenhorst.
Gore alle Vitherligt, at fore oß eer beret, at ther kopflaes^ oc gores
vlaglige Haffner udi Randers Fiordh, vor Kopstadh Randers till stoor
Forfang orSkadhe; Hvklkot vi eogeluü!de;tilst«de vele. Thi forbyvrhe V ii alle rhvo che helft ere eller v«re kvunde, at kobe eller felie eller
vlaglige haffner at göre i forne Randers Fiordh, m«n hvo thend soghende vordt fore KopmanMab skyld,. cha vele V ii at the skule infare
for« Randers Fiordh in fore Broen og driffue theris Kepmanßskah ther
fore Broen som gaöiel Sedvane S«rrt haffver, snö fpempt the ^j vele
imyste hves cho Haff« mnh.acfare. DyvrffiEvrooghen her.emodh

at göre tha Byvlhe V i ether, befale oc fuldmacht giffve vore Borgemestere oc Raadh i ferne Randers them at hindre oc infere til Byen i
Retten. Osturll in csstro nostro Iiolmensi, Lc-ria tercis xrvxiina
xosl kestum deati Lsn u ti rezis L rnartiris, uostro, sud secreto
xresentibus sxxenso.
Oonürü
guui^usAosImo sextüno.
'
. ^

Det Kongelig« Segl af rsd Vox, men som dog er beffadigrt, Hanger under
. i en Pergaments.Nem.

(c/) Kong Hanfes Confikmalion af Byenö Privilegier lyder saaledes:
V ii Hans mcd Guds Nade Danmarks, Norges, Vcndes og Gothes
Koning, vdvald Koning til SvcrigeS Riige, Hertng i Sleßuig, oc
Hertug i Holsten, Stormarn oc Ditmarschen, Greffue»Oldenborgh
og Delmenhorst.
Gore alle vitherligt, at V ii aff Vor sonderlige
Gvnst oc Nathe haffue taget oc vundfanget, oc med thette vort ebne
Breff, thage oc vuntfange vore elstkelige Borgemestere Radmen Borgere oc Menighed vdi vor Kopstedt Randers oc alt kheris Goh rorende
oc vrorende, Hivn or Thienere, udi vor Konunglige Frird, Hcgn,
oc Bestkerming, besunderlige at forsvare oc fordegtinge kill rette. Oc
stadsorste V i them alle theres Privilegia Frihethe oc Nader, som vor
kcrre Herre Father Koning Christiern oc andere fremfarne Konninge i
Danmark them vnd oc giffuet haffue, svo at the them nyde bruge oc
beholde skulle i alle Made oc alle Article, som the ohne Breff them ther
upa giffne ythermer vtuise oc inneholde. Og stadfeste V ii them thcn
Frihed, Toldfrii at v«re, svo at the thet nyde stkulle svo well vdi Limstorden som andenstedz vdi von Rige Danmark. Og vnne V ii them
at the- mve kobe og selghe pa alle J a r Market i Jvdland, sva som vore
^ Borger« aff Viborg og andre vore Kebstedher göre. Og beholde V ii
hoß oß then Macht ferne. Privilegia ak forvandle effther thet som oß ra
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t«ckes og gores effther Rigens Raadz Raad. Thi forbMe V ii alle
vore Foghete og Embitzmen, og alle andre ehvo the helft «re eller v«re
kvune forne. Borgemeftere Radmen og Menighed vdi form» Randers
eller nogen theres vpa Persone Goh Hion eller Thienere her imod at
hindre eller hindre lade, mode, vmage, plaße, deele, eller i nogen
Made vforr«tte vnder vor Koninglige Heffnd og Vrethe. Datum in
Castro nostro Daklnensi, sexta teria guatuor. . . . insLa oct. xentliecostes, nostro sud secreto xresentibus axxenso. ^nnn Do
m ini iVliilesirno ^usärinASNtesimo OctuaAssimo tsrcio.
D c t Kongclige S e g l, som har hangt i en Pergam ents-Rem, er borte.

fs) Kong Hanfes Bevilgnings-Brev vin Kiobmandstab og Handel, er
af folgende Jnvhotd:
V ii Hans met Gudz Naade Danmarkes, Norges, VendesogGokcs Koning, vduald til Sverige, Herlug i Sleßvig og Holhsten, Stormarn og Ditmarhken, Greffue i Oldenborg og Delmenhorst. Gore
alle vithcrligt, at vore Vndersate, Borgemeftere, Radmen og Kobsicdemen her i Iudland vare nu her i Randers fore oß og vort eljkeligc
Rigens Rad her nu tilstede vare, om Tvedracht them imellem var om
Kobmanhftkab. Tha efter vort elMlige Rigens Radz Rad, vntte vii
og rillode og met thette vort obne Breff vnne og tillade at hvor vore
Kobstedemen her i Randers komme i andre Kobsteder, og andenstetz
her i Landet mve the kobe og handtere theres Kobmandftkab met Borgere, Giester og Bonder hvor hoeß annen, effthersom them behoff go
res, og hveß the sva kobe, mve the vhindret fore her i Landet, hvert
the vele. Datum in oxxiäo nostro R.anärusiensi voraus exixka»ie. Domin. ^nno iV lD X L secunäo nostro sub> secroto.
D e l Kongelige S e g l i rodt Hox, Hanger und«r i en Prrgam m t-.'Rem , mSn
er for endeel blevet beskadiget.

Zl

(/) Dttte Kongelige Mandat er af folgende Jndhold:
V ii Hans met Gud; Nade Danmarkes, Norges, Vendes sg G a
tes Könning, vdvald Könning tiill.Suerige, Hertug vdi Sleßuig og
Holsten, Stormarn og Ditm arM n, Greffue i Oldenborg og Delmen
horst. Gore alle vitherligt, at vore Borgemestere og Raad vdi Randerö haffue nv varet her fore oß, bereit og kerd, at vdbyes Men og
Forprangere kobe og selge omkring theris B y , Fcr« og andre Vare, og
at ther fore suchtet kommer fall paa theres Torff, them til Skade og
Forfang i mange Made^ Tha Haffue vi af vor ssnderlige Gunst vnt og
giffuet them svodan Friiheder og Nade, at ingen vdbyes Man eller
Forpranger M l kobstaae paa tvo Miile paa alle stre Sider omkring
theres B y , svo lenge vor Nade tilstgcr. M«n hvo som ther vil kobflaa, Han kobe met Borgerne ther i Byen og ingen annen. Forbyvdendes alle ehvo the helft «re eller v«re kunne, forne. vor Borgeme
stere Raad og Meenighed ther imod nogen Hinder at göre i nogen M a
de vnder vort Hylleste og Nade, giffuet paa vort S lo t Kalloo, then
Tvrsdag nest effter Sondagen juäics.
Aar efter Gnd; Byrd
L lc ir X L V .
...
Bnder vort Signet.
,'
. ,
D er Kongelige S e g l, som har hangt i en Lidse, er borke.

(s) Kong Christian f l Confirmation.
V ii Christiern met Guds Nade DanmarkeS, Vendes og Gotes
Koning, vdvaldt Koning till Norge och Suerige, Heerkug i Slesuig,
Holsten, Stvrmarn och >Ditmerschen, Greffue i Oldenborg och Del
menhorst. Giore alle vitherligt, at vii aff vor synderlige Gunst och
Nade, haffue tagit och anammet, och met thette vort ebne Brcff, tage
och anamme vore kiere Vndersatte Borgmestcre, Raadmenn och Mcnighet vdi vor Kiobsteds RandcrS vdi vor Konglige Hegn Bern, Fridt

och Befkermelse besynderligen at forsvare och fordegtinge rill rette.
Sameledes haffue vii aff samme Gunst och Nade fuldburdth, samtegth
og stadfest, og met thette vort ebne Breff fuldburde samtscke och stad
feste alte theres Friiheder og Priuilegier, som vore kiere Herre Fader
och ffere fremfarne Koninger i Danmark, hves Siele Gud nade,
them nadeligenn vnndt och giffuet haffue, meelendeö them vedt Macht
at blyffue vdi alle theres Oord och Artikle som thee indeholde och vdviise. Thii forbivde vii alle ehvo the helft cere, eller voere kvnne, serdeles vore Fogether och Embihmend, them ther imod at hindre, hindre lade, mode plaße eller i nogen Made at vforrette, vnder vor Keninglige Heffn och Vrede!
Glffuit paa vort S lo t Kispnehaffn
Sancti Hanß Baptiste Afften , mit Sommer. Aar Christi K W X IIII.
Vnder vor« Signet.
D et Kongelige S e g l L rodt V o r , men hvis ene Stde er beskadiget, hcrnger
under i en Pergaments-Nem. Z Midten deraf staaerLongens kronede
Vrystbillede i H a rn iff, som har et Septer i den venftre Haand, og med
den hojre holder paa det Danlke Vaaben, i hvis ferste Feld er en opstaaende krönet Love, holdende en Hellebard i Kteerene ; L det andet trende
Lover, i det tredie et Nelleblad', som er afdeelt med trcttde N agler, hvoraf
Spidserne vende indad; og i det fierde en Svane med Krone om Halsen.

(K)

Kong Christian I I I Confirmation.

V ii Christian» mett Gudz Naade Danmarkes, NorgeS, Vendes
og Gottes Koning, Hertug vdtii Sleßuig, Holsten, Stormarn og
Dyttmarskenn, Greffue vdtii Oldenborg og Delmenhorst. Gisre alle
vitterliigtt, att vii aff vor synnerliige Gunst og Naade haffue tagilt
anarnmett og vndfanngit, og nu met thette vortt ohne Breff, tage,
anamme og vndfannge voreS vndersotte Borgemestere, Raadtmen og
Menige Borgen, vti vor Kispsted Randers» thenom thereS Hustrue,
B o rn , Hion, Tienere, Gohs, rsrendes og.vrerendes huat thett helft

er, eller verre kandt, ingthet vndertaget vtii nogen Maade oc Menige
NanderS B y e , mett alle thens Jndbyhgere vd innen vor Koningliige
Hegen, Bern, Freedoc Beskiermelse, besonnerliigen at viille forsuare
bestkyde, bejkierme oc fordagtinge till alle Rette. SambledeS haffue
vii af samme Gunst och Naade fuldbyrdett, fambtygkt og stadfest, oc
nu mett thette vortt opne Brest fuldbyrdhe sambtygke og stadfeste
alle the Naader, Friigheder oc Priuilegier som ferne. Rannders
B y e , oc thens Jndbygger aff vore Forfcrdre fremfarne Koninger vti
Danmarck, naadeliigen vndtte og giffne ere, veedtt theres Fuldmagtt
att bliiffue, veedt alle thereö Ordtt, Pungter oc Article, som thee i
alle Maade indholler oc vdtuißer. Dog saa att nar V ii viide eller
kompne vtii Rügens Forfarenhedt, oc ther thaa finndeö nogleArtikler, vdtii samme thereS Privilegieo oc Friigheder, som ere oß eller an
dre vore vndersotte her vtii Rüget besuerliig, thaa viille V ii mett vore
Elskelige Danmarckes Riiges Raadtt haffue Fuldmagtt samme P riu i
legier alt forandre och remedere epther som ther künde vere oß oc Riiget
oc andre vndersotte lüdeligen og tollügen. Thii forbiude V ii alle ehuo
thee helft ere, eller were kandt, serdeles vore Fogeder, Embedsmendtt oc alle andre forne. vore kere Vndersotte, Borgemestere, RaadtMendtt, vg Meenig« Borger« vdtii forne. RannderS her imodtt paa
Personer, Hsstruer, B e rn , Hion, Tienere, Gohs rerendes og vrerende» ingthett vndertaget paa forne. theres Friigheder oc Priuilegier .
epther som forscreffuit staaer att hindre, hindre lade, meye, plahe, vmage, eller vti nogen Maade Forfang att giere, vnder vor Koninglige
Heffn oc Vrede. Giiffuett paa vort S lo tt Kiepnehaffn Odenödagen
n«st epther Lsucü I,uce evanAeüste Dag Aar Chr. ^ lD X I,.

Vnder vorn Signett.
Johan FriiS m. xxila.
Det Konzelige Segl i redt V»x Hanger und» i Pergaments-Rcm.
E

(r) Dcttr Kongclige Mandat er af folgende Jndhold:
V ii Christian me» Gudzs Naade, Danmarkis, Norgis, Vendis
og Gotkis Koning, Hertog vdi Slesuig, Holstenn, Srormarn oDytmersken, Greffue vdi Oldenborg oc Delmenhorst. Giere alle vitterligt, att vor vnndersotte Borgemester oc Raadmend her vdi vor
Kiobsted Randers, haffuer berett for oß, hvorledis, att nar flere
end en Arffuinge er om enn Gaardt her vdi Byenn, tha decke oc skiissthe the Gaardene emellom thennom, oc ther mett attsplitte oc forderff»
ue Gaarden, saa att mett Thiiden odeleggis Byen, oc alt vor, Kro
nen» og Byens Rettighed ther mett forkrennkis. Tha paa the« att
vor oc Kronnens Bye kand bliffue ved Macht, haffae vii giortt ther
flig Skick paa, at nar nogen Gard falber til Arff, oc er flere end enn
Arffuinge ther till. Tha skall same Gaard icke attsplitte» eller fkiftis i
nogen Parker, meden bliffue vattskiilt, oc huilcken aff Arffuinge» som
nogen Parkt vdi nogen Gaard tillfaller vill then andens Lodt og Deell
kiobe oc beholde, tha skall then giere sin Mettarffuinge fylliste ther for,
epther theß Slegtt oc Venners Samrycke. Oc ther som the ikke kün
de ther om foreenis, Tha huilken som ville bestdde samme Gaard, the
skulle giere theris Mett Arffuinge fuld leye oc fylliste ther aff, epther
som the selff eller andre Dannemend thennem ther om foreene künde,
oc emeden samme Gaard staaer Arffuinge» emellem vdskiifft, Tha skulle
alle Arffuinge som ther till er, vere plichtig til ar Lygge og forbedre
Gaarden saa then bliffuer vforfaldenn oc ved Magtt holden, Huer epther som thenn nu haffuer Lodt og Deell ther vdi, Oc ther som saa
skeer, att the Arffuinge, som icke Gaarden befidder, icke ville tilhielpe oc ferdigholle theris Anpartt paa Gaarden, Tha skall then Arff
uinge som Gaarden besidder haffue Fuldmacht att bygge oc forbedre
then mett god Kiebstedzs Bygning. Hues Gaarden icke ombere kand,
og ihett affquitte vdi then Renthe og Leie svm-vdgiffui« skall af Gaar-
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denn. Fordrister sig nogen till her emod att skiffte eller atsplitte nogen
Garde, her vdi Byen, anderledis end som forscreuit staar, Tha skall
then straffiö ther for som vedbor.
Samelediö haffuer oc form. Borgemester och Raadmend berett for oß, at thette aff gammel Tiid haffuer
«eritt enn Vedtegtt her vdi Randerö, oc endnu paa lhett nye, mcnige
Randers ByeS Jndbyggere vedtagett haffuer, att nar nogen Mannd
eller Quinnde vden Born borltdoer, tha stkall thenn som igien leffuer
nyde oc beholde sitt Brogge-Reede, enn goed vpgiortt S e n g, oc sitt
beste paa Kleeder, som thett forfunden er, vden Skiffte, vden at eher
som Gotzett er saa ringe, och Gielden saa stoer, at then Dodis Arffuinge ther aff künde bliffue Arffueloß. Huilken Vedtcrgtt vii aff vor
synderlig Gunst oc Naade haffue fuldbyrd, samtyckt oc'stadfest, og nu
mett thette vor» obne Breff fuldbyrde samtycke oc stadfeste ved sin fuldc
Macht att bliffue, eplher som forscreffuet staar. Th i forbiude vii alle
ehuo the helft er eller vere künde, Serdelis vore Fogetther Embihmend oc alle andre, form. Borgemester Raadmend oc Menige B o r
ger« vdi forne. Rannders heremod att hindre, eller vdi nogen Maade
forfang att giere. Vnder vor« Hylleste oc Naade. Giffuit paa vorn
Slott Drotningborg, Thorsdagen nest epther S t . Gregorii Dag Aar
Chr. M v l l l .
Vnder vortt Signet.
C h r is t ia n .
D et Kongelige S e g l i rod B o x , Hanger i rn Pergaments-Rem, me» er n»
blevet noget befladiget.

(^c) Kong Friderich i i Confirmation.
V ii Friderich thenndt anndenn medt Gudtz Naade Danmarkis,
Norgiü, Vendiß och Gotters Koninge, Hertug vdi Slesuig, Holsternn, Stormarnn och Dyrmerffen, Greffue vdi Oldenborg oc DelE 2

menhorst. Giere alle vitterligtt, at vii aff vor synderlig Gunst och
Naade haffue thagit annammet och undfangitt, och nu medt thette vorrr
obne Breff thage anname och vndfange vor Kiobstedt Ränder» medr
Dorgemestere Raadmendt och Menige Borger, ther samestedh vd in
den vor Kongelig Hegen», Vernn, Fred och Depkiermelse, besonnderligen att ville beffierme forsuare och fordagtinge til alle Rette.
Samelede» haffue vii aff same Gunst och Naade fuldbyrdt, sambtockt oc stadfest, oc nu medt thette vortt obnne Brev fuldbyrde sambtycke och stadfeste alle the Frieheder och Preuilegier som Stormegtigst
Hoyborne Forste Her Christian thenndt Tredie Danmarkis, Norgis,
VendiS och Göttis Koning, vor kiere Her Fader S a lig och Hoylofflige Jhukommelse, thennom »«adeligen giffuet och stgdfest haffucr,
vecdt Fuldmagt att bliffue, veedt alle sine Ordt, Punchter oc Artickler som vdi alle Maade vdvißer oc indholder, epther Hogmelthe vor
kiere Herre Fader» Stadfestelse Breff» kyndelse. Forbyudendes ther
sor alle ehuo the heldst ere, eller vere künde, Serdelis vore Fogillhcr
Embißmenndt oc alle anndre, forne. vor Kiobstedt Ränder» medt Borgemestere Raadmendt och Menige Borger ther samestedß, her emoedt
paa thieri» Frieheder oc Priuilegier epther som forschreffuit staar att
hindre, eller vdi nogen Maade Forfang att giere. Vnder vor hyldeste och Naade. Giffuit paa vvrt S lo t Kispnehaffun thenndtXXVIII
D ag M a ii, Aar iVIOI.XVI.

Frideri ch.

^

,

D et Kongelige S e g l i rodt Vox, Hanger i en PergammtL-Rem. I det lste
Qvarteer af Skioldet staae Z Lover; i det 2det en opstaacnde krönet Love
med Hcllebard; i det ZLie tre Kroner, og i det 4de en Rytter til Heft.
I Middcl- eller H icrte-SkioldetS iste Qvarteer ere tvende Lover; i der
2det Qvarteer, Nclleblad med tre N agler; i det zdie en Svane med
Krone om Halsen, vg i det 4de t» Tver-Blclkct.
Ved Skiold-Foden en
Lindorm elkrDrage, mm inzen Skioldholdere-ere embragte ved dette Segl.
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(y Kong Christian iv Confirmation.
V ii Christian-thenndtFierde medt Gudß Naüde, Danlnarkis, Norgis, Venndis och Göttis Könning, Hertug vdi Sleßvigh, Holstenn,
Stormarn och Dytmerschenn, Greffue vdi Oldenborgh och Dellmenhorst. Giere alle vitterligtt, at vii aff vor synnderlig Gunst och Naade hafue thagit, annammgts och vnndfangett, och nu medt thette yortl
obne B rcff, thage anamme och vndfange vor Kiebsted Rannders med
Borgemestere Naadtt mendt och Mennige Borgere der fammestedhvdindei, Vor Kongetige Hegen , Bern, Fred och Beskiermelse, bcsynnderligen att ville befkierme forsuare och fordagtinge till alle Nette.
Sammeledes hafne vii aff samme Gunst och Naade fuldbyrdtt, sam
theckt och stadfest. Och nu medt thette vor« obne Breff, fuldbyrde
samtske och stadfeste alle!de Friiheder och Priuielegier som thenndt stormechtigste Hogborne Fürste Her Friderich thennt andenDanmarkis,
NorglS, Venndis och Göttis Koningh, vor kiere Her Fader, S a llig
och Hogloufflig Jhukommelse dennem naadeligen giffuett och stadfest
haffuer, veV Fuldmagts ätt bliffue ved alle sinne Ord Puncter och Articklle som Vi vdi alle Maade vvuiser'och indhollder, öfter Hogbem. vor
Kiere Herre FaderS Sradf«stelfe BreffS kiendelse. Forbiudendis thcr
fore alle, ehuo the helft ehre, eller verre künde, serdelliS voere Fougether Embihmendtt och alle andre forne. vor Kiepstedt Rannders med
Borgemestere Raadtlmcndt ochMeenige Borgere ther sammestedß, her
emodtt paa dieriS Friiheder och Priutlegier eftersotn forschreffuidtt staar
an hindre> eller-vdi Nogen Maade Fsrfanng alt giere, vnnder vor
Hylleste och Naüde. Giffuct paa vort Slo t! Kiepnehauffnn, thenndtt
r8 Iu n ii Anno 1598. Vnnder vorn Zignnett.
C h r is t ia n .
>
Dct Kongelige ^ g k 'l'ro b t'V o r , heenger undcr i m PrrgaineiitK^Nem, vg
!

er for Neste» Vet

som

Nast forrige Deststm'er beffrevet, uden

allene at Aftrykket i H iorte-Skildets iste og 4de Lvarteer er forstielligt
fra det i hiint S e g l, men hvad der ellerö staaer, kan ej tydelig seeS.

(m) Kong Friderich in Confirmation.
V ii Friderich dend Tredie med Guds Naade DanmarckiS, Norgis,
VendiS och Göttis Koning, Hertug vdi Slesuig, Holsten, Stormarn och Dytmerschen, Greffue vdi Oldenborig och Delmenhorst.
Gisrre alle vitterligt, att vii aff vor synderlig Gunst och Naade, haff«er thagitt anammedt och vndfangit, och nu med bette vort obenne
Breff, thagge anamme och vndfange vor Ktobsted glanders med Borgemestere Raadmend och Meeninge Borger« der sammestedj vd indcn
vor Konglige Hegen«, Veren, Frid och Beschermelse, besynderligcn
alt uille bescherme, handtheffue og fordachtinge till ald Rette. Sam meledis haffue vii aff famme Gunst och Naade, fuldbyrdt samtyecht
och stadfest. Och nu med bette vort obenne Breff fuldbyrde samtyecke
och stadfeste alle de Friheder och Priuilegier som Stormechtigste Hoybaarne Forste och Herre Her Christian denn Fierde Danmarlis och
Norgis Könning vorris kierre Her Fader S a lig och Hoyloufflig Jhukommelse dennem naadigst vndt giffuet och stadfest haffuer, ved derris
Fuldmacht « bliffue vdi alle Ord Punchter och Artickeler, eftersom de
udi alle Maader vduiser och indeholder.
Ester Hoybemelte voris
kierre Faderö Stadfestelseö Breffs liudelse. T h i forbiude V ii alle
Jhuo helft ere eller verre künde, serdeleß vorre Foegder Embihmend
och alle andere forne. vor Kiobsted Randers med Borgemestere Raadnrend och Meeuinge Borgere der sammestedh her imod paa deris Friheeder och Privilegier alt hindere eller i nogen Maade Forfanng att
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giserre, vnder vor Hyllist och Naade. Giffuet paa vort Slott Kie^
bennhaffn denn zo November Anno 1648.
Vnder vort Signet.
F r id erich.
Seglet i fort V o x , er indfluttet i en Trae-Capsel, som Hanger i en sort s,lk«
Lidse. D et er forskielligt fra de forhen omtalte, men Astrykket er nu
dleven saa slidt, at det ej-kan sees, hvaii der haver staaet i der.

(n) Kong Christian V Confirmation.
Fir« Nixd»ter.

V ii Christian dend FeMte af GudS Nctade Konge til Danmarck og
Norge, de VenderS og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten,
Störmarn og Dyttnerschen", Greffve udi Oldenborg og Delmenhorst.
Gisre alle vitterligt at vi af synderlig Kongelig Naade og Bevaagenhed imod vorris Kisbsted Anders, efter Borgemestere og Raads der
sammestedz, derris derom Allerunderdanigst Anssgning og Begiering
have confirMeret og stadfast, saa og hermed confirmere og stadfaster
alle de betitelte vor Kisbsted Nanders, afvorris Elschelige Kiere' Hrr.
Fader og andre vorris Forfeedre S a l. og Hsylofl. Konger, Allernaadigst förundt« Privilegier Friheder og Benaadmger, S a a vidt de ej
Mod VorriS
Oornäniurn 8ouverai»it«t og
Arsfue Rettighev bestndes at stride. Forbiudenvis Me og eenhuer her
imod estersom fvrschrefuet staar, M hindre, eller udi nogen Maade
Fvrfang at giere, vnder vor Hyllist og Naade. Gifuet paa vort S lo t
Kisbenhafn.den 12 Oktober Anno r 67s.
. .. ,
"
Under vort Aigner.
C h r is t ia n k
P . Schumacher.
Seglet er af sort V o x , «g Hanger i en sort silke Lidse, ligesom nast forrig«
Diplom .
S k t older er deelc i tre Ltvarkedret; i det ist« err tre Lover
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dtt 2det en opstaaende krönet Love med Hetleöart; L det Zdie, tre K ro 
nen.
Derover er en kongelig Krone, fra-hviö venst<e til hsjre S id e
Skioldemarket rundt om er indfluttet af 15 mindre Vaabener, som have
vceret for de, til de tre Hovedr'iger Hen7)srende Provindser; men Aftrykket p.m de fleste af dem er dog blevet ukiendeligt.

(0) Koug Christian V I Confmnation.
T i RigSdaler.

,

^

V ii Christian den Siette af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge de Venderö og Gorhers, Hertug udi Slefuig,, Holsten , Stvrmarn og DytmersVen, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giere
alle vitterligt, at vi af synderlig Kongelig Naade og Bevaagenhed
imod vor Kiebsted Rändere, efter Dorgemester og RaadS der sammestcds, dereS derom Allerunderdanigst giorte Ansogning og Begiering,
Allernaadigst have confiriyeret og stadfcrstet, saa og hermed eonfirmere
og stadfaste alle de bemelte vor Kiobsted Rändere af voreö elskelig ki«re
H r. Fader, og voree Forfadre S a lig og Hsylovlige Konger, Aller
naadigst forundte Privilegier, Friheder og Benaadinger, saq vit de ej
imod vores jura iVlajestatls, alisolurrun äornlnium, souveraioätet og
Arve Rettighed befindeö at strtde. Forbydendes alle og eenhver heri
mod efter som forskrevet staar at hindre, eller udi nogen Maade Forfang at giere, under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort S lo t
Fredenöborg den rohe Sebtembris Anno i?Z4»
Under vor Kongelige Haand og Signet.
C h r is t ia n u .
(l- -L - « )

.
Neve.

Seglet er nasten bet samme, som det un truzelige Kongelige Segl.

(^) Ko ig Friderich V Confirmalion.
Ti RigSdalec.
V ii Friderich den Femte af Guds Naade Koiige til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmerjiken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giore
alle vitterligt, at V i af synderlig Kongelig Naade og Bcvaagenhed
imod vor Kiobsted Rändere, efter Borgemester og Raads der sammest«ds deris derom Allerunderdqnigst giorde Ansogning og Begiaring,
Allernaadigst have Confirmeret og stadfastet, saa og hermed confirmcre
og stadfaste, alle de bemcldte vor Kiobsted Randers, af vores E lM lige Kicere Herr Fader og andre vores Forf«dre, Salige og Hoylovlige Konger allernaadigst forundte Privilegier Friheder og Benaadinger, saa vidt de ikke allerede ved andre Allernaadigst giorde Anordninger ere forandrede, og ej imod vores jura lVIsjestatis, absolurum <iominrurr, souversiuirer og Arverettighed beftndes al stride. Forbydende alle og enhver herimod, efter som forskrevet staaer, at hindre eli nogen Maade Forfang at giore, under vor Hyldest og Naade. G ivet paa vort S lo t Christiansborg udi vores Kongelige Residentö-Stad
Kiobenhavn den i8 Jannarii 1747.
Under vor Kongelig Haand og Signet.
F rid e ric h R..
y.. 8. k.)
Holstein.

(y) Kong Christian V I I Confirmalion.
V ii Christian den Syvende af Guds Naade Kongo til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Herrug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmerffen, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giore
alle vitterligt, Al vi af synderlig Kongelig Naade og Bevaagenhed
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iniod vor Kiobsted RanderS, ester Borgemester og Raad der sammestcds, deres derom allerunderdanigst giorte Anssgning og Begiering,
Allernaadigst have confirmeret og stadfeestet, saa og hermcd con firmere
og stadfcrste, alle de bemalte vor Kiobsted RanderS af vores CMelige
Kiere Hr. Fader, og andre vores Forfeedre, Salige og Hoylovlige
Konger Allernaadigst forundte Privilegier, Frieheder og Benaadinger
saa viit de ikke allerede ved andre allernaadigst giorte Anordninger ere
sorandrede, og ej imod vores jurs lVIsjestsvis, airsolutuln äominium,
souverainitet og Arve Rettighed befindeS at stride. ForbydendeS alle
og enhver her imod cftersom forst^revet staar, at hindre eller udi nogen
Maade Forfang at giore, under vor Hyldest og Naade. Givet paa
vort S lo t Friderichsberg den 14 Ju lii 1766.

Under vor Kongelige Haand og Signet.
C h r is t ia n H.
(l.. 8. k.)

'

O. Thotk.
(?) Kong Friderich IV Bevilgning, hvorefter RanderS nyder Landstings-Ret, er af folgende Jndhold:
Tie Rigödaler.

V ii Friderich den Fierde af GudS Naade, Konge til Danmark og
Norge de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmer^en, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giore
alle vitterligt, at vi allernaadigst have fundet for got, at bevilge og
anordne, at vor Kiobsted Nanders maa til JustitienS Administration
og Befordring herefter nyde og have Landsrings Ret, ligesom Stifternes Hovedstcrder udi vort Land Nsrre Jylland nyde og have, saa at
hvis Domme, som af Magistraten r bemcrlte RanderS, som euren nu er
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eller Herester kommendes vorder, demmes mae» og skal, naar de paaankes, og efter Loven ere af den Vcerdi, directe for vores Hsyeste Ret
indstevnes og paakiendes. Hvorefter alle vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. Thi forbyde vr alle og enhver herimod estersom
forffrevet staar, at hindre, eller udi nogen Maade Forfang at giore,
under vor Hyldest og Naade.
Givet til Skanderborg den i6de Ju lii Anno 1718.
Under vor Kongelige Haand og Signet.
F rid e ric h
(I.. 8. k.)
Wibe.
(1) Kectlus körte Ie§itur tivis.
(2) Disse O rd: W ibols x a ti, bsr uden T v iv t tases
xliaU. T h i Middelalderens Skrivere og Folk have ofte tilladet sig at udtale og ffrive 'Widols istedet for ^ V e ick k ilä , en S t a d , en S ta b s Gebet; men af kkal at g is re x a tl,
er uhsrt. At bette ber vcrre xkal eller x a le , x e le , viser bet foregaaende.
Köngen selv kalder bet paa Latin termioos villse og Meeningen bliver da klar,
at Magistraten skulle have Net til at paakiende Manddrab rc. begaaet paa S t a 
dens Grund og inden Stadens Enemcerker. See
O. ^Vacliteri O-Iossariurn Oerm anicum og (Ülir. Oott.
OIossLrilLin OeLHiLnicum^VIellii.
sevi i Order
og 'W elcirdilä, 'W)dbv1ä Le.
(5) Det her indsirclede, som angaaer Hertug D u gistav, er understreget i den Afskrivt hvoraf bette er tagen, og formodentlig er det ligeledes udeladt i O rig i
nalen, som nu er borte. Jm idlertid giver det dog tydeligt V ink om, at Kön
gen har arbeidet paa, at faae Hertugen sat paa Tronen, hvilket den Danske
Historie ogsaa bevidner.
(4) I Marginen paa Afffriftet staaer, körte, 6u n n aro H o lL .
(5) Udi Marginen af det Exemplar hvorefter bette er afffrevet, staaer bette O rd ,
Arrest, Jndlager.
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§ 5.

Om Randers Broer.
.Proerne over Gubens-Aaen, som fra den sondre Side fore til Randers,
ere meget gamle, men hveni der ferst har anlagt dem, derom findes intet i
celdre Documentor: nok er der, de stode allerede I Kong Waldemar I. T id ,
og formodentlig endog l«nge for. Saxo fortcrller, at efter at Kong, ellec
som den mest kaldeS, Hertug Knud, var drcebt i Roffilde, hvilket efter an
dre SkribentereS Beretning l^eede om Aftenen den 9 August 1157, frelste
Waldemar selv Livet, ved at flygte til Jylland, hvor Han kom til Viborg og
drog videre derfra til Randers; paa disse Steder samtede Han Krigshcrr, for
med den at gaae imod Kong Svend Grathe, hvitken dog ej ville opprbie
Waldemars Ankomst, men gik selv med en Armee over til Jylland til
Viborg, hvor Han troede at sorefinde Waldemar. D a det flog Feil, gik
Han til Randers, hvor den anden opholdt sig; hvilken, fordie Han ej fandt
sig stoerk nok, til at vove en Trcrfning, gik over Randers Broe og tod endeel
af den cifbryde, for at hindre Kong Svends Folk fra at scrtte efter sig.
Disse Broer, tvende i Tallet, bleve for i Lehns-Tiden, vedligeholdte for Kongelig Regniug af Dronningborg Slotö Lehn, som iblant
andet kan sees af Kong Friderich I I I Bevilgning af Zdie Ju n ii 1667, hvorved det ferst blev tilladt Randers Magistrat, at lade hceve Broepenge, af
dem der kiorre over Broerne, samt at oppebörre det resterende Broekorn af
Galten og Synderhald Herreder, der alt grille anvendes til Broernes Vedligeholdelse. Efter bemcrldte Bevilgning betales af en ubeflagen Vogn i ß.
af en beflagen dito 2 ß. og af en Karosse med 4 eller 6 Hefte 4 ß. Dog vare
de Bonder, som den Tid horte under Dronningborg, ved dereö 2Egter og
Hoverie-Arbeider befriede for denne Afgivt, og de Bonder som med deres
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Varer fegte Axel-Torvet, svarede ikknn i ß. for Farten derover frem og tilbage. Denne Bevklgoing er siden blevet stadfcrstet, og dcels udviidet af
den nu allernaadigst regierende Konge, Ko«g Christian V II, ved Rescript af
aden September 178;, hvorved Broe - Peugeyes Forhejelse blev bevilget
paa 6 Aar, saaledes at af en Kareth, Chaise, Jagt- eller stör Hoistens
Vogn med 6 Heste, stkulle betales 6 ß.; afen dito med 4 , 4 ß.; af en beflagcn Borgervogn z ß,, og af en ridende »den for Bondestanden 1 ß.
Den-ne Forhoielse blev siden ved Korrgelig Rescript af29 Ju l» 1791 tilladt
at maatte vedblive indtil videre. Der vare nogle,der, istedet forBroepenge,
aarttg ydede Korn. Fvtüve« Sogneprasten i Christrup, paa den sendre
Side af Aacn, hvis Annex Neder Hornbech, ligger paa hiin Sid e , paa
Grcendsen af Synderlyng Herred, vesten for Randers, som aarlig svarer 2
Skpr. Rüg for Hans Sogne-Kisrseler, som gaae over Broerne, vare endexl Beboere rmder Frisenvold Gods i Galten Hexred, som aarlig ydede
Broehavre,med Top og S « t , og Liste vare:
. I S t . Mortens Sogn
Vovnp Bye
z M«nd hver
e
2 Skp. - z Skp.
i Hadslund Sogn
. Hadßlund.Bye 5 --- — .
^ ^ >—
» .x
Tebbestrup 3 — —
x
- - —
- g—
i Vcrrum Sogn
V«rum Bye> 2 4 - — — .
,
> i — z Td. - —
i-A ru m So g»
^
V e lh B y e
15 7— —
- — 1 — 7 —
Jrberg Bye
i;
l — 7 —
i Vissing Sogn
Vissing Bye s6 . —^ — ... _____........ - — g — 2 __
Nyborg cenlrg Sted
- - — - — i __
Hxenhotl, eenlig
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i Galten Sogn
Galten Bye lg Mcrnd hver
Hinge —
4 —
Erslcv —
5 —
i Hadbierg Sog»
A f Hadberg Bye 2 —
i Laurberg Sogn
Laurberg Bye
8 —

—
—

-

—

-

—

-

i Skp. 2 Td. 2 Skp.
- - — 4 —

-

—

1 — - —

Tilsammen Havre i6 Tdr. 2 Skp.
Men da Krisenvold GodS efker Kongetige Bevllgninger, som siden
neermere ilkulle omtales, var befriet for at betale Broepenge, «den allene i ß.
Hergang forFrem-' og Tilbagekisrscken ovetBroerne, naarBeirderne komme
til Randers i dercs egne Erinder, saa er det troeligt al denne Broehavre er
blcvct ydet istcdet for den fastsatte 1 ß., efter en derom indgangen Foreening
imellcm Randers og Frisenvold E)er paa Hans Bonders Vc'gne/ der alle
ligge i Narhcden af bette Kiobsted, og hvorfra de imod Afhcrndelsen af dere's landlige Prödu^kter kdclig bekomme andre Värcr. Hävren var desudcn
her'i Danwark,' indtil i det 18 Secülö, i saare lidcn P tis.
Ved Kong Friderich I I I Bevilgning af 24de Ju lii 1667 blev da v«renke Kammerräadl og Rentestlester Mögen? Felis til Böller og Aarfchou,
Befalingsmand over Lister og Mandal i Norge, forundt Frietagelse for
hänS Böndet, idabroe, Houlberg og Giern' Hetreder, samt i Grensteen og
Vclling Sogne's Meddelsom Herred^ al betale Broepenge, og Hans Bon
der i Galten Herred ffulle dereftcr ikkun svare i ß. frem og tilbage, naar de
kisrdevver BroernSi dcres egneErinder. Hviö de derimod komnieudi Husbondenö eller Herskabetö Forremlnger, vare de ganstke befriede for al Betaling.
Sldeki e^t'cr, dä Kong Christians ophoiede Hain » Grtevestanden, og endeel
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af Hans Herregaarde, saasom Jernet, Hagsholm, Forschov, -Astergaard
og Enslevgaard samme Gang bleve oprettede under Navn af Frisenborg, erhvcrvede Han en nye Bevilgning af 6 April 1672, at dctte nye Grevstkabs
Bonder skulle blive befriede for Broepenges Svarelfe.
Den samme Friehed blev og ved Kong Friderich I I I Bevilgning afchde
April 1668 forundt Frifenvold StamhuuS Bender, hvilken Friehed side»
blev stadfastet af Kong Christian V under 6 April 1672 til Greve Mogens
FriiS, som da ejede Frifenvold, under Navn af Baronie eller Fric-Herjikab.
Men den Hovedgaard blev nogle Aar derefter folgt til Kong Christian V udi
Aarcl l6 8 z , hvilken alter under rite November 1684 mageMftcde den
med Grev Conrad Reventlou, som sidcn blev StorcantSler, hvis Efterkommere i lang Tid have eiet den under Navn af Stamhuus. Denne Greve,
som tillige ejede Clausholm, Loystrup og Caloe, fik den 17 April 1700 Bevilgning paa at Godsers Bonder skulle vcere befriede for at fvare BroePenge.
Frifenvold, som i et Document af 1574 kaldes Thortorp, er en meget
gammel Gaard, som var i adelige Familiers Eje, indtil Dronning Margrethe kiobte den i Aaret 1406. Fra den Tid horte den i en Roekke af Aar
til Krongodset, under Navn af Torup og Torup Ladegaard. Lehnsmanden
paa Dronningborg Hans Stygge, blev 1548, og Lehnsmand Jorgen Guram 157z, forlehnet dermed; Ejlke Brock har ligeledes, eftcr Hans LehnsBrcv af 12 April 1597, havt den til Forlehning, men Aar 1644 var den
allerede kommen i Mogens Friis Eje.

Dct Korn og de Penge somaarlig erltrgges for Kiorselen over SonderDroen, blev, indtil 1760 altid oppebaaret af Broe-Forpagterne, hvilke
hold Broerne vedlige og modtoge alle Jndtcrgter. Men fra 1761 ere

48

bisse Indtcegter i endeel Aar h«vede af Havne-Commissionen ved er, dertil
ansat Betient, og i de sidsie 20 Aar ere de stedse blevne bonforpagtede paa
visse Aar.
TU Broerne Hörer et lidct Stykke Jord, eller saa kalbet Holm, som er
tilgrocn og blevet Landfast, vesten for den yderste Broe, til den yderfte Side
af Aaen.
Denne Holm kan for Tiden allene afbenyttes til Syve^icer.
Derfor betales nu aarlig 4 Mk. i Afgivt.
Consumtions-Boeden, som staaer paa Breggen, i N«rheden af den
nordre eller Hovedbroen, blev for Broe-Kassens Rcgning opbygget i Aaret
1775. Devaf bctaleö nu 16 Rdlr. aarlig Leje til bemcldte Kasse. I den
samme Bygning haver Broe - Forpagteren ligeledes et V«relse til fornodent
B ru g og Afbetiening.
Den Friehed, som efter de forhen omtalte Bevilgninger var forundt
Grevssabet Frisenborgs Bonder, ophorde efter Kongeligt Rescript af rode
November 1797 ved samme Aars Udgang, imod at der til Bederlag for
Bondernes forhen havte frie Kiorsel, fra den T»d aarlig bliver betalt 16
Rdlr. til GrevMbetS Besiddere, hvorfor Randers altid bliver ansvarlig,
hvilke Penge skal anvendee einen til Skoleholderes Lonning, eller ander offentlig Brug paa Grcevskabel.
Frisenvold Stamhuus er nu efter Kongelig Bevilgning af i6de Febr.
1798 oplost. Den sidste Stamherre Hr. Kammerherre Baron Christian
Henrich August Hardenberg Reventlov har udstykket Hovedgaarden og bortsolgt Bondergodset til Beboerne; dog med Forbeholdenhev af Hovedgaardens Skattefriehed, efter Kongelig Resolution af iste Decbk. 1798. Ved
bette S a lg ophorte Broe--Havren, og samtlig« GoNsets forhen vcrrende
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Bonder svare nu i dets Sted de fastsatte Broepenge, ligesom andre Landboere, naar de kiore over Broerne.
Opsigten over Broerne er henlagt under Havne. Commisstonen, som
bessrger den fornodne Reparation. Regnskabet derover aflcrgges aarlig
under eet med Hannens, da begge Deleö Bestyrelse er foreenet med hin
anden. ( i)
(t)

6rLM U ist. 14 8 . x. 44Z.
Suh m s Danm. Hist. lo w . V I. x. LZ8 til
264. Pontoppid. Atl. ^om. IV. x. 446. I^anged. Leiix. meä. sevi.
I. x. 176, 241. Fogtm. Reffr. I V Deel. 9 B . x. 163 Sc 299.

§

Havne - V«senet.
E e n af de fortrinligste Aarsager til Randers forste Bebyggelse og paafolgende Opkomst, haver v«ret dets Deliggenhed ved detS Menge Fiord; at
denne tilforn haver v«ret langt bredere, og da den indeholdt en ulige storre
Maffa af Band, fslgelig ogfaa dybere end den nu er, det er foran blevet
omm«lt. De Grunde, som i den senere Tid have giort Seiladsen vanskelig, «ndog for smaa Fatojer, ere ved VandetS Aftagelse blevne til meere
Hinder end forhen. Fartojerne i de «ldre Tider have formodentlig og vcrret
mindre og ikke saa dybt gaaende, som den forbedrede Construction nu haver
iudfort; thi at Grundene skulle have tiltaget af nogen Betydenhed, er ikke
at formode, og dertil finde- ikke Heller noget overtydende Spor. Den i Fjor
den nu gaaende haarde Strom, haver snarere »Forhold til Bandmassen holdt
G

dr forhen havde Dybder vedlige, Kid kirildelig glvrr'd'rm Mwdke, da Fjor
den selv saa bctydelig er formindj^et udi-stn fovrjge-Breede. M^ir mrd^altdekte er det: Log sandfynligr>, at eukelttr GrUköd mltelig kan have tiltaget,
hvorimodandre igien küip have aftagct.
Kcmg Friderich. Ul-Co»fir»mlion- paaren Tommisstvns Aststgt, beikaf^
fende Fistkeriet i Fiorden af Dato 8 Martii 1664, indeholder iblant aiidet,
at der, i n«st forcgaaende Aar ellcr 166z, var blevet befalet Commisfarlenie'at grandM om alle de Laxegaarde og Fiskcgaarders Bel'kaffenhed, soin
da fandtcs i Fiorden, indtil Udbyehsy og-Udlobct i Stranden,. og sgrdeles
hvor mange, og hvilke, der siden Effe Brokes Tid ^ " da stimme Fiord var
Navigable for tcmmelig störe Skibe" varc af nye opsatte. E>Ve Brock var
Lehnsmand ovcr Dronningborg Lehn fra i April Maaned 1597 til sidst i
Aaret 1624, og da Fiorden i Hans Tid haver vcrret dybcre og mere beqvem
til Seilads end i Aaret i6 6 z , som dog ikkun var Z9 Aar dereftcr, der beviser hoistbemcldte Confirmatione-A«t. Altsaa have Fiordenö Bande i dette
Mcllemrum markelig sormindst^et. sig; hvilket og.sidcn efter maae have givet
Byens forhen varende ^)vrighed>og Indvaanere Anledning til at tcrnke paa
Opmudring; thi i Aaret 1696 ansegtc cndeel Borgere om Laan af en Mndderpram-ogüHjelpiaftSvcsR-lv^M:FivrdÄiS-Hpnn1örtiM- mttt st>m ikkc bleüa
b«ilg«u J'iM vtt- i>7Z9>iniWMM.irÄ!aliNeos!flg oph-oldenve affKediFSt;
SsetLrerltenallv Boye -Nielsonr,, et Aorflvgl rit <8dnsraErmvtD»tM»tdii!d ogEvmlrloroo-Evllkgtunn,, angaaoiive'Fiorvens og Aarns'Opm Eistg. W kve
Danne^old Samssg^.ssm-dtVvar liltsnliant
ble-v samM« Md?
vod ed Kcugl'lrgvR-estvivr' afySeptUnöee bosnleratsetge-fsr Havnernes vediKovlige-Jständstswklso; men der Migrovforölev dedDSg, hvav der f6tHek-h«v^
de v«ret> i Honifsendr. tit> Rundervi, hvvotll-og-, fvk ettdtzelrkän-hav!ebledk»>geti, at der-st»«rrAär r-Korvvien v«»ibrag» i ForflaUas falve vaave Ege- ög-'
Bogcwmmer i,dekoag«tjNoSkove-udtiSkiNddbvrg>.oglGrKklivrg-Akltvrr'
1^ ifslgr- e« dorMittdgv«VotziKvng»ligEH>U»ig^ssÄ^>MVbV. ryZZ,- bkv<

der af da varrende General - Commissariat «dcommanderet SkibShlMrester
Svend Ole Larsen, og en afKongenö Skippere, navnlig Anders Gyüiam,
der i den Anledning reiste til Jylland, hvor de efter da vo-rende Commandeur-Capitain Suhm s, dem given Iustrux a fz Januarii 1736 forst-fkull«
maale og pligte Aaen og dens Dybde ovcnfra, vg hentil Fiorden, ^og optage
-et Carte derover, for at dcraf forlsbig künde erfares, om eller hvorvidt Tom-meret künde stodes og frembringeö til beqvemme UdfNbningöjkeder. Larsen
«ptog ogsaa Carte over Aaen, fra kille Sonder Aae, som lober af Salten
S s e til Gudenö Soe og videre derfra forbie Rye Molle, igieimem Ju u l
S s e , og endelig faldcr j Silkcborg S o e , hvilket alt er anbrggt paaCartet,
saavelsom Gudenö-Aaens Lob fra sidstbenkevnte S o e , og ned til de syv Veddere i Fiorden, som ere omtrent udenfor Uggel- eller Aalehusene, som ligge
omtrent
M iil neden for Randerö paa den sondre Side af Fiorden. Men
at Forflaget ej maae have gaaet heldig til ^Aieytedetö Opnaaelse, der kan
med temmelig Vishcd str.ttes deraf, at der blev intet af Skovningen: og er
det heel rimeligt, at de mange Grunde, som efter bisse Moends Undersogelseö-Forretning fandtes i Aaen og Fiorden, kan have afholdt vedkommende
fra at begynde enten paa Opmudring eller Havns Jstandsettclse, hvortil udfordredes saa störe Penge-Summer, som hverken Byen eller Havnen vare
istand til at udrede.
Den i8 Oktober 1759 blev endelig et Havne-Reglement for Randers
affattet og underssrevet, og i det paafolgende Aar, blev det under 12 Maj
allernaadigst confirmeret, under hvilket Dato Byen tillige stk en Kongelig
Bevilgning paa, at have visse Afgivter af ind og udgaaende Varer til Havuenö Jstandsoettelse. Men bisse Forberedelser uagtet, n«rede man dog den
Mdelige Fordom, at Fiordens Opmaaling i det hele, ej künde lade sig udsspre, declö formedelst Gkundeneö L«ngde, og deels for de mange hundrede
-storre og mindre Stene, .der laae paa en af Grundene, Kirkegrunden kal
bet, hvor imellem Fartojerne.maalte krydse paa en Dybde a f .7 Fvd med
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daglige Bande. Og da disse Stenes Optagclse blev holdt for ugiorlig, saa
lod man sig blot nojeS med at oprense GrUNdene fra Mellerup til Rändere,
og fornemmelig de syv Veddere. Ester at da vcrrende Havneinspection havdc
samlet en Fond, begyndke den 1767 01 bygge en Mudermaskine, söm blev
fcrrdig 1770, i hvilket Aar den og blev sat igang til at arbeide i de syv Ved
dere, hvormed blev eontinueret udi Aarene 1771 og 1772. Men da Maskinen var bygget efter de i de Hollands?« Kanaler brugelige, og folgelig ikke
saavel skikket til at arbeide i haarde Grunde, og den tillige log for meget
Vindfang, og behovede daglig Reparation, saa blev i disse z Aar intet til
Nytte udrettet. I Aaret 177z behovede Maskinen en Hoved - Reparation,
og nogen Forandring i dcns Jndretnivg; Kassen, hvoraf Omkostningerne
skulle udredes, var ikke allene tom, men den var endog noget i Gield, og
efter at dette Forsog i alt havde kostet over 10,000 R d lr., blev Arbeidet
atter standset, og Afgivterne ophcevedeved Kongekig Resolution af a8 Au
gust 1778, hvorved Fiorden paa ny blev overladt til sin egen Skicrbne. Es
ter at Gielden var afbetalt, og derpaa nye var samlet en liden Kapital, magede Handetsen det saa, at en Hornbech Skippers Folk udi Aaret 1785 udkastede et Fartoiö Daglast i Seildybet ved Mellerup. Formanden i HavneJnspectionen JustitSraad Borgemester Caree, gav Skipperen frit B a lg , en
ten Han for denne Hans Folks Forseelse ville betale io Rdlr. udi Mulkt, eller
underkaste sig Saggivelse og Dom. Skipperen valgte det forste, og ved
den samme Lejlighed blev bcmcrldte Formand ved Samtale imellem Ham
og Skipperen, underrettet om, at Hornbech Fiskere vare ovcde i at optage
Stene i Sundct, som bleve anvendte til Kronborgs Vandbatterier. Dette
gav da Anledning til, at bcrorte Skipper paatog sig at hyre Folk med Baade, imod at erholde de betalte 10 Rdlr. tilbage. I ncrste Aar efter eller
1786, ankom en Baad fra Hornbech med det fornodne Mandskab, som
skulde strtte Forsog paa at optage Stene paa KirkegrundeN, hvilkct lykkedes
saa vel, at 1787 blev Resten ved tre hertil ankomne Hornbech Baade, op-
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lagen-, og Gründen aldeleS reenset. Jndtil den T id , havdc Byen ikke ejct
nogen anden Vinterhavn end allene op ved Skibsbroggen , neden for Sondcrbroen, hvilket foraarscigcde, ar Fartojerne saavel vedMellerup som Udbyehej ofte bleve landsatke, og mcdmegenBekostning maatteudgraves. Men nu
da Kirkegründen var reenser, blev der strax begyndt med at indrette en V in 
terhavn vedUdbyehoj. Den virksommeKiobmand Rasmus Hansen, opmuntret dertil af hans Svoger Iustitsraad Caroe, foretog sig paa egen Regning
at anlcrgge en faadan Havn, udi 1788, som kostede Ham henved 900 Rdlr.
Bemeldke Havn kan modtage i6 t il 18 Fartojer; men for dog at komme ind i
Len, maatte Jndgangen opmudres, og derfor lod Hansen bygge et MndcrFlod, eller Art af Majkine, hvormed Jndlobct blev oprcnset udi Aarec 1790.
Dette nye Forsog gav fremdeles Anledning til at forbenavnte Kiobmand
Rasmus Hansen, hvortil og traadde Hans vardigeBroder Kiobmand Hans
Christian Hansen; ved berorte Masiine provede paa udi Aarene 1791
og 1792 at giennemfare Grundcne, Kirke- og Mollegrunden, og da dette
overbeviste alle om Mueligheden, at Fjorden og Aaen künde opmudres, saa
blev en storre Mastkine af bcmeldte Brodre bygget udi Aaret 1792, hvorefter
der i det folgende Aar atter opstod en ordentlig Havne-Commission, som nu
antog sig alt hvad, som henhsrte til denne Sage hensigtömcessige Bestyrelse
og Fremgang. E t Havne JndtagtS-Reglement, som Commissionen selv besorgede forfattet og vedtaget, blev og allernaadigst consirmeret. Et PengcLaan af 16,000 R dlr., der M l afbetaleS med 6 pr.Cto. aarlig, blev »pla
get- hvoraf de Herrer'Hansen fik deres Forffud betalt, som da alt var opvoxet til 404z Rdlr. 2 Mk. 7 ß.
I Esteraarek 1792 og forst i 179z bleve alle de i Fiorden neden for Sonderbroen vcrrende Grunde paa det nojagcigste opmaalte og pligtede. I»aar
denne slndcrsogclses-Forrekniirg javnfores' med en crldrc, som Mde udi Aaret
I 7 Z 6 , saa ffionneS ikfe at i^rundene, j!dekMellemrum^^av^tkl^a-en ketydelig; dog er dttvanffeligt gt bestemms, hvad Dybde de hapde 1736, saa
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lcrnge man ikke veed, med hvad S la g s Vandc de da ere pligtede,-e1l«r hvad
man Len Tid ansaae sor dagligc Bande.
;

B e s k r i v c l s e n

.
som begge djsse Forrelninger give derover, er felgende:
G ru n den es A n t a l,
D y b d e Dg Bestaffenhed
A ar 1736.
iste G ru n v.
B a lle n .
Ved Fiordens J u d - og
Udlob.
Haard Sandgrund.
D y b 7 Fod.

Afstand
fta
R a n d e rs .

D e re s
I G ru n den es A n ta l,
Lcengde ef- D ybde og Bestaffenhed
A a r i/ s z .
LerKavne- .
m aal.
.

4 ; M iil.

K irkegrunden.
4 ? M iil.
S a n d - og Steengrund.
D y b 6 ä 6 Z Fod.
3M o llegru nd en .
-z M iil .
M uddergrund.
:
6 ^ . 6 4 Fod dyb.
' 4D e syv V e d d e r e .
i Z M iil.
Los Muddergrund.
D yb 4 a ^ Z F o d .
5i Z M iil.
Skan d alen .
E t lidet Stykke,bvor B ä n 
det er la v t, los M udder
grund, men paa et dybere
S te d er S a n d .
Dybde 5 til
Fod.
6.
Trangkuule.
L M iil. ,
Muddergrund.
5 Jo d dyb. ' '

Lccngde
efter
Favn e m aal.

1.
104

20 2
Sandgrnnd begroet med
T a n g. 8 Fod.

I2 O

2 OO

IO O

.ZQO

D y b 7 Fod.
z.

.

120

S e j.o g fast G ru n d.
Dybde 6 Z ü. 7 Fod. .
4-

5.60

D y b 4 Z Fo d .
5-

2Z8

D yb de 42 Fod.
6.
137

. . KlYbV( 6 F o d .

'
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Afstttttd
fta
Randers.

Grvndenes' Antal,
Dybde og Bestaffenhed
Aar <7Z6.
7O verLs bet.
Dlsd Müddergrund.
Dybde 5 Fod.
8.
M sl'legrunde n.
Los Sand- og Mudder,grund.
Dybde 4 til 4§ Fod.

4 M iil.

T Miil-

Ernndenes Antal, .Lwyade
D'eres
§<rngde ef Dybde og Kstiiffdnhed' ' efter
FavneAar ry s z .
ter Favnemaal.
maal.
7150
5v-

200

4 Miil.
9Wangeleedct.
Muddergrund.
Dybde 4 til 4§ Fod.
Veö Pr! ovstetsrven.
Dybde lz til z4 Fod.

^!

Z Miil.

^ M iil.

IOO

2O

- Dybde 5 til 5^ Fod.
8.

Dybde^ 4' til 4^ Fvd.
9Dybgaarden.
Dybde 5^ til 5L Fod. (1)
io........
—

—

—

Z2I

50
50

Dybde 5Z til 5 j Fo«
. n.
— -—
—
^ 3i
Dybde 5Z t i l .5^ Fod/

'
Summa' ^
I i;2 v j
I is z i
Tiettt^ForMel- sdm befindes ved ar holde disse Forrdtttinget iniöd Hin
anden , j krn hidrero derhs d>erfra, at foxMellige Liriierklmne virVe:Mgte P
Lämmerne; deels at jrog^e afiGrundene kunrie have fotmeret. ßg, oz andre aftag^k, muelig haver og Bertgnings-Mäaden efter hojere og lavere-Vande ej
hekdr vj^rel etzfts, daFiöddenM imod Ralideds haver ssne hvje^Vättde/dccls
fra. Ssdn azaax Hindert er nordlig, og. deels fra Aclen^. naar g,»eg»t'M»glp
indtrcrssor, o^ de lavere ved sydlige Vinde, og i torl Pejr.
.
.
'
d«^
-e re -ttiö ^ ^ ? W d ü ^ e S Ä e 'd M t^ger^, S^aädre'VLkitttd^noHt^
De' l-lOttMdesMl'erh'i'Korden op tik Äandetö'Ä'kdek, etSällhrede
ved MrVtS'Üdgang iT'vö SpDaked^ og'de hävv'e.da e^eö dL'det'öv^dhkagn<
dü sM att^cnitzV'e'/^rükvg^W e'sM ^W t^aii'D edi (L)'

5§
Gl'undenes Navne.

.

I.
B a lle n , (z)

Deres naturlige Beffaffen-jGrundenesnu habende L<engde,
hed og Iordarter.
Brede og Dybdemed daglige
j
Van de.
Lengde!
Brede.
Dybde.
Fod.
Favne.j
Favne.
Smaae Steen, grovt Sand,
105
^
117
98
n
Afters og Skielfiste Skaller,
bevoxer med Tang paa 1 og
Fods Dybde derunder,
deels Muur og deels StroeSand.

2.
K ir k e grü n den. (4) Blaaleer og störe Stene som
bleve optagne i Aarene 1786
og 1787Z.
M s lle g runden.
Blaaleer.
4*
D e syv Veddere. (5) Blob Grund af Leerjord.
S k an ha gen. (6)
6.
Z^rangkuule.
7O ve rlo b e t. (7)
8.
Ved M o lle grü n den.
9»
D yb ga ard e n .
W angleedet.
ii.
Ved P ro v ste to rv e n .

129

H 4 u 117

rr

10^

IIZ

6O ^

5Zo

50

7

240

40 ü. 80

7

Dito.

2OO

27 L ZO

7

Dito.

Z60

-7 L Zo

7 '

Diro.

67

-4

7

Dito.

80

24 .

7

Dito.

22O

48 L 54 I

7

Blaaleer.
Dito.

Den forhen omtalte virksomme Embedsmand JustitSraad Caroe, Kaver
formaaet de Handlende i Randers, ved et, i den Anlednjng^»fHam selv i
Aarer 179z udarbeidet Reglement, indbyrdcs at vedtage at betale aarlig
noget vist, af alle ind- og udgaaeode Varer til Havnekassen, til en sueceSsive Betaling, paa de til Opmudringen anvente anseelige Kapitaler, hvil-

ken Vedtagt ved et Kongelig Reskript af z i Maj 179; stk Lovskraft paa io
A ar; men da de derudi bestemte JndtagtS-Kilder befandtes «tilstrakkelige i
Forhold til Udgivkerne, saa ere de ved en seenere allernaadigst ergangen R e
solution af 9 August 1799 sL) fokhojede til det de nu ere. Den Kongelige
Bevilgning, med den derudi indrykkete Forhojelses-Taxt, er af t6de i stimme
Maaned. sb) Derefter stkal den faldende Jndtcrgt h«veö af Told- og Consumtions-Kaffereren, hvilken maanedlig meddeler Angivelse derpaa, som
folger med Pengene. Dette er nu den vasentlige Jndtcegtökilde forHavnen.
A f to smaa Engholme som höre dertil, haver den ligeledes nu for Tiden
; Rdlr. aarlig i Forpagtningspenge, og saa ofte Havnepalene bruges, ved
Fartojers, Prammers og Kaagers Landstrtning, betaleü til Havnekasscn
i Rd. for et Fartoj elterPram, og z Mk. for en Kaag; men omendstkfont alle
disse Jndt«gter i de fidste otte Aar, eller fra 179z til 1800, det ene Aar
mod det andet beregnet, aarlig have belobet sig til 1500 R d lr., saa have de
dog aldeles ikke kündet stoppe Omkostningerne; thi efler det for Aaret 1820
aflagde Regnskab, var Havnen i en Gield af 17576 Rdlr. 4 Mk. 8 ß.,
der for Fremtiden, som oven er m«ldt, aarlig afbctales.
I Aaret 1795 haver det kongelige AdmiralitetS- og CommiösariatS-Collegium paa Havne-Commissionens Ansogning, udlaant en Mudder-Mafkine,
kaldct Soebageren No. z , til Randers, for at opmale endeel Grunde, men
dog fortrinlig Gründen No. i.
Denne Maskine blev med stör Bekostning og sterre Hazard flyttet hertil fra Kiobenhavn i August Maaned samme Aar, og i denne Sommer saavelsom udi den paafolgende, blev endeel paa Grundene No. r og 4 opmudret. Men det ustadtge og stormige Vefr, som indtraf t disse w Sommere,
foraarsagcde, at Venne cj udrettede det, hvad den ellers havde kündet, hvid den
havde havt et stillere Band, at arbeide udi. Maskinen blev igien asteveret i
Ju lii Maaned 1797,
uügtet den kostede meget at fore frem ög tilbage,
samt betydeligt at holde i Arbejd«, og de her omtalre tilfcrldige Aarsager til-
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ligc giorde, at Nytten deraf ej Heller blcv saa stör, som man havde ventet,
saa hialp den dog betydelig til at befordre Opmudringen kil dens heldige
Fuldendelse, som ffeere sidst i Aaret 1800, men hvilket »den dens Hielp ej
havde blevet mueligt. Den ovrige Opmaling er bestridet ved de 2 afde
Herrer Hansen byggede Mastkiner, hvis Jndretninger Tid efter anden, ligesom Erfarenheden haver lcrrt det, ere blevne forbedrede, og Arbeidet derved
kettet. Dette rilligemed Vinterhavnens Anlag, Stenenes Optagclsc og
Grundenes Opmaling til det de nu ere, haver alt kostet henved zioc>o sstd.,
og er fuldfort i et Tidsrum af i z Aar.
I Aaret 1820 begyndte Havne-Commissionen, da Fiorden for saavidt var fardig, at henvende sin Opmcrrksomhed paa Aaens OprenSning oven
for Randers, hvorfra der altid haver vceret Pramgang op til Biering Molle,
som til Bands ligger henved 5 Mile derfra, og til Lands noget over
ZZ M iil. Fra Biering Melle og andre ncrrliggende Ladepladser, er her til
Byen fort Brande, Terv og Muursteen, og op ad fra Byen undertidcn
noget norstk Tommer.
Disse Pramme, eller som de her kaldes, Kaage, gaae almindelig med
deres Last henved 2^ Fod, og de storste ikkun Z Fod i Bandet. Men da
denne Strakning havde 12 Grunde, som med laveste Bande ej holdt uden
rz til 2 Fod, saa bleve Kaagene ofte opholdte og maatte losse ud, for at
komme over. I Efteraaret 1820 blev den forste Grund vptagen, og begyndt paa den anden; 1821 blev intet giort derved formedelft Krigsuroelighederne; men 1822 ere alle disse Grunde optagne, saaledes at der med lave
ste Bande nu altid haves 4' Fod. Og da man onjker at künde giore Aaen
Navigable omtrent is M iil hojere op ad til AaöBye, saa blevog dermed begyndt det stimme Aar, og Aaen oprenset henimod Tange Landsbye, som liggcr midtvejs imellem Biering Molle og Aas. Hvis Naturen ikke vil lagge
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for mange Hindringer i Vejen, haaber man at blive farbig dermed i Aaret
r8oz. Men at gaae hojere op ovenfor Aas, er ikke mueligt uden bekosteligt
Sluseanlceg, hvilket desuden er forbundet med flere Vanstkeligheder.
Gudenö-Aaens Oprensning haver givet Anledning til, at den Tanke er
opstaaet, at forbinde Viborg Soe med samme, og dervcd at aabne nyeCommunication imellem Viborg og Randers, giennem en Aae, Noraae kaldet,
hvis ene Arm lober ud fra Skaber- og den anden fra Viborg-Soe, og flyde
sammen n«r ved Asmild Landsbye, henved en halv Fierdingvej eller ^ M iil
fra sidst benavnte S o e ; derfra gaaer denne Aae forbie Vejrum Landsbye,
samt Vi^um og Skiern Hovcdgaarde, og videre forbie Venning Landsbye,
og falber endelig i Gubens-Aaen noget neben for Flaadbroe. Hvis der til
Foraaret 180z kan komme til en endelig Undersogelse, vil det ncermere ud^
vikle sig, om eller hvorvidt denne Idee kan realiseres eller ej; imidlertid ville
dog Fordelene deraf, saavel for begge nysnavnte Kiobsteder, som for Oplandet, blive ojensynlige, uagtet Farten muelig maatte bestrides ved mindre
Pramme eller Kaage paa i; o til 200 Tenders Storrelse.
Grundenes llndersogelser ere skeete af folgende, som og have optaget
deres sarskilte Langde, Brede og Dybde, saaledes:
No. i og 2 af Hr. Soe-Capitain Lieutenant Holterman, Skibs-Capitain Frost, Lodsoldermanden og Lodserne ved Udbyehoj.
Grundene No. Z og n inclusive af 4 af Byens paalidelige Skippers
og Lodserne.
De 12 Grunde fra Byen op til Biering Molle, ere ved 4 af de «ldste
Kaagmands eedelige Forklaring, under TingSvidne af 18 October 1802 tydeligen bestcmte og opgivne, saavel i Henseende til deres forrige som ivarende
Tilstand. Men alle bisse Grundes Oprensning til Biering Molle og Tange
og videre til Ans, haver og vil koste ubetydeligt imod hinc, allerhelst nogle af
Grundejerne dertil have givet Biedrage. Derimod haver Arbeidets Udforclse i det hele fordret mange Reiser og andre Befvcrrligheder, som BestyH 2
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rcrne have havt, fordi det meste drraf er forrettet og fremdeles skal forreltcS
i siere MUes Frastand og langt fr» Ojet.
Fornden OpmudringS-Omkostningerne, udreder Havnekassen end videre for n«rv«rende Tid aarlig 47 Rdlr. 4 Mk. for endeel saakalte Vedderes eller Soe - Markers aarlige Scettelse og Vedligeholdelse i Fiorden, som
der ere uundgaaelig fornodne, for alle ind-og udgaaende Farteier, for at
bisse ikkeMIle stode an paa Grundene, men blive rstand Nl at finde de opmudrede Render. Blanüt disse Socmcrrkcr, hvorrfter de Soefarende fornemmelig ssge Fiorden, er et Tr«e, som staaer i en MandS Haugegiccrde i
Kneisted B y e , i Raabye S o g n , Gierlev Herred, hvorfor aarlig betales r
Rdlr. til vedkommende Beboer, for at Han ej M l omhugge samme.
T il Havncn Hörer cndvidere SkibS-Broggen, hvilken i de sidste Aar,
baade oven og neben for Senderbroen, bekydelig er bleven udvidet, saavel i
Langden som i Breden, da en liden Arm fra Aaen, som lob tcrt forbie Gaardene No. i og No. 646 paa Sondergade, og kaldes Sudestrommen, blev
opfylt, og Skibsbrcggen, der forhen var en vmfiodet Plads, i fin hele
Strcrkning, nu er landfast med'Byen. Denne Bregges Udvidelse gav Anledning til ar Havne-Commissionen udi Aaret 1801 foretog sig at inddele
den i 8 Tommerpladser, som ved Auction til en Prsve paa 2 Aar bleve bortforpaglede for 4z Rdlr. aarlig Afgivt.
Havnevcrsenet, hvonkl Opmudringen fornemmelig henhorer, forestaaeS
af en Commission, der ifolgc Kongelig Resolution af z i Maj 179z M l bestaae af 7 Stemmer, men hvilken nu for Tiden ikkun har 5, da to af dcns
Medlemmer ere dode. Denne Commission antager en Havne- og Broefoged, som haver der daglige og narmeste Opfyn, saavel ved Havnen som
Broern«.

Sluttelig anmcrrkes det Her, at Randers nforglemmelige Velgisrer,
afgangne Groserer Niels Brock i Kiobenhavn, haver ved Ham) Testamente af
19 Febr. 1796 og Codicil af24Febr. 1802 (fee § 19) blandt flere betydelige Capitalet, som paa sine Stader j^ulle anfores, ligeledes stiankec
og henlagt:
a^) No. 12. T il HavnenS og MuddervcrsenetS Befordring og Vedligeholdelse i Randers Fiord, den aarlige Rente af Capital
2500 Nd.
L) No. i z. Givet til cn nye eege Mndder - Mqstkineö Anskaf
felfe
600 —
c) No. 14. T il Hielp til tvende Afforelses-Pramme ved sidstnialdte MndbermaMne
402 —

fa) Den Kongelige Resolution af 9 August 1799 er af fslgende Jndhold:
V i ophceve herved den af os under Zite Maj 179z allernaadigst approberede Havnetaxt for Randers, og meddele derimod det af Byens
Borgere antagne Udkast, til en, til videre foroget og ndvidet Taxt,
vor allerhojeste Approbation, ligesom V i allernaadigst tillade, at den i
Overeensstemmclse dermed forfattede Bevilgning, maae igiennern vort
General-Toldkammer uden Betaling ndfardiges.

(b) Bevilgningen er af folgende Jndhold:
V ii Christian den Syvende af Guds Naade Konge tilDanmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Scor«narn og Dytmersten, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giere
alle vitterljgt, et V i i Henseende til he Foranstaltninger, som ere og
blive fsjete til Forbedringen og Jstandfattelfen af Randers Havn, og
Jndlohet dertil, og til,ar qfholde de Omkostninger, som famme have
fordret, og endvidere ville fordre, have allernaadigst tilladtoq bevil-
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get, ligcsom V i og hermed tillade og bevilge, at til det-Ajemed, som
sigler til Handclens og Skiböfartens Fremme, maae oppebares mdtil
videre visse Afgivker ved Randers Toldstcd, hvilke vor Told- og ConsumlionS-Kasserer »den Betaling, euren af de Handlende, Skippcre
cllcr andre, og den af os tilladte Havne-Commisston i Randers aflevcre, for at dcnne til forberorte Brug at anvendeS. Og ville V i istcdct for de under Z i Maj 179z af os bevilgede Afgivter, allernaadigst
have bestemt samme til folgende:
I) A f F a r t s je r .
1) A f hvert der ligger i Vinterhavn, enten ved Udbyehoj, Albachaae
eller Randers, af hver Commerceloest
24 ß.
Men af fremmede Fartojer af hver Commercelcrst -za 2) Hvert Fartoj eller brcrnt Baad, ved Indgaaende af hver
Last
r
16 Ved Udgaaende frie.
g) A f hver Baad, der ikke er brcrnt til Laster
32 4) A f hver Pram med Kiobmandsgods Tour og Retour, for
hver Reise
16 z) A f hver Kaag, stör eller liden, hvad enten den feiler op eller
ned af Fiorden (8)
40 »
6) A f hvert Fartoj, der ikke er ladet med S a lt eller Stcenkul,
og som ankommer med Ladning, heel, halv eller mindre fra
Spanien, Frankerig, England, Holland og Hamborg, be
tales for»,den de bestemte l6 ß. af hver Last, desuden s Last 48 7) A f hver dito, ligeledes og under samme Vilkaar, der an
kommer Lübeck
Z2 -

8) Af hver dito, der ankommer fra Sstersoen eller Sverrig,
ligesaa
Z2 -
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I I ) A f indkom m ende V a re .
2 p.
1) Afen Tonde S a lt , stört eller smaat
2 2) — cn Tende Steenkul
1 z) — en Tonde Kalk
4).— etFadSukker, stört ellrr lidet
48 ;) — et Skpd. Ic r n , forarbeidet, stobt ellrr raat
4 6) — en Favn Brcrnde, der tilfores Byen i Pramme
4 7) — et Skpd. Hör, Hamp, B la a r, af alleflags, fra Kiobenhavn eller Aalborg
4 8) — en Tonde Beeg eller Tmre
2 9) — et Skpd. Fis?
.
8 10) — en Tonde Tran fra danstke og norske Steder
811) — 120 Pund Tobak, spunden eller i Karduscr
,
8 12) — 100 Pund dito Blade
1 I I I ) A fu d g a e n d e V a re .
1) A f hiemgiorte Varers V«rdie
Z pr. Cto.
2) — cn Tonde Korn af allestags
i g) — en Tonde Meel
i 4) — en Tonde Gryn af allestags
,
;) — en Tende faltet Kiod
3 6) — et Skpd. faltet eller reget Flcs?
8 7) — en Tonde Sm or
8 8) — et Skpd. Ost
4 9) — et Skpd. Talg
8 io ) — et Skpd. Vox
8 n ) — et Skpd. Uld af allestags
16 12) — et Skpd. faltede Huder
16 iz ) — et Skpd. torrede dito
56 14) — et Skpd. Kalvcffind
64 -
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15) A f et Skpd. Faar-og Lammeskind af allestagö
40 ß.
16) — en Tonde MLod
g I V ) A f S k ib s b r o g g e n .
A f hver Ladning Tommer, der fettes paa Skibsbroggen, og
der bliver liggcnde ovcr 24 Dage, betales hver Dag og N at,
saalcenge noget af samme Ladning er tilbage
48 Hvorefter alle og enhver sig allerunderdanigst have at rette. Givet
paa vort S lo t Fridencheberg den i6de August 1799.
Under vor Kongelig Haand og Signet.
.
C h r is t ia n 1^.
(1^ 8. k.)
___________
Moltke. Hansteen.
Stoud.
(1) Denne Grund findes ikke omtakt i Forretningen af 1 7 Z 6 , maaffee at den seenere
er opkommen, eller og at den samme ved Undersogelsen kan vcrre forbiegaaet og
glemt.

(s) Denne Efterretning om Opmudringens ncrrvcerende Tilstand, styldeS! Formanden
i Havne-Commissionen Hr. Justitsraad Caroe.
(5) Denne Grund er opmalet til circa 80 Fods Brede og 10 Fods Dybde, og lig
ger for den aabneSoe, men baade den haarde S tro m , og den Soegang som
altid er med osten Vinde, haver udvidet den L Aaret 1 797 opmudrede Nende fra
25 til Z7 Fod bredere og en Fod bybere, saa at der kan haves gründet Haab
om, at Nenden ester nogte Aars Fortob sekv vil ardeide sig til i s Fods,'Dpbde,
allerhelst da der ved begge Ender af den er 14 til 15 Fods Dyb.
(4) Denne Grund er opmalet til henhed 66 Fods Drede og 10 Fods Dybde, men
den der gaaende haarde S tro m haver arbeidet Nenden til 48 ^ 51 §ods storre
Brede og en Fod dybere. Jmellem denne Grund og Udbyehoj er den forhen
omtalte Vinterhavn, der kan rumme 16 til I F Fartostr.

(5) Af alle i i Grunde er denne tildeels den eeneste, som oste vil behsve Hietp, bog
er det Meget mueligt, at nogle af de Grunde, som ligge ncrrmere optmodByen,

65

(6)

(7)

(8)

(9)

kan tilstamme noget, hvilket man og alt haver befunder at vcrre steet. Men da
Randers altid bsr eje en Mastine, saa kan dette i siige Tilfcrlde hastig afhielpes.
Denne Grund er 80 §od bred i M idten, og er ikke opmudret i lige Linie, men
efter Strommcns Gang. Jmellem denne og Gründen No. 6 er en tryg V in terhavn for 5 ^ 6 Fartsjer i )tlbech A ae, naar de formedelst Modvind ej künde
komme euren ril Byens B rsgge eller til Havnen ved Udbyehoj.
D a de Ssefarcnde udiAaret 1 7 9 z ansaae sig at blive tient med 24 til 28 FodS
Brede paa Grundene N o. 1, 20g z , saa fände Havne-Commissionen, atG ru n dene 6, 7 , 8/ 9 , 10 og i i künde behielpe sig med den for dem nu anfsrte
Drede, siden disse ere frie for al Sse g a n g , hvorved Dyen rillige erholdt §orsvars-Sikkerhed i Krigstider.
Der Kongelige Vestindiste Guineiste Rente- og General-Toldkammer, haver under 9de Novbr. 1799 fastsat, at naar Kaage anvendes ligesom Pram m e, til at
fsre Kisbmandsgods derpaa til og fra Fartsjerne, da stal af dem, ligesom af
hine betales 16 ß. for hver Reise.
Ved den i ncrst forestaaende Anmcrrkning paaberaabte Collegii Resolution, er det
rillige besternt, at der af raae Sukkere, som indfores i mindre Foustager end
Fade cllcr Kaffer, og desiige, stal erlcrggeö 4 ß. af hverr 100 Pund.

§ 7.

O m F i s k e r i e og L a x e g a a r d e v e d R a n d e r s .
A fordnm Tider haver Fisißeriet i Randers Fiord og GudenS Aaen, v«ret
cn betydelig Nceringsgreen for B yen: men siden efter, haver det Aar fra Aar
beständig aftagck, fordi at Fjorden og Aaen bleve smallere, da Jordbunden
ved begge Sid e r, og mange af de omflodte Enge, som her kaldes Holme,
alt mere og mere groe sammen, og blive til fast Land» De Fixere som le-
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vede omtrent ved det Aar 1698, og hvilke da ej havde opnaaet en Alder af
5v Aar, künde ester den Beretning, som Hospitalsprcesten LauritS Nielsen
Randrup giver derom i hansAnmcrrkning til den saakaldte Randers Marsch,
baade noevne og paa.vise adskillige Steder, hvor de tilforn have vceret med at
drage og fange en Mcrngde F iff, men som i ForfatterenS Levetid allerede
vare opfyldte med Dynd og Moradser. Det Sagn er almindelig bekiendt
iblandt RanderS Jndbyggere, at da de i forrige Tider fcrstede en Karl i Tieneste, betingede saadant Tienestetyende sig, ar der ej skulle faae Lar trlFode,
uden allene paa visse eller besternte Dage om Ugen. Men i de sidste hun
drede Aar, have de fleste Huusfcedre i RanderS sielden kündet faae Lar paa
dereö Bord,og mindre er den bleven Tienestefolkene rilDeel. Overalt haver
Byen i crldre Tider vcrret meget beremt afdenS rige og Menne LaxeWerie,
der iblandt siere Esterretninger og kan sees afLyschanderS Fortale til Hans
Kronike.
FiM riet i Fiorden ved og neden for Mellerup Landsbye, bestaaer fornemmelig af smaa Flyndrer (pL88er 1 ^ 5 ) som fanges meest om Sommeren
og spises helft ferjke. Om Eftcraaret gives nogen Helt (8slma 1avnreru8);
lcrngere oppe, baade neden og oven for Randers Broer, fanges Lax (8aImo),
L)rred (83lni0 r i-E a ); Helt, Giedder (1uciu8 eller 1upia8 mari ünius);
Aborrer (xercn); Skalier (n1durnu5); Sm alt (exerlanug) og Aal (rnursena arrzvMn). A f Helt, Giedder, Aborrer, Skalier og Aal fanges noget til alle Tider af Aaret, naar Vandet er aabent. Srnelten fiffeö ikke
uden for en kort Tid i foraaret; om Vinteren, naar Aaen og Fiorden er tillagt, da stanges Aal. De vel steste Aar begynder LarefiMrict henimod
Slutningen af Oktober Maaned, thi for plejede denne F iff sielden at gaae
ttl. Fangsten vedvarer gierne til i April Maaned, da Smclten, som gaaer
op i Fiorden og Aaen med sin Lugt, efter FiMrnes Beretning, igien for
driver Laxen. Tiden , som denne fanges paa, er altsaa meest om Vinteren,
men medens Aaen er tillagt med J i s og Laxegaardene formedelsi haard Bin-
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ler ej kan holdes aabne, saa standser denne Fängst af sig selv, indtil Tsevejr
indfaldcr.
Laxen feinges i dertil indrettede Gaarde, som ere dannede lig en Fold
af Hakker, i en spids Vinkel imod Slrommen, og med Arme ud til S i Lerne; den er overalt indhegnel med nedrammede Pcele, for at imodstaae
Isens Magt vcd Toebrud. I diffe Laxegaarde, der alle ere private Folks
Eje, fangcs Lax og Arreder.
De 2 Laxegaarder, den overste ved den gamle Herregaard ^>stergaard
i Houlberg Herrcd, som nu Hörer under Frisenborg Gravjkab, og den anden
neden for den nu udstykkede Herregaard Frisenvold, ere de eeneste, som efter
Kongelig Bcvilgning gaae tvers over Aaen. Den forste efter Kongelig Bevilgning af 2;de Scptbr. 1661, til da vcerendc Rentemester, siden Grceve
Mogens F riis, og Landötingsdom af izde Ju n ii 1688, og den sidste efter
Kongelig Skiede af n Novbr. 1684 til GroScanhler Grave Reventlow,
men alle de ovrige Laxegaarde ere satte deels over enkelte Arme af Aaen og
Fjorden og deels hist og her ved begge Landsiderne af Hovedrendcn, som ak
tiv er aaben til Skibes og Prammcrs ubehindredc Gang. De Kaage som
gaae fra Randers op til Skovegnene, for at hcnte enlen Brande, Trcre,
Tsrv eller anden Last, maae gaae giennem Frisenvold og SstergaardS Laxcgaarde, hvis Ejere eller Besiddere ere forbundne til at lade Kaagerne have
Faxt derigiennem, og hvorfor betaleö hvergang af hver Kaag 12 ß., udi saa
kaldede Drikkepenge, ikke for at oplukkeS, men for at blive hiulpne gien
nem, da Strommen paa bisse Steder er meget stark. Denne Giennemfart er hiemlet ved HojesteretS Dom af 22de Octobcr 1746, sombetrygger
en ubehindret Fart for Pramnrr og Kaage til evig Tid giennem Frisenvolds
Laxegaard.
I de «ldre Tiber have ulige flere Laxegaarde varet i Fiorden og Gudens
Aaen, end de som nu ere. Efterden i Aaret 1664 afKongFriderichlllconI
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firmerct Commisstons-Forretning, som er omtalt i n«st forcgaaende §, have
ovcnfor Rändere Brocr vcerct 9 Laxegaarde.
No. i, 2 og z vare ved den ssndrc Side i Aaen til Vcrrum ByesEjenhomme, fikyldede 8 Lax, r ; -Arreder og 44 Helt.
No. 4. LigeledeS paa den sondre S id e , stkyldsat for 8 Rdlr.
No.
Sonden mod Pramdybet, jlkyldsat for r Lar.
Disse ; Laxegaarde ejedeö af Oberst Hans Früs til Kragerup, Claus
holm, Heufringholm, Tuustrup og Eßenbech, som dede 1697 og er biesat
1 Horninge Landsbye Kirkes Kapel i Synderhald Herrcd.
No. 6. Paa den sondre Side af Sejldybet, svarede til Landgilde
2 Rdlr. aarlig.
No. 7. Ligeledes paa den sondre bctalte 1 Rdlr. aarlig.
Disse 2de Gaarde cjcdes af de Rohder i Kiobenhavn, men den stdste
af dem havde forhen tilhort Dronningborg Slots Lehn.
No. 8. Paa den sondre Side betalte aarlig 17 R dlr., tilhorte Randers Hospital.
No. 9. Paa den nordre S id e , tilhorte Randers B y e , betalte aarlig
til Byen 2 Lax og til Hospitalet i Tondc faltet Helt og 4z Pund Orreder.
Ncden for Broerne vare 2 z Laxegaarde.
No. 1 og 2 kaldteS Kongegaarde, og tilhorte Dronningborg Slots
Lehn; de laae i den nordre Ende af Strommen og vare dengang ej taxerede
til Landgilde.
No. g. KaldteS Provstegaarden, ved den nordre Side af Seildybet,
skyldede i Fierding Helt, ejedes af de Rohder i Kiobenhavn.
No. 4. Paa den sondre Side af Sejldybet, var til Manager Kloster.
Fastet lydede paa 2de Russe-Stader, hver ansat til io ß. 2 Alb. eller - ß.
Laxegaarden blev vpdomt, men Russe-Stad e rn e derimod kiendte ved
Magt.
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No. ;. Paa den ssndre Side af Sejldybet til Estrup jPyldede i Lar.
2 -Arrcder og 20 Helt..
No. 6. Paa den nordre Side kaldet Vangeledgaarden kil Manager
Kloster, var anflagen til Landgilde under et med Laregaardcn No. 9.
No. 7. Kaldkcs Lillegaard, paa den ssndre Side af Sejldybet, var
folgt fra Dronningborg Lehn til de Nohder i Kisbenhavn, Mldede i H)rred
og 40 Helt, blev da demt til at styttcs noget larngere ind i Landet.
No. 8. Dybgaarden kaldet, paa den nordre S id e , horte forhen til
Dronningborg, men ejedes da af de Nohder, ffyldede i -Arred og 40 Helt.
No. 9. Bremingsgaardcne til Mariager Kloster, ansat under eet med
No. 6, for aarlig Afgivt 6 Lar, 22 -Arreder, 60 Helt og i Fierding
smaa Fistf.
No. 10. Msllegaarden, paa den nordre Side af Sejldybet, tilhorte
i scrrige Tidcr Dronningborg Lehn; men den halve Part deraf ejedes da af
Oberst Hans Friis til Clausholm, og den anden halve Part af de Nohder;
den ferstes Anpart var jlkyldsat for Landgilde 2 Lar, 8 -Orreder og 20 Helt,
og den sidstcs Andecl svarede 2 Lax, 4 -Arreder og 1; Helt til Dron
ningborg.
No. n . Paa den nordre Side til Estrup ansat aarlig til Landgilde i
Lax, 1 Hrred og 2v Helt, blev da dsmt til at flytteS noget lcengere ind.
No. 12. Svalegaarden, ved den ssndre S id e , ejedes af Frue Elisa
beth Ju u l til Bruusgaard, svarede aarlig i Landgilde z Lax, 4 -Arreder og
;o Helt. Denne Gaard blev ved CommiSsionenS Afstgt opdemt.
No. iz . T il Mariager Kloster paa den nordre S id e , og udi S e jl
dybet, ansat for Landgilde io ß. 2 Alb., blev da ligeledes opdemt.
No. 14. Skidengaarden, ved den ssndre Side til Mariager Kloster',
findes ansat til Landgilde Svarelse under et med No. 19. Denne Fistkegaard, som gik for langt «di Sejldybet, eragtede Commissionen at burde styttes narmere ind til Landet.
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No. 15. Trangkule kalbet, vcd de» sondre Side til Estrup, svarebe
aarlig Landgilde i Rdlr. Denne Gaard var ligeledes sat for langt ind i
Scjldybet, hvorfor den blev doml til at indflyltcs 5: Favn til det son
dre Land.
No. 16. En nye Gaard, paa den nordre S id e , til Stovringgaard,
gav til Landgilde 2 Lax og i -Arred; blev demt til at optages.
No. 17. Paa den sondre Side en Laxegaard til Dronningborg, svarede til Landgilde 2 Lar, 2 -Arreder og 42 Helt; den gik for langt udi
Seildybet, og blev derfor domt til at skulle indflyttes.
No. i8- En Laxegaard paa den sondre S id e , horte for til Dronning
borg, men ejedes da til Clausholm, svarede til Landgilde 1 Lax, i -Orred
cg 20 Helt; den gik for langt ud og skulle derfor indscettes 4 Favne til det
sondre Land.
No. 19. Loegaarden kaldet, ved den nordre Side til Manager Klo
ster, svarede til Landgilde undcr eet nred No. 14^ 4 Lax, lo Hrreder, en
halv Tonde Helt, 6 Gicdder og i Fierding smaa Fisk.
No. 20. En nye Laxegaard i Sejldybet ved den nordre Sid e , var da
ncesten odc. Ester Commissionens Afstgt skulle dens under Vandet staaende
Perle ganske optages. Oberst Friis til Clausholm havde ladet scrtte denne
Gaard.
No. 21. Dybgaarden, vcd den sondre S id e , tilhorte Oberst Friis til
Clausholm; svarede udi Landgilde 2 Lax og 20 Helt. Den gik for langt
ud, og skulle indserttes 4 Favne til det sondre Land.
No. 22. Estrupgaard kaldet, paa den sondre Side til Estrup, sva
rede udi Landgilde i Lax, i -Drred ^ 20 Helt. Commissionen eragtede at
denne Gaard, som gik for langt ud, burde siytteS 4 Favne lerngere ind.
No. 2z. En Laxegaard paa den sondre S id e , ved Klosters Ladested,
-tilhorte Oberst Friis til Clausholm, var ansat i Landgilde for 2 Lax, 2 -Drreder og 15 Helt.

I Anledning af en.fra Grcrve Conrad Reventlov til Clausholm ogFriftnvold, og Grcrve Nicolaus Friis til Grcrvffabet Frisenborg, paa egne og
ovrige Laxegaarde EjereS Vegne indgiven allerunderdanigst Forestilling, betrceffende de Misbruge, som de angave at gaae i Svang ved Laxefifferiet i
Nanderö Fiord; haver Kong Christian V. under 18 Febr. 1696 udncrvnt en
Commission, bestaaende af Christophcr Lindenov til Frisholt, Amtmand
over Dronningborg Amt, Christian Gersdorff til Jisgaard, Amtmand over
Calse Anrt, Raadmand Thomas Karmarck r RanderS og Hans Jacobsen
til Rolsoegaard, forrige Ridefoged paa Calee. Diffe Eommissarier blev
befalet at grandjlke og kiende, hvilke Laxegaarde for Fremtiden burde haves
i Aaen og Fiorden.
Udi denne Commissions-Act, som blev siuttet den 20 Januarii 1698,
opreanes iz Laxegaarde oven for Senderbroen, samt 2z neden for.
Oven for vare:
No. 1. T il Ulstrup, som var bleven ede udi Aaret 1688, da ^)stergaardö Laxegaard No. 2 til Grcrvskabet Frisenborg, der gik tvert over Aaen,
ved en Landötingsdom af samme Aar blev kiendt ved Magt.
Denne og ncrst efterffrevne Gaard ncrvnes ikke i Commissions-Acten
af166z.
No. 2. Ostergaards Laxegaard, hvorcnl for er mcrldt.
No. z. Frisenvold Hoved Laxegaard, gaaer tvert over Gudens-Aaen,
blev oprettet efter Kongeligt Skiode af n Novbr. 1684, og ncrvnes altsaa
ikke i den forrige Commissions-Act. Denne Gaard haver Midstroms Fiskerie lige ned til Udbyehej, med OpWningS-Rettighed paa beage Sider og
cr anstagen L Landmaalings-Matriculen for ; Tdr. 2 Skpr. 2 Fkr. Hartkorn
under Frisenvold HovedgaardStaxt.
No. 4, 5 og 6 findes bctegnede i forrige Commissions-Act af 166z undcr No. 1, 2 og Z, men vare ode; de, saavelsom No. z , tilherte GrosCanhler Grcrve Conrad Reventlov, hvilken i Aaret 1686 havde kiobt Claus-

Holm, hvormed bisse og flere Laxegaarde da fulgte, af Oberst Friises Datters
Mand, General-Lieutenant Ranhov.
No. 7 og 8. Forhen bencevnte under No. 4 'og 5, tilhorde begge
Clausholm.
No. 9 og io. Forhen 6 og 7, tilhorde de Rohder i Kiobcnhavn. Den
sidsie af bisse Gaarde gik for langt ud i Sejldybct, og stkullc derfor, efter
Commissionens Kiendelse, flyttes narmere ind til Landet. I den nye LandmaalingS Matricul var, entcn den ene, eller muelig, som og forekommer
sandsynligere, begge disse Laxegaardc ansatte for l Rdlr.
No. n . For 8 oven for Broerne, tilhorte Randers Hospital, hvis
ene Arm blev domt at borttages, og Gaarden at opstyttes til de saa kalbte
Vcergepcele, anflagcn efter n»e Matricul for 2 Rdlr. aarlig Afgivt.
No. i2. Forhen 9 , tilhorte Randers Bye. Efter den Beskrivetse,
som giores i Commissions-Acten, var denne Laxegaard bygget mellcm nogle
Holme oven for Sonderbroen, for Vindbroclobet, og den Udbygning, som
da var sat til den nordre Arm, blev domt at burde borttages. Gaarden var
skyldsat i den nye Matricul for t Rdlr.
No. iz . En nye Laxegaard, som stden i66 z var bleven opbygget, «den
for en Eng, Bommerholm kaldet, blev opdomt.
Neben for Sonderbroen fandteö den samme Gang 2; Laxegaarde.
No. i og 2. Kongegaardcnc tilhorte Grave Niels F riis, ifolgc det
Hans Fader allernaadigst forundte Patent af 6te April 1672, hvorefter disse
Laxegaarde med en liden Holm ligeledeö sindes ansatte for 6 Lax, 20 Hrreder, 60 Helt og i Fierding smaa Fisk, og efter Matricul for 6 Rdlr.
No. Z. Provstegaarden ejedeS da af FrandS Rohde i Kiobenhavn.
No. 4. H de, opdomt ved forrige Commission.
No. 5. T il Estrup. Deraf skulle, efter Commissionens Kiendelse,
borttages ic> Favne af den yderste Ende, nast ved Sejlpybet.
No. 6. Vangeledegaarden horte til Manager Kloster.
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No. 7. V a r ode.
No. 8. Dybgaarden, ejedes af de Rohder i Kiobenhavn. Den gik for
langt udi Sejldybet, hvorfor blev eragtet, at der skulle borttages 4z Favne
af den nederste Ende. I den nye Landmaalings Matricul var denne Gaard
ansal för z Mk. aarlig Afgivt.
No. 9. Breminggaarden, til Mariager Kloster var ansqt i Matriculen
for 6 Rdlr.
Dertil horte videre:
a) En nye Laxegaard bygget i den saa kaldede Jernstrom, som da brugteö af AmtSskriver Ke il, men blev opdomt.
No. 10. Mollegaarden, til Clausholm og de Rohder, efter Matriculen
anstagen til z Rdlr. aarlig Afgivt.
No. n . T il Estrup. Commissionen kiendte, at denne Gaard burde
insattes 6 Favne fra Seildybet, längere ind til Landet.
No. 12 og iz vare begge ode, men endeel Pale, som der stode undce
Vandet, til Skade for Sejladsen, blev demt til at optages.
No. 14. Skidengaarden, til Mariager Kloster; denne og Loegaarden
No. 19 vare begge i Matriculen ansatte for 8 Rdlr.
No. 15. Trankudt, til Estrup skulle indstyttes efter forrige CommiS
sions Kiendelse.
No. 16. -Ade. De gamle Pale, som stode der, blcve domte til at
burde optageö.
No. 17. Ejedes af Karen Madsdatter i Randerö, som var Enke efter
Borgemester Niels Mogensen, til hvem Kong Friderich I I I. havde skiodet
denne Laxegaard.
No. 18. T il Clausholm, skulle indstyttes efter forrige CommiSstonS
Afsigt.
b) En »ye opbygt Laxegaard, sonden for nast forrige, blev opdomt.
No. 19. Loegaarden, til Mariager Kloster.
K
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No. 2V var borttagen.
No. 21. T il Clausholm, gik for langt nd pg skulle indflyttes i Overeensstemmelse mxd den forrige Eommissions Kiendelse.
Ro^ 22. T il Estrup, den yderste Arm imod Sejldybet ffulle indrykkes efter forrige Commissions Afsigt.
No. 2 z vär ode.
Efter denne Fortegnelfe, vare der ndi Aaret 1697 oven for Randers
Broer i z Laxegaarde, hvoraf de stre laae ode og ex blev opdomt; de ovrige
8 vare i Brug. Reden Broer/ie fantztes her at have varet i ; Laxegaarde;
de 7 laae da ode, 2 bleve opdomte og de andre 16 vare i Drivt.
I Aaret 1800 vare folgende Laxegaarde i Drivt.
Oven for Broerne:
1) -Ostergaarhs Fiskegaard under Grevskabet Frisenborg.
2) Frisenvolds Hoved-Laregaard ejeS nu af en Christian Gulev.
g) Den saa kaldte overste Gaard, og
4) Rysstedgaarden.
Hvtlke begge n«st forved ere betcgnede med No. 7 og 8 henhore til
Clausholm, som nu ejes af H r. Geheimeraad Jagermester von
Schilden.
5) Mollegaard og
6) Apothekcrgaarden forved betegnede under No. 9 og ic>; ejes begge
af Lars Mammen i Randers.
7) Hospitals- ester Sygestue-Gaarden kaldet, anfort ncrst forved under No. l 1, ejes af Adam Thuesen i Randers.
8) T il Byen, for anfort under No. 12, denS ubetydelige aarlige Jndtagt er henlagt til Borgemester-Embedet.
Neben for Sonderbroen:
i og 2) Kongegaardene, hvoraf den forste kaldes Eng- eller ^>rngaarden og den sidsteKongegaard, höre begge under Frisenborg Gravffab.
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z) Brcmings-Gaarden.
4) Mollcgaarden forved anforte under No. 9 og io ; og
5) Biellerupgaard; bisse trende Laxegaarde, hvoraf dcn sidste, som for
haver tilhortDronningborg Lehn, varode, men siden igicn er optatagcn, tilhore alle Peter Fabiä) Fischer i Randers.
6) Skidengaard, for betegnet med No. 14, ejes af en Jochum Roed
og Jens Roed, Fiskere i Romalt.
7) Bieringgaard, forved anfort Under No. 17, ejeö af en RaömuS
Pedersen og Ove Rasmusen i Romalt.
8) Loegaarden, for betegnet med No. 19, ejes af forbencrvnte Jochum
og Jens Roed.
Flere eller andre Laxegaarde end bisse 16 ssndeS nu ikke i Gubens-Aaen og
Fjorden. Den beste af disse Gaarde, hvori der er det bedste Fistkerie, er Frtsenvold Hoved-Laxegaard, som staaer tvert over Aaen; af de mindre ere z, 4
og 5 neben for Broerne, vg 5 og 6 ovenfor de beste: de andre ere ringerc, og
i nogle af dem falber der ikkun lidet Fijkcrie. ( i)
Jblandt de mange og betydelige Legat» som afgangne Groserer Niels
Brock ved Hans Testamente og Codicil (see § 19) haver Danket til sin Fodebye Randers, findes ogsaa et eget Legat, anfort under No. i7paa la o o R d .
Hvilket haver Hensyn til at ophiclpe Fisseriet i og ved Fiorden, og at opmuntre vedkommende til at lcrgge storre Flid derpaa, end som hidtil er skeet, da
Renten af denne Capital aarlig skal udbetales som Premie til fire faltige F i
ltere , som fistke meest og langst fra B yen, eller udenfor Fiorden, og som
bringe de steste Saltvandsfistke til S a lg i Randers.
(») Suhms Samt, i B. 2 Haft«, p. 6z. Fleischers Naturhist. lorn. 7. § 2ZI,
Z6, Z7 og 24z. KlLrmorL vsn. lo w . 11. p. i6 i. Danste Magaz. 1 . iv.
p. i z i . Ponkopp. Atl. 1 . iv p. 441. Hoffm. Esterret. om dansse Adelsm.
l o r n . I.

II. L ä x s z .

21.
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§

Om

8.

Aabroe.

Avenfor den overste eller Hstergaards Laxegaard, er en Broe ovcr Gubens
Aaen, som kaldes Aabroe; derunder haver Randers fra crldgammel Tid altid havt frie og ubehindret Giennemfarl med deres Pramme cg andre smaa
Skibe, som kan sees af et Tingsvidne fra Meddelsom Herredsting af 144z,
hvilket er skreven g>aa Pergament, og forvares i Randers NaadhuusArchiv. sa)
E t Tingsvidne fort ved Frisenborg BirketingSret den 22 August 1699,
viser atLehnsbesidderen afFrisenborg, haver villet paastaae,at Randers skulle
levere Under- og Overtommer til et Stykke Vindebroe, som var anbragt
paa Aabroe over Pramdybet, til Vederlag for Fakten derunder. Men af et
TinSvidne fra Randers Byeling af9de October 1699, kan det dcrimod crfareS, atByen allene haver levcret4saakaldteStroebielker, hver af 18 Alcns
L«ngde, som skulle ligge i Broen over Pramdybet. Siden den Tid ere de
fornodne Vielter hertil altid bekostede af Byens Kasse.

fa) Dettt Tingsvidne kan deelS for dets 2Llde og deels for dets Zndholv
fortiene at anfores Ord til ander saaledes:
Alle m«n thette breff seer eller höre laß«, hels« vii N iS SimySsenn
Fogcr vppa Mcthelsom Herritz Thing, Jens Lvnd ther Prest er.
Staffend Samsyng, Laße Icnssenn aff Hyarmcn, I« p Jenssonn aff
Steuenstokp, N is Byernssonn aff Grensten, Ie s Ericssenn och
Mattiö JKipSsenn aff Mammend Evyenelighe meth Guth.
Och
kungore V ii thed alle m«n: Alt Aar vnder vors Herre A a r lV lL O X llll
seria
aine Oonaünc.
cantatur exauäi (eller Fredagen ef-
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ter Christi HimmelfartS Dag) cha vare fore oß och fore andre stere goth«m«n, vppa forende Mckhclsom Herrih Thing en beschethen Man
thenne Breff forer Pether Michelfcnn Borghemestcre i Randers, lovlighe estketh« ock^ opkraffth« fek och fremlede «t fult stanende ThingsVydne aff ott« sc«llighe Donde M «n, svasoni vare, Olaff Thyrißenn
aff Taulnnd, Ieö Gers aff Torup, Strang» ibidem, Je s Jceipsscnn
aff Mammen, Pally Elbernssenn affHyeermen, Anders Laßon ibid.
Tagt Oveßen ibid. och Laße Petherßen ibid.
Thesse forende ott«
Donde M«n vydnethe vppa theres Troo och Sonnende thet the saue
och horth« samme Dagh, innen fir« Stock« vppa thet forende Thing,
al ther var vtneffnd tolff beschedne Donde M«n aff the vysest« och the
best« i forende Herreth boor, so som vare Oth Mikelßen i Veeling,
Morten Jenssen ibid., Jes Pcrherßcn i ^strcvaling, Mattes Baggy
Grensten, Pether Jenßen ibid., Pether Nielßen i Steuenstorp, Sven
i Lange, N is Jcnßcn i Ostreveling, Perher Svenßen aff Mammen,
Pether Jcripßen i Hi«rmen, N iS Eßkylßen i Vlstorp och Grey«rs i
Helstorp. Theße forfcreffne x n M«n ingyng innen fir« Stock«, santh« och vydnethe vppa theres Troo och Sannende thet the aldry kunne
höret aller sporyet aff nogen Man i theres Lyffue, thet Aabroo var the
Donde M«n i Randers, aller nogen annen Man formeent aller forbygd fore, sva at ther ey matte Skyp, Pramme og Baade gaa, both«
op och igenem vnder Broen och nelher ochsva langt op som lhem losde
selffue at fore meth Skyben och nether igen til Randers vformeent foc
hver M an, forenn Hr. Laße Thomeßen Hauer them nn formeent och
forbygd fore. At thet sva gyk och foor thet horthe V ii och saue och
haue til Vydnesburth vore Jncigl« hengt nethen fore thette Breff.

Datum aruio clie et loco Huihus suxra.
Under dctte Tingsvidne have hangt 8 Scgl, som alle ere nu borte.
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§9-

Nanders

Vaaben.

Landers gamle Vaaben, som det haver fett i sit S e g l, ere trende Taarne
med blaa Spidser; fra Foden af det mellemste gaaer en Broe over en derved
flydende Strom eller Vandfald. Byens Beliggcnhed ved Gudens Aaen,
og de z Kirketaarne, som i oeldre Tider knejscde op over de andre Bygninger inde i Byen selv, have vist nok givet Anledning til Opfindelsen af Vaabenet. De Taarne, hvorpaa det peger, vare bisse:
a) Graabrodre, siden kalbet Slotskirke Taarn, som stod indtil i Aaret 1698.
b) S t . Clemens Kirketaarn og S p ü r, der nagtet Kirken selv blev »edbrudt Aar 1540, dog blev staaende lcrnge efter.
S t . Petri Taarn som forst blev nedbrudt 179;.
Om bette Vaabens egentlige M lde, haves ingen oplysende Efterretning,
men efter al sandsynlig GiSning er det nok opfundet enten sildig i det isde
eller tidlig i det i6de Seculo, medens de Kirker, af hvis Taarne og S p irer Ideen dertil er laant, endnu vare i fuld Flor. Man veed at nogle af de
andre DanfVe Kiobsteder, alt have havt dcres egne Bye-Vaabencr eller
Skadösegle i det izde Seculo, hvoriblandt Kioge og Nestved. RoDlde
havde det allerede, som kan sees af gamle Diplomater i det rzde Seculo,
om ej for. Rönne paa Bornholm havde sit eget Stadssegl 1584, og det er
heel troeligt, at Randers haver faaet sit endnu for, omtrent ved den Tid som
hine forstbenavnte Kiobstcrdererholdtederes. Ander e tSkio d ea flSi;, som
ved Vefkrivelsen af det Scheelsike Begravelses-Kapel ncrrmere fkal omtales,
findes dette S e g l, saaledes som der her oven er anmeldt, astrykkel i guult
V o x; ved den forste eller venstre Side af det forste Taarn staae Bogstaverne
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k s n , og til den modsatte Sitze, «den for tzet tredie Taarn til venstreHaand
äers. Men paa de nyere Stads-Sigiller, er Broen som gaaer fra Fotzen
af der mellemste Taarn, urigrig blevel utzelatzt. ( i)
(i) Pontoppid. Atl. lom . iv. x. ZZ9. ^VoINi encornion. vanise. p. S6.
Magaz. lom . 1. x. 17. lom . 11. x. 97. lorn. vi. x. 161 og 19z.

Danske

§ IO.

Om

S ilb e r .

A fordum Tiber haver her i RanderS, ligesom i de vel fleste andre dan<?e
Kiobsteder vcrret Gilder og Gildehuse. Deflige Gilder vare baade Geistlige
og Verdelige; de forste kaldtes scrdvanlig Calant eller Calenter, fordie at
de holdte deres Forsamlinger den forste D ag i hver Maaned, som paa Latin
kaldtes dolenäss. Nogle have villet udlede Oprindelsen til det Navn af, at
kalde eller l^aUa; men denne Derivation, som allene paffer efter det nordijke
Sprog, er heel miStornkelig, og i saa Fald maatte man snarere troe, at det
burde htdledes fra det grorstke Ord «^5« voco. Den loerde Kofod Ancher i
Hans trykte Afhandling om gamte dansse Gilder, hcrlder dog ister til den
Meening, at Benorvnelsen er tagen af Lalenä».
2 Begyndelsen vare Gilderne ikke indrettede blot til Drikkeselskaber,
hvortil de i Tidens Laengde dog siden udartede, men de bleve forst stiftede til
at raadstaae om Ting, som künde vcrre Broderstkabet til iudbyrdes Nytte,
og befordre en god Vandel og Scedelighed. Den Tid Tacitus stkrev stt
Varrk om Tydffernes og de nordiffe Folkes Skikke og Sarder, maae Gilder
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allerede have v-ret bekiente; thi Han stger, at de ved deres Maaltidcr eller
Gildelaug, beflittede dem paa, at forlige Uvenner, at stifte MgteMbsForbindelser, at udvalgc Rezentere og at raadstaac om Krig og Fred.
Pontoppidan i Hans danM Altas opregner z Gilder, sinn Mille have
vceret i, eller ved Randers. Dissevare:
1) S t . Karens eller Catrin« Gilde,hvilket formodentlig havcr vcrret geistligt, thi i et fra Randers Byeting udf«rdiget Skiode i Aaret 150;,
Moder May« Loffmanhdatter til Sogneprasten til Borup Kirke Hr.
Bent Jensen , paa S t . Catrin« Gildes Vegne, et Kaalgaards Stcd
ro Alen bred og Z i Alen lang. Andre eller flere Efterretninger haver
man ikke kündet samle angaaende dette Gilde, og Mondt det haver havt
Venne og maaMe andre Ejendomme udi Byen, saa er det dog derfor
ikke afgiort, at det ogsaa her havcr havt et Gildehuuö.
2) At S t . Barbar« Gilde haver v«ret i Randers, det sees blot af tvende
Documenter, det ene udgivet 1497 af Ordens-Vicario Johanne Mag
nussen og det andet af 1498 af Prior og Conventbrodre i Hekigaands
Huus, Hvorved Gildetö Medlemmer af begge Kion bleve indlemmede
i dette Huuses Samfund; men hvor dette S t . Barbar« Gildehuus
haver staaet, det er ligesaa uvist, som Tiden naar Gilbet er blevet stif
tet; hvis man i saa Fald ville vove nogen Gisning derom, saa blev det
maaMe ikke usandsynligt, at Huset haver lagt i N«rheden af Helligaands Huus eller Kloster, omtrent paa det Sted i Torvegaden, hvor
Bygningen No. 616, og den sondre Ende af det paastodende Huus
No. 615 nu staae.

z) Hellig Kors Laug. Kong Christian I. og RigetS Raad, have ved en
Dom, f«ldet i Aarhuus paa Ski«rtorsdag 1459, tildsmt Helligkors
Laug og Messe, hvilken daglig holdtes i Brodrekloster i Randers, en
Gaard som Frue El;ebe Christensdatter af Stovring forhen havde givet dertil. Videre haver man ikke kündet finde betr«ffende dette Gilde,

men det lader dog til at baade S t . Barbara og Hclligkors Gilde eller
Laug, begge, ligesom S t . Catrin«, snarcre have v«ret Geistlige end
Verdölige, hvilktt for endeel kan striktes dcraf, at S t . Barbar« Gilde
blev siden indkemmet i HclligaandS Kloster, og Hclligkors daglige
Messe blev siungen i Graabrodre Klosterkirke; thi >efter de Tiders T«nkemaade falber det noget s«rt, at den gode Frue Elzcbeth, som ifolge
den ovenomralte Dom , havde for«rct nok en Gaard til Helligaands
Kloster, Mille have givet den anden, som Sielegave, til et verdßligt
Gildelaug.
Foruden bisse tre Gilder, fom Pontoppidan Melder om, have der i det mürb
ste tillige varet to andre i Randers.
Det forste af bisse haver havt N arn af Frue Prcestegilde äs Lomx-rsiiions; dcrom stndcs meldet udi et fra Randers Byeting udfardiget Siodebrev, hvorvcd Borger Niö Ovescn i Randers folgte og skiedede til vor Frue
Prastcgilde äs ('omimssions et Huus beliggende i Frue Sogn ndenfor de»
ga-mle Norreport. Skiodet, som er udgivet til Hr. Thomas Nielssen,
Sogncprast til S t . Petri Kirke, er daceret Mandagen n«st efter I?etri L
vsu li ^xostolvrurn Dag (som indfaldcr den 29 Ju nii) Aar 1525. Det
kan neppe blivc noge» Tvivl underkastet, «t bette Gilde jo haver v«rct geistligt, og det forekommer Heck troeligt, at det haver havt sit eget Gildehuus;
men hvor bette haver staaet, det er en uoplosclig Gaade, hvortil Neglen
ligger i Oldtidenö Morke. Dog, hvis man i bette Fald ville lade sig forlede
til at vove nogen GiSning, saa ville denne forncmmclig gaae ud derpaa, at
Gildehuust't havde sstaaet etsteds i det O.varteer hvor Raadhuset ssden blev
bugget, da bette Strog laae i N«rheden ved Graacbredre Klosterkirke.
Det femce Gilde som findes at have v«ret i Randers ^ ligesom i Aal
borg og nogle andre Kiebsteder, var det saakaldte Papageiegilde, eller GudS
Legcms Laug, hvis Bröverstkab for det meste bestod af Kiobmemd og Kr«mcre og deres Husiruer. ^ Gehcime-Archivet forvareö et gannnelt FragL

82

ment af en Giide-Skraa for dette Laug af 1417. De Jndtcegter som dercstcr hicmfalde til Gildebrsdre og Sestre, enten ved Jndlemmelse i Selssabct eller ved Strafboder, bcstode blot i V o r og H l ; det ferste have de vist
nok anvendet til LyS ved Guds Legems Messehold, og med det sidste have de
sclv giort sig til gode i deres Gilldeforsamlinger, thi den Tid drak de mcestHl
og Miod, men intet V iin , Brcrndeviin eller andre stcrrke Drikke, hvis daglige eller jcrvnlige Nydelse, da var ubekicndt for den meenigc Mand her i
Norden. 2 Aaret i;? o haver denne Gilde-Skraa faaet nyt Tillag, hvoraf
der endnu findcs et A W iv t i det Kongelige Geheime-Archiv, fl,) Men de
Boder, svm derefter skulle erl«ggeö, bestode blot i H l og intet Vox, hvoraf
klarligen kan stkionneS, at den Messe, som dette Bxodersikab forhen havde
ladet holde, ganstke er blevet afskaffet, da den luthersike L«re blev indfork;
cllerü er det mcrrkeligt, at Tillcrggct endda haver bestemt Gabestokken i nogle
Tilfcrlde som Kropstraf.
E t Fragment af et gammelt Astadö-Brev, udgivet af fire Cardinaler i
Rom, men dog »den Anforsel enten afA ar eller D a g , angiver bestemt at
Kiobsvende i Randers, have bekostet Guds Legems Messe holdt i HelligAands Kloster. Dette JndulgentSbrev er formodentlig udgivet kort efrer Aar 1449; thi Jens Jverscn Lange, som ved den Tid var Biffop i Llarr
huus, haver ved sin Paategning sat det i Kraft.
Hvad Aar Gildet ferst er blevet stiftet, er aldeleS ubekiendt. De Levninger, fom endnu erc tilovers af Gildestkraaen, synes dog ar bestyrke den
Meening, at det er stkeet for Aaret 1417. Ester adstkillige Vedt«gtö-Reglcr, som iudcholdcs i der overblevne Exemplar, lader det som BroderMbet
da allcrede i Forvejcn maae have havt sin Tilvcerelse, og der kau neppe blive
nsget Tvivl om, at det 1417 alt haver havt sit cget Gildchuus. TillagS-Artiklcrne give tydelig at forstaae, at Gildelauget er blevet holdt paa Raadhufet, deraf kan den Slutning med god Feje uddrageS, at Magistraten, som
haver v«ret iudlemmet i Broderstkabet, tillige haver holdt dctS f«dvanlige
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Forsamlinger i den samme Bygning, hvilkcn derover i Tidens L«ngde,
endog i Aaret 1570 allerede havde faaet Bencrvnelse af Raadhuus.
Ved Reformationen bleve alle bisse Calenter, for saavidt de vare Geist
ig e , ganffe ophcevede; ikke destomindre vedblev dog Navnet og Tingen selv
i dct vcrdölige lcrnge efter. I et lidet Skrivt eller rettere et Udtog som den
Siellandske Bijlkop D r. Peder Palladius haver affattet tilGeistlighedcnsEfterretning i deres Embedssager, og somForfatteren udi 155z haver tilstkrevet
Provsterne i Siellands S tift , da de vare forsamlede paa det Roskildisike
Landemode, forekommer henimod Slutningen en egen Afdeeling om Ta
lente, hvorefter Sogneprcrster og Sognedegne skulle komme fammen to
Gange om Aaret, og handle med hverandre om Lcerdom, Levnet og de Ceremonier, der angik Religionen. Forstaaelig have der ved bisse Sammenkomster vankct Smaufer, og det haver «ist givet Anledning til det B n d , som
indeholdes i danske Lovö 2 Bog 16 Kap. 12 Art., hvorvcd alle Calenter,
Lav cg Gilder aldeles bleve afskaffede; men der kan dog neppe blive to Mceningcr om, at de »u gjeldende Lange maae have sin forste Oprindclfe fra de
gamle Gilder, og at de ere Lcvninger dcraf. ( i)
(a ) I hvorvel Gildeskraaen ej havcs heel og holden, saa kan den Deel, som
deraf er i Behold, dog fortiene her at anforcs, deels for sin 2EldeS
Skyld, og deels fordi, at den paa en SlagsM aade synes at give et ficrnt
V in k, saavel om Fcedrenes raae og uflebne S«der, som om deres jevne
og ukunstlede Handle- og Levemaade.

Gildeffraaen, forsaavidt deraf haveö i Behold, er af saadant Jndhold:
Thctt skulle alle vithe, at pa thet Aar efter GudS Byrd lVlLO vppa
thet syttende A ar, tha varl theße Vilkor vethtage» och thenne Skrau
screffuen Dicket och vppa fvndet met OldermandS och the best« BrodL 2
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'

Hurrc Mcsien och Lyvß M l« holdes.
At e» Meße M l holdes aff thet förnenipve Lav, thct Hcllig Gud;
Lyghome til hoff Hcdhcr och TCree, enhvar som alle Brodre vordc kil
uadhe och theriö.Ly«s Hengd badhe M 4effuende och dothe, som varet
Hassper7oc «r« »ch komme stkulle vti fvrnempde.Kopsvene Lav h
RandcrS.
>
B m Jgangh som cn Kiobsvend M l vtgiuce. Item at hvilken Kopsveud som i Laffvcth vil gang«, Han M l gyffue til Jgang i Tonne
List O ll dg i r Mark Vor.
^
- Uin.Zgang ther Convent Kiobsveud M l vtgiuce.
Item fanger Han sydcn Hußsru tha M l Han giffuc n Mark Vox
for hendc och cry mcrcr, och sydhen vcerce hon fuld Soster och ald (2)
och ther M l hvcer Brodher ellcr Soster giffue en Grot til Barcr Kle-dcth mcd thet ferste.
Engen skal tagiö i Läget som Melligakkig er met sin Brodcr.
"Item ingen skal rages til Brodher cllec Soster vri sornempde Lav,
rher Skelling Hauer met noger Brodher eller Soster, sor crnd Han forliger sigh met thcm tilforen, och gor them Skel och Nat.
H)m Lag« Dryk.'' '
'
'
'
Item skal lave Drnk vcer« om Gud; Lcghonr Dagh ok om Fastclaffuen oc Hvo som cry tha soger Lav«Dryk, bodhccn halff Thynnc
O l Bvroll vtcn Han «r i loffligh Forfall.
VM vloglig Gest«. ^ .
. Item hvilken BroLhet'.ellerSoster vlofflighe Gest« byvdcr, dodhe
cu halv TonneBur-O l og en Mark Vox«
!
'
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Huo som vlövlig Dencker.
Jlcm hvo som vlofffighe skenker vten Olderman bedher hanom, bodhe
en Mark Vox.
Huo som spur i Gillehuset.
Item hvilken Brodher eller Sester som spür i Gyldhus aff Drukenffap eller i Gard. (z)
Huo annen gier Vmag.
Eller gor Husbonden eller Hnßfrv eller Hyon vmagh bodhe for hvcrrt
finde en Mark Vox.
Vm Broder gier annen Saar.
Item gor Lavs Brodher andhen Broder S a a r, eller flaar hanom i
Tender, bcrdher ther mct en Tonne B urol, och tva Mark Vox L Laveth, och ba-dhre imoth Sagvolderen effter firceBrodree Seyelscr.
Vm nogen drager Sverd eller Kniff at annen.
Item hvilken Brodher eller Softer ther dragher Sverd eller Knyff
med vredh Hov imod syn Lagßbroder, laffue i Tyne Bvroll oe i Mark
Vor och bcrdrce imod Sagvolderen effther fir« Brodhres Seyelse.
Item hvilken Lavs Brodher som taler vppa syn Lavö Brodher noger
the stykkcr ther Hans TEr« ma kreinkcr eller Mdhe, bodhe imodh Laveth
halff Tynne Buroll, och en Mark Vox, och bcedre imoh Sagvolderen
effter sircr Brodhre Seyelse.
^
At ingen M ll delce eller steffncr sin Gillce Broder for andre
Dommer etter Prcelater.
Item ingen Brodher fikal diele eller steffncr syn Lavs Brodher til
Tinge eller Radhus, eller for KirkenS Prcelater, for Han theer sin
Mldinge for Oldermandön och Lavs Brodrcr, hva thet gor bodhe
halffTyne Buroll och i Mark V or.
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Huo som ej vil lyd« Oldermand; Steffning, oobil ej biues vct
Brodher.
Ilcm stempner Olderman nogen Gyldes Brodher trynde Stcpne,
och kommer bau «y eil S v a r, eller komer Han och til Sva rs och vil «y
blyffu« LavS N «t, och ganger ovcrhorigh bork, vcrre Gildeloö og Laveth for vden.
Vm Gill« Broder door.
Item Door Lave Brodher eller Soster, tha skal to Brodre ochSos!r« komme bctidhen om Morgencn och fyllo Liget til Kirk« ga langsom
for hannom 06) skyvdhc en ^ZEngilsk til Ligskot Brodher och Sester.
Hvo som thet ay gor b«de en Grot til Vithe i Lavet.
Huo som ej offerer.
Item hvilken Brodher eller Soster, ther ey offer om Fastelavcn och
om Gudz Leghom Dagh, bodhe en Grot til Vithe.
N ar Lage Stcffn« skall holldes.
Item skal Lave Stempne alle Tidhe var« trydie Dagh Ju li og pa
Hellye Torßdagh, hvilken Brodher ikke tha msdher bothe en Grot til
Vidhe, vten Han «r i Lave Forfald.
Huo som atvares til Lage Dryk.
Item hvo som vorder atvaret til Dryk ther Brodher dryk« famet och
ey kommer ; Han skal vtlag« sva mogit som then ther dricker, vten Han
viiö syt loffligh Forfal for Bodhet.
.
Huo som gior sin Olderman eller Skaffer vmondig.
Item hvilken Brodher som gor syn Olderman eller Skaffer vmyndigh ther alle Brodhr« haffuer giord myndiigh, bodhe i Tynne Buroll i Laffuet og i Mark Vox.
Huo annen vil skylde for Gi«ld «llcr mit.
Item hvilken Brodher ther skylinge haffuer til anden Brodher, an
ten for Gield eller anden S a g h , ther i Laffuet ma vtr«ris, tha skal
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Han ladhe stempne hanom trende Stepninge hv«r Tidh met tvo Bre«
dhrc for Olderman och Skaffere, ther M l hannom lcrggis Fcrmten
Daghe for i tvende Stepninge al betale Hans Brodher om thet cer
Gicrld eller stet«.

(d) TiUceggcc er af folgende Zndhold:
i5?o. (4)
^
Haffuer Mcinige Giildbrodre y Kiobsuaenne Lag vdi Randers, Kiobmendt oc Kiobsucrnne bcuiligekt, oc famptücket, al huilcken Kiobsucndt
ther doer oc affganger, som ingen Tynge haffuer giordtt i Lagett, Hans
Arffuinge scall giffue vdi Lagett tu» Tonner O ll om handt formsgendiS
er, vden Hans Gudß bliffuer forsmeldt, oc scall betalcs paa Raadhuß
for Meninge Giilbrodre.
Item haffuer och Mienunge Gilde Brodre samtsckct ath huem som
offuer Borde kuster eller flengcr thill nogenn met Bienn, Smullcr eller
anden, eller kalder Huer andre Ogcnaffnne have forbrol halffTynncOll
vden all Naade.
Item Hauer Meninge Gildbrodre samtsckt athi vil ingenn Dreck
haue paa Raadhuß thenn Taarßdag for Fastelauen, for ther kommer
mange thenn Affthenn, som drager sydenn andennsteds.
Jiem Hauer Gildbrodre samteckt, at naar nogen vorder tredaetighe,
oc Oldermand Schriuer eller Skaffec begierer Borgen» aff thennum
oc thi icke vil sitte Borge»«, tha M l thi fettes y Stockenn thenn
N at, oc bede sydenn effther I I I I GildbredriS Stelse for vlidighet.
Item vil Gildbrodre ingenn störe Srobe eller Kanner haueHust enn
Kuvrther vdenn 4 Kanner som Skenckerenn M l hauve, for ther beris
megit O l hiem.
Item haffuer mening Gildbrodre faMtockt, at naar Klokkenn Hauer
stagenn X , tha M l Thappen stae y Tynncn, oc Huer hiem til syt egeth
vdenn Borgemester eller Raad er ther lenngcr.
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Item huem ther laper vdenn OldermandS eller Skafferü Befaling
bede enn Tynne Burol vden al Nade.
Item huem som drister sig til at tage lins aff Klouernne paa hust,
el!cr aff thenn Lockt som henger vdcnn Dorcnn Kode i Tynne B u r-H ll,
eller om Han» thett ikkc forinaa syde y Stocken» een Nach.
Itcm M l ingen MandS Drcng op gaa for I X er stagcnn, vden Hans
Hosbund betallcr sor hannem.
'
Item Hauer Gildbrodernne samtockt, at ingenn smaa bag Stolle chal
fettes imellem thii lange Bag-Stolle, som ManS Gangh er, vndcr
Halff Tynne H l til Vide.
Item Hauer Mcning Gildbrodre samtockt, at naar nogenn bliuer
stcunt for nogenn S a g mct to Gildbrodre ad mode, naar ther gioris
Regnskab, og icky vil vden loulig Forfald komme vere GildeloS.
Item Hauer Gildbrodre samtockt, at naar Borden» Korn vdgiues
M l Huer Gildbrodcr giue I I ß. til een Kloue Lauer til E rc, vnnder
halff Tynne H l til Vide.
Item Hauer 'Gildbrodre samtockt at huem som sindes paa hust og
Hauer icke Houbund eller Hiemel syde y Stocken» enn Nach.
Itcm Hauer Gildbrodre samtockt at Trom-Slaren icke M l lenger ffa
paa Trommen enn Oldermand thct befallcr, vndcr Hans LonS Forlabelse, eller til Borgemester oc Raad er ther fraa ganzen».
Itcm Hauer Gildbrodre oc samtockt at thii vil haue Stockenn vel ferdig aff GildenS Peng at fette, vlidige vdii som for er fand.
Itcm Hauer Mening Gildbror samtoct, at nar Borden» Kornn vdgiueö M l ther gives I I I Skepr Korn for en„ Mand oc I I Skepkr sor
enn Hustru oc halffSkep for een Hostru Gest hvcr Afftcn,oc M l ingen
Gildbror biude nogenn Grld-Softer til Gest her vp vden Han beml
Borden Korn for hinder, vnnder i Tynne H l til Vide, thct Hauer
Borgemester og Raad oc satntoct.
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Item huem vloglig Verie opberer bode i Tynne Buroll paa Raadhuß och haffue forbrot samme Verie.
Item hnes andet somsateö y theße forscreuenn ny Artikler fynder vy
vdi den forste Gilde Skraa.
Item hues andet som Oldermand eller Skaffer kan tencke eller for^
fare Gilbet oc Lauet til Gaffn at vere skal thy giore oc vere mondig som
thii vil forsuare for Borgemester oc Raad og Mening Gildbrodere.
( 1 ) Kofod Ancher vm gamle danffe G ilde r. lacitur So inoridus 6erw. 6ax. 22.
Potoppidans A tl. lo w . vi. x. Z34- Ljirzä. Lwral. ecclsr. lo w . n . x. 47z.
D anffe M agaz. lo w . in . x. 54. et §«1^.

(2 ) H er mangle nogle Ord i Afssriftet.
( z ) P a a bette S te d mangler naget, som er udeladt i Afskriftet.
(4) Saaledes som her findes anfsrt, staaer Aarstallct for ved Doenmentet udi Afflrivtet.

tz n .

D r o n n i n g b o r g S l o t og Mo l l e .
Äong Waldemar IV eller Atterdag, hvilken nogle og kalbe den I I I , men udelade derimod Kong Waldemars Sejers So n , som blev krönet til Konge, men
dsde forend Faderen 1218; har efter HvilfeldS Beretning bygget et S lo t i
Randers af elleve nedbrudte Landsbyekirker. Hvor diffe Kirker forhen have
staaet tales intet om, og ej Heller hvad Aar Bygningen er opfert. Formodentlig haver Arbeidet varet i flere Aar. Köngen kom til Regieringen
1Z40. I de forste Aar haver Han ej faaet Tid til at t«nke derpaa; thi det er
M
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bckiendk af Historien, at Rigct, ved kenne Konges Negierings Tiltrcrdelse,
var ydcrlig udmattet og forarmet, deels nüder den svage og uhaldige Kon
ges Christopher U Rcgiering, og dcels Udi det-, eftdr Hans Dsd paafnlgte,
ncrsten olteaarige Mellcmrige, da de Holstenffe Grcrver Gert og Johannes
ilde huserede i Landet, og udarmede den tiieenige Mand ved haarde Paalcrg,
som oste bleve inddrcvne med bevcebUet Haand, der skildte nogle ved Livet,
og andre ved deres Hiem og Ejendomnte. Hertil kom cndviderc at Jndbyggerne is«r i Norre Jylland adskillige Gange giorde Opstand, som da soraarsagcde Blodsudgydelse. Alt dette maätte kenne klogt KdUge söge at raade
Bod paa, som Han og giorde, forend Han for Alyor lod arbeide paa SlottetS Anlag, hvilket nok ej kan vcere ffret forend henved Aar i z ; o , eller
kort efter, da Danmärk efter Petri Olai Kronike udi der Aar forst ganstke
blev br seiet for Holstenernes Herskab.
I Aarcl 1Z57 blev Kette nye S lo t , som cn Peder Lanrihen havde i
Forlehning, indtagct af den misfornojede jydffe Adel, hvilken Graverne
Johan og Adolph af Holsten havde ovcrtalet til at gribe til Vaaben imod
Köngen. I denne Fejde, hvorudi mange Bonder vare declagtige, blev
Slottet forstyrret, og SlotS-HovedSmanden Peder Lanrihen uddreven;
men det nagtet havde Köngen Ham dog miötankt for Forradcrie, hvorfor
Han lod tage Ham til Fange, stkipnt Han siden kort efter kom paa stie Fod
igien, efter at Han havde tilfredsstillet KongeN med Forlovere og Pengesum.
Hvor dette S lo t haver staaet, er ikke let at bcstcmme, dog haver det vist
nok ikke isttstaget det Plads^ hvor det seenere S lo t stden stod; thi efter det
sosti kan flnttes af ve ditdre Esterretninger, haver sidstbenavnte PladS düaüeLede henhort til Graaebrodre Kloster, som var anlagt og byggct over Hun
drede A a r, för hint S lo t enten blev anlagt eller forstyrret; hvis man i dette
Fald ville lade stg forleve til Nogen, endstkioitt alrid temmslig «stkkcr G isMrg , saa haver det VälVemarflkeSlot MUrlig staaet i derQvarteer, hvor der
Ändet skden var, inest vog tkke hast KN samme S te vL maststkee haver,der indm-
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get den Strcrkning, hvor Husene No. 14z, 144 og 45 paaAstergade og No.
i z z , 140, 141 og 142 i SlotSgaden nu ere, og staaet noget längere ud
paa Gaden. Dog, bette er blot en Gisning, som er fremsat til OldgranskerenS ncrrmere Eftcrkanke.
I en Rockte af mere end 190 Aar efter Aaret i z ; ? forekommer bette
S lo t ikke i noget bekiendt Skrivt eller gammelt Document, og derfor maae
Pontoppidans Beretning om detS Igienopbyggelse hsjlig drageS i Tvivl.
I Kong Christian I I I Brev af 1549 ncrvnes Hans Styge Embedsmand
paa vor Gaard i Randers, og to Aar efter eller 1551, forekommer Navnet
Dronningborg, og siden fremdeles Dronningborg og Dronningborg Slot»
dog er det derfor aldeles ikke afgiort, at detle S lo t er blevet opbygt fra nye
i disse Aar. Derimod kan gotgiores med temmelige klare Beviser, som
fiden narmere skulle omtales, at da Graabrodre Kloster, paa hvis gamle
Grund bette sidsie S lo t haver staaet iAaret 1530, afKongen blev forceret til
Mogens Gioe tilligemed tilliggende Bygninger, Grunde, Kirke og Kirkekegaard, haver denne enten selv nogle Aar efter igien overdraget det til Kön
gen, eller er det skeet kort efter Hans D sd , som indtraf i Aaret 1544, af
Arvingerne, hvilke i Aaret 1546 paa Clauöholm have forctaget en S la g S
Deeling paa noget af Hans Gods, og ved denne Lejlighed kan det vcrre skeet,
enten i det, eller i et af de paafolgende Aar, at Graabrodre Kloster med
Grund og Bygninger, af dem er folgt eller mageskiftet til Köngen, hvis
det ikke ellers var skeet i Forvejen, og Klosterkirken, som i mange Aar efter
Reformationen havde sin engen Prcrst og var en af Byens Sognekirker, blev
og ved det foran paaberaabte Gavebrev, ligeledeS foreeret til bemeldte M ö
gen« Gioe.
Den Tid Köngen, som m«ldt, alter var bleven Ejer af Grund og B y g 
ninger, have de sidste faael Navn af Köngens Gaard, indtil de kort efter
bleve nedrevne og dcels ganske ombyggede, som nok er skeet henved
seenere kan det ej v«re, th» den nye Bygning kaldes alt i het folgende Aar
M 2
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l ; ; I Drotning- ellerDrotningborg-Slot, hvilken Bencrvnelse den vist haver
faaet til 2Ere for Kong Christian H I. Dronning Dorethea, besad sitzen i
hendes Enkestand, dette S lo t vg Lehn foruden andre flere Slotslehne til
Livgedinge.
Udi Magisiratens Forestilling af i 6 n til Lehnsmand EfVe Brock i
Anledning af Markestkielö Tratte mcllem Randers og Lem Marker, hedder
det med klare Ord, at Randers havde tilfvrhandlet sig nogle Enge i Voldum Mark, af G ra a b ro d re K lo s t e r , som nu kaldes D r o n n in g b o rg , hvilket tydelig beviiser, at Klosterbygningerne ere blevne forvandlede til et S lo t , hvis Hovedbygning, som gamle Folk, efter deresForfcrdreS Sigende, endnn bestem! vide at fortalle, have indtaget den Plads,
hvor Husene No. 12z og 124 i Slotsgaden og Pakhuset regnet No. rg6
paa Brodregade nn staae. Der er opfert paa den Grund og Jordsmon som
forhen laae til Graabrodre Kloster, hvilket virkelig henhorte under Byen,
men efter at Bygningen derpaa var bleven indrettet til et kongelig S lo t, ere
denS Grunde, ved Byens sidcn skeete Matriculering, dog ganske udeladte, ligesom Slottet med alle dertil hörende Hufe og Pladser, ere udgangne fra
Byenö Jurisdiction, hvormed den siden, indtil denne D a g , ikke igien er
blevet foreenet, i hvorvel de Beboere, som boe paa denne gamle Slotsgaards
Grund, dog nyde alle de samme Frieheder, som de andre Jndvaanere i
Randers.
Kong Christian I I I haver i Aarhuns 1552, I 55Z og 1554, men hver
Gang for en kort T id , resideret paa dette Slot. I Aaret 15 g;, forend
Slottet var til, haver Han ligcledes varet i Randers.
Kong Friderich I I residerede paa Slottet (som man vecd) fta i April
Maaned 157z til Ju lii Maaned samme Aar, som kan sees afadjkillige i
den Tid ndgivne Benaadningsbreve. Dronning Dorethea, som i hendes
Enkestand for det meste residerede i Kolding, haver dog af og til opholdt sig
her paa Slottet. Siden findes der ikke Spor ril,. at riogen af de folgend«
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Kotiger have opholdet sig paa dette Slot. V el beserede Kong Friderich IV
RanderS nogle Gange med sin N«rv«relse, da Han i Aarene 1719, 20, 21
og 1722 kom til Clausholm, men Han opholdt sig alkene paa dek sidste Sted,
som da passerede for et Kongelig Slot. Men LehnSnmndene over Dronning,
borg Lehn, havde deres ftedvanlige Boepcel der, naar de ellers vare i Randers, og det vedvarede indtil 1660, da EnvoldS-Regieringen blev indfort
og Landet istedet for Lehne, blev inddeelt i Ämter. Kort efter den Tid, henved 1670, haver Köngen folgt Dronningborg S lo t med underliggende betydelige Gods og Kirker til Peter von Spreckelsen, som nedstammede fra en
fornemme Familie ved Hamborg. Han blev adlet den 6 April 1682 og
dode paa Dronningborg i September Maaned 1706, og er begraven i Borup Kirke i Stovring Herred. D a Han ikke havde B o rn , saa dode den
Stamme ud med Ham. Hans Sosterson Jobst von Overbeck fra Hamborgarvede derpaa Dronningborg og Gods, som Han ejede 1708, men einen sidsi
i det Aar,eller i der folgende Aar 1709, er Han dod. Dog haver baade S lo t
og Gods v«ret i den samme Families Eje til henimod Slutningen af Aaret
1720, hvilket kan flutles af nogle i KiobenhavnS Geheime-Archiv forvarede
Optegnelser, som Kong Friderich IV nok selv haver stkreven paa Tydstk. Der
sindes Dronningborg anfort blandt noget ander Reluitionsgods, hvorfor
der ssulle betales circa 80000 Rdlr. til de Sprechelsenske Arvinger. I
Marginen er tegnet med den samme Haand: Clausholm den 2den Sepkbr.
1720. Altsaa haver Köngen den Gang, ligcfom ellers tiere i de Aar, vcrret
paa Clausholm, hvor Hans Enke Dronning Anne Sophie siden residerede
henved i z Aar efter KongenS Dod, indtil 174z, da hun dode der. I alle
de foregaaende Aar, og indtil Köngen igien havde indlost Dronningborg,
er Slottet blevet staaende, som og kan fees af Anforselen i en af Ran
derS «ldre Kirkeboger, hvorefter en Mads Joensen , som tiente paa S lo t
tet 1720 er bleven udlagtM Barnefader af en Maren Jensdatter. Efter
«t Köngen Havde indlost Dronningborg. fra Spreckelfeus og Overbecks Ar»
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vinger, er Slottet blevet nedbrudt. Den almindelige Fört«sting, at dctS
gamle Makerialier ffulle vcrre qnvendte til nogle cif de i Ncerheden da opbygke Skolehuse, hvvraf Köngen lod: opfere 240 paa sine Godser, synes
virkelig at foniene nogen Tiltroe. Skolerne ere for det meste opbyggede i
Aaert 1721, hvilker og meget got ka» passe med den T id , da Slottet formodes at vcere nedbrudt; thi 172; stod det ikke längere, men var horte.
At nogle af Matena lierne ligelede« künde v«re forte tilClaueholm, synes heel
troeligt. Grunde« hvorpcraSlottetfor siod, og de andre dertil henhorende
Bygninger og Pladft, ere siden afhendede til private Efere, hvilke Tid, efter
anden, deels have bygget derpaa, og deels jndrettet de gamle Bygninger,
til Vaaningshufe og ander Brug.
-Asten og sonden for Slottet, hen til Fjorden haver der staaet en Vandmolle, som Kong Christian I I I lod bygge henved Aar 1554 eller
At
Sen er bleven bygget nogle Aar forend der. af Potoppidan angivne Aar 1559
kan klarligen fikionncs deraf: At Lehnsmanden paa Droniiingborg Hans
Styge haver omtrent midt iAaret l5;7indgivet enForejAllingtilDronning
Dorcthea om den Skade, som Molledcemningen da allerede havde anrettet
paa de Jorder der Horde til Landsbyen Taanum i Synderlyng Herred, hvilken Bye dengang bestod af 20 Gaarde, der udgiorde et B irk , som.laae un
ser Slottet. T il Vederlag for denne Skgde foreflog Lehnsmanden at nedl«gge en i Ncerheden staaende Bondcgaard, Klsrup kalbet, og lade dens
Jorder gaae ind under Byen, hvoraf tydelig kan seeS,at Mollen da alt haver
v«ret i fuld Drift.
.
Ved den samme T id , haver Albrect Scheel til Gienderup Hovedgaard- (r) Lehnsmand Jorgen Lyche paa Manager Klosters Begne, som
havde noget GodS i Stevnstrup LandSbye i Meddeksom Herred, CHrtstopher
Gioe til AunSberg og Jver Krabbe / der begge «jede noget Godsi Helstrup
Byp i sidstbenavnte Herred, alle andraget, hvgd Skadr DandetS Dcrmnivg chavde giort, baade paa deres Godsers Sage vg Hgiertand. Derfor haver
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Köngen befalct Nigers Marstk Otte Krumpen til Trudsholm, Lehnsmandene Jorgen Sycke paa Manager Kloster, Hans Styge paa Dronningborg,
og Jens Ju u l til Alsted, da paa Caloc, men sidcn i Aaret i;6oLehn§mand paa Aarhnnsgaard eller over Haureballegaards Lehn, at sammcnkrade
for at undersoge og befiglige, hvad Skadc der var stkect. Deres Jndbcretning derom, som er dateret Mandagen nast efter iste Sondag efter Paajike,
Aar 1558, viser at et stört Stykke Land ved Mollcdamningen var blcvet
fat under Vand og giort ubrngeligt, og den Engskade, som Albrcct Scheel
havde lidt derved, er allene anflagen til 570 Las Hoe, men hvorfor Han og
de andre Ejere efter Commissariernes giorde Forflag, ved Magelag stk Vederlag i noget ander Bondergods. De af Kong Christian I I I Heroin udfardigede Magefkiftebreve ere alle af der Aar 1 ; ; 8 ; det forste tU Albrect Scheel
dateret Kiobenhavn den 24 April; det ander til Chrisiopher Giee, udgivet
til Nyeborg den 2 ; Ju n ii og det zdie til Jorgen Lycke af Koldiug S lo t, da
teret S t . MortenS Dag. Dette fidste findcs aftrykt i den iv Tome af det
danstke Magazin; men foruden at Anforselen paa enkelte Gaarders Skyldsatning, derudi noget afviger fra den Afstrivt, som af Commissariernes
Undersogelses-Forretning er nedlagtiGeheimc-Archivct, haver den Tryk-eller
Skrivfeil endvidere indsneget sig i Aftrykket, at der i Begyndelsen afD o cumentet lases Svenstrup B y e , istedet for at det efter Aftikrivtet burde hedde
Steffuenstrup, eller som det nu kaldes Stevnstrup. At Bandet som leb i
Mollegraven til Dronningborg Slotsmolle, er blevet ledet fra Noraae,
som flyder imellem Synderlyng og Meddelfom Herrcder, det er allerede i
den i H blevet erindret.
Hvor lange Mollen haver varet ved Havd, kan ikke angives med nogen
Viöhed; dog er det troeligt, at den igien er blevet nedlagt forst i Kong
Christian IV NegieringStid, som bcgyndte i Aaret 1588: for den Tid er det
neppe fkcct; thi i,Aaret ri 57g,.da Kong Fpiderich I I gav de Fällige i Rän
dere Hospital Tiüadelse til feie M -ling derpaa, haver den varet i fuld Drivt,
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og saavidt der hist og her i gamle BrevMber tales om Mollen, da haver den
j Aarene 15720g 7Z vcrret i den beste Tilstand, som den nogenstnde enten var
cller blev, og i den Tid stndes ikke, at der Heller er fort nogen Anke overVandetS Dcrmning. Dct bliver altsaa meget sandsynligt, at den lange Mollegrav, som lob dcrtil fra Noraae, i Köngens Eje og NegieringStid, er blevet opkastet baade dybere og bredere. D el almindelige gamle S a g « , at
Kong Friderich I I haver holdt mange Arbeidere til ByenS Befcrstning,
kan da uden Modstgelse forstaaes om dette Arbeide, hvorved Byen, som den
Tid meest laae indvn for en G rav, der gik omkring den ncrsten paa de zde
S id e r, paa en S la g s Maade künde ansecs at varebefcrstet, ogihvorvel
den egentlige Henstgt ikke haver vcrrct ByenS Befcestelse efter Kunstens Reg
ler, saa kan dog Arbeidet gierne have faaet Navn deraf. EtatSraad Pedee
Resen, som udforlig haver afhandlet og beMevet denne Konges Historie,
meldcr ej Heller noget om saadan Befcrstning. Over Graven vare flagne
Brocr, som forte ind til Byen, hvilket blank andet kan sees af etDocument,
dateret Torsdagen ncrstefter alle Helgenes Dag 1505, hvorudi saadan en
Broe bliver noevnet, som laae over Graven ved det gamle Vesterport.
Eske BrockeS Lchnsbrev paa Dronningborg Lehn af 12 April 1597,
som dog i adskiklige Dele er temmelig udforligt, indeholder aldeleö intet,
hvoraf den Slutning künde uddrages, at Mollen da haver vcrret i B ru g ,
hvilket forer til den forhen yttrede Tanke om Tiden, den formodes at vcrre
nedlagt. (2)
(1 ) Denn« Hovedgaard, som da stod hvor Giennerup LandLbye nu er, har siden.ved
Flykning derfra, og nye Opbyggelse paa en Iordtunge ud ved Foustnge S o e ,
faaet Navn af Foußingoe; im» fra hvilket sidste Sted Hovedbygningen dog atker blev flyttet i Aarene 1796 og 9 7 til den P lad s ved Landevejen, hvor den nu
staacr.
(2 ) Uvitk. 1'öM. i. xnZ. Z iz . l-sn gsd . lo m . r.
k s tr i 6 1 a« Obrönic. x. iz z .
Gebhard« og Christiant Danm . Hist. 1 . II. x. »84. -Pontoppid. banst« A tl. 1 . re.
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x. 368. Danjke M ayaz. I'o m . v i . p. 47. 163. 346. L r a Z ii
6 ü r iL lia n i 111. xa§. 275. Hoffnu Efterretning om dansse Adelsmcend. l o m . 1.
x. 151.

Suh n rS Udtog. x . 15z- DanjV Adels Lexicon. 11 B . Z Hoeste. x». l87-

§ I-.

Lehnsma- nd, A m t m a n d og A m t s f o r v a l t e r e i f or r i ge
D r o n i n i i g b o r g , nu R a n d e r s A m t .
A e Lehnsmand, som fra Aaret 1536 indtil Eenvolds-Regieringen have
havt Dronningborg Lehn, og de Amtmand, der siden den Tid eller 1660
have forestaaet Amtet, ere, saavidt man kan angive, bisse:
F ra n d ö B i l l e , var Lehnsmand 1548, men hvorlcrnge tilforn, vides ikke;
cfter Fornavnet at dsmme, haver det nok varet Ham, som ejede forrige
Hovedgaarde, Soeholm i Sielland og Hvedhvlm i Fyen, og siden
var Lehnsmand udi Aaret i ; 6 i over Orum Lehn, men blevsikudt af
de Svensike i et Soeflag 156z. Hoffmans Tabel i Hans Efterretninger om Danffe Adelsmand, hvorved Afhandlingen om de B ille r,
satter, at Han blev ffudt r ;6 ;. Frue WibikePodebuskes Antegnelser,
som l«ses i Suhms Samlinger, anfore det til 1564 og sige, at det
er skeet paa Admiral Skrams Skib. Andre gamle Optegnelser sige,
at Peder Skram blev udnavnt til Admiral i Foraaret 156z, og at
Han og den lybjke Admiral Friderich Knebel den io Seplbr. samme
Aar have holdt et Soesiag med den fvensike Flode, da Frandü Bille
blev siküdt, hvilket gor kan forenes saavel med Resenü Beretning i
N
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Kong Friderich I I Historie, der gier Bille til Skibschef, som med
Anforselen derom i Holbergs Historie; thi i Aaret 1564 vg 6; var
Herluf Trolle men ikke Peder Skram Admiral over Floden, og begge
Efterretninger stemme dog deri ovcreenS, at dette haver tildraget sig
paa Admiral Peder Skrams Skib.
H a n s S t y g e ril Holbechgaard i Nanders Amt: fsr Reformationen var
Han B iM p Ove Bildes Befalingsmand paa Silcheborg, hvilket
Sted Han i Forstningen forsvarede og ikke vilde overgive til Iohan
Ranhou, forend noeste Aar ester eller r ; Z7. Siden blev Han Lehnsmand over Dronningborg Lehn, henved Aar 1549 til 1559; forhen
var Han Lehnsmand, fsrst paa Silkeborg til 1540 og stden paaSkanderborg 1546. Han^dsde paa Holbechgaard den Z i October i;6 8 ,
og er begraven i Holbech Kirke.
J o r g e n R o s e n k ra n h til Rofcnholn», var fsrst Lehnsmand paa Koldinghuus fta i Aaret 1557 til 1559, da Enkedronning Dorethea
forlehnede Ham med Dronningborg, hvorfra ha« i Aaret i ; 6 z af
Kong Friderich I I blev kaldet til Lehnsmand paa Caloe; i Aaret
1559 stk Han Rvsenholm af Köngen ved Magesikifte, for noget Gods
i Hads Herred; forhen boede Han paa en Gaard, Skabye kalbet,
som var vprettet af to Bondergaarde. Han blev siden Danmarkes
Riges Raad og Statholder i Jylland, og dode 1596 i sir Alders
7Z Aar.
E r ic h La n g e ril Engesholm, af dette Navn vare tvvnde, baade Fader og
S s n ; den ferste var den, der var Lehnsmand i Dronningborg Lehn,
men Hvor l«nge Han haver v«ret det,vides ikke; dog havde Han Lehnet
1568. Han dsde enren 1572 eller 7g. Sonnen Erich Lange lagde
sig megct ester THymien, vg faldt derved paa den daarlige Grille at
'blive Guldmager, Hvorved Han ragede i en stör Gleld.
C la n s H v it f e ld ril Krnmstnip var, ester Anstrrfelen i Ponwppidans
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Atlas, Lehnsmand paa Dronningborg udi Aaret 1569, men Han
haver ikke v«ret der längere end det samme Aar; thi Aarck efter
eller 1570 findes Han at have havt Aaki«r Lehn. Han forekommer
ellers i en S a g , som var mellem Ham og S t . Laurent» Vicarie i
Rostkilde, om naget GodS. I to derudi udfardigede Herredags Opfirttelftr, den forste af i7de Septbr. ,1568 ogden sidsic af 2; April
1569 kaldes Han Köngens troe Mand og Tiener; men nagtet den
Benoevnelse kan Han dog gierne have v«ret Lehnsmand paa den T id ;
thi det samme Prcrdikat bliver i disse Opftrttelser tillagt nogle andre)
som da havde Lehne.
Hoffmans Efterretninger om danffe Adelsmand tale og om Claus
Hvitfeld, der efter Tidsregningeu haver vcrret een og den samme som
hiin, og blev Landsdommeri Lolland 1562, hvorfra Han siden maae
vcere bleven kaldet til Lehnsmand. Han noevnes og i Prasteberetningen over de fynjlke Oldfager, som den der lod afbryde et gammelt Kapelspiir i Nystinge So g n , i Gudme Herred udi Fyen, og fore det til
Krumstrup.
Jo r g e n S k r a m til Thiele, haver nok faaet Lehnet efter n«st forrige; Han
sad, som kan fees af gamle Diplomer, 157z til 1582, men hvor
mange Aar fsr eüer efter, vides ej. Han dode fom Nigers Raad og
- er begraven i Thiele Kirke.
N ie ls S k r a m til Urup og Linderupgaard, hvilken sidste Han fik med fitt
Frue Kirsten, Styge Rosenkranhes Dalter. I Aarene i;8 Z og 84
havde Han Hald Lehn. Man veed at Han havde Dronningborg Lehn
i;8 8 til 1596, da Han fik Bygholms Lehn, hvilket Guldmageren
Erich Lange til Engesholm havde hapt paa LivStid, men mistede for
Gield, som Han stak i til Köngen; Engesholm havde Han og forhen
bortsolgt. Niels Skram dode 1601 og ligger begraven i V verladegaarde Kirke, i Skanderborg Amt)
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Eske B ro ck til Vennetofte vg Estrup. Den forste Gaard. navngives i
Lehnsbrevet Ca) og den sidste saavel udi et Skiode, paa det Jordsmon, hvorpaa Kapellet ved Kirke« blev opbygget, af i 6 i ; , som udi
Kong Christian IV Brev af 28de Febr. 1618 til Christian Holch,
Lehnömand paa Silcheborg, om atanfkaffe otte Egebielker til et Hu
fes Bygning ved Manager Kloster. E M Brock, der var de« sidste
af den Stamme paa Sverdsidcn, var RigetS Raad og havde Lehnet
fra den iste Maj 1597 til fidst i Aaret 1625, -a Han dode.
O lu f P a r s b e r g til Jernet og Haxholm, Danmarkes Riges Raad, haver
faael Lehnet efter ncrst forrige, men Han haver dog ej havt det längere
end det ene Aar 1626; muelig er Han kommen hertil fra -Arum Lehn
som Han findes at have havt i Aaret 162z; inen hvor Han er kommen
He« fra Dronningborg Lehn, kan ikke siges: dog er det troeligt, at
Han forst i nogen Tid henved 1628 og 29 haver vcrret Gouverneur i
Bergen i Norge, som kan fluttcS af Otte Sperlings LevnetsbcMivelse; derefter haver Han formodentlig faaet Ringsted Lehn circa i6 z i,
thi i PontoppidanS Atlas anforcs Han der, omtrent ved det Aar.
Dog haver denne Forfatter ikke optegnet Hans Navn blaut de Lchnsmcrnd, som vare paa Skanderborg, hvormcd Han dog efter den svenfke Resident Magni DurellS Relation om Danmark haver vcrret forlchnel henved 1651 cg og 52, som og kan fluttes, ved atjcrvnfore denne
BeretningS Indhold med Holbergs Danmarkes Historie.
I en Herredagsdom. af 4de Maj 1646 oper Holger Rosenkranh
Lehnsmand paa Bornholm og Commandant paa Hammerhuus, ncrvneS Han somRigsraad,og i6;9haver Han ogRigSraadMogensHoeg
somCommiSsarier underhandlet om Fred med den svenM Konge, Carl
Gustav.
F ra n d s R a n h o n til Ranßausholm, Haver vcrret Lehnsmgnd oper Dron
ningborg Lehn Aar 1627 ogiWelig ligesaa 1628! i. Aaret 1629 blev
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Han Statholder eller Hofmester i Kiobenhavn, og z Aar derefter eller
i6 z r blev Han ophojel til Rigshofmester; den i ; Novbr. dette Aar
druknede Han i Roscnborg Slors Grav, da Han om Aftenen ville
gaae fra Slottet over Broen, som var ophidsel. Han var forlovet
med Köngens Datter Anne Latrine, avlet med Grevinde Munk.
Docker Jacob Wathiesen, da Xukicrius ^csäemiss i Kiobenhavn,
men siden Biftkop i Aarhuus, haver i det samme Aar ftkrevet et kroArayirris in okitnrn krancisi Usntrovli. Han blev begraven i N i
colai Kirke i Kiobenharn. Hans Brud tog ssg Hans Dod saa n«r,
at hun selv dode af Sorg Aaret efter. Formodemlig haver det varet
denne samme Mand, som under sde Novbr. 1624 findcs at have varet indjkreven blandt de Danske, som da studerede vcd Academiet i
Padua.
Pr«sident, EtatSraad og Professor juris ved Kiobenhavns Academie Peder
Resen, opregner udi Hans fkrevne Atlas strax efter Frands Ranhou, fol
gende Lehnsmeend: Otte Marsvin, Knud Ulfeldt, Frands Lycke og Hen
rich Tott som den sidste, uden at navngive de andre af Pontoppidan be
nannte, Oluf Parsberg for i6 z ; , O veIuul og Henrich Ranßou. Resen levede i de samme Aar, som de af Ham angives at have havt Lehnet, og dcrfor bor hqns saa Fald fortiene al Tiltroe, fremfor hin Forfatter, der ej haver
opgivet nogen videre Hiemmel for Hans Anforsel. Randers Bog ( i) navngiver udtrykkelig de selv samme Lehnsmand som Resen, Knud Ulfeldt allene
undtagen, der vist nok ej haver varet her over to eller i det hojeste tre Aar, og
den neevner rillige Henrich Ranßou^ hvilken Rese» dog udelader, muelig
fordi at Han ikkun havde Lehnet over et Aar.
Ö lte M a r s v in M Dybeck i Skaane, haver faaet Lehnet enten 1629, som
er meest troeligt, eller i det seneste, Aaret efter; thi den izde Decbr.
i6 zo have to Raadmand, og i Aaret i6z8 arter en Borgemester og
zde Raadmand, paa Randers Raadhuus aflagt deres Embeds-Eed,
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for Ham som Lehnsmand. Del lader til at Haft haver havtLehnct indtil i Aaret 164z eller 44. Ved en Skrivelse af 9de Januar» 1642
bcfalede Kong Christian IV Ham, at lade alle Bsnderne i Lehnet,
som laae indtil tre Mile fra Mariager, forrette nogle Kiorseler med
Kalk, Steen og Sand til Mariager Kirkes Reparation, og den 24
Maj 1642 haver Köngen atter paalagt Ham at udviseToldrr ogRaadmand Mogens Nielsen noget Io rd , til at bygge en nye Molle paa,
ved Hospitalet i Randers; og i et seenere Kongebrev af Z i Ju li ncevnes Han udtrykkelig som Lehnsmand. Vidcre haver Han selv den 16
Fcbr. 164z paa Köngens Behag udlagt og overdraget noget Jordsmon til forbencevnte Mogens Nielsen, mod aarlig AfgivtS Svarelse.
Altsaa kan det ikke vcere rigtigt at Olnf Parsberg, som Pontoppidan
vil, atter haver vceret Lehnsmand paa Dronningborg i Aaret i 6 z ; ;
thi i Aaret 16Z4 findes Han at have havt Tkonhiems Lehn, og Resen
anforer allene Otte Marsvin, hvilken haver faaet delte Lehn, som for
er omtalt, i Aaret 1629, da Han Aaret tilforn var Lehnsmand over
AarhunSgaard, hvor Jens Ju u l til Kielgaard kom efter Ham. Denne Otte Marsvins Navn forekommer end videre blant de Giester,
der have bievaanet Laurids UlfeldtS og Else Parsbergs Bryllup 1640,
hvor Han findes anfort at have givet 8 Rofenobler eller Zg-Rd., hver
Rosenobel beregnet til 4 Rd. 24 ß. til Brudegave.
K n u d U lfe ld t . A f dette Navn vare to. Den ene Jacob UlfeldtS Son,
var Broder til Laurih Ulfeldt og den bekiendte Corfiß Ulfeldt, og den
auden Christopher UlfeldtS Son. Den forste var Kong Christian IV
Obermundfficenk og NigetS Raad, og haver vist »ok vceret den, der
havde Lehnet. Han blev fodt Aar 1620 og ejede Hverringe og Hellerup Hovedgaarde i Nyeborg Amt udi Fi-en, og dodc den Z Ju li 1646.
Aaret forhen eller 164; blev Han RigelS Raad. I den haarde Soebatallie, som stod ved Femern den iste Jz M 1644, hvori Kong
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Christian IV selv mistede det ene O je , traf en Stykkugle fra den
svenskeFtode paa Fanghuldkekselct af en Kanon i Skibet, hvilket derved floj i Vejret og knusede Ulfelds Arm, hvoraf Han siden dode. Han
Häver havt Lehnet fra i Aaret 164z eller 44 indtil Han dode. Den
anden, Knud Ulfeldt, Christopher UlfelLtS So n til Svendstrnp i
Skaane, var Commandeur og Befalingsmand paa Landscrone og
blev ffudt Aar 1657.
F r a n d s Lycke til Overgaard, Hensringholm, Ovegaard, Kokkedal,
som Han siden folgte, og Gißelfeld i Sielland med stere, i alt i2H erregaarde. Han var Danmarkes Riges Raad, og Häver, fom fees af
RanderS' B o g, v«ret Lehnsmand udi Dronningborg Lehn 1648;
hvilket Han nok havcr faaet efter Ulfeldt henved 1647. 1649 var det
Pdfte Aar, Han havde det i Bcsiddelse. Han blev almindelig kaldet
den rige Frands Lycke, og efter Magni Durells Beretning künde Han
med god Foje fortiene den Bencrvnelse. Denne Forfatler siger at
Rigdom var ej stör i Danmark uden hos faa Personer, som vare
Christen Scheel, Frands Lycke, Tage Tott og Barneviz, hvoraf
hvcr künde have 16 til 20000 Rdlr. aarlig af sine Godser. Han
havde forrige Lehnsmand Efke Brockes Datier Elisabeth til 2Egte,
og de have begge udi Aaret 1640 bievaanet Laurih UlfeldtS og Else
Parsbergs Bryllup og givet en Solvkande til Brudeskiank. Frands
Lycke dode 1655.
H erich T o tt til Boltinggaard i Fyen, Faarup i Torild Herred udj Nerre
Jylland og Gladsaxe i Skaane. Ifolge Udtoget af Mi6)el Hofna
gele Bergenske Kromke, haver Han i Aaret 1647 varet Slotsherre i
Bergen. i6 ;o haver Han efter Rändere Bog v«ret Lehnsmand paa
Dronningborg, hvilket Lehn Han ligeledes haver havt 1655. Derefter
blev Han Lehnsmand paa Aarhuusgaard, hvor Han var 1660, og kom
efter Erich Rosenkranh, som derfra blev forstyttet til Cakoe.

H e n rich R a n H o u til Schsncvcide i Stiftet Eutin, Aagaard i VensySsel, Msgclkiar, Rosenvold og Jenögaard i Vierre Herred, Danmarkes Riges Naad, fod den 12 Martii 1612, var Lehnsmand paa
Dronningborg, hvilket Lehn Han haver faaet cster n«st forrige og beHoldt det til i Aaret 1661, da Han dette sidste Aar haver bes?ikket z
Raadm«nd i Randers, hvilke for Ham som Lehnsmand, have aflagt
Embcds-Eed paa Raadhuset den 2den April. Han dode den izde
Octbr. 1681. Han var her den sidste Lehnsmand, da Lehnene ester
Souverainitelen bleve inddragne og ophorte.
Den forste Amtmand over forrige Dronningborg Amt, var:
Ove J u u l til Billestrup, fod den 2gde October i 6 r ; . Udi Aaret 1656
blev Han udnavnet til Resident iS v e rrig ; den izde Marti 1658 forlehnede Kong Friderich I I I Ham med Manager Lehn, og den i rte
Septbr. 1661 blev Han Amtmand over Dronningborg og Manager
Ämter. Han blev samme Aar tillige Amtmand over Aalborghnus
Amt. Aar 1671 blev Han bearet med Dannebrog-Ordenen, og 1676
fik Han Titel af Stadtholder i Norge. 1679 nedlagde Han alle Hans
Embeder, dog blev Han derefter igien ansat til Stiftsbcfalingsmand i
Aarhuus S tift 1682, og dode i den Voerdighed den 29de Maj
1686.
D i d r i c h S k u l t til Christiansdal i Fyen, Eaneellieraad, Amtmand over
Dronningborg, Silcheborg og Manager Ämter, fra i Aaret r 677
til 1682, da Han blev kaldet til Stiftamtmand i Fyen; Han blev siden
Geheimeraad og dode 1704. Han var af e« Bremers? Stamme.
CH ristopher Linde nov til Friiöholt, Etatsraad, Amtmand overDronningborg Amt, fra 1682 til 1697 da Han dode.
Fr ide ric h W i n d , Friherre til Juellinge, Herretil Harrested og Bagcsvogn, Etatsraad, Amtmand til i 1699, da Han blev Stiftamtmand
»Aarhnus, hvor Han dode 1702.

H o l g e r Neeß til Palsgaard, Etatöraad, Amtmand over Dronningborg
Amt, dode 1707'
H a n « N a n s e n , ejede og beboede Schering Munkgaard. Han var Ejer
af Schaarupgaard, Justitsraad, Amtmand over Dronningborg,
Silcheborg, og Mariager Kloster« Ämter. Over det forste blev hau
Amtmand 1727, og over de to sidste i n«st foregaaende Aar, hvorved alle tre Ämter igien, og siden efter, bleve foreenede, indtil disse
«ndelig ganfke bleve vmdeelte. Han dode 1716.
H a n « J o r g e n s e n S e e r u p til Hald, Etatöraad, Amtmand over sidstben«vnte tre Ämter, blev dimitteret fra Embedet r?zo.
D i t l e v von T r a p p a u d , ConferenlSraad, var Amtmand over disse tre
Ämter indttl i Aaret 1768, da Han dode.
A n d r e a s von Sch eel til Birkelse, Kammerherre, blev Amtmand efter
nastforrige, men tog sin DimiSsion 1776.
Fri der ic h von B u c h w a ld , Kammerherre, Amtmand over bemeldte
Ämter, indtil i Aaret 1789, da Han blev Stiftsbefalingsmand i
i Fyen. 1790 blev Han Nidder af Dannebrog-Ordenen.
D i t l e v von P e n ß , Kammerherre, var forhen Amtmand over Heedcmarken i Norge, hvorfra Han blev forstyttet til forbencrvnte tre Ämter.
I Aaret 179z erholdt Han Dannebrog-Ordenen, og Aaret efter blev
Han Stiftsbefalingsmand i Aalborg.
I det samme Aar eller 1794, bleve Amterne efter Kongelig Reso
lution af 4de Seplbr 179; ganstke vmdeelte, og stk tillige Benavnelse af de Kiobstcrder, hvor Ämtmomdene fremdeles stkulle boe. Sa a ledes blev da:
1) A f Silcheborg Amt, Vrads Herred, henlagt til Ringkiobing.
Det halve af Giern Herred og HidS Herred til Aarhuus og LySgaard Herred til Viborg Ämter.
2) A f Dronningborg Amt blev Synderlyng og Houlberg Herreder
O

lagte til Viborg Amt. D e ovrige Herreder bleve under et Amtmandffab forcenede med forrige Caloe Amt, under Navn afRanders Amt: Galten Herred blev i Forstningen lagt til Aarhuus,
men cfter faae Aar igien fereenet med Randers Amt.
z) A f Manager Amt kom Onsild Herred til Randers og Giflnm Her
red til Aalborg Ämter. Amtmanden i det nye Randers Amt blev:
P o u l Ros enorn von Gersdorff til Vosnesgaard, Kammerherre, der
sor var Amlmand over Caloe Amt. 179z erholdt Han DanncbrogOrdenen og 1799 blev Han forstyttet til Stiftsbefalingsmand i Fyen.
F r i d e r i ä ) J u l i u s C h r i s t i a n , Baron af G y ld e n c r o n e , Friherre
til Vilhelmsborg og Herre til Moesegaard, Kammerherre, blcvAmtmand 1799, men formedelst svagelig Helbred, ansogte og erholdte
Han Afskeed sidst i Aaret 1801.
J e n s von B e n z o n , Kammerjunker, er den nu voerende Amtmand over
Randers Amt. (2)
Forend Enevolds-Regieringen blev indfsrt, holdte LehnSmcendene de saa
kaldte Slotöstkrivere, som de selv antoge og igien ast'kcdigede. Disse modtvge alle aarlige Skatter og Jordebogö-Jntrader af det Gods og Bonder,
som laae til og under Lehnet, hvorfor de aflagde Regnskab, under LehnSmandens Opstgt.
Ester Souverainiteten blev Slotsstkrivernavnet forandret til AnitSskriver, som da blev en af Köngen bejkikket offentlig Embedsmand; men henved Aar 1710 stk denne Navn af AmtSforvalter, hvilken Bencrvnelse siden
er vedbleven.
Deres Navne, som have vorret SlotSffrivere i Dronningborg Lehn,
ere ikke bekiendte, uden allene:
N i e l s S o r e n s e n , som var 1564.
J e n s Christeusen var 15870g 1589.
Begge deres Navne forekomme j Diplomer afde A a r; og
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A x e l Christensen nayngives i en tingfort Act 1615.
A f Amcsskrivere veed man blot at navngive:
M ich e l S o r e n s e n , hvis Navn forekommer i et KopstkatS-Mandtal
af 1700, under Bencevnelsc afforrige Amtsstkriver.
J u l i u s Henrich K e i l er kommen til Embedct henved 1691. I Kopstkatö-Mandtallet for 1692 ncrvneö Han som Amtöffriver, og ligcsaa i
en Jordskyldsbog for 1727; men i Aaret 1710 forekommer Hans
Navn som Amtsforvalter. Han dode enten 1717 eller 1718. For
Ham og Hans Hustrue er en indelukt Begravelse i Kirken, som Han
«fkiobte den Hcrligheden i en Bondegaard udi Hald Bye, Anno
1714.
Ancher Hansen var Amtsforvalter 1719. Ester et KrigSstyrS Mandtal og i en Grasligning af iste Ju n ii 1724 ncrvnes Han ligelcdes som
Amtsforvalter; men kort ester i den samme Maaned haver en Hermand
Kollcrup underskrevet som constitueret Fuldmcrgtig.
Hvorlange
Ancher Hansen havcr vcrret i Tienesten, vides e-, men gamle Folk be
reite, at Han ej haver kündet giore Negnstkab, bctrcrffende noget M a
gazinkorn. Ester Ham kom en ved Navn
F 0 g h ,. der forestod Tienesten i nogle Aar som Amtsforvalter. Dcnnes
Estermand
H a n s Folsach til Gießingegaard, den Gang Justits- men fiden EtatSraad, er nok bleven Amtsforvalter henved 1752 eller 17ZZ, hvilken
Betiening Han havde til sin Dod den z Ju li 1758. Han blev fodt i
Preestoe 1684 og var tillige KrigS- og Landcommissair.
N i e l s S p l i i d blev Amtsforvalter i August 1758, men restgnerede sidst
i Aaret 1769. Kort ester at Han var bleven Amtsforvalter, blev Han
Kammerraad, og den Tid Han restgnerede, blev Han udncrvnt til Ju stitöraad.
M a t h i a s K i e l h o l t S t a u n in g , Cancellieraad, blev Amtsforvalter
O 2
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sidst i Aaret 1770. Han dsde i April Maaned 1789 i sitAlders
5 8 Aar.
E Manuel B l o m , JustitSraad, blev i Aaret 1789 forflyttet hertil fra
Rostilde, hvor Han var AmtSforvalter, men i Sommeren i g o i blev
Han forfrcmmet tll constitueret Amtmand over Hioring Amt.
J o h a n Frid er ic h Wesenberg forhen Stifts-Landinspectenr i Aarhuus S tift, blev samme Aar igien bestikket til AmtSforvalter.

sa) D el Este Brock forundte Lehnsbref, hvoraf der forvares et Afffrivt i
dek geheime Archiv, er af folgende Jndholv:
Gisre alle vitterligt, A lt vii aff vor synderlige Gunst och Naade,
saa och for Throschaff och villige Thieneste, som oß Elstelige Este
Brock thill Vennetofte vor mand och Raadtt. Oß och Riigitt her thill
giortt och beu»st haffuer, och her effter throligen gisre och beuise maa
och stall, haffue vndt och forleentt, och nu met dette vor« obne Breff
vnde och forleene ferne. Este Brock medt vor» och CrounenS Slott och
Leene Dronningborgh, sampt deß tilliggende Bonnder och Thiennett
vist och vuist, alldiellis innthet vnndertagedt i nogen Maade, Alt
schulle iN N V till saa lenge V ii annderledis derom tillsigendis vorder.
Och haffue vii naadigst beuilgedt hannom kill att vnnderholde stg,
stnne Suenne, Slottenns och Laadegaardenes daglige Folck och Thiennere medt, denne effterschreffne Genanndt. V Ic Daller, (z) X I I Le
ster R ugg, X I I I I Lester B iu g , X Lester Haffre,! Lest S m s r, X V III
K isrr IZr Brenndsuinn, Ir Gieß, I l r Faar och Lamb, H r Honns,
X I X Oell Egh, I I I Tdr. Bauesalt, H Laxe, II^)rrcther, I.X Hcldt.
Och saa mcgenn Kullveed, Hommellstennger, och Barck, som Jordbogen formaar. Och hutß Slvttenns aarliige Jendkomst, offner denne

ferne. Genanndt innddrage kand, ville V ii oß effter godt och clart Regennschaff frii forbeholdet haffue.
Och maa hannd niude, och sig sielff kill beste, bruge, ochbeholde
ald Aufflenn, Affodningenn och huiß anndenn Fordeell, paa Torup
Laadegaard falbe kand.
Och der emoed paa samnie Laadgaard och
Auffuel, alldielis ingenn Omkostning oß vdi nogre Maade killschreffue.
Dog skall ferne Eske Brock verre forpligt, naar voris Reyße der
fremb falber, alt holde vyris medhaffuende Heste, frii medt Hee och
Ruefoeder paa enn DagS T id , thuo eller threi, effter som deß Leilighed sig begiffuer.
Sammeledis ville vii oß frii forbeholdet Haffe ald hniß Fordeel
Nette och Gaffen, sein sig aarligenn tildrage kann aff de LaxeMerier
och Aalesisikerier der vdi leenet ere, och oß och Cronncn tillherrer, saa
vell som och ald Jnndkomstenn oc Fordeell aff Biclderup Laadgaardß,
Auffuell och Affedning, och det alt komme oß effter gott Regennschaff
allene till beste, och der med denn ringest« Omkostning mueligt er, os
vdi Regennschaffuidt tillschreffue.
Medenns Hand thenne vuiße Rente och Inndkomst annlannger, som
sig der i Leennidt aarlige tilldrage kand, som er Stedhmaal, Sagcfald
Hoßbunndhold, Drifft, Forlouff, Rommings-Godß och Vinndfelder. Ther aff haffuer vii «madigst beuilget hannom den halffe Part,
och for denn offrige Pardt aff salnine vuiße Jkennte; saa vell som och
för ald Tvld, Ziise, V rag, och huiß som oppeberris for rodhuggenn
Schouff, V ill vii -ß effter godt och clart Regennschaff sielff till beste
forbeholdet haffue;
Dog haffuer vii naadigst beuilgedt hannom, at maa bekomme thennd
thiende Partt aff Oldengielldenn, saa och paa vore och Kronnenns
Schouffue, naar Oldeon er, bekomme frii Oldenn till Hanns Ghenaanühs S u in , och hietnfshde S u in , paa Slottenns vnderliggende

Laadegsarde Thorup'. Och samme Su in M ll i Oldenn Registerit aarliigenn inndschriffuis, hvor mangc de ere, och huadOldengielden annlannger, M ll der med saalediv vdi Regennschaffaerne forhokdis, at
hoeß Huer MaUdtz Nassen som SuinN paa Croneus Schouffae änndsiaar till Oldcnn, M ll anntegenis huor mange Suinn hannom til! Oldcnn aff Leensmanndenn benilget bliffuer. Och huißSuin paa Cronc' ne vcignc til Oldengield bliffuer vdi saa Maader annammedt, M ll
Schreffuerenn vdi Regenschaffuitt anntegnne, huilcke ther aff ere gamle
och huilcke vngc S u in . Och haffue indseeüde medt at vß Mer der vdinndenn Skiel och Rett, saa vell som oc seerdelis tage beuiß paä Fleschitt aff the gamle, och seordiclis aff de vnge S u in . Naar dett hiid
till Slottedt til vorts Behouff fremMcket bliffuer.
.
Sammeledis skall forne E M Brock selff könne klebe och besolde
Fougdenn, Schriffuerenn, oc anndre Slöttenes, Laadgaardenuö och
Hans egnnc Fv!k, aff sorne Hans Ghenandt som her till Med er, och
vß der aff inndter i nogre Maade tillschriffue, Eey Heller lilstcde denncm att haffue nogenn Genandt i Lcennit, vndertagen Fogdenn sin
tiende Peudinge, och Schriffuerenn sin Schriffuer Skeppei .
Skall och saa forschreffne E M Brock thbt saa sorordne och vdi Agt
haffue, att vdi ald huiß Sagefald och Gaardfesining som Hand paa vorie veigne der i Leennit afflinnger, M ll afftinngis och annammes, the
tuende Parier vdi Pcnndinnge oc thennd 9die Part vdi Oxenn, efftersom Stedhmaalett, eller Sagfalldett sig hsigt eller ringe belobe kand.
Skall ey Heller tillschriffue oß nogenn Forthevinngh paa Hanns Folck
och Thiennere, huor hannd dennem her vdi Riigedt paa voris veigne
forst'ickenndis vorder, saa vell som och verre plictig at fordre voris
Brcffdragere, oc anndre som haffuer voris frii Paß igiennem Hanns
Leen med god Fordrelse och forssrge dennemmedfrii notkorfftige
Vnnderhslldning-tiff Mad «ch ^)ll och Hußly paa enn N ais Thid,

och icke foruise dennem till Borgernne i Kiobsteder om Fordringschaff i
nogrc Maade.
Sammeledis skall forne Eske Brock vere plictig att haffue god Opsiun rill vore och Cronnenns Jord och Eyenndomme der i Lcennidr, arr
khennd icke med Vrerr der fraa hcffvis eker foruenndis. Och der som
hannd kannd formercke nogenn Jord och Eyenndomme, lidet cller megirr, att verre kommen der fraa med Vrerr, Tha skall forne Eske Brock
rhale der innd igienn med Lougenn, Dom och Nett, saa frempr hannd
icke sielff vill stannde Hanns Mayst. derfor till Rerre.
Defligeste skall hannd lienne oß, och Riiger IX gerust Hefte inden
Rüget paa hannö egenn, oc vdenn Rüget paa voris Bckostning, och
ingenn Forterinng eller Omkostning, tillschriffuc oß, hnor hannd ellcr
Hanns Folck her vdi Rüge«, vdi voris Erinnde oc Bestillinng forreysenndiS vorder i nogre Maade.
E y Heller oß i Regennschaffuitt tillschriffuc eller anmode nogenn F li
cken, medt Thag, Dorre, Laaße, Vinnduer eller anndet fligt meere
ferdigt ar holde der paa Slottedt, och alldielis inngenn Biugning forerage der paa Hußet eller Laadegaardenn, vdenn vii der sielff naadigst
beuilger och befaler.
Skall hannd och haffue denn Geistlige JurisdictS, och Presternne,
der i Leennit i Befalninng och Forsuar, Oc Presternne naar Behouff
giorris till ald Rell fordedige och forsuare. Och huih denn Gcistlig
Rennte och Stigtenns Jnndkomst der aff Leennit anntlannger, saa vcll
som Stedhmaall aff Thiende der bonfestis, och Sagefald aff Prcste
och Deigene der i Leennit, skall Eske Brock, giorre oß aarligenn goed
reede och Regennschaff for vist och vuist, alldielis innthet vnntertagitt
oß alenne till beste.
Skall hannd och haffue inndseende med Kierckernis Nennte ochIndkomst, att thennd till Kierckernnis Beste, Nette sch Frcmcarff, nette-
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ligenn och gaffnnligenn annlagdt och annvenndt bliffuer, och Kierckerr
nis Kornn, aarligenn al lade ved Kiercke Vergerune til Huer Kiercke
selgis och affhenndis till formuende Borgere i Kiobstedernne, och till
inngenn andenn.
Skall ej Heller forne. Este Brock, her esster mue bortfeste nogen
Thienndee, entenn vor och CronennS eller Kierckenns Parker, lennger
till Hobe ennd paa I I I Aars Tid. Och dog tillfornne opbiude dennein
till Tinnge, dennem till beste, der mest der aff vill giffue, och erre formuende till at bcthale oß och Kirckenn samme Affgifft.
Hannd skall och frede Schouffuenne der i Leennit, och alldielis intthe der vdi hugge til V pligt, eller Schouff Skade vdi nogre Maade,
dißligeste skall hannd haffue goed Opsiun med vor« och Cronnenns
Vildbane, och der vdi alldielis innthet jage eller jage lade, skiudc eller
skiude lade vdenn huor hannd paa Cronnenns (4) haffuer lod och Dicill,
och er Fellit med Adellcnn och er AdekenS egitt Arffue Goedh. Och
holde Bonndernne till Leennit liggende erre, ved Long, Skiell ocRctt,
och dennom alldiellis innthet vforrette, emoed Lougenn eller Jordbogcnn, eller med nogenn nye Paalegge besuerge i nogre Maade.
Hvilcket forschreffne Eske Brockis Regennschaff, och Genanndt skall
begynde och anngaa fraa Sanclorum Phtlippi och Jacobi Apostolorum
Dag (;) 97 och enndis till Aarödagend der n«st effter 1598, och saaleedis fremdiellis forfolgis Aar frann Aar, emedenns och ald denn
Stund vii hannom med samme Leene naadigst forleene vill.
Och haffuer vii de« for godt anseet, och det her effter saaledis medt
Vdgifftcnn i voris Regennschaffuer vill forholldet haffue at Schriffuerenn paa ald Vdgifftenn ffall tage noyagtige Quitannher och Beuißer
aff dennem som samme Vdgifft paaliuder. Huilcke Qoitanher forne
El?e Brock till ydermeere Beuißning skall medt egenn Haand vnnderregne at samme Vdgifft och Kiob hannom paa voris veignne samtyckt.
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saa frempt samme Vdgifft i Regennschaffuit paa voris Veignne ellers
skal! paßeres och blifsue gotgiordt.
Thi forbiude vii vore Fogder, Embißmennd oe alle anndre Lc.
Paa Ryggen af bette Afstrivt er ffrevet:

Eske Brockeö Fohrlehnings Breff^ctuin

12 ^xri1i8 97.

( 1 ) Z Randers Archiv sorvarcö en gammel haandlkreven B og, som efter dens Titel
katdeS Randers B og; derudi ere antegnede endeel Navne paa dem, som i det
1 5 , 16 og i7de Seculo ere blevne beskikkede til Dorgemestere og Raadmand,
og de Lehnsmands Navne, for hvem de have aflagt Embedseed, ere og for de
fernere Tiber indffrevne derudi.
(2) Ponroppid. Atl. lo in . I I I . x. 463. 562. lo m . IV.
103. 684. 717. Suhms
Samt. 1 D. 1 Hafte, x. 77. 142. 2 B . Z Hafte. x>. 16. 27. 59. 60. 71. 158.
160.
Danske Magaz. T'. 1. x. 61. 219. lo m . 111. x. 222. 224. lo m . iv.
x. 20. 29. 47. 159. 194. 266. lo m . v. x. 22. 2Z. 78. lo in . vi. x. 172. 209.
SZ1. 2Z2. 266. Holbergs Danmarks Hist. lo in . II. x. 4Z9- 740. 748. 777.
l o w . in . x. 80. LZ8- 589. Peder Resens Friderich II. Historie, x. 95- y6.
Suhms nye Sam l. z B . x. 206. 4 B . 2 Part. x. 87 ^ lei^. Hoffmans Efterreln. om danff Adel. lo m . 1. la d . 1. x. iz . 104. lo m . 11. la d . 11. x. 75.
126. 217. XraZii He§.
III.
1Z0. kesenii ^tlas iriLnuscr.
Slanges Christian IV. Historie, x. 782. 1245. 1426. Arent. Berntsens Dan
marks frugtbare Herlighed. 4 B og, i Part. x. 561. Caspar RotheS Eftermale. x. 272.
(z) Efter de GamleS Skrivemaade bemcerker c Hundrede, naar det sattes bag ved
T a l, hvorved Penge betegnes, og r bag ved T al, hvorved Varer eller Lossre
angiveS, haver den samme Betydning.

(4) Her mangler L Afffriftet det Ord, Vegne.
(5) Derer den iste Maj.
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§. iZ

Raadhuset

i Randers.

Randers Raadhuuö forsi er blevet opbygget, eller ved hvilken^Leilighed,det er ubekiendt. At Bygningen i gamle Dage tillige haver vceret brugt
til et Gildehuus, der er forhen blevet anmcrrket i den 10 §. Ester der der
anferte Fragment af Kisbsvendes Gildeskraa, laderdet til, at Gildelauget
eller BroderMbet udi Aaret 1417 og muelig noget fsr, haver havt sit eget
Huus; og Tillcrgs-Artiklerne af 1570 bencrvne udtrykkelig, at Gildetö Forsamlinger bleve holdte paa Raadhuset, hvilket og desuden navngives udi et
Skiode af 1564, som .der blev udfcrrdiget. Dette beviscr altsaa tydelig, at
Byenö nü Havrnde Raadhuuö, forhen haver vcrret et Gildehuus. Hertil
kommer endnu, at adffrllige gamle Folk got künde mindes, at j diffes Ungdom have hvert Aars nye Kicrnmerp, engang om Aaret givet Tractament
eller Giestebud paa Raadhuset, hvilken Sordvane vift nok haver vcrret enLevning af.det gamle Gilde". '
Pontoppidan i hanö dansike Atlas, beretter, at Raadhuset l^kat vcrre
bygget 1616; (1) men hvorfra Han haver taget denEfterretning, derom meldes intet. Det kan ilke allene blive mucligt, men endog troeligt, at Raad
huset i det Aar, eller Aaret forved, er blevet ombngget. Nogle hundrede
Aar i Forvejen havde Randers sin egen Byetingöret (jre §4) der formodentlig i det 15 de Scculo er holt i den samrne Bygning, og i hvor vel de crtdre Documenter, som ere udsicrdte af Borgemesiere og Raad i det 14, 15
cg i6de Seculo ej ncevne Raadhuuö men blot Byeting, saa, er det derfor
dog ingen Fclgeflutning, at Raadhuset 'den Tid ej haver vcrret til, thi det
foran paaberaabre Tillcrg til Gildesikraaen 1570 beviser det modsatte. Den
cgentlige Aarsag, hvorfor Byetinget allene navneö, maae med rette hidte-

des derfra, at Borgemestere og Raad, baade i de Tiderög stden lange efter
ej havde yvgen'savPUt dsmmönde Magt; som oftest have Log nogle af.dem
ktlligemeö. Byefogderüeuvfardiget de «ldre RetS-Acter- men hvomrdr de sidste altid navnes ferst, som de- der egenklig- forstode RetSböhandlittgen,
skiendt de andre'for endeel ligeledeS have udgiort RettenS Personer, indtil i
Aaret 1718, da Byen stk Landstingsrek'vg de selv derved komme i Bestddelse af den dsmmende Magt.
I Aarene 1727 og ^741 haverRaadhuuset faaet nogen Reparation,
dog fornemmeligen i det fidste Aar. Men drtuagtetforfaldt Bygningsn.
dog alt mere og mere, saa at den endelig i 1778 ganflke blev nedbrüdt, og
en nye grundmuret Bygning paa 2 Etager, alter igien opfert, hvilket efter^
cn derover afholdt LicirakionS-Forretning den ?de Ju lii samme Aar kostede^
Byen 2Z09 Rdlr. 2 Mk. 15 ß. Bygningen er smuk og beqvemi indrettet.
Den vender med Forstden imod Best, med Enderne i sender og nvrd. Ved
den ostre Side og sondre Ende ud til Raadhuusstradet, stod lange et gam
melt et Erage Huus, som horte til Hovedbygningen , hvilket i Aaret l79-;!
blev bortsolgt til Nedbrydelse ved offenklig Auktion, og paadeu samwe
Plads blev atter opfert en nye grundmuret Bygning 2 Etager hoj, som ek
sammenbygget til den forste. Den kostcdc 1070 Rdlr. öfter Licjtation ->Fot-,
retning af 11 Febr. samme Aar. Raadhuset stk ved den Tid ligeledeS et nyt
S p iir , hvorudi blev sat det Uhr, som for stod r Kirken ved Orgelvarket,
men hvilket paa dette Sted dog aldrig var blevet brugt. Uhrskiven, hvorpaa Viserne gaae, vender mod Best. Varket selv er indrettet baade til
Qvarteer og Timeflag; deriil ere to forstiellige Klokker, hvorpaa Hamreye.
flaac. Den storste af bisse blev da bekostet og stobt, og dermcd ringes rillige
til bestemte Tider, Morgen, Middag og Asten, dog altid ester M Tiivehammeren derpaa hvergang haver afflaaet.
Dette S p iir , Klokker og
Uhrvark undtagcn, kostede ved Ltcitation den ute Februar« »795
290 Rdlr.
rr
-u x-,
jOao
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den underste Etage af Hovedbygningen paa den nordreEnde, ere
Vcrrelser til den MMtyLre Bagt, bestaaende af en Stue for den vagthavende
Osficeer og derved paa den hojre Side afJndganden
äs Oaräe med
en militair Arrest bag ved Raadhuusgaarden.
Paa Midten er Hovedindgangen, som gaaer giennemHuset, menHvilken dog ved en D er er astukket. Paa den hojre Haand er Byetingsstuen:
bag ved i denne Floj ind til Gaarden, er et Civilarrest sonderst, og i samme
Rrrkkv ere fire andre Arrestkamre til criminelle Fänger. Arresterne ere alle
torre og forsynede med Fiellegülve, for at forebygge Fugtighed. I Flojen
ud til Raadhuusstrcedet haver Arrestforvareren sine Vcrrelser i den nederste
Etage. Dertil stoder endnu en Civilarrest, som haver en fcrlleds Sidevceg
med der forhen omtalte.
Trappen til anden Etage springer op i Hovedgangen ved Skielrumsvöeggen til Byetingsstuen; den forer til en tummelig Gang eller Forfal, ved
hvis nordre Side er de etigerede Mcends S a l, med et Kammer bag ved,
hvortil Deren dog gaaer fra Archivkammeret, som er paa den anden Side
af OpgangStrappen. Herudi ere 7 indelukte Skabe; i de 6 gicmmes ArchivPaptrerne. Ved den sondre Ende af foranbencrvnte Forsat, er Raadstuesalen, med nok en S a l indenfor i Sideflojen ud til Raadhuusstrcrdet, og i
denne Flojs ostre Ende ere to smaa Kamre, hvoraf det ene er bestcmt trl borgerlige Gieldsarrestantere. I Raadstuesalen hange 2 smukke Glas Lysekroner og den tredie i de eligerte Mcrnds S a l.
Der rncerkvcerdige Svcrrd, hvorom Pontoppidan taler i den dans?e At
las, og hvilket ester Sagnet ffal have tilhsrt Skipper Clettren, giemmeS
endnu paa Räadhuuset. Det er tveegget; Klingen holder 1 Alen. 15
Tommer i Lcrngden og er forholdsmoessig derefter bred; Haandfanget eller
Skaftet er 18 Tom. langt, er overtrukken med tykt Lader og ojensynlig indrettet til at sore dette Vaaben med begge Hcrnder. «Paa Enden af Skaftet
er anbragt en liden Blyekugte, og imellem dette og Klingen er en ruttdägtig
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Jernbojle, uden allene paa det Sted, som haver vendt ind til Svcerddrageren, hvor den ikke er ophejet men flad. Paa Runddelen afBojlen staaer
^laria. Dette Svcrrd vejer uden Skede 6j Pund, og med Skede 72 Pd.
Det haver altsaa vcrret et farligt Vaaden i den Mandö Hcrnder, der havde
Kr<rfter og Duelighed sil ret at künde bruge det.
Naadhuuö-Archivet haver forhen vcrret langt rigere paa gamle Brevskaber, end det nu rr^ thi i Geheime-Archivet i Kiobenhavn forvareö adllkitlige Afjlkrivter, hvorpaa der er regnet, at Originalerne vare i Randers
Raadhuus-Archiv, hvor de dog ikke mere findeö. Overalt er sidstmeldte
Archiv saare sättigt paa gamle Documenter, som künde tiene til at give
nogen Oplyöning om ByenS forrige Tilstand. Flere sammenstodende Aarsager have hver for sig bldraget til Papirernes Formindj'kelse og Tab; der
iblant haver iscrr vccretAfsavnafRegistere eller Repertorier, hvilke efterKongelig Reskript af 2 Januarii 1796 fsrst bleve optagne og affattede i Aaret
1797.
For den Tid stode Papirerne uden nogen Orden pakkede i Hylder og Kroge mellem hverandre, og hvor let künde ikke et eller andet for
Oldgranfikeren vigtigt Dokument, derved ganfike gaae forloren. I Aaret
1754 og Z5 og muelig for og efter den T id , ere endeel Original-Documen
ter udlaante fra Archivet til Afcopiering. Mange af disse findeö nu ikke
mere, og man haver Formodning om, at de aldrig ere komne tilbage. Ved
Raadhusetö Reparation künde og nogle Brev^aber vcrre forkomne, og ligeledes da Raadstuen seenest blev ombygget.
( i ) Pontoppid. Atlas, lo m . v i. x. Z65.

Borgemcstere,

N aad m an id , B y e f o g e d e r og B y e skrivere i R a n d e r s .

^ crldre Tider og indril AaretS Udgang 1682, bestod Magistraten som os
test af 2 Borgemestere og 4, 5, 6 til 8 Raadmcrnd, som alle paa engang vare
i Magistraturen; men ved Forordningen af 28de Januari der Aar, blev deres Antal for Randers, ligesom for nogle andre Middel-Kiebstcrder i Danmark, indffrcrnket til 1 Borgemester og 2 virkelige Raadmcrnd; og for de
mindre, hvor der ligeledes tilforn havde vceret Magistrat, blot til en
Byefoged.
A f de Borgemestere og Raadmcend, Byefogeder og Byestkrivere, som
have vcrret i Randers, veed man at navngive:

Borgemestere.
N ic o la u s eller N ie ls R a b a n d , sad i Embedet 1387 og ig88.
A n d e rs W ovensen var Borgemester iz88.
De ncrvnes begge for disse Aar i gamle Diplomer.
I e S eller J e n s S k r «der var Borgemester 140z og 1424.
Det ferste Aar nccvrreS Han i der danstke Magazin og det stdste udi et
gammelt Tingsvidne af det Aar.
J e p M ogensen var Borgemester 141z, ifolge et Tingsvidne af det Aar.
P crth e r M u n k sad 1424 og 1428. Det ferste Aar navngives Han i
sidstbemeldte Tingsvidne, og det stdste i et Diplom.
P e r M ichelsen var 1441 og 1455. Det forste Aar forekommer Hans Navn i Kong ChristopherS Confirmation paa Randers Byes Privilegier, og det stdste i et Document
om noget Jords Overdragelse til Graabrodre Kloster i Randers.

P e r N ie ls o i, sad 145 Z og 145 5>
Det forste Aar ncevnes Han i det danioe Magazin, og det stdste udi
ncest forved ointalte Dokument.
S t a f f e n N ie lse n 14570g 1470.
Det ferste Äar ncevnes Han i et Tingsvidne af det Aar, og det stdste i
en Lauhcrvds-Act paa nogct Iord af Randers Mark.
N i s P a ln so n 13590g 1471.
Det forste Aar tales om Ham i en af Köngen og Rigsraadet f-eldet
Dom, angaacndc to Gaardc i Gierlev Herred, som bleve tildomte
HelligaandS HuuS i Randers ; og det stdste Aar ncefnes Han i et
til Tinge givel Skiode. (1)
M a th iS Je p ellcr Je ip s o n levcde 1474.
Hans Navn forekommcr i et Tingsvidne af det Aar.
N ie ls eller N i s P e rs s o n , (2) og
R a s m u s Pcderso n. Vare begge Borgemestere 1504 og 1509.
Det forste Aar navngives de i et af Gardian og Convent-Brodre i
Graabrodre Kloster «dgivet Skiode paa Brastrup Mark til Ran
ders. Det stdste Aar taleü om dem i et Tingsvidne, angaacnde
IordfkyldS Afgivt til Frue Kirke.
A n d e rs B a y sad 152g.
Han ncevnes det Aar i et lingfort Skiode»
J e v H o ffm a n d t, og
Je n s B a y.
De vare begge Borgemestere 154z og ncevnes det Aar i et Tingövidne, hvorved Kong Christian I I I forhen udgiven Befaling, dateteret Randers 1538, blev bekiendtgiort, om at Borgerne stkulle
flytte og boe inden for Byens Volke og ej bygge paa Flrndlbierg.
Den forste levede og var Borgcmester 1564, som secs af et fra
Raahusel i det Aar uddgivcn Skiede.
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P e d e r H v id t og
J e n s B a y . (z)
Have bcgge v«ret Borgcmestere i;7 Z .

Sofren Hoffmand.
Kom til Embedet Ssndagen for Nytaar 1576 og Kode den zote
Martii 1595.

Peder Pedersen.
Blev Borgemester den forste Sondag i J u li Maaned 1584.
P e d e r Lassen.
Kom til Embedet den 28 Novbr. 1590 og dode Natten imellem den
2;de og 26de Maj 1618.
J e n s Andersen K ahre.
Kom til Embedet den 12 Januarii 1 ,9 6 ; Han finde? n«vnet 161;
udi et til Lehnsmand EstkeBrock udgiven Skiode paa nogetJordSmon til Kapcl-Bygning ved Kirke».

Poul Nielsen.
Fodt den Ute Ju lii 1551 og dsd den 17 Febr. 1618« Han er nok
forst bleven Borgemester henved 1616; thi i det forhen omtalte
Skiode til Lehnsmanden, er Hans Navn forst anfort blank de da
vcrrende Raadmnnd.

Bendt Hansen.
Fodt i Ribe, Borgemester i Randers, men hvilket Aar Han er ble
ven det, vidcS ej; udentvivl haver Han v«ret meget kort Tid. Han
dode den 22 Maj 1622.
N ie ls Ja co b se n .
Blev Borgemester den 19 Ocober 1619, og aflagde stimme Dag sin
Borgemester-Eed paa Randers Raadhuus. Han blev fod Anno
1556 i Landsbyen Simested i Rinds Herred, og dode den rode
Ju n ii 1624.
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E y le r M eyer.
E r blevcn Bsrgemester den samme Tid som den ncest forrige; men hvor
lange Han haver vceret i Embedet, videö ej. Han var kilforn Raadmand fra i Aaret 1604.
P e d e r Anckersen.
Blev Borgeniester den 2den August 1626, og astagde samme Dag
sin Borgemester-Eed paa Randers Raadhuus. Han dsde den 22
Septbr. 165; i sit Alderö 68 Aar.
Je s p e r L a u rid h s n .
Kom til Embedet den iZ August i6 z8 og astagde samme Dag Borgcmester-Eed paa Randers Raadhuus. Han dsde 1655, som
kan sces af et Tingsvidne af 1699 om Pramme og Skibes Gang
under Aabroe.
M a d s P o u lso n .
Blev Borgemester omtrent ved det Aar 1655.
Ester ^Randers
Baadsmands Skattemandtal for Aaret 1677, sad Han det Aar i
Embedet. Som Borgemester haver Han understkrevet SouverainitetS-Acten af io Januar 1661. (4)
N ie ls M ogensen.
Kom til Embedet 1664 og astagde Borgemester-Eed i Canccllict den
Zite Oktober samme Aar. Han blev fodt.Aar 1610 og dode
1666. ( ;)
M ichel Thygesen.
Kom til Embedet 1664 og astagde Eed i Cancelliet den Zite October
samme A ar; men Hvorlcenge Han sad i Embedet, videö ej.
M a d s H ansen.
Blev Borgemester 1666 og astagde Embeds-Eed i Cancelliet den 16
Martii samme Aar. Han dsde den iz October i67Z.
Q.
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I o ha n Stccn b cck Blev Borgemestcr 1672 og astagde Ecd i Cancelliet den ZO Septbr.
stimme Aar.
1678 kiobte Han Kiellerup Hovcdgaard i Onsild
Hcrrcd, Svcnstrup Sogn, af Claus Dyre. Han levede 1686,
som kan stcs af Randerö Baademands Skatte-Mandtal for der
Aar, men var ej i Tienesten. Del fortirlles om Ham, at Han tog
sig Griffcnfeldtö Fald saa n«r, at Han derover tog Skade paa
Forstanden.
M a r t in S e e m a n d .
E r nok bleven Borgemestcr henved del Aar 167z eller 74, men er
dod enten stdst i Aaret 1687 eller forst i der folgende Aar, som
kan fluttes af Randcrs Krigsstyrs-Mandtal for Aaret 1688.
M ich e l S o rc n s e n R ib c r .
,
Blev Borgemestcr Aar 1676 og aflagde Eed i Cancelliet den 2gde
April det Aar. Han fad i Embedet indtil Aarcrs Udgang 1682.
C h r is t ia n Z o e g a .
V a r Borgemestcr- men naar Han er bleven det, videS ej; formodentlig er det ej fkeet forend einen 1678 eller 1679. Fra AaretS
Begyndelse 1680 til AaretS Udgang 1682 var Han i Embedet.
Han dode i Ju lii Maaned 1710. (6)
S o f r e n A ndersen.
,
Bestkikket til at vcrre ene Borgemestcr ved Bestalling af rzde Dccbr.
1682. Han dode 169z. (7)
J e n s P e d c rse n K a rm a rch .
Fod den ;tc Iu n ii 1 6 4 ;; tog Borgerscab i Randcrs 1671 den azde
Dccbr.; var Byens Kicemncr Aar 1674; blev Raadn-and den
12 Novbr. 1678, og Vice-Borgemestcr den 9 Mark» Anno 1689,
indtil i August Maaned, da Han efter Borgcmester Sefrcn An
dersens Ded blev virkclig. Han dode den io April 1722.
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Denne Mand glorde sig iblant andet derved fortient af Byen,
at Han bragte dens RegnMbcr, som laae uafgiorte udi Hans Form«nds Tider fra Aaret 1662 til endelig Rigtighed, hvorfor Han
og erholdt General-Qvittering for Z4 Aar.
R a s m u s H o lm e r, Krigöraad.
Blev beskikket til Borgemester ved Bestalling af 26de Ju n ii 1722,
i afgangne Jens Karmarchs Sted. Han var en duelig og ferm
Embedsmand, og dode enten i April eller Maj Maaned 1729.
J o h a n Budtz.
Beffikket til Borgemester ved Bestalling af 6 Ju n i 1729 i afgangne
Krigsraad HolmerS Sted. Han dode den 2z Juli» l?ZZ.
N ic o la u s B re d a h l.
Beskikket til Borgemester ved Bestalling af 16 Oktober 1 7 z ;; resignerede Anno 177z og dode sidst i April 1780.
Denne Mand fortiener Roes af Byen, fordi at Han i 2laret
1740 indkiobte Herligheden af Voldum Mark til Nanders Kiobstcrd, paa Auction efter afgangne ConfumtionS-Forpagter Pedcr
Thomasen Bicring, for Kiobesnm 24z Rdlr. Jordstkylden eller
Drugen dcraf, blev 186 Aar i Forvejen overdragen til Byen mod
en vis aarlig Afgift.
Jo h a n F rid e ric h C a ro e , JustitSraad.
Bestkikket til Borgemester ved Bestalling af7de April 177z; blev tillige Dirkedommcr og Skriver i Dronningborg Birk ved Bestalling
af rste Ju n i 17 7;; den 8de Oktober 1790 blev Han »den Ansogning udNKvnt til JustitSraad. Han er fodt i Randers den 2de»
Novbr. 1742.
Ligefra den Tid denneMand koni udi Magistraturen, haver Han
med en utrcettelig Jver stedfe sogt at gavne stn Fodcbye, hvorfor
Hans Mindc, naar Han ikke selv mere er til, sildig vil uddoe
O. 2
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blank Efterstcrgten. Saalcdes haver Han i Aaret i772udarbcidet
Randers Vedtoegt, hvorvcd Markvarsenet forst blev sak paa en fast
Fod. Dyens Regnsikaber, som laae uafgiorte fra i7ZZ, haver Han
bragt i Rigrighed. Brandanstaltcrne ere i Hans EmbedStid nuerkelig forbedrede og findes nu i god Stand. Den latinsike Skole
fkylder Ham for endeel sin secnere Tilvcrrelse her paa Stedet. Es
ter Hans Plan ere Spiudesikolen og hele FattigvcrsenetS gode Jndretning blevne anlagke og vedligeholdte. Handel og Skiböfart forbedret ved Fiordens Opmudring, hvortil Han fortrinlig haver bidraget. RaadhusetS Opbyggelse udi Aaret 1778 og delS Forfkisnnelse, sanu opferte nye Tilbygning udi Aaret 1795, er skeet
ester Hans Forflag, ligesom og at Kirken samme Gang fik et nyt
Taarn og Spiir. Skibsbroggen er marrkelig bleven udvidet, og
et nyt grundmuret Sproitchuus opbygget. Alleen «den for Sonderbrocn anlagt. Dlant Dorgerne haver Han sogt at indforc mere
Lighcd end forhen fandt Sted, hvorved Enighed og god Forstaaelse mellem dem indbyrdeö er bleven bcfovdret og vedligeholdt.
Han haver og udarbejdet enPlan, hvorefter Skipperlauget ndi Aa
ret 1781, «folge Hans Ttlstkyndelse, oprettede en Hielpe-cg UnUnderstyttelseS-Kasse. (8)
L) R a a d m c r n d .
N ic o la u s eller N ie ls C ly v e r.
V a r Raadmand Aar 140z.
Magazin.

Han navneö for det Aar i dct danske

N iels Koppelow.
V a r Raadmand 140z og 1424. Det forste Aar forekommcr Hans
Navn i der dan^e Magazin; ogdetsidste, i et Tingsvidne, cm
at Köngen var rette Forsvar for Frue Kloster i Randers.

lr;

Tord Pedersen.
MoghenS Pedersen, og
Peder Hoffmand.
Vare alle Raadm«nd udi Aaret 141z; thi deresNavne forckomme
udi den Bestilling i et Tingsvidne af dcl Aar.
Je s Thorbiernsen.
Michel Pedersen.
ThorkilTokky, og
^
Jep Jensen.
.
.
De vare alle Raadmcrnd i Aaret 1424, efter det om Frue Kloster
foran paaberaabte Tingsvidne.
Michel Pedersen.
Var Raadmand 14z 1. Han ncrvnes i et Skisdebrev af det Aar. (9)
Jens Sow.
N is Palnsen, og
Staffen Skriffuer.
Vare alle Raadmcrnd 1455. Det Aar ncrvnes de i et Ovetdragelses-Document paa noget Jordsmon til Graabrodre Kloster.
Nis Palnsen og Staffen Skriffuer (hvilken sidste nok er den
samme, somkaldtes Staffen Nielsen) vare siden begge Borgemestere her i Byen. Den sidste var i dct Embede 1457, og den for
ste 1459.
')

Mathis Jeebsen eller Jeipsen.
Var Raadmand 14;; og 1465. Det forste Aar navngives Han i
foran paaberaabte Overdragelses-Docmnent, og det sidste Aar i
et Skiode paa et KaalgaardS Sccd, til en Herman Splythou.
Udi Aaret 1474 Wr Han alt Borgemester.
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N i s S im « nsen og
N iS W o lson .
De vare begge 2raadm«nd 1457, og n«vnes bette Aar i et Forligs' Document.
W l f f P e rso n .
V a r Naadmand 1459 og 1474. I begge bisse Aar n«vneS Han i
TingSvidne-Acter.
J e p Andersen sad 1471.
Hans Navn forekommer i et Skiode af det Aar»

Anders Hermansen.
V a r Naadmand 1471 og 74. Begge bisse Aar ncevnes Han i udgivne Skisder, hvilke i «ldre Tider som ostest bleve udstardte ved
.
og frir Byekinget.
N i s Je n s o n og
A n d e re N ie lse n .
Vare Naadmand 1474 og n«vnes i et Skiodebrcv af det Aar.
Ove R a f n var Naadmand 1480.
P e r E rich sen og
N ie H o w isse n vare
1481.
N a S in u s Pedersen
1496. Blev siden Borgemester.
O ve E e g
1506.
M ich e l Lanrsen.
S e v e r in Pedersen og
S o f r e n C h ristcn se n
1558.
J e n s H o ffm an dt og
J e p H v id t
154z.
:
Dissc Mcrnds Navne forekomme i gamle Skioder og Tingsvidner af
de Aar.
^
N a S m u s W illn m se n kan ej v«re bleven Naadmand fsrend euren i Aa-

ret i ; ; ; eller 1556; thi fra i Aaret 1544 til 1554, begge Aarene
ibercgnede, findes Han anfort iblant de forhen saakaldte Oldinge eller
Byens 24 Mcrnd.
P e d c r Jenfe.y var Raadmand 1564.
/
!
I et Skiode af dct Aar navngives Han med.den Betiening.
J e n s Laursen.
'
..
La s T s g c rs e n .
. r
R a s m u s Sommer og
'
r
^
N ie ls W endelboe. . . . . ^
. , - ,
-. " ;
Ester gamle Documentcr findes bisse fire.Mcrnd at havc vceret Raad?
mccnd i Aaret 157z; men naar de crr blcvne det, eller hvor lange
. de have. vceret i de Emöeder, er ubekiendt. Dog.kan den sidfie ej
vcere blcven Raadmand, forend i Aarene 1565 eller 66; (lhi
1564 havcr Han vceret en af BycnS Oldinge,) med mindre Han
er blcven det i det samme.
La rs S u u r .
'
Kan ej vcere hseven Raadmand forend i Aaret 1567, ha det er det
sidfieAar, Han findes anfort blank Oldingerne. Hvoxlcrnge Han
haver vceret i Tienesten er nbekiendt; dog haver Han, saavrdt man
kan domme afAnforselen i Nanders B o g, vceret iEmbehet. 157z.
T a m is F e r s lo ff .
.
V ar Raadmand 157z. Naar Han er bleven det, eller hvorlceuge
Han haver vceret vides ej. Forend Aaret 1568 kan der ej,vcere skeet,
«hi det er det sidste Aar, at Hans Navy staaer anfort iblant Oldingerne.
C h ris te n B a n g .
,
. . .
. . . . . .
, .
V ar Raadmand 157z. Men hvorlceuge enten fsr cssex efter, er
uvisr, Formodentlig ex Han bleuen det paa Leis samme Tid.fom

t 28

'

nast sorrige, da bans Navn forekommer iblant Oldingernc for
i ;68, men ej siden.

A n d e rs B a y .
V a r en af Oldingernc for Aaret 1576 som det sidste Aar, og er nok
bleven Raadmand enten i det Aar, eller kort efker.
L il. N ie ls S k r if u e r .
E r nok bleven Raadmand ved den samme Tid.

Mogenö Skov.
Blev Raadmand 1578. Det sidste Aar Hans Navn findes anfort i
Oldingetallct, var 1576. Han dode den 12 August 1602.
Je tiS Andersen K a h re .
E r nok fsrst bleven Raadmand 158z eller kort efter, da det er det
sidste A ar, Hans Navn er anfort i Oldingetallct. Han blev sidcn
Borgemestcr 1596.
P e d e r Lassen.
Blev Raadmand 1586 og siden Borgemestcr 1590.
P o u l N ie lse n .
Blev Raadmand 1590 den 27de Octbr. og siden Borgemestcr henved

i6l6.
L a u rid h Ia ro b s e n .
Kom til Embedet den 27de October 1590 og dode den 25de Novbr.
1610.
N i e l s M äh e n .
- Koni til Embedet den 2?de Octbr. 1590.
Jen-S E h «Asten sen og
P o u e l Andersen.
Blcve Raadmnnd i Novbr. 1595, men hvorlcrnge de fade i Embe,
det, er ubekiendt.
Niels Ja e o b fe n blev Raadmnnd 1604 og Borgemestcr 1619.
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Ancker Po uelsen.
blev kaldet til Raadmand 1624, og var i det Embede 1615, da Hans
Navn forckommer udi det af Magistraten til Este Brock udgivet
og forhen omtalte Skiode.
E y le r M eyer.
Blev Raadmand 1604 og siden Borgemester.
L a s Po u e lse n .
Kom til Embedet 1604, wen hvorlcrnge Han haver varet Raadmand,
er ubekiendt.
Anno 1619 den 24 August bleve efterstrevne 6 M«nd forordnede til
Raadmand, og aflagde stimme Dag Embeds-Eed paa Raadhuset.
S o r e n Je n s c n .
V a r tillige Byefoged og Tolder, og dsde den Zite Decbr. 1629.
P e d e r Anckersen.
Blev Borgemester 1626.
H a n s B e n h o n og
S o r e n K ie ld zo n .
Hvorlange de have varet vides ej.
Iens Bay.

Han levede lange, og haver som Raadmand varet med at understrive
Souverainitetö-Acten forst i Aaret 1661.
W ilu m b H ansen.
Hvorlange Han haver varet, er ubekiendt. (10)
Anno 1624 den 1; August bleve diffe fire Mand forordnede til Raad
mand, og aflagde samme Dag deres Embedö-Eed.
F ra n d h R a ß m u szo n .
Hvorlange Han haver varet, vidcs ej.
A x e l Chrstenso n dode udi Halmstad den 28de Oktober udi Hans Alders
42 Aar.
N

H enrich B lo c k dode i Septbr. 1645.
N ie ls M a ttis z o n dode den zote Octbr. 1650.
Anno 1626 bleve efter>krevne tvende Mand kaldede til Raad4
mand:
T h o m a s P o v e ls z o n .
Hvorlange Han haver varet, er ubekiendt, men 1640 var Han ikke i
Magistraturen.
M o g e n s N ie ls e n .
V a r rillige Tolder. Han dode den l 2 Septbr. l 648.
Anno i6 zo den i zde Decbr. bleve disse 2de Mand kaldct til Naadm«nd og astagde samme Dag Embcds-Eed.
Je s p e r L a u r ih o n , blev Borgemester i6z8.
S 0 fren K n u d h 0 n, var Raadmand r 640.
Anno 16Z8 den izAugust bleve efterstkrevne zde Mand forordnede til
Raadmand og astagde EmbedömandS-Eed paa Naadhuset:
M a d h P o v e ls z o n blev siden Borgemester.
P e d e r M ogensen S k o v , dode den 2z Decbr. 2647.
M ich e l T h y g e se n , blev Borgemester 1664.
Anno 1648 den 29 April bleve zde Mand udnavnte til Raadmand
og astagde Embedö-Eed, navnlig:
J e n s C h riste n se n .
Hvorlange Han haver varet, vidcS ej; men i Aaret 1661 forekommer
Hans Navn blant de understkrevne paa SouverainiretS-Aclen.
M a d s H a n se n , blev Borgemester i66'6.
N ie ls Je n so n .
Hvorlange Han haver varet, er ubekiendt.
Anno 1651 den ;tc Novbr. ere zde Mand atter udnavnte til Raad.mand og astagde samme Dag Embeds-Eed:
Niels M ogensen blev bestkikket til Borgemester Aar 1664.

-ZI

P e d e r Jc n s e n H adsten og
J e n s Jenson»
Hvor lang Tid bisse M«nd have vcrret Raadmcend, vibes ej; men
den forste var bog 1656»
Anno 1661 den 2 April bleve efterstkrevne zde Mcrnd forordncde til
Raadmaend og astagde samme Dag Embeds-Eed paa Raadhuset.
D e vare ellers de sidste som Lehnömanden udn«vnte»
N i e l s A n d e rse n W in th e r og
J e n s N ie lse n .
Hvorlcrnge de have v«ret i Embedet vides ej.
M ich e l S o re n s e n R i b e r blev sidcn Borgemester 1676.
M o rt en Thyge sen blev af Köngen bessikket til Raadmand ved Bestal
ling af 7 Januar 166; og astagde Embedö-Eed i Cancelliet. Han
sad i Embedet til AaretS Udgang 1682.
S o f f r e n Andersen blev beMkket til Raadmand ved Bestalling af u te
Decbr. 1665 og astagde Embeds-Eed i Cancelliet. Han blev siden
Borgemester 1682.
Hans Han so n blev befkikket det samme Aar og Dag som n«st forrige. (11)
J o h a n Koep beskikkct til Raadmand ved Bestalling a f 22 April 1666,
og astagde Embeds-Eed i Cancelliet den 8de Maj 1663.
A n d e r s Christensen bessikket ved Bestalling af i7de Ju n ii 1669, og
astagde Embeds-Eed i Cancelliet. Han gik af sidst i Aaret 1682.
S i m o n S o f r e n s e n beskikket ved Bestalling afzo Martii 167;; men
gik af sidst i Aaret 1682 ligesom n«st forrige.
S o r e n Andersen B a y blev Raadmand ved Bestalling af 26de April
1676 og dsde i Embedet 1687.
C h r i s t i a n Z o c g a beskifket ved Bestalling a fr8 April 1676; var siden
Borgemester.
R 2
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R u d o l p h R o e s var Raadmand som man veed fra i Aaret 1680 til sidst
i Aaret 1682 da Han afgik; men naar Han er bleven beskikket, er
ubekiendt. Dog er Det formodenklig skeet fra 1676 til i Aaret 1678.
J e n s Pedersen Ka rm ar ch beskikket til Raadmand ved Bestalling af
i2 Növbr. 1678. Han blev siden Borgemester.
T h o m a s Pedersen Ka rm ar ch beskikket den io Septbr. 1687; dode
den io Maj 1711 udi Hane Wders 59 Aar.
Alle disse Mcrnd aflagde deres Embedö-Eed i det danske Cancellie.
N i e l s Pedersen S v a n e beskikket til Raadmand 169z, da Jeus Kar-
march blev virkelig Borgemester. Han dode i August Aar 1703.
J o h a n B u h beskikket til Raadmand ved Bestalling af22 Septbr. 170z;
blev flden Borgemester.
N i e l s Je n se n S c h i o t t beskikket den n ie Ju n ii 1711. Dode Aar
I7Z2.

S o r e n S t e e n beskikket den 16 J u lii 1718. Dode 1722.
C h r i s t i a n F rid e ric h E g g e r s beskikket den 6te Novbr. 1722 i Soren
SteenS Sied i Maj 1742.
.
.
Henrich D re je e beskikket den 2;de Ju lii 1729. Dode i Mattii Maaned 1774.
N i c o l a u s S t a b e l l beskikket den 7 Novbr. 1732, var tillige Birkedommer i det Dronningborgske Rytter-Districl og Postmester i Randcrs.
Dode i Januar» 1761.
J e n s S o r e n s e n R a n d e r s beskikket den 7de Novbr. 1752. Dode i
Februar» 176z.
J e n s von Hatt en blev Raadmand den 26 Januar 1759. Dode i No
vember 1771.
An d e rs C a rl s en B a y beskikket den 24de J u lii 1761. Dode 1768.
J o h a n Frid er ic h Car oe beskikket ved Bestalliog af 7de April 1769.
Blev Borgemester 177Z.

IZZ

Jacob Franks de Lillienschiold, Cancellieraad og Raadstueskriver,
blcv tilligc beffikket ril Raadmand den rode Decbr. 1772. Dede
1795.
:
^
G e e rh a rd t W i l h e l m Ge.lmyden Fleischer, Cancellieraad, bcskikket til Raadmand d^n, r;de Maj 177z, var rillige Herred-lVriver i
Stovring og Nordhald Herreder; men i Aaret 1777 blev Han bcfordret til Byefoged i Bejld, hvk>r Han dsde 2784.
-Hans J a c o b P r e u s s , forhev Procnrator, bejkikker til Raadmand den
i;de Octbr. 1777; Wen i Aaret 1779 derfra befordret til Herrcdsfoged i Klar, Hvcdtboe Herred er i 2lalborg S t if t ; og dede i Sundbye.
ohan Henrich S t a b e l l , Postmester, blev rillige beffikket til Raadinand den 24de Febr. l78.c>. Han blcv P-stmcstcr forhen vcd B e 
stalling af iste Decbr. 1769 og Herrcdsstriver i Srsvring og Nerhald Herreder ved en dito af 2z Febr. 1780.
'
D i n e s B r e d a h l , förrige Borgemester Brcdahls S a n , Vejer og Maaler ; blev rillige beffikket til Raadmand den 6 Febr. 1782. Dode
den 22 Maj 1795S n e e b i e r n A s g ey r s e n S t a d f e l d t , Byefoged, rillige besVikket til
Raadmand den 20 Maj 1796.
Este B e nd ix s e n bejkikket til Raadmand den 24de Febr. 1797 til Herredsfoged og Skriver i Galten og Houlbebg Herreder ved Bestalling
af 4 Decbr. 18oi; Han er fodt i Skandcrborg den u te November
1769. (12)
D) B y e fo g de r .

( iz )

Lovenkcer W i l l a r var Byefoged 1419. Han ncrvnes for det Aar i en
streven Seddel fom fjnder iKisbenhavns geheime Archiv blandr Lan
gebecks Excerplcr.
'

I e s B o n d « var Byefoged 1424.
J e n s Gregersen
1448.

Taminis Smyth

1457.

Diffe tre Mcrnd ncrvnes i gamle Skioder og Tingsvidner af de Aar»
M ich e l Je n s e n var Byefoged 1471 og 1482.
Det forste Aar tales om Ham i et Skiode paa et Huus og Jord til en
Ove R afn, og det ferste i et TingSvidne.
P e d e r Andersen var Byefoged i486.
Han ncrvnes i et tingfort Skiode af det Aar.
M a t h i s Reersen var i Embedet 1505 og 1509.
Det forste Aar tales om Ham i et tingfort Skiode paa et Kaalgaards
Ste d , og det sidste udi nok et Skiode paa noger Jordskyld til
Frue Kirke.
N i e l s F e r s l o f f fad 1529.
Han ncrvnes for det Aar i et Skiode paa et Huus og Jord.
S o r e n Christensen var Byefoged 154z.
Hans Navn forekommcr i dctte Aar udi en Bekiendtgisrelse af Kong
Christian I I I Befaling, om at Borgerne skulle stylte og boe in
den for Bycns Volde.
P e d e r B a n g var i Embedet 1557.
C h r is t e n Peders en sad 1567 og i;7Z.
L a u r i ß Ham mer sindes at have vcrret Byefoged 1579.
Ancker P o u ls e n i >87 og 1591»
Hans Eftcrmand
P e d e r Munchtrup er udentvivl bleven Byefoged 1591 (thi bette er det
sidste Aar Hans Navn sindes anfort i Oldingetallet) eller tidlig i Aaket 1592, da Han i det Aar var i Tienesten indtil i Aaret 1612.
S o f f r e n Je nse n var tillige Raadmand og Tolder sämt Byefoged fra
a6iZ til sidst i Aaret 1629 da Han dcde.
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P o u l B a lß a r s e n findesat have vceret Byefoged i§Z9 indtil forst i Aaret
1641 da Han dodc.
Han er nok kommen til Embcdel efter ncrst
forrige.
K n u d N ie ls e n blev Byefoged 1641 og sad i Embedet 1647.
S o f f r e n Knudsen ncevnes 1649 og haver formodentlig vceret en So n
af forrige og blot forestaaet Embedet efter Constitution.
Friderich J o r g e n s e n var Byefoged i 6 ; o , men haver ej vceret i det
Embede over z til 4 Aar; thi
N i e l s J e n s c n var Byefoged 165z indtil i Aaret 1681, da Hans Son
blev Ham adjungeret med Succesfion. Han dode 1687.
J e n s N ie ls e n beskikket til adjungeret og succedercnde Byefoged vcd Be
stalling af 2>de Oktober 1681 og dodc imcllem den zote Maj og 6te
Ju n i 1707.
H a n s Je ns e n beskikkct til Byefoged den 26 Ju n i 1707, dode den 29de
Octbr. 17z 1.
DcnneMand haver tillige vceret Herredsfoged i Synderhald,^jsterliiöberg og Rougsse Herreder; men om nogen af de andre foregaaende
Byefogder tillige haver vceret Herredsfoged, enten i disse eller andre
Herreder, derom findeS ingen OplySning i RanderS Archiv-Papirer.
H e r man K r o y e r bestßikket til Byefoged efter niest forrige; tiltrcedede Em 
bedet forst i Marti 17Z7. Han dode siden i Kiobenhavn, hvor Han,
forend Han kom hertil, havde vceret Byefoged.
S o f f r e n Hansen befkikket til Byefoged ved Bestalling af 12 J u li 17z 7l;
var saavelsom Hans Formand Kroyer, Herredsfoged i bemceldte tre
Herreder, hvor Han tillige blev constitueret Herredsstkriver i Aaret
1764 i Herredöstkriver Johan Geiflcrs Svaghed. I Hans sidsteEmbedsaar eller fra den 23 Ju li 1769 indtil Han dode i Decbr. 1772, var

Johan Friderich Caroe, Jusiiöraad og nu vierende Borgemester,
constitueret Bye- og Herredsfoged.

C a s p a r Richtirdt V o i g t bestkikket til Bye- og Herredsfoged ved B e 
stalling af28 Januarii 177z; blev tilligc constitneret Herredsstkriver
dcn 12 Ju li 1774 udi Johan Geisters Svaghed, hvorpaa Han siden
erholdt Bestalling af 6Aug. 1 7 7 7 : i Aaret 1778 blev Han end videre
caracteriscret Cancellieraad, Told- og ConsumtionS - Inspekteur.
I Aaret 178z blev Han ligeledes bestkikket til Birkedommer ved Holbechgaards Birk. Han resignerede de juridistke Betieninger i April
Maaned 1791 og dode den zo Maj 1792. Han var fsdt i Kiobenhavn 1744.
S n e e b i o r n Asgey rsen S t a d f e l d t fodt i Island den 29de Septbr.
175z; blev bestkikket til Herredsfoged og Skriver i Meddelsom S y n derlyng Herreder i Aaret 1784; og ved Bestalling af 8 Ju lii 1792
befordret derfra til Bye- og Herredsfoged samt Herredsstkriver og
Birkedommer ved HolbechgaardS Birk. Den 2ode Maj 1796 blev
Han tilligc bestkikket til Raadmand. Den i9de Maj 1801 blev Han
promovercl til Doctor jnris i Gottingen. (14)

O) B y e s k r i v e r e .

(1;)

I c s Pedersen var Byestkriver 1482.
N i e l s S u o l g a a r d var Byejlkriver 157z.
Men hvorlange, enten for eller efterdet Aar, Han Häver varetiEmbedet,
er ubekiendt. Dog kan Han ej v«re kommen dertil, fsrend henved i ; 6 8 , thi i det n«st foregaaende Aar forekommer Hans Navn
som Borger i et Tingsvidne.
N i e l s Je nse n var Bycskriver 1587 og 1600. Hans Cftermand
Christ en S k r i v e r sad i Embedet 160; til i Aaret 161z.
Frand ö R a s m n s s e n blev Byestkrver i Aaret 1614 til i Aaret 1654.
N i c o l a u S Caspersen tiltradede Embedet den i6de October 1654 og

findcs athavevaretiTienesten 1656. Muelig haver Han og vorret.no«
gcl efter den Trd; men
C o n ra d Hygensen Lindt orm b var alt Byeffriver i Aaret 1662 indtil 1674. (16)
J o r g e n Madsen er bleven Byestkrivcr i Aa.ck 1675 indül sidst i Aarct
169z.

A n d re as Hansen haver tiltreedet Embedet ved Aaretö Begyndelse 1694,
men dode 1696.
A n d e rs Kn udsen beskikket til Bye- og Raadstuesikriver ved Bestalling,
af 21 Martii 1696; dode mellem den 8de og i;de Martii 1717.
H a n s Pedersen G y r s t i n g besikikket til Bye- og Raadstuestkriver den
i7 I u n ii 1717, men dode 1719.
Leve E l i a s Levesen stk Embedet efter Bestalling af 9de Ju n ii 1719;
var tillige Postmester efter Bestalling af 12 Iun»i 1719. Dode sidst
i April 17z 1.
C hr is t op h er Hoeg beffikket til Bye- og Raadstueskriver, samt Post
mester og Herredsfoged i Stovring - Norhald Herreder, ved Bestallinger af 22de og 27de Ju n ii 17Z1. Han dode den 7de Maj 17ZZ.
H a n s Knudsen beskikket til Bye- og Raadstueskriver den 6 Ju n i 17ZZ,
var tillige Herredsfoged i Stovring-Norhald Herreder. Han dode
i Marti Maancd 1768.
Ja c o b F r a n d s de L il lic ns c hi o ld beskikket til disse Embeder den 29dc
April 1763. I Marti» Maancd 1772 blev Han Cancellicraad og i
December Maaned samme Aar Raadmand. Han dode i Kiobenhavn den 11 Novbr. 1795, hvor Han havde faaet Tilladelse til at opholde sig et Aar, og fra i April Maaned i bemcrldteAar, nemlig
1795, var
Eske Be n d i xs e n som siden blev Raadmand, constitueret i Embederne indril AarctS Udgang 1796 og i Herredsfogderiet til sidst i Ju li 1797.
S

Fride rich S t a b e ! beffikket ti! Bi-e- og Raadsrueffriver den i4de Octbr.
1796 og til Herredsfoged den 14 Ju li 1797. Han er fodt i Kiobenhavn 1756, hvor Han, forend Han kom Hertil, var Anditeur ved den
combinerede Net i Soe-Etaten.
(1) Han levede 1474; thi i et Tingsvidne af sammeAar, hvor Han selv haver vceret
tilstcede, ncrvnes Han som forhen vcrrende Borgemester.
(2) Myelig er Kenne Niels Persssn den samme Person , som Hr. Galten i Hans
Nanders Bestrivelse haver anfort nnder Navn af Niels'Hammer, der ffal have
levet i 5 Z i .
(Z) Formodentlig er det den samme Mand, som i Hr. Gattcns Beffrkvelse kaldes
Jens Poulscn. Men da Han og den Jens B a y , som her forved findes anfort
ved Jep Hoffmandt, scerstilr blive navngivne i Nanders B o g , hvor den ferste
kaldes stnor Jens Bay og den stdste Jens Bay veä
saa have der
vcerer to Borgemestere efter Hinanden af det Navn.

(4) De, som for Nanders Kisbsted have underjkrevet Sonverainitets-Acten, vare:
Borgemester
Mads Poulsen.
Naadmcrnd
Jens Bay.
— —
Michel Thygesen.
—
Mads Hansen.
Michel Andersen og Michel Sorensen have og underssrevct, men dog blot som
Vorgere; thi den stdste er forst bleven Naadmcrnd i April Maaned 1661.
(5) Han var den forste af Borgemesterne, som umiddelbar blev beskikkct til Embedet af Köngen, thi indtil Souverainitetcn udncrvnte Lehnsnicrndene alle Dorgemestere o- Raadmcend i de Kiobstcrder, som laae i Lehns-Drstricterne.
(6) Hve.rken i Nanders B og, eller andre Cteder, findes det mindste Spor til, at
hrx i Byen h^ver varet nogen Borgemester af det Navn Hans Wiuthcr, fom
cster Hr. Galtcns Bcstrivelse, ffulle vcrre dod 1707.
(7) Fra Aarets Begyndelse 1630 og til Aarets Udgang 16 3 2 , haver Magistraten
i Nanders bestaact af folgende Personer:
Borgemestere
Michel Sorensen Riber
og Christian-Zsega.

M orten ThYgeseii.

Naadmcmd

Ssfren Andersen.
Anders Christensen.
S im o n S sfre n ftn .
S e re n Andersen B a y .

Rudolph Roes; og

Jens Pedersen Karmarch.
Af bisse ere:
Ssfren Andersen beffikket at vcrre ene Borgemester.
S e re n Andersen B a y beffikket til iste Raadmand ved Destalling af igd e
Decbr. 1 6 8 2 ; og
J e n s Pedersen Karm arch beffikket til 2den Naadmand ved Destalling af
samme A a r og D a g .

(8) Danffe Magaz. I'oiri. 11. x. 134 L zz. I'om. vi. x. Z2. 77. I.3NZed. §cript.
lo in . VI. x. Z04. Suhms nye Sams. I B . x. 256. 270. Nanders Bog.
Manuscr.
(9) Hr. Galten i sin Nanders Beffrivelse har anfsrt Jes Lassen som Raadmand for
Aaret i4 Z i. Men deri haver Han dog fejlct; rhiJens Lassen ffisdede i detAar
et Huns og Jord til Raadmand Michel Pedersen, hviS Navn altsaa bsr staae
der, istedet for det andet.
.
( 1 0 ) D e Personer, som udi Aaret 1 6 4 0 vare i M agistraten, og hvilke alle ere ncevnede udi et til Effe Brockes A rvinger udgivet S k is d e , ^vare 2 Borgemestere og
8 Naadmcend, navnlig
Borgemestere
Pcdcr Anckersen.

—
Naadmcend
—
—
—
—
—

Jcsper Laurihen.
Jens Bay.
Henrich Block.
Niels Mattiszsn.
Mogens Nielsen.
Soren Knudhsn.
Mads Povelzsn.
Peder S k o v ; og

—

—

Michel Thygeson.
^

S
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Dlant bisse er Peder 7tnchersen, som da var Borgemesrer, og Jens Dav Naadmand, de eeneste af de 6 M and, som 1619 blece udnavnte til Naadmand,
som det )tar vare i Magistraturen.
( n ) Hverken denne eller Johan Kocp og Ancker Pederscn have varct i Magistratu
ren 1680 etter efter det Aar, men ere formodentlig dsde forcnd den Tid.
(12) Danffe Magazin, I'oni. 11. x. 154 L zz. Pontoppidans Klar inora Dan.
11. x. 121 L 22. Nanders Bog Manusc.
( i z ) Da Dyefogdernes Navne sielden forekomme, üben attene i de tingforte Documenter, og dog ikke engang i dem alle, og der findes meget faae saabanne Ac
ker i Nanders Archiv, ligesom ingen af de gamle Protocotter fsr Aar 1 5 7 z
Heller haves, saa haver det ikke varet mueligt at levere fuldstcendig Fortegnelse
paa de Byefogeder, som have vcrret ssrend den Tid; men i dets Sted ere
deres Navne anferte saaledcs, som de hist og her forekomme i gamle Documcnter, hvoraf de fleste forvareö i Gehcime-Archivet. Fra Aaret 15 7 z kan Anfsrselen ffee med mere Vished, i hvorvel der dog mangle nogle Ting-Protocoller for endeel af de nast paafolgende Aar, til längere hcn i Tiden, og derfor
have de da varende Dyefogders Embeds-Aar ikke alle Steder bestcmt kundct
angives.
(14) Hoffmands Fnndats. lo in . 11. x. Z47. Pontoppidans ^arinora van . lo m .
11. x. 121 L 122.
(15) Udi de gamle Documenter og Tingsvidner, som giemmes enten i Geheime-)trchivet, etter paa Nanders Naadhuus, findes de L fordum Tid her varende Dyeffrivere meget sielden navngivne, og det er en Hovedaarsag, hvorfor ingen For
tegnelse haver kündet gives paa dem, som vare i det Embede i de aldre Tider.
(16) som noget besynderliLt fortiener det at anmarkes i Henseende til denne Mand,
at der i Kisbenhavns Geheime-Archiv haves et Concept til en Destalling, daterct den 20de Maj 1670 paa Dyeffriver-Emöedet i Nanders i Conrad Lindtormbs S te d , naar Han (<om det heddcr der) F r a sin D e s t i l l i n g l ovl i g e n d s mt v o r d e r . Men denne nye Vncffrivers Navn, som fsrst er
ffrcvet i Documcntet med Anders Wogensen, er dog fiden ovcrstreget og sat
in Llanco.
(17) Hoffmands Fundats. lo in . 11. x>. 547.
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Om Kirkerne i Randers.
^ «ldre Tiber vare adMlige Kirker i Randers; nogle af dem vare Sogne-kirker og andre deels Sogne- og deels Klosterkirker, eller og til ander Mes
sehold. Dissevare:
Vor Frue eller S t . Mari« Kirke, der tillige var Klosterkirke.
L ) S t . Petri Kirke.
L ) S t . Laurentii Kirke.
O) S t . Clementis Kirke.
L ) Graabrodre Klosterkirke;

og

1°) S t . Martini eller HelligaandS Klosterkirke.
Ester Pontoppidans Beretning og Suhms Danmarks Historie, er den for
ste Kirke i Randers bygget Aar 1040 ved Hielp af Engl«ndere, som da alleredc besegle Havnen og Byen, deels for Handelens og deels for FiskerietS
Skyld. Men om denne Kirke haver vcrret opfert allene af Tommer, ligcsom de «ldste Kirker i Danmark, hvortil der allevegne i de Tiber fandes
Skove nok, eller om den haver v«ret bygget af Steen, derom haves ingen
Eftcrretning; dog er det forste nok det viffeste; thi Arild Hvitfeld siger udtrykkelig, at den Kirke, som Bistkop Ulkild i Aarhuus lod bygge der henved
i io2, og altsaa 62 Aar efter at den ommeldte Kirke var opfert i Randers;
haver vcrret af Trcre, folgelig kan der neppe blive ncgen Tvivl om, at hiin
ogsaa haver vcrret en Trcrekirke.
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Vel siindt, ifolge Cyprcci Berenüna, cr Steen og Blye til Kirkebygnittger ferst kommet i Brug under Kong Knud den storcs Regiering, da
disse Vygningsmatcrialier blcve forte hertil fra England, og kort efter den
Tid lod Bifkop Svend Nerbage, som levede under Kong Svend Estridsens
Regiering opbygge en nye Domkirke af Steen i Rosikilde. Men dekte uagtet, ere diffe Materialier ikke saa almindelig blevne brugte, enten til Kirker
ellcr andre Bygninger, fsrend lcrngere hen i Tiden,
Meden Kong Knud den störe regierede, bleve ellers adsikillige Kirker
byggede i Norre Jylland, hvoriblandt Nsrager Kirke i Synderhald Hcrrcd, Nanders Amt, som den Hedning Ranis Enke, der antog den christclige Leere, lod bygge S t . Mari« Kirke i Viborg, S t . Nicolai Kirke i Vejle
og Forlum Kirke i Giflum Herred, Aalborg Amt, som blev bygget äsen
Englcrnder ved Navn Karl.
Lange forend nogen Kirke blev bygget i Nanders, var der en Kirke i det
gamle Aarhuus, hvilkcn blev opfert ved det Aar 954, eller kort efter ved
den sidste jydske Underkonge, Kong Frodes Foranstaltning, som efter
Erkcbiskcp Unnis Overtalclse antog den christclige Leere. Arild Hvikfeldt
frjler altsaa, naar Han ej anforcr denne KongeS RegicringStid längere end
til 5>zi, da Han dog forst dode henvcd det Aar 948. Ligesaa fejlendc cr
Adami Bremensis Beretning, at Erkcbissop Unni haver circa Aar 9z 5
dobt den danffe Konge Harald (Blaarand) hvilken efter Suhms TidSregning forst cr blcvcn dobt Aar 972, der og kan stemme mcd Cranhii Fortcrlning, som udtrykkclig anfcrer, at Unni var ded forend det sikeede. Kong
Oluf Tryggvescns Saga, sigcr og bestemt, at Kong Frede, som Meurstus
kalder den sielte af det Navn, blev dobt af Erkcbiskop Unni; den af Adams
under Haralds Navn bcnervnte Konge, kan altsaa ikke veere nogen andcn
cnd dcnnc Kong Frede, da Harald ferst kom til Regieringen og blev Konge
i Aarcl 941 efter Hans Fader Gorm den gamle.

i4 Z

Den Kirke, som Kong Frode lod anlagge, blev bygget i det gamle
Aarhuus, som i Begyndelfcn var paa det S le d , hvor Liisbcrg Landsbye
nu er; men den blev siden tilligemed Bispegaarden afbrandt afden nsrffe
Konge Harold den Haardraadc vcd det Aar io ; i. Derefter blev Aarhuus
styltet til det Sted, hvor stimme siden havcr staaet, og Vifkop.Ulkild st»u fad
fra H 0 2 til i i Z 4 , da Han faldt i det bekiendle Fodvig S la g , lod dertil
flytte Bispegaarden og bygge en Trcrekirke paa en Hoj, Saxhoj kaldet.
Denne Kirke, som var indviet til S t . Oluf, er siden afbrudt, og Pladsct,
hvorpaa den stod, bortstkyllet af Havck. Denne Biskop Ulkild formeeneS
at have vceret den forste, som anlagdc cg kyggcde Clausholm. Poiuoppidan har altsaa Ret, naar Han siger, at dettc var den forste Kirke, som blev
bygget i det nu vcerende Aarhuus; thi den Kirke, som Kong Frode lod
bygge og hvorom de RoMdrsse Annaler, som gaae til Aar n > 7 , cndog
mcrlde, var ikke der, men i Lüsberg, ( i)
Denne liden Udvandring fra Randers til Naboestaden Aarhuus, er
allene f^keet, for at viise at det forste Kiobsted haver havt sin egen Kirke, foreud
det nu vcrrende Aarhuus. Men for nu igien at komme til det forrige Emue
om Kirkerne i Randers, da vare Liste:

ä) St. Mari« eller vor Frue Kirke.
Det er n«sten «den for al T v ivl, at den i Randers udi Aaret 1040 opbyggede nye Kirke haver vceret indviet S t . Mari« til 2Ere, og at stimme siden
eftcr er blevcn til en Sognekirke, da Frue Sogn i Randers oste forekommer
i gamle Documenter, saasonr af 1442, 1467, 1468, 1498, 1509 og
1529; thi for den foregaaende Tid i det 12, iz og 14 Secnlo, ere de gamle
Brevjkaber eller Optegnclser, der künde give noget LyS derom, for langst

r44

fcrlsrne. I dcnne Kirke stiftede Dcmprovst Johannes i Aarhuus Aar i z 1 2
ct Helligkorö Alter, hvortil Han lagde nogle Bondergaarde paa Landet, og
cndcel Steder og Pladser i Nanders. Pomoppidan fejler altsaa, naar Han
udi Hans Kirkeannaler siger, at dette Alter blev stiftet i S t . Maria Nonne
kloster, thi tvende Diplomer, som haves derom, begge af 1Z 12 ncevne
ecc1e8iain rnoriialium deatse ^lariss VlrAirii5, hvilket ej kan forstaaeS uden
om Frue Kirke, som da var en Kloster- og muelig ligeledeö en Sognekirke.
Klosteret, som blev bygget noget efter Kirken (hvilket siden ncermere ffal omtalcs) stod ved eller i Ncrrheden deraf.
Der ere nogle, som have vcrret af den Meening, og deriblandt Pontoppidan i Hans danskeÄtlas, at Frue Kirke og Kloster have lagt i detQvarteer, hvor Raadhuset nu staaer, men naar man nojere underseger Sagen,
efter den Beliggenhed og det Omfang,somRanderö haver havt i cetdre Tider,
bliver den Meening vlst usikker, at det Taarn, som indtil for nogle Aar
siden stod ved den nordostlige Side af Torvet, tat ind til Huset No. zo,
almindelig blev anseet for at vare S t . Petri Kirketaarn, hvilket i gamle Dage
haver Hort til en Kirke af samme Navn, saa haver Frue Kirke vist nok staaet
paa den vestre Side af Taarnet, paa det Sted, hvor Husct No. 606 nu er,
hvilket kan fluttes af nogle Skioder, udgivne 14z 1 paa et HuuS og Jord til
Raadmand Michel Pedersen; nok et af 1468 paa et Huus og Jord til 2de
Brsdre Anders og Peder Posike; og endelig af et, 1480 paa noget Jord til
en Peder Buch. Vel sandt, at den Bejkrivelse som disse Documenter give
paa de derefter bortsikiedede Ejendommes Beliggenhed, er heel forvirret og
utydelig, men dog seeS tillige deraf, at i de Tider haver noget Jord eller Kaathaugesteder lagt paa den vestre Side af Torvet og gaaet hen imod der gamle
Norreport. Et Document af 15 z 5 (som siden sikal ommeldeS udi Beffrivetsen over Helligaands Huus) giver derimod tydelig Beviis om,at Kirken haver
lagt paa der her angivne Sted, og folgelig haver den tilligemed Kirkegaarden

og derhos liagende Kloster og Skole, indtaget det Qvarteer fra Torvestroedet
paa den nordre, Snarregaden paa den vestre og Hovmeden paa den sondre
Side, og lieget af Krrkegaarden haver gaaet ud til Torvet. At der paa dette
Sted i fordum Tid maae have vcrret Begravelser eller Kirkegaard, kan med,
bestemt Vished, fluttes deraf, at paa den Grund, hvor ben«vnte Huus
No. 606 nu staacr, cre for endeel Aar siden, ved at grave dybt ned i Io rden, fnndne endeel Menneskebeen. Kirken selv haver v«ret Sognekirke ind--,
til i Aaret 1529, da Borgemester og Raad i Randers fik Kong Friderich I.
B re v, at de maatte nedbryde denne da meget fsrfaldne og ncrsten ode
Kirke; og at Randers maatte nyde, bruge og beholde al den Rente og Ejendom, som laae dertil, undlaget det Gods, som Mariager Kloster havde
derudi, blank noget andet Gods, enten Jorder eller Gaarde. Jfelge denne
samme kongelige Befaling, skulle Sognets Indvaanere for Eftertiden have
sin Sognekirke i Hclligaands Kloster, dog at de derom selv skulle handle
med Prioreu, om Han ville samtykke det. At Kirken lomge i Forvejcn maa
have vstret brystf«ldig, det kan skionnes af et Gavebrev, udgivet af Maren
Jeipsdatter Anno 1449, hvorved hun gav hendes iboede Huus med tilliggende Jord til Frue Kirkes Bygning. Nogle Aar efter at det blev tilladt
at nedbryde Kirken, haver Karen eller Katrine Erichsdatter RosenkrandS,
Äbbedise i Mariager, fort Anke deels over denS Nedbrydelse, og deels
over nogle Enge, som laae til Prcrstebordet, samt angaaende Kirkegaarden,
som Klosteret ligcledes tilegnede sig: men Kong Christian I I I . haver ved en
paa Skandcrborg udi Aaret 1;Z 7 fcrldet Dom fastsat, at KlosterelS Breve
og andre Bevisligheder paa Kirke og Ejendom skulle v«re dode og magteslssc, og at Randers Borgere skulle nyde og beholde samme til deres ByeS
Forbedring.
Omendskisndt Kong Friderich I. som for er omtalt, gav Tilladelse til
at nedbryde Kirken, saa syneß det dog, som den er vedbleven at bcere Navn
af Sognekirken, indtil henimod 15)5. Noget efter den T id , nemlig i
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Aaret 1542, fik Borgcmester og Naad Kong Christian I I I. Brev paa, at
de fremdeles maatte beholde Helligaanda Kirke og Köret kil deres Sogne-^
kirke: og da haver Arne Kirke allerede, eudog noget forud,. vcrret reent afbrudt. (2),
^
.
A f de Prastrr, som hckve v«ret til denne Kirke, vecd man allene at
navngive:
Hr. A n d e r s Hansen st»n sad 1481, hvikket Aar Han nccvnes i et Sog ncvidne fort paa Frue Kirkegaard,

v) St. Petri Kirke.
Sancti Petri Kirke haver og v«ret en Sognekirke i Randers, der iblant.
ander kan sees afet Gavebrev til Graabrodre Kloster af 1 4 ;; paa et Stykke
Zord, som der anfores at ligge i S t . Peders S o g « , osten for St..Mardiiü.
E t Skiode af 1482 navngiver ligeledeS dette S o g n ; og i et Skrode af 1454
navnes Kirken; men naar denne ferst er bleven bygget, eller ved hvem,
derom haveS tngen Estetretning. Formodentlig er det Met enten i der izde
eller tidlig i det igdeSeculo. Taarnet som stod dervcd, og hvorudi Byens
Klokker h«ngte, blevnedreven 1795, og det 24 Timers gamle Sejervark,
stM var derndi, kigelrdes bvrttaget.
'
>
UV-i Kong Christian:III. Bevilgning, dateret Aarh«t«s Tirsdagen efter Palme Sondag i'5Z5, hvorved S n Petri dg S t . Laurentii Kieker, med
tilliggende Kirke- Pt«ste- og Abild-Gaarde, blev overladt Randers Jndvaa«ere til srte Ejendom rit derer B y e , hedder det blandt andet, at bisse K ic
ker vcire «den for Byen, hvilket ogsta forholdt stg rigtig i Henfeende til-St«
Laurentii Kirke; men det kgn dog ikke med rette stges om S t . Petri Kirke, thi
naar det for onitalke Taarn horte til den, hvorndi alle Berctninger komme
overeens, saa harer Kirken,: Hvortil Taarnet var bygget, staaet inden for
Byens Bolde eller Grave- og d«r haver indtaget den Pla-s, hvor Gaarden«
No. 29 og z s nu istaaö. Pr«steboeligen «ned Gaardsrum og Hauge haver
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vist nok, cfter Hr. Galtens Meening udi Hans Bestkrivelse, staaetpaanogek af det Plads, hvor Gaarden No. 106 nu er. Kirkegaarden derimod
haver optaget endeel af ByenS nu vnpende Torv foran ved Raadhuset. At
Kirke og Kirkegaard haver lagt paa dette her angivne Sted, kan med god
Grund sintteS af «ldre DocuMNter og Skiodebreve, som bestßrive nogle
Hufes Jordstykkers Bcliggenhed, saavel kil Kirken som Kirkegaarden; men
det nieste af Sognet haver derimod vcrret uden for Gravene og Byens-Asterog Norre Porte.
A f de Praester, som have v«rct til denne Kirke, veed man allene at
navngive:
.
Hr. J e n s Ho vm a nd som levede 1487 og hvis Navn forekommer i et
Sognevidne.
Hr. P e d e r Kie ld sen var tillige Provst i RqnderS og levede 1504 og
i;a 6 . D el forste Aar ncrvnes Han i et Gavebrev til Kirken, og der
sidste i et ring fort Skiode.
H r. T h a m i s N ie lse n var tillige Oldermand for vor Frue Prcrstegildo
og levede 152;. Han u«vnes det Aar i en Skiode-Act paa et Huus
og Jord.

Sancti Laurentii Kirke.
S t . Laurentii Kirke haver lagt paa en remmelig Hoj Bakke, udenfor det
gamle Norreporr og Byene forrige Grave. Men i «ldre Doeumenter findea der ingen Esterretning, ar den nogenstnde haver veerst en Sognekirke,
naar man allene undtager Kong Friderich I. Brev af 1529, hvor den kaldes
faa; og ej Heller af hvem den fsrst er bygget, eller naar. For saavidt man
kan drage Slm ning af der, hvad der er m«ldt om S t . Petri Kirke, da er
S t . Laurentii Kirke nok opbyggek sildigere end hiin; thi hvis den havde v«ret ligesaa gammel eller «ltz:e, faa er det hojst rimeligt, at den ogsaa var
blcven til en Sognekirke. Denne Kirke findeö ikke ncevnet fprend i etAstadsT2
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brev, udgivet i Kiobenhavn 1492 af Erkebistkop Johan Brodstrup i Lund,
Bisperne Nicolaus Skaue i Rostkilde, Carl Ronnov i Odense, Nicolaus
Glob i Viborg, Harcvig Jn u l i Ribe, Nicolaus Stygge i Borlum og N i
colaus Clausen i Aarhuus. Derved blev alle dem, som enkcn prydede der
saakaldte Christi 5 Vunders Alter i S t . Laurentii Kirke i Randers, eller
gave noget dertil, tilsagt 40 Dages Aflad. Ved Kong Friderich I. udganget Brev af 1529, blev det siden tilladt at Kirken maattc ncdbrydcö og
Pladscn udlcrgges t,l Bycns Nytte. Udi dette Kongebrev, der ligeledeö tillod at nedbryde Frue Kirke, som forhen er omtalt, kaldes S t . Laurentii
Kirke, saavel som hiin, Sognekirke. Men ikke destomindre haver man dog
Grund til at tvivle derom, og det er heel troeligt, at da Magistraten ansogde om disse Kirkers Nedbrydelse, at blot Frue Kirke haver faaet Bencrvnelse af> Sognekirke; hvilkct sandsynlig kan have givet den som concipcrede
Bevilgningen, Anledning til at flutte det stimme om S t . Laurentii Kirke;
hvorover de begge ere blevne kaldede Sognekirker. Det ladcr til at Kirken
selv ej er bleven afbrudt forend i Aaret 1 5 z ;, da Kong Christian I I I. eftcr
den ved S t . Petri Kirke forhen paaberaabte Bevilgning stkicrnkede Kirken
tilByen som en frieEjendom; dog er denS gamleKirkegaard siden beständig
og indtil denne Dag brugt og afbenyttet som en Asistence Kirkcgaard til
Randers Kiobsted.
Siden efler haver Borgemester Jesper Laurißen, som sad i Embedet fra
i6 z8 til 1655, paa dette Sted ladet opbygge et lidet Kapel afM uur-og
BindingSvcrrk og derudi stiftet en Lsverdags-Pradiken, hvortil Han gav
106 Rd. i Mk. 8 ß. Heraf skulle den af Byenö Capellaner, som holdt Pr-rdiken, nyde den aarlige Rente, hvilket vedvarede indtil i Aaret 1739, da
disse Ugeprcrdikener blcve afstkaffede, og Renten af den dertil legerede Kapital
henlagt til CatechetenS Lsn.
Udi Aaret 1771 blev dette Capel ved offentlig Auktion endelig bortsolgt
og derefker ganstke afbrudt. (z)
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v ) S t . Clementis Kirke.
Sancti Clemens Kirke og Kirkegaard haver indtaget det Qvarteer i
Byen, hvor Husene No. n , 12, iz og 14 paa Middelgade og No. 201,2,
z, 4 og 205 paa Brodregade nu staae, og den haver imod sonder strcrkket stg
til det saakaldte PaderupS Hiorne, hvor Huset No. io for Enden afSloregade nu ligger; ved den sondre Side afTaarnstr«det haverKirketaarnet staaet:
og denne Gade, saavel som endeel af den Grund, hvorpaa Huset No. 15
paa Torvegaden nu er bygget, haver udgiort den nordre Part af Kirke
gaarden.
Naar denne Kirke er bygget, eller af hvem, derom haves aldeles ingen
Eftcrretning, men at dens Bygning gaaer tennnelig hojt op i Tiden, det
kan blandt andet fluttes deraf, at i et Dokument af 142z, om nogle Bolsteder, som efter Pave Alexandri lcrnge forhen udgivct Diplom skulle tilhore Frue Norreklostcr i Glendstrup, ncrvnes Ntcolaus Thordson, Prcrst
til S t . Clemens Kirke i Randers. I et Diplom af 144z navngivcs en
Laurens Pedersen som Sogneprirst. Transtraidet og Ditmersken have begge
lagt til Veite So gn , som sees af tvende gamle Skioder af 1465 og 1474 og
et TingSvidne udstedt paa Sognestevne i S t . Clemens Sogn af Aar i ; o i ,
vifer det samme i Henseende til Ditmersken. Eiden efter er denne Kirke
ligeledes bleven ode, thi Kong Christian I I I . tillod ved et Brev til Magi
straten i Randers, dateret Kiobenhavn 8t. I^ucse LvsaZelLstss Dag (eller
den 18 Octbr.) 1540, at Kirken maatte nedbrydes, undraget Taarnet, som
skulle blive staaende, og at Borgerne maatte bygge Huse og Vaaninger
paa der Sted, hvor Kirke og Kirkegaard for var, samt at diffe nye Huse
skulle anscettes forJordskyld, som aarlig blev betalt til ko andre Sognekirker.
Pontoppidan i sin Danske Atlas stger, at disse to Kicker, hvortilJordskylden skulle svares, vare S r . Mortens og Helligaands Kicker; men denne
Scetning er vist urigtig i Henseende til Helligaands Kirke, da det er bckiendt, at Graabrodre- eller SlotSkirken allerede var bleven en Sogne-

kirke, som havdc sin egen Prcrst Anno i;z 6 . Den Kongcliqe Bevilgning
ncrvner allene to Krrker, uden at sige hvilke de vare, og hviö HelligaandSKirke havde vcrret en scrrskilt Kirke fra S t . M artini, som den dog ej kan
have vcrret, saa maatte Randers udi Aaret 1540 have havt tre Sognekirkcr. E t Brev som denne samme Konge haver udgiver til Borgemester og
Raad i Randers, dateret Viborg Onedagen ester Trinitatis Ssndag, Aar
1542, beviser endog tydelig, at der, den Tid ej have vcrrcr uden to Sognekirker, thi det navngiver allene HelligaandS- og vor Frue So gn , og mellem diffe Sognekirker blev endeel Jord og Prcrsteboeligen, som forhen laae
til S t . Clemens Kirke, da delet; men hvilket dog ej kan fvrstaaeö om det
gamle Frue Sogtt, hvis Kirke for den Tid var ncdbrudt og Menigheden
henlagt til HelligaandS Klosterkirke. Ved dette Document findes det ligeledeS bestemt, at den forhen omtalte JordskyldS-Afgivt skulle anvendeS til
HelligaandS og vor Frue Kirkers Forbedring, men denne Jordskyld er dog,
som Hofman i Hans Samlinger af Fundatser rettelig haver anmcrrket, for
mange Aar siden ophort. Det er ellers mcrrkeligt at S t . Martini Kirke stet
ikke ncrvnes i dette samme Document, da der dog udi gamle Diplomer af
tZ88 cg 1401 med stere, udtrykkelig kaldes en Sognekirke; hvilket atter
kan tiene til Beviiö paa, at HelligaandS Kirke og Sogn og S t . Mortens
Kirke og Sog» haver vcrret cet og det samme.
S t . Clemens Kirketaarn stod intil 1671 da dct afbrcrnde, og siden efter bjev det til Gründen nedbrudt.
A f de Prcrster, som Have varet til denne Kirke/ «red man allene at
vpregne:
H r. N ic v la u s Th o rd so n som levede 140z.
H r. L a u re n s P cd e rfe n var 144z. ( ;)
H r. P e r O lu fse n var og Prcrst der, som man veed fra 1501 ti-k 15Z2 da
Henning BalHerss«. det stdste Aar stk Exspectaneebeev, udgivct til
Ny-kiobiug af Kong Friderich I. paa dette Prcestekald,/men hvilket

Han dog ikke er kommen til; thi Per Olufsen Var den sidste Prcest til
Kirken og dens Menighed, sein faae Aar efter at Erspectance-Brevet
var udgivet, blev deell mellem Sk. Morteirs- og SlotSkirkcn. ( ;)

L) Graaebrodre- ellrr Slotskirke.
Esterat ReformationSvcerket her i Danmark lykkelig vär tilendcbragt,
b-lev Graabrodre Klosterkirke udi Aaret 15z6 indrettet til en Sognekrrke,
under Navn af Slors- eller Dronningborg Kirke; i et Gavebrev a fi6 io .
kaldes den og Brodre Sognekirke. Den haver vcrret indviet S t . Mari« til
2Ere, og paa den Maade kan Ben«vnelsen af Frue So g n , scm i de forste
Tidcr efter KlosteretS Reduction undcrtiden forekommer, let forklares,
baade udi Kong Christian I I I . fsr omtalte Bevilgningöbrev af 1540 og i et
Tingsvidne fra Randers Byeting af 1558, hvilke begge ncrvnc Frue Sogn.
Kirken selv haver lagt ind paa Pladftt inden for Brandmuren, som staaer
ud til Gaden sonden for Huset No. 188 paa Brodregade, men dog nogek
längere i Nord og Ost. Kirkegaarden som laae deromkring, gik med den
nordre Side ud til SlotSgaden, onitrcent pag det Sted hvor Husene No.
12; og226stdenere byggede, hvilkct gamleFolk endnu künde mindes at have
seek i deres Ungdom, Kirke og Kirkegaard have altsaa lagte osten for Slo trer, og da dette en foje Tid efter kom mere i Rye, have baade Kirke og
Sog» deraf faaet Ben«vnelse, Dorrt det sidste ogsaa sommetider er blevet
kaldet Graabrodre Sogn. Hr. Galten haver derfor ojensynlig fejlet, naar
Han haver giort denne og den gamle Frue Kirke til een og den samme.
Kirken vedvarede indtil i Aaret 1698, da den kort Tid efter blev afbrudt og
Menigheden henlagt til S t . Mörlens Sogn. Dog findes det anmceldt i en af
de sidstes gamle Kirkebsger, at Lige ere blevne jordede paa Slotö-Kirkegaarden 1705 og 1711. Den forste Prast til Slotskirken var Magister Mads
Lang, som kom der 15)6. Han blev den rode Septbr. Aaret efter rilligsmed 6 andre lutherske Bispdr ordineret af D r. Johan Bngenhagen Pome-
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ranus, til Bissop over Aarhuus S tift. Forud i den fammeMaaned Häver Han
tilligcmed de andre Biskopper og »lange stcre antaget og underjkrevet Kong
Christian I I I . nye Kirke-OrdinantS (6) af 2den September det Aar, eller
15Z7. (7)

k) Helligaands eller Sancti Martini Kirke.
Helligaands Kirke haver i Begyndelsen Herr til et Kloster af samme
Navn. Foruden de Gründe, som ved SlotSkirkens Beskrivelse findes anbragte, for at Helligaands og S t . Mortens Kirke have v«ret en Bygning,
kan felgende i den samme Anledning endnu tilfojes:
Pr«st og Prior Jens Matthiesen haver for sig og Conventsbrodre i
Helligaands Huns i Randers, ved et Document udgivet Mandagen de zdie
Octbr. 1476 forpligtet stg og dem til at holde Sielemesse til evig Tid hvee
Onsdag for Hr. Peder Ovesen, Sogneprsst i Gimming; for Rasmus Pedersen, Raadmaiid i Randers og Vennes Hustrue Anne Hansdatter; for
Ove Rafn og Hans B o rn ; for Hans Holst og Vennes Hustrue Inge Lauridsdatter; for Per Tordson af Bredstrop og dennes Hustrue Christine.
Hvilke alle, som efter Documcntels Indhold have v«ret i bive, derfor have
givet en Fistkegaard samt en Engholm og Eng som laae vesten og norden op
til Randers Broe. I dette Forpligtelsesbrev navnes ferst Conventsbrodre i
Helligaands Huns i Randers hos S t . Morten: og siden efter heder det,
at Messen skulle holdes udi S k. Martini og vor Kirke, hvilken Talemaade
dog Nldcles ikke indeholder BeviiS for, at S t . Martini og Helligaands
Kleke have vecret to forskiellige Bygninger, men derved kan ligesaa snart
forstaäeS, at S t . Martini navngives blot fom Klosterkirke, eller med andre
Ord, som om der havde staaet: Messen skal synges i S t . Martini, som er
vor Kirke. At Helligaands Huus ej haver havt to Kirker, Set er temmelig
afgiort, og at Prior og Conventsbrodre «den noget Fvrbrhvld künde eller
ville forvligte stg til at Holde en ugeutlig Messe'i'-en Sognekirke, hvilket

Kenne da var, naar samme ikke tilhorte Klosteret, det falber meget i bet
uforklarlige. I et Brev, som Prast og Prior Lauriß Nielsen haver udgivet
til Rändere Jndvaanere Torsdagen n«st efter alle Helgens Dag 1505 sindes Beliggenheden af Helligaands Huus temmelig noje beffreven, og der
mcrldes bog ikke om nogen Klosterkirke af det N avn, saa at om man endog
ville antage, at der havde varet nogen, saa blev man meget forlegen med at
anvise den nogenledes rimeligt PladS. Udi et Dokument af 1522, hvorved Proest og Prior Jens Nielsen og svrige Convent indgik at udlagge den
nuvarende Skolegade, n«vnes Heller ikke nogen Kirke, men allen« HelligAands Huus og detS Bygninger; foruden alt bette er det heel besynderligt,
at hvis Helligaands og S t . Martini Kirker have v-rret to forstkiellige B y g 
ninger, hvorfor man da mere i Henseende til denne, end de andre tilforn
nedlagte Kirker, aldeleS savner alle muelige Efterretninger, baade i Gehei
me-Archive! i Hovedstaden, i Randers Raadhuus-Archiv, og i alle andre
einen trykte eller haandMevne Oldsager, naar Helligaands Kirke er nedlagt:
og derom maatie dog, ligesaavel künde haves nogle, skiondt dunkle, Beretninger, som om KlosteretS Secularisation og detö Godses Henlaggelse til
Aarhuus Hospital.
Den Slutning som heraf kan uddrages, n«rmer stg altsaa til en afgiort Vished, at Helligaands og S t . MortenS Kirke, have varet en og den
samme Bygning. Det gamle Navn, gier i saa Fald kun lidet til S a 
gen, thi efter al rimelig Formodning er Kirken, som i Begyndelsen Horde
til Klosteret, indviet til S t . Martinum, men haver dog alligcvel som oftest
faaet og havt Benavnelse efter Klosteret, hvortil den laae. Dertil kommer
endnu, den ikke umarkelige Omstandighed, som giver Tingen storre V iShed, at gamle Folk, som fra Barndommen af have v«ret i Randers, vide
at fortalle, a^fra det Sted hvor den latinstke Skole nu ligger, og til Kirken,
ere fundne Levninger af en underjordiff Gang. A f gamle Optegnelser er
det bekiendt nok, at mange Klosters have havt saadann« underjordistke GanU
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ge, hvor Munkene-künde gaae til og fra V igilier, som de holdte udi deres
Klosterkirker.
'Havimod knnde muÄig giores Den Jndvending, at et Document af
14OZ ncrvner en Jver Mogensen som Praest til S t . Morrens Kirke, og ta
ler for Resten intet om HelligaandS Huus, men det saare svage B eviis,
som ho.raf maaffee künde uddrages, vil snarere tiene til at bestyrke end giendmve Den forhen yttredeMening^dadeyneJver Mogensen uden Tvivl er den
eheste Prcest) som sor Reformationen 15^6 findeö narvnet ar Have veerer Praest
til S t . MortenS Kirke, og derfor kan Han dog gierne have vierer en af de
fornemste Priester, eller Formcend for dem, som da vare i HelligaandS Huus,
hvor der paa en'Tid have vcerer flere, som siden M l vises. Dette synes
endog ai faae nye Vcrgt dervcd, at udi Aaret 140z, og nogle Aar for og
kfter denTid navngives ingen andenPrcrst i HelligaandS Huus, hvor hanvist
maae have vceret. Dog haver Han ikke i der Aar som Documentet er udfcerdiget, tillige vceret Prior; thi i saa Fald var det nok blevet anmoerket; maaskee en anden.enten haver bekloedet den Vcrrdighed, men vceret svag og affceldig, eller at Prioratet paa den Tid haver staaet ledigt og ubesat.
De latinM JnMiptioner, som forhen stode i Köret (8) af 1494 og
1500 og somvare anbragte der i Anledning af KrrkenöOmbygning ved Kong
Hans, ncevne den forste Prior I . som betyder Jens eller Johannes, og den
sidsteBiMp, Niels Clausen i Aarhuus, og Johannes Prior. At denne Jo 
hannes, som efter det forhen paaberaabte Document af 1496, da var Prior
og Prcrst i HelligaandS Huus og Heed Jens Mathiesen, haver vceret en og
den samme Person, som haver havt Andeel i Kirkebygningen, det er «den for
al T v ivl, og JnffriptionerneHive der endog tydelig at forftaae; felgelig kan
man mcd saa meger mereVished^Iutte deraf, at Kirten Haver Hort ril Hellig
aands Huus; thi riaar det ej havde vceret Tilfcelder/ saa findes ingen rime-

lig eller antagelig Grund, hvorfor Hans Navn da stkulle sattes i begge Jn ffriptionecnc. Nesenius siger med klare Ord, at Prior Johannes haver be
sorget Kirkens Ombygning efter Kongelig Befaling.
Jfolge der, hvad her er bleuet anm«lt> staaer endnu tilbage, at handle
om den eneste overblevne Sognekirke,. som nu sindes i Rändere. Denne er

St. Mortens Kirke.

<

Den er en gammel anseelig gotisik Bygning opfert af brandte Steen,
med Udbygning ved begge Stder af Hovedbygningen eller Kraftkirken rakker med B ly e , hvorkil afdode Groserer Niels Brock i Kisbenhavn, som blev
fodt i Randers, haver foraret Blye til Tag. Köret er üden Udbygning og
ligeledes takket med Blye, etStykke undtaget paa den nordre Side, Hvorpaa
endnu liggeTagstene,men som med det forste künde venteS bortiagne,ogBlye
lagt derpaa igien. Nogct vesten for det nu afbrudte Schreibe Kapel, paa
den sondre Side af Köret, er en Tilbygning., som Kong Hans haver ladet
opfore ved den ostreEnde afHovedkirken. Pontoppidan,udi Hans Kirkeannaler, siger, at denne Konge haver ladet bygge Kirken, hvilket dog er alde-les urigtigt, som Hoffmann i Fortscrttelsen af Pontoppidans dansike Atlas
rettelig anmarker. Muelig er den forste bleven forledet til denne Satning
af Resenius-, som udtrykkclig angiver, at Kirken er bygget af Kong Hans.
Rescnii Ord derom derom ete disse:

lem xluin nrdis priinariuin 8t. i>lartino äicstum , temxvro IloZis lolrsnnis oonäi. coexit, äocet iioc insori^tio in australi sacelli
lVluro oju« tenoris.
.
loliannes Dei Krstia Uex Dacise, 8vsoiso dlorveßiss, et gvi kun.
äavit xrimo linnc locum (gvigns in Domino odiit ^nno Do
mini L lD X H I 20 lanuarii) re^viescLt in xace. -^nno Domini
L1D XXH. ( 9 )
U 2
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Men Venne Konge haver foruden den satte nye Tilbygning allene ladet
forbedre og for en stör Deel ombygge Kirken, hvilken cndog for mere end
i ; s Aar i Forvejen findes at have v«rei til; thi i et Skiodebrev af 1)46,
udgivet til THord Degn, navnes S t . Mortens Kirke i Randers. Kong
Hans regierede fra i Aaret 1481 til 151 z. Kirken selv er uncrgtelig langt
«rldre Bygning, som formodentlig er opfert ved det Aar 1259 cller 1240,
hvorom siden udferligere skal handles ved Beskrivelsen af Hclligaands Klo
ster, hvortil den haver henhort. At den lange for Reformationen haver vcrret en Sognekirke, bevise adskillige gamle Documcnter. Ester en VidneAct, fra Rändere ByetingSret af iz 8 8 , haver en Simon Jensen folgt og
skiodet en Gaard i S t . Mortens Sögn i Randers til Johan Thordson
Schytte. Ved etandetDocumentaf l4 o i haver bemeldte Simon Jensen over
ladet til Droning Margrete al den Ret, Han havde til en Gaard i S t . Mor
tens Sogn i Randers, som Hans Fader iboede, og som da kaldtes Hr. Wen
delboes Gaard. Dette samme Aar n«vnes S t . Mortens Sogn i et B rev,
udgivet af Magistraten i Randers, hvorved de bevidne, at have vceret tilstcrde, den Tid forben«vnte Simon Jensen oplod Gaarden til Dronningen.
Det ved Anforselen afPrcrsten H r. Jver Mogensen forhen paaberaabte Diplom
af 140z ncrvner ogsaa S t . Mortens So gn , og efter Magistraiens Brev af
1406 haver Frue Eine Jones Schyttes Efterleverske overladet Dronning
Margrete sin Rettighed i en Gaard, der laae i dette Sogn.
Forfatteren af den iv Tomme af Pontoppidans Atlas, haver yttret den
Mening, at den Tilbygning som Kong Hans lod opfere, formodentlig kan
have vcrret S t . Hans Kapel; men lVlsrmors O ssics, som i det Fald blive
eiteret, mcrlder dog intet bestemt derom. Der aufores allene den her oven
indrykkede Inskription.
.
Jmidlertid synes den Gisning ikke allene at blive troelig, men endog
at n«rme sig til en asgiort ViShed, at Köngen haver ladet Kirken forstsrre og
tilsatte begge Udbygningerne. Den sondre haver da nok faaet Navn af S t .
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Hans eller Johannes Kapel. Nogle gamle Documenter og Optegnelser,
give deels mere og deelö minder tydelige Vink om, al dctte Kapel forhcn Hä
ver vcrret paa den venstre Haand, indcn for den ssndre Kirkedsr, hvor de
Poulsenners Begravelse nu findes, og hvor Hans Forfcrdre Niels Pculsen og
dennes S s n Poul Nielsen ere begravne, den forste 15 59 og den sidste 1618.
Naar dette haver forholdet sig saaledes, saa havcr der paa det Sted i Oldtiden
vcrret el tilbygget Kapel, indviet til S t . Johannes, hvilket da er blevct
ombygget og lagt til Kirken, men dog alligevel er vedblevet at beholde sin
gamle Bencrvnclse. Dog haver dette Kapel vcrret en ganstke forstkiellig B ygning fra det S t . Hans Kapel, som var i S t . Jorgcns Hospital, der laae »den
for Byen. Ester gamle Traditioner, skulle et S t . Martinikloster have lagt
i Ncrrhedcn af Kirken. Pontoppidan i sin Atlas yttrer Tvivl derom; men
det bliver dog meget troeligt, at det derved liggende Sortebrodre- eller Hclligaands Kloster ligesom Kirken, haver varet indviet til denne catholM
Helgen, stkiondt Klosteret i de crldre Documenter ikke forekommer undcr
den Bencrvnclse, men blot kaldes Helligaands Huus eller Kloster. I Grön
land var et Dominikanerkloster med tilliggende Kirke indviet til S t . Tho
mas, og ligesaa vel künde Kirke og Kloster i Randers vcrre indviet til S t .
Martinus.
Kirken selv haver beständig vcrret uden Taarn og S p ü r, indtil i Aaret
i? 9 5 , da S t . Petri Taarn blev afbrudt og der i detS Sted blev opfert et
nyt Taarn med Kuppel og S p ü r over den vestre Ende af Kirken, hvilket er
grundmuret og Kuppelen tcrkket med Blye. Ester Licitations-Forretning af
i i Febr. 1 7 9 ; kostede det 4200 R d lr., hvortil Entrepreneuren, nu afdode
Bygmester Christian Morup, som giorde Arbeidet forsvarligt og af gode
Materialier, endvidere stk et Tillcrg af 277 Rdlr. 2 Mk. 10 ß. Nederst i
dette Taarn, men dog oven over Kirkehvcrlvingen, er anlagt et nyt ottedags
repeker Slaguhr, som en Jens Christensen i S a h l Bye ved Friisholt Hovcdgaard, i Houlberg Herred, haver forfcrrdigel i Aaret 1796. Del kostede

27v Ndlr., som Byens Jndvaanere ved frievillige SammcnMdde betalte'.
Dette Uhrvark er indrettet saaledes, at det viser til tre Sider, den estre
blot undtagen, som vendcr til Kirken. Skiverne cre smnkt malede med lysegron Grund, og tage fig got ud. Deroven over inde i Taarnct, hange fire
Klokker indenfor fire Lydhuller. Deraf hangte de tvende forhen i det gamle
S t . Petri Taarn, nemlig:
1 ) Stormktokken, som Hanger ud til den vestre S id e ; dermed klemtes ved
paakommende Jldebrand, og den bruges ligeledes til fuld Ringning
for Lig. Paa Klokken selv lases denne Inskription:
.
Anno 1721 den 22 Ju li haver Borgemester Jens Kannark, Raad-mand Johan Budh, Niels Schiott og Soren Steens ladet denne
Rändere Byes Storni Klocke, omstobe oc forbedre udi Lybech.
2) Femklokken, til den sondre S id e ; dermed ringes Sondag og Fredag til
Gudötieneste og om Torsdagen til Skriftemaal, samt ved Ligbegiangelse. Inskriptionen derpaa, som virkelig forriener Navn as Galimatias, og hvilkcn giver et maadclig Bcgreb om de Tiders, undertiden saa tankelose Ordspil, er af saadanne Jndhold:
^lnuo O u i X lL O ll,X X V
et O äeus et korno O Ile x Aloris
lülrriste 7esu veni cum xsce Lliristu s lau. äeus.

z) T il den nordre Side Hanger en nye Klokke, som »Aaret 1798 blev
stobt af Klskkestober Daniel Reimer med denne Inskription:
Ved Borgernes frievillige Tiljlkud, blev feg stobt i Aaret 1798 i
Randcrs af Daniel Reimer, efter at Taarnet, hvorudi jeg Hanger,
1796 var opfert af Bygmester Morup af Hdum, og Uhret afJens
Christensen i S a h l Bye.
No. 104.
Noget af det Metal, som blev brugt til Stobningen, var äsen gam
mel Klokke, som forhen hangte i S t . Petri Taarn, men i Aaret 1798
blev stagen i Stykker. Deraf er den nye Slagklokke i Raadhuusspiret, som vejer i z Lpd. i Pund, tillige bleven stobt. Med denne nye
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Taarnklokke ringes daglig Morgen og Asien, og den bruges ved Sam menringning til Gudstienesten, samt ved fuld Ringning ved Ligbegicrngelser. Qvarteerhammeren fra Uhrvcerket er anbragt rit at flaae
derpaa. Men midlertid at Klokken bruges til Ringning, bliver Häm
meren spcrndt op.
4) T il den sondre Side hcenger den saa kaldte Pinke, hvorom meldes i
PontoppidanS Atlas. Den blev borttagen fra der S te d , hvor den fer
var, og forflyttet til det. nye Taarn; men den bruges dog heel sielden,
fordi, at den er saa liden og giver altsaa ikke megen Lyd fra sig, for at
künde horeö uden for Taaruet.
Den tredie Klokke, som var i der gamle Taarn, kaldet Tiklokken, hcenger nu oppe i Spiret; derpaa flaaer UhrvcerketS Timehammer. Foruden
disse her benoevnte tre gamle Klokker, som alle hcrnge i Kirketaarnet, vare
der endnu to andre i S t . Petri Taarn. Den ene af dem, hvis Metal siden
blev anvent til de siebte nye Klokker, var forhen Tolvklokke og kaldtes M a
ren Paasces. Den havde saada.nne JnlPription:
et O. D eu s et liorno. O. I^ex ^ lo rie Lliri8 te . O. U l. d
^esu. O. O . iuva no8.
O ornnl U lO X I.
(IH2.

Ularen com 1^a5c.
Den anden var forhen Slagklokke i der gamle Taarn. Den vejede 6 Skpd.
i9Lpd. 15 Pund, og blev bortsolgt ved offentlig Auction i Februarius 1795.
De derfor indkcmne Penge bleve anvente som Biedrag til det nye Taarns
Opbyggelse.
Hojere oppe over Klokkerne ere anbragte sire Vceatergange, en paa
hver Sid e , og derved inden i Taarnet er et aflukket Kammer, hvor Taarnvcrgterne imellem Qvarteer- og Time- Raabene künde opholdc sig.
Alt det indvendige i S t . MortenS Kirke, saavel i Henseende til B ygningen selv, som de gamle Mindesmcrrker, Jn^riptioner og Epitaphier^
som der findes, haver Hr. Galten udi Hans nyelig udkomne Randers Be-

skrivclfe, nojagtig optcgnet og bcskrevct, hvorfor det vilde blive deels overfiedigt og deels «passende her alter at gientage det, hvad Kenne Forfatter har
anfort, «den allene for saavidt Han einen maatte have udeladet noget, som
künde tjene til yderligereOplySning om et og andet, eller hvorman havertroet
ssg befojet til at yttre en anden Mening end den Forfalleren haver anfort.
Hertil Hörer, i Anledning af Anforselen, paa den 128 og 129 Side i
bemaldte Beskrivelse: Paa det under No. Z der benannte Hojtids Alterkl«de ere indsyede til den forreste eller venstre Haand Bogstaverne
og
og til den hojre Al. Al., og i Midten derover Aarstallet 171z. Under de
forreste Bogstaver er de PoulsennerS kiendelige Vaaben, hvilke beviislig
have sit Udspring fra Randers, og naar man M l domme ester Bogstaverne,
saa haver Assessor Jens Poulsen til Soebyegaard ogFrue Maren Madsdatter givet Alterkladet. Dog Vaabenet er fiden paasyet, lange ester As
sessor Poulsenö Dod, som indtraf 1687, da denne Familie forst blev ad
let 1718.
Kirken ejer folgende Selvornamenter:
1) En Kalk, ind-og udvendig forgyldt, med Dis?, vejer ;z Lod; given
af Peter von Spreckelsen, med Inskription omkring. Paa den overste Kant:
Gud til 2 Ere, Menigheden i SlotS Sogn i Randers til Tieneste i
deris Saligheds Sag, forarit aff Velbaarne Peter von Spreckelsen,
Herre til Dronningborg. An. 1687«
Jmellem Begyndelsen og Enden af de 2 Linier somudgiore denne In 
skription , er Spreckelsenö Vaaben udgravet.
2) En dito Kalk, indvendig forgyldt med Disk, vejede efter Kirkevar
genS Regnskab den iste Maj 1759, 5)2 Lod, given af Karen Madsdatter, med Inskription:
Anno 1687 er denne Kalch og Disk sampt Drefven Ablat EM bekostet oc gifvet til St. Maartens Sogn oc Alter Tieneste af adle

Matrone Karen Madsdattcr, S a lig Borgnncster Niels Mo^
gensens.
Formedelst et lidet Hul neden i, ved Foden, er Kalken bleven nbrugelig, men Dijlken dertil bruges nu med Sprechelsens Kalk, vedCommunionen, hvorimod det dertil hörende Patel fslger den andcn Kalk.
Borgemester Niels Mogensen dode 1666, og Hans Enke, som har
givet K a lk ig Disk med mere til Kirken, dsde ferst 1710.
z) En mindre Kalk med Disk vejer io Lodz og
4) En dito 9 Lod.
'
Forvares begge hos Prasterne, som bruge dem ved de'Syges og andres
Beretning i Husene. Hvem der haver bekostet dem, videö ej.
5) En Ablataske, given af Sprechelsen, vejede 17^ Lod, med Hans derpaa indgravede Vaaben og Inskription: Peter von Sprechelsen 1680.
6) En dito Ablateeske vejer n ; Lod, dl. LI. 8. L . LI. O. Den findes
ommceldt i Inskriptionen paa Kalken No. 2.
7) En Viinkande, som efter KirkevcergenZ Regnskab til isteMaj 1759
vejede 86 Lod. Men af hvem den er bekostet, videS cj.
8) Dobefadet haver efter stdstben«vnte Regnskab vejer 154 Lod; men efter
det, hvad der nu staaer udgravet derpaa, vejer det i88 z Lod, hvilken
foroget V«gt det haver faaet ved detS senere Omgisren. Derpaa lceses
denne Inskription:
Anno 169;, haver velagt Christen Nielsen Borger i Randers med
sin HuStro Maren Brschnner givet tillige med Funt og Funk ( n )
dette So lv Dobe Bechen til S t . L I^ R - D L d ^ Kirke i Randers,
GudS Huus t,l M re S t . L I ^ K . 1'Ldl8 Kirke til Z iir og Brug.
I en anden Linie noget derfra lcrseS:
Anno 177t er dette Dobe Fad, som ved lang Brug var blcvet
uörugbart, omgiort paa KirckenS Bekostning.
Det af Hr. Galten omtalte Hojtidsklade til Prcedikestolett, er foraret af
X
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forrige Amtöforvalter JustitSraad N i? lsS p liid og Frue Elisabeth Budh,
Anno 1771, men ikke af RegimentSffriver Kammerraad Niels Schielde,
som var dod mange Aar iforvejen, og hvis Frue Heed Jngeborg Bering.
De af Sprechelsen forcrvede tvende Tavlepunge, som Hr. Galten haver
beskrevet, ombcereö alle Helligedage under Hojmessc, tilligemed en Tratavle for Hessingserö Hospital. Den forste Tavle gaaer for Kirken; den
anden for Byens Fattige; og der som indsamleü i den tvedie, modrager Sogneprcesten, som derfor aarlig betaler en vis Afgivt til sidstbencevnte Hospital.
Det som indsamles i de andre Tavler, nedlcrgges i tvende Blokke, kaldet
Kirke- og Fatiig-Blokke. Videre ombcrreö en af Tavlepungene under Prcediken alle Fredage, og ifolge StiftS-^AvrighedenS i Aaret 1800 derom meddeelte Resolution, ligeledes under alle Aftensangö Prcrdikener. Det som
da indsamles, nedlcrgges i Fattigblokken; men det som indkommer om Fredagene, lcrggeS i den saakaldte BededagSblok, og deles siden imellem K ir
ken og de Fattige. Disse tre Blokke staae i den mellemste eller störe Gang,
udenfor Mandfolke-Stolene.
Ved den venstre Side af den sondre Kirkedor, hcrnger et lidet OrtogSM b , som er forcrret til Kirken af Borgemester Jesper Laurißen. Ester det
oven paaberaabte Kirkevcrrge - Regnffab, hcengte dette Skib i Kapellet, og
da det endnu hcrnger paa det selv samme Sted, som den Gang, saa synes
det virkelig at bestyrke den Mening, som forhen er bleven yttret angqaende
S t . Hans eller^ Johannes Kapels Beliggenhed. Dette Skib blev for nogle
og zo Aar siden forbedret og oppudset paa endeel Soefotks Bekostning.
De tvende gamle Jnstkriptioner i Köret, hvorom forhen er mcrldt, men
hvilke nu ere udfletrede, unseres begge af Pontoppidan. Den forste, som
haver staaet paa Hvcrlvingen, er af saadant Jndhotd:
^l(H D Quader X D . er V nurneres m inus uno. (12)
Dsec k rlo i- I. x riin u s, tune kneit im rno D eus.

Den anden Inskription lpses i dissevist nok lidet poetiske Vers:
^uuo ^Vlilleno ^vinAeuleuo nuuieraro

R.6K6 suo ( i z ) xleno. R.ege lodaune äato
LariAviue xrseclarus I^iels (Ülau8öu krsesul in Carduus
äi^nns sonore 8uaru äuru re^ir Leclegiarn
Lud xrsecextore ( 14) rnanäanre lodanne x r iv r s
Is ta L re a ro ri ce88it iniLA o cdori.

Disse tvende Jnskriptioner tilkiendegive dog saa weget, at Kirken, men
iscer Köret, er deels blevet forbedret, og deelö ganjk'e ombygget 1494, og at
hele Arbeidet ferst er blevet fcerdigt Anno 150O.
Foruden Nanders Kiobsted, som Hörer til S t . Mortens Kirkemenighed, er Landsbyen Vorup, ^ M iil senden for Gudens-Aaen, i Galten
Herred, ligetedes lagt dertil. Kong Friderich II. haver ved aabet Pergamentöbrev, som giemmes i Randers Raadhuus-Archiv, af Z i Januarii
1568, henlagt et Boel i Vorup, som forhen Herde Kirken til sammesteds,
fsrend den blev afbrudt, til S t . Mortens Kirke. A f dette Brev seeö rillige,
at Kong Christian III. iforvejen havde befalet Kirkens Nedbrydelse, og at
Vorup Beboere skulle sege Randers Sognekirke. Skiendt den gamle V o 
rup Kirke paa denne Maade er bleven nedlagt og afbrudt, saa har der dog
indtil denne Tid , staaet en liden Kirke eller Kapel, ovenfor et K i« r, som
ligger paa den sondre Side af Gudens-Aaen, og som tilherer Vorup. Men
dette Kapel er yderlig forfaldet, og Kirkegaarden, som ligger der omkring,
er aaben, og uden al Hegn. Dog have Sogneprcrsterne i Randers, til
hvis Embede Vorup ligger, holder Ligproedikener i dette faldefoerdige Kapel,
naar det af dem er blevet forlangt, indtil for faae Aar siden, da deflige
Pradikener alt mere og mere komme af Brug.
S t . Mortens Kirkes aarlige Jndkomne bestaaer af folgende:
1) Kirke- Korn- og Qvoeg-Tiende af Vorup Bye og nogle Huse i Tebbestrup B y e ; hvilke sidste tilsorn have lagt til Vorup Sogn.
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2) Lejr af en heel Agrr i Vestervang No. 65, jvm blev given af afgängne
Assessor Jens Poulsens Enke Frue Maren Madsdatter. Ester Gavebrevet, som er af'iite Maj 1714, M l den aarlige Agerleje anvendes
til et af Giverinden bekostet nyt Vindues Vedligeholdelse, samt til
Tagetö og Hvcrlvingers Reparation.
z) Lejen af en heel Ager i noest nye Vang No. 25, som afgangne Frue
Oberstinde Boechelmann haver givet til Kirken udi Aaret 1796.
4) Tavlepengene som samles i Kirkeblokkene.
5) Jndfcestning og aarlig Afgivt af de i Krrken bortfcrstede Stole.
6) For Begravelseejord saavel i Kirken som paa Kirkegaarden.
7) For Klokkernes Ringnrng ved Ligbegicengelser.
8) Ved Beugen af nogle Ligborer, som hcenge neben under Orgelet under
de indelukte Stole i anden Etage, imellem de vesterste Endepiller, og
der ncest ved.
Foruden disse aarlige JndtcegtSkilder, haver Kirken nogle Legata, som deels
ere givne i Penge, og deels i Ejendomme, hvilke sidste i de senere Tider ere
bortsolgte og de derfor indkomne Penge giort frugtbcrrende.
A f dette S la g s Gaver ere folgende:
s) Peter von Spreckelsen gav ivO Croner eller
66Rd. 4M k.
For hvis Rente, efter Magistratens udgivne Forsikringsbrev afgdieNovbr. 1684, i Jule Helligdage skulle anskaffes Voxlys til den af Ham given
Lysekrone, hvis Reengioretse ligeledeS M lle bestrides af Renten.
K) Bemoeldte von Spreckelsen gav for det Plads^
hvor Han siden efter i Aaret 169z lod opbygge det
af Hr. Galten omtalte Pulpitur
66Rd. 4M k.
For Venne Gave haves da vcrrende Magistrats ForpligtelseS-Brev af zo Ocrober 1688.

c) Bodel Steenö von SpreckelsenS Huusholderske
paa Dronningborg, forcrrede til VoxlyS til den
Lysekrone hnn gav
Z2Rd. 2 Mk.
For dette Legat haves en da varende Magistrat oprettet Fundars af 17 Maj 1700.
ä) Forrige Raadmand LauritS Jacobsen 1?ioenkede
50 Rdlr. i Croner, som ved Omscrtning til Cou
rant nu udgior
5Z Rd. - Mk. i r ß.
For den aarlige Rente skal anskaffes VoxtyS til
Kirken, ril den af Ham givne Lysekrone.
Herfor haves ingen Fundars, men blot nogle
gamte Optegnelser. Formodentlig er dette Legat
skeet, enten sidst i Aaret 1605, da Han gav Lyse
kronen, etter kort efter.
e) Forrige Bvrgemester Niets Jacobsen haver, medens Han var Raadmand, ved Fundars af i z Maj
i 6 i z , tegeret en Capital af 2O0 gode enkende
Dater, som siden blev omsat til Courant, og nu
udgior
2 iz Rd. i Mk. 8ß.
For den aarlige Rente heraf skulle hver Loverdag
ved Skristemaal holdes Prcediken, hvrlken dog,
tilligemed endeel andre Ugeproedikener, blev nedlagt i Aaret 1739 og Renten henlagt til Catechetens Len.
L) Forrige Bvrgemester Sefren Andersen, haver ved
Gavebrev af 26 August 169z Ikicenket Kirken en
Bondegaard i Aastrup B y e , Mellerup S o g n ,
Stsvring Herred, hvilken efter kongelig Reskript
af9Apr. i 796erbortsolgttilF«sterenforKiebesum 90 2Rd.
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Z) Forrige AmtSforvalter Ju lius Keil haver ved S k isdebrev af 6te Novbr. 1714 overdraget Herligheden i en Bondegaard i Halb Bye og S o g n , udi
Norhald Hcrred, til Kirken, kil Vederlag for et
indelukket Begravelsessted, som blev overladt til
Ham og Hustrue. Gaarden er nu Preestegaard i
Hald, og dens Herlighed er efter kongelig Reskript
af 12 Decbr 1794 bortsolgt for
ki) Madame Mortensen haver efter Testamentarisk
Disposition af 27 Octbr. 1767 foraret en Gaard
paa S t . Laurentii Bakke, Staldgaarden kaldct,
hvoraf Kirken ferst bekom Jndtagt, efter at G iverinden var dod i Mas Maaned 1771.

250 Rd.

Gaarden blev sidcn efter kongelig Resolution
folgt udi Aaret 1794 for
I2ZQ Rd.
i) Forrige Amtöforvalter JustitSraad Niels Splid og
Frue, have vedTestamente af 6 Maj 1778 iblandt
200 Rd.
andre Legat« ski«nket
For hvis aarlige Rente Testatorum aabne Begravelse 1Alkergulvet, skal vedligcholdeS, og til hver
Aars Juul bekostes gnle Voxlys til den Lysekrone,
som Hanger i den mellemste Gang, lige over for
Pradikestolen, samt til dennes fornodne Repara
tion; men hvis noget af Renten maatte levnes fra
detle Brug, hiemfalder det til Kirken. (i;)
Capitalen blev forst udbetalt efter den langstlevende Testatoris D sd , udi Snapsting 1790.
k) Ester afgangne Grosserer Niels Brocks Testa
mente af i9de Febr. 1796 og Codicil af 24 Febr.
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1802 (s. § 19) er legeret tit Kirkens Alter, Daab,
Orgel og ZiraterS aarlige Reenholdelse, Afborstning og Vedligeholdelse, Renten af
666 Rd. 4M k.
1) Ved fornuftig Bestyrelse og hensigtömcrssige Besparelser, have Kirkens Forstandere Tid efter an
den indtil den 1 Maj 18O1 samlet og oplagt den
ikke.ubetydelige Capital (16)
2209Rd.4Mk.14st.
Kirkens rentbcrrende Capitaler, foruden det under
^ anforte Legat, som endnu ej er indkommet, belober sig i det hele til (17)
5221 Rd. 5 Mk.2ß.
Foruden de her oven opregnede Legata, haver Soren Rasmussens Efterleverstke Maren Jensdatter foroeret en heel Ager i Hstervang No. 14, af hvis
aarlige Leje de 6 Lysearme i Kirken, som Hr. Galten pag. 126 ommcelder,
skal vedligeholdes med Voxlyö i Iu le Helligdage. Dog med den Betin
gelse, at en af hendes Deseendenter altid maae bruge og afbenytte Ageren,
imod at forffaffe Lysene. Denne Ager bruges nu af Bedemand Knud Kiergaard, der nedstammer fra Giverinden, og forst naar hendes Familie er uddod, hiemfalder den med fuld Ejendomsret til Kirken. Herfor er ingen an
den FundatS end Skistebrevetö Slutning af 5te Decbr. 1719.
Forrige Apotheker Johan Reimer haver ved confirmeret Testamente af
i zde Decbr. 1748 skicenket Kirken en Capital af 2000 R dlr., hvis aarlige
Rente skulle have voeret anvendt til Kirkens Reparation; men denne hele
Capital er bleven ganske forbrvgt iAnledning afdet iAarene 1750 og 1751
bekostede nye Orgelvcrrk, og til de derunder da indrettede nye Stole, med
flere gavnlige Indretninger, som i de Aar bleve ivcrrk.satte til Kirkens Z iir
og Forbedring.
Ved Kong Christian II I. Gavebrev af 1552 blev endeel Jordskyld af
Steder, Pladser og Hauger L Randers henlagt til Kirkens Vedligeholdelse.

Men dcnne Afgivt er ikke bleven eilten krcrvet eller betalt i en lang Näkke af
Aar, sonnHoffman i sine FundatS-Samlinger rettcligen aiimcerker, hvor
Gavebrevet og er indrykket. De gamle Skioder eller Adkomstcr, hvor Afgivtcn mnelig künde vcrre bencrvnet, ere ej mere til, saa at man n« ikke engang veed, hvad Steder eller Pladser den forhcn haver hcrftet paa. Midlertid vifer dog bemcrldte Gavebrev, at der i den Tid have v«ret mange ode
Steder og Pladser, baade i vg »den for Byen, hvilke for Reformationen,
enlen have Hort til de siden afbrudke Kirker, og ophavede Klostere, eller i
det mindste svaret nogen aarlig Afgivt dertil.
Kong Christian I I I . Bevilgninsbrev af 1540 angaaende S t . Clemens
Kirkes Redbrydelse synes cndog at bestyrke den Mening; thi derudi Hetzer
the (Randers Jndvaanere) skulle bygge B o r g e r g a a r d e vc V a a ni n g er i then S t e d som S t . Clemenß K i r k e oc K i r k e g a a r d
staaer, oc fette thet for en redelig J o r d s k y l d a a r li g e n aff
samme G a a rd e oc V a a n i n g e r , oc giffue til the andre to
K i r k e r som ved M a g t bliffue skulle.
Tilforn er det blever anmccrket, at S t . Mortens Kirke sfor Reforma
tionen var en Sognekirke, og haver tillige Hort til Helligaands Huus, hvor
Prcrsterne ogsaa have havt deres Opholdsted; men hvem eller hvilke disse
have vceret, vides ej, »den for saavrdt, at enkelles Navne forekommc hist
og her i gamle Documenter, som »ärmere stkulle blive optegnede ved Vefkrivelsen over Helligaands Huus.
A f andre Gcistlige, som til forffiellige Tiber have v«ret i Randers, veed
man allene at navngive."
Hr. S t i g eller S t i g o t u s , som var Provst i A«ret 1271 og 127) og til
lige Archidicoanus i Rostkilde. Det forste Aar navneö Han i et D i
plom, udgivet af Kong Erich Glipping, paa Amager den 2z Iu lii,
hvorved denne S tig stkiodede to Gaarde til Canikbordet i Aarhnue.
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Det sidste Aar haver Han vcrret ncrrvcrrende paa et Valg vcd Capitlet
i bcmeldtc Aarhuus.
.
H r. I v e r M a gn u s s e n var Provst iz 8 7 og i z 83. Ester en streven
Sedel, som forvares i Kiobenhavnö Geheime-Archiv, ncrvnes Han
i to Diplomcr af disse Aar.
Hr. J o h a n n e s Olufsen og
Hr. Peder M u n k vare begge Prcrster i Randers i Aaret iZ87og ncrvnes i et Diplom af det A ar; dog »den at der findes nogen videre Efterretning om, til hvilken Kirke de egentlig have vcrret.
Hr. Pe de r S v e n s e n , Provst i Randers 1425. Hans Navn forekommer i et Diplom af der Aar.
Hr. Pe de r Christensen og
Hr. J e n s Nielsen navngives begge i et Diplom af 1454 at have vcrret
Prcrster i Randers; men til hvilken Kirke, videS ej.
Hr. S o r e n N ie ls e n Prcest og Provst i Randers 146s og 147s. Det
forste Aar var Han allerede Provst. Ester et Skiode af 1468^ lader
det til, som Han haver vceret til Frue Kirke.
Hr. P e r J e n s e n , Provst i Randers og Canik i Aarhuus sad 1481 og
148z. Det forste Aar ncrvnes Han i et Skiode og det sidste i etSogncvidne, fort paa Frue Kirkegaard i Randers.
Hr. J e i p H vi dse n var Prcest og Provst i Randers. Han levede i; o z
og r ; i 2 , da Han begge Visse Aar ncrvnes i gamle Diplomer.
Hr. M a t h i a s Ouson, Provst i Randers, sad 155z og 15z?. Det
forste Aar navngives Han i en gammel Efterrelning om Ebbetoft
Kiobstrd-Jndvaanrres Fastrlavn, og'det sidste i en Dom, som Kong
Christian I I I . haver affagt tik Skanderborg, mellem Randers Kiobsted-Beboere og Mvriager Klostere.
A f disse have de, der blot ncrvnes som Provster, formodentlig resideret i den
gamle Provstegaard, hvor Hospitalet nu er.
P
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De Prcrster, som have vcrret til S t . Mortenö Kirke og Menighed siden
Reformationen, haver Hr. Galten udi sin Beskrivelse opregnet, hvorfor
der vilde blive ufornedent her iaien at anfore disse Navne; men i detö Sted
tilfejeö allene: at Prcrsterne i Rändere ikke have ftie Gaarde eller saa kaldte
Residentser, og ej Heller oppebcrre de Korntiende af Byene Markjorder. T il
Vederlag derfor betalee dem aarlig visse Pcnge, hvilke i forrige Tider efter
Kong Christian V. Reffript af 22 August 1685 f«) til Magistraten i Rän
dere, ifolge crldre Foreening af 1607 belob sig til 64 Slettedaler til hver af
de to Byenö da vcrrendeSogneprcrster; siden sikede der atter en nye Akkord,
udi Aaret 1715, hvorefter Jndvaanerne udlovede 18 Slettedaler aarlig til
Huuöleje, hvilket 1656 igien blev foroget til 26 Rdlr. aarlig for hver af
Byene to Sogneprcrster, under Bencrvnelse af Huuölejepenge
og iHenhold til disse Forretninger findee denne Afgivt, saavel for Tienden, som
Huueleje og Fastelavns-Offer, ved en Landötingedom af26de Maj 1697 at
vcrre bestemt til 103 Slettedaler for hver af de to Sogneprcrster, der samlet
for dem begge udgiorde 137 Rdlr. 2 M k., (e) hvtlket aarlig lignes paa
Byene Jndvaanere, tilligemed 3 Rdlr. 3 M k, som siden er tillagt Prcrsterne for Haugeleje. Heraf faaer Sogneprcesten den halve Deel, og hver
afde residerende Capellaner en qvart Deel eller 3; Rd. 1 Mk. (18)

Reffriptet lyder O rd til ander saaledes:
C h r i s t i a n dend Femre af Gude Naade, Konge til Danmarch
oc Norge, de Vendere oc Gothere, Hertug udi Slesvig, Holsten,
Stormarn oc Dytmerschen, Grefve udi Oldenborg oc Delmenhorst.
Eftersom Hr. Hane Olufson, Sogneprcest til Graabrsdre Kirke udi
vor Kiebsted Rändere, for 06 allerunderdanigst hafver ladet andrage,
at endog for rum Tid siden, imellem da Darrende Borgemestere oc Raad
samt Meenigheden oc Sogneprcrsterne der sammesteds skat vcrre accor-

deret, at naar hver Pr«st sich aarlig TredsindStiuge oc fiire Sletteda«
ler, M lle de ingen Tiende af Byen hafve. S a a M l dog af bemalte
H r. Hans Olufsens afgangne Faders og egne Bsger bevises, at samme
accorderede Penge ej alkid stia fnldkommen er bleven betalt, som Me
burde, men cn stör Deel deraf varet til rest, der Hans Fader dode,
foruden at hanncm stelf paa det tredie Aar til Michaelis forstkommendis ofver J t Huudrede Slettedaler M l restere, da er efter Allerunderdanigste Ansogning og Begiering, voris Allernaadigste Villie oc Befaling, At saa fremt forbemelte Foreening, saaledes som for er rort befindes at vare oprettet, hafver I den Anordning atgisre, at bemelte
Praster icke allene der efter strax betales, saa viit dennem af bemelte
accorderede Penge med Rette resterer, mens end oc her efter paa s«dvanlige Tider aarligen rigtig gifves. Oc saa fremt forMefne Praster
ej aarlig inden hver PaaM fnldkommen betales, M l de hermed tilladt
v«re, saa vel for nervarende Aars RestantS, som fremdeelis Tiende
efter Loven ubehindrel at niude oc tage. Dermed Mer vor Villie.
Befalcndis Eder Gud. Skrefver paa vort S lo t Kiobenhafn den 22
August Anno 1685.

Under V oris Kongelige Haand oc Zignet.
C h ri s t ia n .

U d sk r iv t.

Luxdorph.

Borgemestrre oc Raad udt vor Kiobsied Randers.

D e her ovenbencrvnte Foreeninger, som findes indrykkede udi en
Landskingsvoms-Act, ere af folgende Jndhold:
Extr act .

A f Randers B yes Kirkebog, saavidt Sogneprcesterne til S t . M ör
lens og Graabrodre Kirker vedkommer, og forordnet og begyndt den
«y 2

tredie Dag Januarii Aar 1607 af da Darrende Borgemester ogRaad,
som var Peder Lasse» og Jens Kahre Borgemestere, Povel Nielstn,
Laurs Jacobsen, Ancker Po velfen, Eilert Meier og Laurs Povelsen.
Hvoriblandt andet indMeven, som Kaldenes Jndkomster angaaer,
formeldes dette som folger:

S t. Mortens Kirckes Sogne Prast.
Item havcr Borgemester og Raad og Menigheden efter Prcrsternes
egen Begiering fsr LcriS Umag og Besvcrring, og for de ingen Tiende
M l have eller bekomme af Randers Byee Borgere og Jndvaanere,
saa vidt som kan faaes paa Randers Mark, bcvilget denn« Summa
Penge aarligen til lvende Tider at bekomme, som er PaaM n og hver
Michaelis, som er hver dennem aarlig Pending 64 S ld r., hver Daller til Z2 ß. Lybsik.
Sammelediö af forne Aarsag, og paa det deängen anden genant el
ler Jndkomst M l have af Randers Bye, underlagendis deris stedvanlig Offer, saa er endda bcvilget dennem, en fuldkommen Offerdag at
maa holde og bekomme paa hver Fastelavns Sondag, og ingen vivere
Besvcrring de M l paalagge eller begicere af Borgerne og Jndbyggerne
i nogen Maader.
Anno 161; den 19 Decbr. er Hcrderlige og Hoylarde Mand Mag.
Peder Tygesen bcvilget af Borgemester og Raad, at M l have aarligen
til sin Huuslcye 18 Daler, beregnet til 64 ß. D anM til hver Daler,
og dertil de tree Agere som ligger til Prcrsteriet, fri, og M l samme
Huuöleye, hannem herefter betalis til hver S t . MichelSdag, lige med
Mester Bunde Nielsen, Graabrodre Kirkes Sogneprcrst.
Anno i 6 c ; den 19 Decbr. er Borgemester og Raad eent og forligt,
med Hlrderlig og Hoilarde Mand Mag. Bundi Nielsen, at Han aar
lig M l have alten Slettedaler, og disiigeste de tree Agere som ligger

til Prcestegaarden, og M l Borgemester og Raad efter denne Dag giore
Nanders Br-e Gaarden i sig selv der nyttigst de kan, fornevnte tree
Agere undtagen, hvilke atten Daler M l hannem betalis til hver S t .
Michelsdag herefter.

Contract om Fastelavnsofferetz Afffaffelse og Huuskpepengeneö Forhojelft.
Eftersom voreö kicere Sogneprcrster sig ofte her udi Raadhuset haver
keklaget, at dennem af Meenigheden her ibidem, moxsen lidet, ja af
de fieste icke gives den Offer, som dennem aarlig paa Fastelavns Sondag M lle offreö, hvilken Offer Dag af gammel Trid, enhver Sogneprcrst her af meenrge Jndbyggere bevilget er i Randers, foruden deris
aarlig Lon, Huusleye Penge og ellettz Ordinaire Offer Dcrge, dennem
endogsaa beklaget den Huusleye dennem aarlig giveö, nemlig Atten
Sleuedaler, icke derfor kan bekomme nogen tienlig beqvemmelrge Gaarder, at paaboe, hvorfor vi efterjkrevne nu i Dag haver v«ret her i
Randers RaadhuuS forsamlet, nemlig Madz Povelsen, J e n s B a y ,
Mtchel Tygesen, Mad; Hansen, Riels Mogensen og Peder Jensen
Hatsteen Raadmcend, samt efterskrevne Tolv Borgere, som er, Jens
Nielsen Skriver, Riels Andersen Wintter, Soren Jensen Lang,
MadS Pedersen, Rasmus Hansen, Pvvel Christensen, Groes Madsen, Ancker Pedersen, Jens S p lid , Jens Tierbye, Laurs Mollerup
og Simon Sorensen. D a eftersom erfaris at Meenigheden en Part,
ja de fleste sig til samme Offer, som dog vel burdes godvilligen, ej la
det finde, defligeste her i Byen icke er nogen Residenß som de Dannemcend künde besitze, og for den Aarlrg given Huusleye siunes vel de icke
nogen beqvemme Gaard til Leye kan bekomme, da paa der saadant udi
Venlighed kan forekomme voris kiere Sicelesssrgere til Fornsjetse, ha
ver vi samtlig paa voris egene, og den hele Randers Byes Meenigheds vegneS, giort denne Anordning og Bevilling saaledes, At for
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snmil'.e FastelavnS Offer-Dags Givclse. Saavel de Akten Slcttedalcc
Huusleye, enhver havt haver, derfor in allis M l enhver Sogneprcrst
have, gives oppebarges ud, og af enhver fit Sogn og Meeinghed til
aarlig Huusleye Tiuve og Sex Nigsdaler, og sig saa selv med Huus
forfiune, hvilke fornevnle deris Huusleye denncm og deris Efterkommere herefter aarlig M l oppebarges 0g leveris, lige med deris Prcrstepenge, til hver Paaske og S t . Michelsdag. Belangende bette Aars
forfaldene Hüusleie, saavel tilkommendis Offerdag, M l enhver affin
Mccnighed gives som for er mcrlt, og dermed efter kenne Dag fornevnte
FastelavnS Offerdag ganM vcere afMffet, og Sogneprorsterne ej have
noget at xrsetenäere i nogen Maader. At saaledes uryggeligen her
efter stedse forblive M l, Haver vi samtligen voris egene Hander her
neden underMevet. RanderS Raadhuus den i December An. 1656.
Mad; Povelsen, Jens B a y , Mickel Tygesen, Mad; Hansen,
Niels Mogensen, Peder Jensen Hatsteen, Jens Nielsek, Niels An
dersen Wintter, Soren Lang, Mads Pedersen, Rasmus Hansen,
Povcl Christensen, Groes Madsen, Ancker Pedersen, Jens S p lid ,
Jens Tierbye, Laurs Mollerup og Simon Sorensen.
Den 22 Ju n i 1657 er dette sorMevne last og forkyndt for meenige
BorgerMb paa Raadhuset.

so) Landstings-Dom m en er afsagt den a6de Mas 1697 af
. Peder Lerche til Lerchenfeld, Justitsraad Christopher Bartolin til
K aa s, Justitsraad Hans Benzon til Schiersoe, Assessor i Hoieste
R c t, og Christian Cassius tilTanderup, Cancellieraad. '
Samtlige Landsdommere i Nsrre Jyllcmd.
D v m m e n selv er a f f ol ge nd e J n d h o l d :
D a efter Tiltale, Giensvar og denne S a g s Lestighed, saa og eftersom med Kirckebogen heviises, at Sogneprarsterne i Randers, af gam

i? ;

mel T id , nyder enhver aarlig Hundrede og Tree Slettedaler, istedet
- for Tiende, Fastelavns-Osser og Hunslcie, som dennem afforigeBorgcmester og Raad og Tolv Borgcrc er bleven bcvilget og tillagt al opbcrrgis og leveris til hver Paaffe og S t . Michcrlsdag, hvorefter Han;
MaykS. Allernaadigste Befaling af 22 August 1685 til Borgemcster
og Raad er ankommen, at saa frcmr de fiire og TredsindStiuge Slettedaler, som for Tienden gives, ej aarlig til hver Paaske fuldkommeligen betalis, M l Prcrstcrnc tilladt vcrre Tienden cfter Loven ubehindret
al nyde og tage. Mens som af de 2de Committeredes Forrelning af
27 Novbr. 1696, som PartcrncS Regningcr Mille efkeeset, fornemmis
at samme Prcrstepenge, hvorom Hans MaytS. Brev Melder ere betalte,
saa al Restanßerne paa Huusleyen kan udfaldc, bor den indstcvnte
Byetingsdom ved Magt blive, og Borgcmester og Raad i Randcrs
pligtig strax at betale Sogneprcrsterne hvis dennem af forncvnle
log S ld r, aarlig resterer, indkil Paastke ncestafvigte og fremdcelis herefter at svare dennem rigtigen, og i een samlet Summa til forstkrevne
tvende Terminer til samme foraccorderede Summa, som dcres egen
Gield, hvorimod de betimmeligen kan lade dem af Byen opbcrrge efter
giorte Ligning, og eenhvcrs Vilkaar, som billig og forsvarlig kan vcrre.
Og som Borgemester og Raad, icke efter forige Byetingsdom haver
giort den Anstalt, at Sogneprcrsterne deres Penge i rette Tid haver
bekommet, som ej Heller siden sidste Dom er falben, i Mindelighed ha
ver vcrret at erlange, bor de af egene Midler betale dennem den ved
flig Ophold foraarsagede Protests Bekostning med Tiufve Rixdaler.
In cujus roi testiiuoniuru, siAiUa uostra xrseseutlbuL inlerius iinxressa.
8.)

(I.. 8.)

(L. 8.)

(Q. 8.)

( l) kontoxxiä. ^nnsl. eccl.
r. x. igg, Z40. Oyxrssi Lun. Lxircox. 8Isrv.
x. g2, g4- Läallii Lecuieur. birt. eccl. Lilit. I.iuäeul>r.
Lnul^.

I.ik. iv. ,6ax. 15. p. 79, 80. <5ax. 19. x. 82. I.anZedecIii1 §eliiix>t. 1 . i.
? - 575,425 vorhinvitL^usALi-ü e t x .481 not 17. Snorre SturlesonsKronik.
1 . m . x. 90.9z. Suhms Danmarks Hist. 1 . 111. x. r, 42, 110, 78z. 1 . iv.
x. 56, 202. lo m . v. x. 4z8. Gebhardts og Christianis Danmarks Historie,
lo m . 11. x. 57. Anld Hvitfelbs Dispekrsnnik. x. 99. Qlav. TryggesenS
Saga. lo m . I. x. 69. ^leursii liist. I.idr. III. x. 46.
(2) kontoxxiä. Hnn. ecol. 1 .1 1 x. 109. I.an§ed6cliii 8ckrixt. 1 . vi. x. 40z. 420.
Pontoppidans Danffe Akt. I0 m .1v. x. 571. Z75. Danffe Magaz. lo m . vi.
x. 141 L 276.
(5) D anffe M agazin, l o m . v i. x. 276. Hoffmans Fundatser. l o m . 11. x. z 6 z.
Oonker. lo m . X I . x. 586. M en hvor der dog istedet for Aaret 1 7 6 9 , da
Bortsoelgelsen angives at vcere ffeet, med rette ber staae 1 7 7 1 , som kan seer
af en i NanderS Archiv forvaret AuctionS-Protocol.

(4) D m af H r. Galten i Hans Nanders Deffrivelse p. 156 benoevnte Laurilz N iel
sen, var ikke Prcrst til kenne, men til Helligaands K irke, og Han var tillige
P r io r der i Klosteret.
( 5 ) Danffe Magazin, lo m . 11. x. 1Z4 L 5. Pontoppidans Danffe Atlas, lo m .
rv. x. Z78- Hoffmands Säm ling af Fundatser. lo m . 11. x. 546. A r. Hvitfelds Hist. lo m . 11. x. 1591.
(6) Udentvivl haver H r. Galten udi sin Randers Deffrivelse fulgtHvidtfelds urigtige
Tidsregning af Aaret 15Z9 da M a d s, eller som andre Skribentere og kalbe
Ham, M athias Lang, ffulle v«re ordineret til Diffop over?tarhnus S t if t .
NicolauS Krag i sin Historie angiver bestemt I V von28 8 extem kri 8 ^.nno
15Z7. Daron Holborg og Pontoppidam.eoe^egge eenige om Aarstallct, men
ikke om Dagen. D m fsrsie angiver dm LSAugnst som ej kan blive rigtigt, og
den sidste den 2dm Septbr., som. er dem D a g , Kirke-Ordinantsen er udgiven,
og hvor Magister Lang dog haver underffrevet som Proest i Nanders.
(7) Danffe Magazin, lo m . vi. x. 52.
Iilst. dliilst. 111. 925. 169 et aä^
äitam. 9. 88- Holbergs Danmarks Hist. lo m . 11. 9. Z48 L 9. konwxxiäavs ^im al. eccles. lo m . 111. 9. 165. H vitfelds Dispekrsnike.- 9. ro^(6 )

Degge diffe Jnffrip tio n er som vare malede i K ö ret, og'den aldste af dem paa
Hvcrlvingen, ere siden ved Kirkens indvendige Overkalkning ganffe udsiettede.
(9) Pontoppidan in ^larm ora v a n ie a anfsrer denne samme Z n ffrip tio n , dog med
den Fo randring, at det som her er indsinglet angaaende Köngens D sd S a a r,

staacr hos denne.Forst.rter, men er ndcladt af'Nsseni'Uv, hvjlken i^det Sted, til
Slutningcn allene har sat Aarstalket 15 2 2 , som hiin Lgien ej har aymcrrket,
der og krmde E e .lig e g y ld ig t, da det for saavidt ikke hsrer til Znffripdippen
selv, men allene giver tilkirnde, hvad Aar den er sat, hvoraf det.meste, dcels
ved 8Elde og. deels ved Kalkning i ovrigt nu er blevet ganskr ulaseligt.
(10) Pontoppidans Dansse A tlas. I'o in . iv . xag. 579. z S o L
L jn s ä . ^ n n a l.
eccü. I'o tn . n . x. 708. I^jusä. I^ a rrn o rL D a v ie a . l Ä m .
x: 120 L 21.
Danffe Magazin^ l^orn. tr. x. 159.
^.tl. ^ lL L u t c r .

(11) Saaledes som her er anfort, loefes det i Jnssriptionen, men dir'mangler
vist et O rd ; formodetttlig flulle der have staäet J n d e lu k k e t s e , som er
udeladt.
r
( i s ) Pontoppidan i hyns ^ a rm o ra v a n ic a udledep af bisse Aerö Aarstallet 1444,
hvorved Han da reent.bortkaster Order liuator, söm Han anfeer at^vcrre indflikket ved Ässsriverens Ukyndighed, .ssiont NesenLus dog anforer det, og naar
man vil give A gt paa den oste besynderlige og heel forkeerte Skrivemaade,
som Munkene scedvanlig brugte i de catholsse T ib e r, ffat Ordet ynatsr eller
, firegange,ssom da er sat med sin rette Betydning, allene henfores tilX T a lle t,
thi. n aär.4 (^Zgnge 10 laggestitl^., hvilketsidste, i Bcgyndilsen vid et Adfttllelseö-Tegn/' maa' vcere sat ud frä X', og derimod et A a r, ifokge Versets
Zndhold, drages fra.Femtallet, saa udkommer rigtig nok Aaret 14^94.
( i z ) Saaledes staaer anfort i Resenius haandffrevne Atlas , som efter Leansionen
i et xentLinetro maa blive rigtigere end
hos Pontoppidan.
(14) Den sihAe Sta.velses i^Ofdet xrsecextore, som efter de pposodisse Pegler er
kort- kan aldeles ikke passe paa bette S te d , i et laexameiro; formodentlig Hä
ver der bag ved dette Ord staaet et foran m andante, saaledesr
snd xrasce^tore et mamlante lolianne xrioie
^
Hvorved scLnsionen til en rxonäeum btiver rigtig. Order et kan siden af en
ukpndtg Afffriver eller Maler voere blevet udeladt.
(15) En Extract cif. bette Testamente findes anfort udi den folgende 20 § , ved Legatet No. 9.
^
(16) Madame Stadiales Legat til den latinsse Skole sindes anfort i Kirkevcergens
Negnffab, blant andre rentebirrende Capitaler; men da. det udi efterfolgende

'

Z
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i8 §, Litr.
under No. i6 er beregnet Skolen tikJndtagt, saa.erdetaf
den Aarsag ved Calculationen her udeladt.
(17) Kirkens Jndtoegter have udl de sidste Aar fra isteMaj 1770 eil Aarsdagen
iZ o o , det ene Aar imod den andet beregnet, belobet stg til 4Z1 Ndlr. 2 Mk.

ß. aarlig, foruden ReMerne af de udsatte Capitaler. Af Jndtagten er
derimöd «artig bestridet - som m siaaende Ndgivt
202 R^lr.
>> Dog nudevtideN .mere. og undevdiddN Mindere, eftersom Priserne og
Qvantitvten af Voplys og det til Eommunionen levexede Drod og
. Viin haver .varct; men i de seenere Tiber ere de aarlige Udgivter
forogede ved folgende Udtcelninger:
^
1) T il Stistsrevisor
6Rdlr.
2) Kirkens Mde.rdegn
z ) Den latinffe S 7ol!», til Vederlag for Le Jndsanrlinger, som den

24Z^dlr.

iblandt Äisciplerne, der stod for Kirkesangen, forhen hgvde til
Hojtider 7)os Byens Zndvaanere ' Äo Rdlr.
4) For Taarn-Uhrets Oppasning.
- 2oRdlr.
Titsammen staaende Udgift 2^ONdlr.
Nagtet at bisse aarlige Afgivter have medtaget en betydeLLg Deel af ^Ndtagten,
saa er Kirkeu dog, stden i Aaret 1772 L adffillige Dele bleven forffionnet,
saasom:
,
a) Med nye Skristestole og med anständig Plads for den latinffe Skol-S
Disciple.

d) Lt nyt Pulpitur er opfort til Garnisonen.
e) Alle Kirkens Tage ere af nye omlagte med Btye, og satte i beste Stand,
uden ällene -paa Len nordre Side af Köret, som endnu mangler, men snart
kan ventes at blive istandsat.
ä) Kirken er udvendig afpusset, og
e) Ved den nordre Side af Köret er et grundmuret Matenalhuus opfort.
(18) Pontoppidans Danffe Atlas. I'. iv. x. 380- Z81 Hoffmands Samlinger af
Fundatser. I'oio. 11. x. Z45. 566. I^aoßekeckil Lerixl. meä. sevi.
vi.
x. Z97. 414. Danffe Magazin, lo m . iv. x. 141. 142. Nye Danffe Ma
gazin. lo n i. 1. x: SZ. Pontoppidans
vanica. I'. n . x- 120. 121.
Danff Adels Lexicon. 2 B . 2 Hafte. Thestrups Relation om Tingene. x- 57»
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Det Scheelske Begrapelses Kapef. ;
^)Aed den sondre Side af Köret, haver den grirvelige Scheelffe Familie!
havt et Begravelses-Kapel. Byggepladset dertil blev ved Magistraten«
Skiode af i4de Febr. 161; overdraget til Lehnsmand Efke Brock med den
Rettighed, at Han og Arvinger maatte lade giore en stör D e r ekler Jndgang
giennem Muren fra Köret og indtil det Kapel, Han derved agtede at lade
bygge, hvilket og ved det« Opforelse blev ivcerksat. Kiobesummen NcevneS
ikke i Skiodet, men efter en fra Raadstuen udgiven Qvittering af 2 April
1627, som er underskreven af Magistraten og endeel Borgere, haver J o r 
gen Scheel til Svvstrup, Ridder og Befalingsmand paa Caloe, dev havdel
Jytte, Ej?e Brocks Datter, til M gte, paa egne og ovrige MedarviNgers
Vegne betalt zoo Slettedaler for en Byggeplad«, af 12 Alenö Langde og-'
12 Alens Brede.
'
Ved en Contract af n Aug. 1626 haver en Henrich Henrichsen B o r
ger og Billedhügger i Ränder« paataget stg at opbygge Begravelses-Kapellet, hvortil Arvingerne selv skulle anstkaffe og besorge leveret alle dertilchehsvende Materialier afGullandssteen, Jcrn , Kalk, Blye og Muursteen,
og for delte Arbeide haver Han modtaget til Betaling 500 Slettedaler, samt
end videre 60 Rdlr. i Courant for Hvcrlvingen over Begravelset, og derfok
uden 2 Tender Rüg og en Fierding Sm or, for hvilket altsammen Bygmesteren haver meddeelt Q.vittering paa bemcrldte Contract, dog ridenal Ausetsel cnten af Aar ellerDag.
.
'>
. >
Siden efter have Thyge Brahe til Haastrup, Befalingsmand paa
Thryggcveld, Frandh Lycke til Overgaard, som begge havde Doktre af Eske
Brock, og Jorgen Scheel« Enke Jytte Brock atter indgaaet en Eontract af
3 -

2den Decbr. 16)9 med Bygmester Jorgen Schöffel i Kiobenhavn, om at
Han skulle nedtage det forrige Kapel, og i Vers Stcd til naste Foraar 1640
igien opfore et nyt. For alt dcrved forefaldende Munrmestcrarbcide med
2 Hvelvinger- eA^GevÄstr»/ dkn-ene stedeN nnder hdsr Ligene siden stode,
og den anden oven over, betingede Han sig ;oo Rdlr. in sxecie. Men alle
de til Arbetdet Wfordrende .'Materialien skulle Lsrvingerne selv. levere, som
seeö af deres herom udgivet B eviis af ;te M artii 1640 til Bygmestercn.
: : Formasdte Arvinger have endvidert den 1; Mas 1699 fluttec FsresninA
y»ed Dester G W iB gÄ M M d og:Hening Salling.,/,Jndvaaner.e s Khh»;n,,
hvvWste«.-KMdg»k,M Mffqffe Gullgv^ss: Gseen,, og -dergf paa. «gen Befftst-ning Nled'Steenhriggerie, Bilder og Transport atopfsre.Kqpellet^^moP.at
dem derfvr blev tilsagt i Bekaling 2500 Rdlr. In sxecie. ha) I Ilnkedning
af Lette nye KapelS Opbyggelse, have Arvingerne alter handlet med Magi
strate», .som diffee-ttdgivet B re v , daterek Randers Raqdstue dezi 16 Marti
»640 endvidere.udviser, thi dercfter er 14 AlcnsGrundbleven udlagt i ljge
Linie, sra Muren, i sonder, og fra den öfterste Ende igien i z Alen i vester,
hen til Hovedkirkcns Udbygning. For denne Plads findes. i alt nt p«re belaldgoo R d lr. ?Qvitteringen af 1627 ncrvner alscn.e AQO .SHttpdaler, men
K iq kG u M M er siden foroget ved det Jordsmon , som efter bette stdste Brev
blevi solgk pg -ridlagt til KaprlletS B ygn in g, mere cnd efter det forste. Hvah.
de ovrige Material icr, samt Kuppel og BliWakke have kostet, derom stndes
rügen Efterretning, da Arvingerne selv have anskaffet og bekostet alt bette
«den fox de oven paaheraabte Bygniiigs-Accorter,
.
.
.
Eü Syu.sforretnÄig af 140« Febp. i66 g viser, at der ben Tid allexede
vap begyydt /rigaa« Fald xaa Blytakket, og ifolge et senere Overstag og.Aecord af z Ju n i 168; af, og med Blytakker Peder Jorgensen af -Alst B ye ,
er det manglende til Taget, forudcn det gamle B ly e , sein da laae derpaa,
anstaget tsl z Skpd./ ; Tylter gyde Boeder, 6oo Lagt- og 100 B lyc-Som .
Eflpr gt:-Hapelset Heb pW,Aid. Hazde faget en 'Hypod - Meparation, stod det

saaledeS indtil hsnimöd Midten äf det igde Seculo. D a det atter begyndte
at forfalde,.«fter den T id , fikeede der af og til smaa Forbedringer derved,
men som i det vcrsenklige ej künde ß>rtiene andet Navn end blot Flikkerie, og
derover tiltog Brystfcrldigheden alt mere eg merc, indtil.hele Bygningen
var ncrsten saldefardig, hvilket endelig bevcrgede nu vcrrende Lehnögrecve Hr.
Kammerhrrre Jorgen Grave af S6)eel, der i lige Lin'ie nedstammer fra Jo r
gen .Scheel, hvilken var den forste af den Slammeder ejede Estr«p, som
Han stk med sin Frue Jytte Brock, til ganske at overlade Kapellet til Nedbrydelse til S t . Mortens Kirke/-dog under den Betingelse, at Magistraten
sikulle besorge de Liigaf Familien, som stode i Kapelbegravelset nedstrtte der
ved. med en passende Jnssrjptipn. Kapellet blev derpaa ved offentlig Auction.den 26 August 1801 boktsolgt til Redbrydelsc, og af de derudi-staaende
Ligkister bleve de otte Stykker, som man fand at henhore til Familen, nedgravne i selve Kapellet.. Alle disse Ligkister vare overtrukne med Ryölceder
og havde temmelig tykke og störe Jern-Haandfange, tvtil hver Sitze, og et
til hqer Ende. Derudi ziemmes:
'
1) E^e Brock, Danmarkes Riges Raatz, Lehnsmand paa Dronninborg,
tzode 162;.
Paa Hans Kiste staaer indbrcrndt i Laberet Bogstaverne L . L .
2) Hans Frue Christense Wiffert, paa hvis Kiste ere indbrcrndte Bogstaverne L. lV.
- z) Nok en Kiste, som er Z Alen og iz Tommer lang. D a den blev
aabnet, var der inden i en Tinkiste, hvori laae en Mandspersons Lig,
som holdt 7 ; Tommer i Lcengden. Paa Laaget ere indbrandke Bogstaverne 1,. L ., hvorved efter al rimelig GiSning maae forstaaes Lauge
Brock, som dode i Paris .1619 i sit Aldcrs 22 Aar. Denne Kiste stod
ellers i Kapellet ved Hopedgiardet af No. 1.
4) Frue Birgitts Brock givt mctz Thyge Brahe til Haastrup. Paa K i
sten er en Kobberplade metz d?nne Inskription: .,
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Her «nder hviler erlig og Welbyrd. nv salig hvS Gvd, Frue B ir 
git« Brock, som var erlig og Welbyrd. nv salig Esche Broch til
Estrup og Frue Christenh Wiffert til Allernp deris Datier, og er
fod paa Dronnmgborg Aar 1601, koM i 2Egte<kab med «rlig og
Welbyrdig Mand Thyge Brahe til Thaastrup ( i) som var «rlig og
Welbyrd. nv salig Axel Brahe til Elved og Frue Kirstine Harden
berg til Mattrup deris S o n , og stod deris Bryllups Hoithid i W iborg Aar 1618 den 6 Septbr. Hvilken deris Wgtefkab de haver
megit ki«rligen og venligen paa 21 Aars Tid fremdraagen og hafver
Gvd dennem dis medler velsignet med 6 B o rn , nemlig r Senner
og 4 Dottre, af hvilke de 2 Dsttre allerede ere hensovede, men de
andre en nv lefve. Anno 1659 den 4 Augusti hafver Gvd ester sin
behaageligeWillie hende ved den timmelig Dod her fra kaldekaf sin
Barselseng, efter det 6te B a rn , som er en S o n , og blev kaldet
Esche Broch.
Ottende Dagen efter at Gvd Hender en gladelig ForlsSning af
Baarne Fodsel gifvet hafde, vdi hindes MderS Z8 Aar. Den allcrmegtigste Gvd opvecke hender paa den yderste D ag med alleGvdS
vdvalde til det «vige Lifs Gl«de og Saalighcd Amen.
.
5) Thyge Brahe til Haastrnp. Paa Hans Kiste er en Kobberplade med
Inskription:
Her under hviler erlig og Welbyrdig Mand, nv saligh hos Gvd
Thyge Brahe til Hostrup, Kongl. MaytS. Befalingemand paa
Thrygeveld, som var erlig og Welbyrdig Mand, salig Axel Brahe
til Elved, og erlig og Welbyrdig Fru,'salig Kirrsten Hardenberg
til Mathrup deris Son. Waar Hand fod paa S t . Hans Closter i
Odense, som Hans salig Fader paa di Thider vaar med forlenet
Anno 159z den iste Januarii, dode paa Hans Gard Wedthofte
Anno 1640 den 23 Avgvsti. Gvd gifve hannem med alle Gvds

vdvalde en gledelig og «refuld Opstandelse paa Dommens D az.
Ammen.
6) I Venne Kiste giemmeS Levningerne af Jorgen Scheels Frve Jytte
Brock; thi paa Laaget af Kisten er hcrflet er dobbelt Vaaben, hvoraf
der forreste, efter Aftrykkene af de Danstke Adels Vaabener'ojensynlig
lilhorer de Scheeler^ og der ander er Eske Brockeö. Men dennes afdsde Soster Elisabeth Brock, givt med Frands Lycke til Overgaard.
Hendes Kiste fandtes ikke i Kapellet; altsaa maae den af en Feilta
gelse v«re styltet derfra istedet for Jytte Brockes, til det Scheel>Ve Familebegravelse i Auning Kirke.
7) En dito Kiste, hvorudi ligger en MandSperson, som er Rigsraad
Frands Lycke til Overgaard.
8) 2 denne Kiste ligger en MandSperson, som «den Tvivl maae v«re
Oberst Frands Brochenhnus, der dsde i66o i sin Alders Z7 Aar.
Andre eller stere Ligkistec som Horde til diffe Familev fandtes ikke i Kapeller.
Nkvgle andre-Kister som stode der , efter de Scheelstke Lehnsherrers Tilladelse, bleve ved KapelletS Nedbrydelse bvrttagne og begravne paa Kirke
gaarden. (2).
< i) Skal v«re Haastrup.

-

(2) Hoffmands Sämling af Funbatser. lom . 11. x.
Danff Adels Lexicon.
2 Binds z Hafte. Tab. xxiv. No. Z7 og 1 H. Tab. x ii. No. 509.
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De gamle Klostere i,Randers.
^ Randers have i fordum Tid v«ret tre Klostere:
Vor Frue Kloster.
L ) Grrabrodre Kloster, og
<^) Sortebrodre Kloster, hvilket sidste siden haver havt Navn af Helligaandö Huuö cller Kloster.

Frue Nonnekloster.
Det var af Benediktiner - Ordenen og er upaatvivlelig det forste og «lö
ste Kloster i Randers, men naar det er bygget, det er ligesom saa meget an«
det af Oldtidens Bedrifter, formedelst mangkende.Efterretninger, ganske
indhyllet udi et uigiennemtrangeligt Merke; rimelig ev bette. Kloster nok
kygget enten sildig i bet u te eller tidlig i det läteSeculo^ thi baade inUs^
crolvZio og in lidro ästivo lunäensi navngiveS TrugundiS, ,en Nonne, af
S t . Mari« Kloster i Randers, som er dod den 2oSeptbr., omtrent ved
det Aar 1170, hvilket altsaa vidner om KlosteretS ALlde. I Testamentes af
1268 navnes bette Kloster; et Diplom äf izo g uavngiver og en Sester,
som da Häver v«rct der. ' I et TingSvidne af i424Mandagen n«st efter S t .
Dororhe« Dag (som indfalder den 6te Febr.) fra Randers Byeting, haudles om, at Köngen var Forsvar for Klostcret og at det altsaa tilkom Ham at
f«tlc Prior; bette er ellcrS det sidste Aar, hvor man i gamle Optegnelser
sinder Klosteret n«vnet. Men den Tauöhed kan dog aldeles ikke blive no
gen Grund til at troe, at det derfor er blevet ophcevet. Alle Omstandigheder syncs snarere at tilkendegive, at det kort efter fr blevet forsiyttet til
Mariager, hvor der formedelst Egnens smukke Beliggenhed, i det Aare«
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maal fra 1400 til 142a blev anlagt et nyt Kloster af Sancti Salvatoris Or
den , indviet Jomfrue Mari« og S t . Birgitt« Vidu« til 2Cre. Denne
sidste var en svensk Helgen af ffotstß Herkomst. Dette nye Kloster var stiftet
baade for Nonncr og Munke. Glenstrup eller Norre Klosters Gods blev
hcnlagt dertil. Mnnkene i Glenstrup vare af S t . Benedicli Orden, og i
hvorvel de noget efter, at Mariager Kloster var indrettet, findes at have v«ret paa dct gamle Sted, saa ere de dog siden efter komne til Mariager,
og hint Kloster er ganske blevet ode. At dette ej er blot en Gisning, men at
Tingen saaledes haver forholdet sig, fees blank andet deraf, at de samme K ic
ker og Gods, som forhen havde tilhort Norre Kloster, siden have ligget til
Mariager Kloster. I en gammeliFortegnelse paa de Breve, <Lm forhen
have v«ret ved Mariager Kloster, sindes, at Norre Klosters Brevstkaber
ogsaa ere komne derhen.
.
Ligesaa vist som det nu er, at Munkene af Norre Kloster have flyttet
til Mariager, ligesaa sandfynligt bliver det og, at Nonnerne af S t . Mari«
Kloster i Nanders maae v«re flyttede derhen. Aar 1515 sik Abedise, S s stre, Brodre, og menige Convent i Mariager Kloster, Kong Christian II .
Stadfcrstelses - Brev, paa et Kong Christian I. B re v, lydende: " A t
"Han havde taget og annammet i Kongelig V«rn og Bestkiarmelse, alt det
"Gods, som i 40 Aar ligget haver til vor Frue Kloster i Randers og Norre
"Kloster, og nu ligger til^Mariager, saa at ingen Dele rejses eller sorfol"ges stkal, «den for hannem selv og RigetS Raad, og hvor anderledeö fkeer,
" da fkal det v«re dod og magteslos, cum inkikition« Lc." Dette Kongebrev vifer med klare Ord, at det Gods, som forhen havde lagt til Frue Klo
ster i Randers, da laae til Mariager Kloster. Kong Christian I. regierede
fra 1449 til i M«j 1481, og. det paffer kemmelig noje med de Aar, da Frue
Kloster formodes at v«re styltet til Mariager, som paa denne Maade haver
saaet sin Tilvcrxt af Nenner fra Randers, ligesom af Munke fra Glenstrup
eller Norre Kloster.
A a
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Der ere og adst^illrge Optegnelser fi»m vife, at Abedistrne i Mariagrr
af og kil Hove giort Paastand paa Ejendomme af Jorder, Gaarde, Hufe og
Fiskerier i og ved Randers, som rilforn laae til Frne Kloster sammesteds,
hvilket tydelig synes at bevise det sidste Klosters Forflyktelfe drehen. Saaledes haver Abedife Karen Enchsdalter Rosenkrands saggivet Borgemester
og Raad i Randers, deels fordi at de havde afbrudt Frue Kirke og Sksle,
vg deels for nogle Enge, som laae til Prcestebordet og K,rkegaarden, som
Klvsteret havde havt. B e l glk den Dom, som Kvngen faldede i denneSag
udi Aaret I 5 Z 7 , Abcvisen imod; men de Udrrykke i Dvmmen, at Köngen
ville give Mariagek Kloster Vederlag for Kirke og Kirkegaard, vise dog, ar
Klvsteret maa have hüvt nogen Ret til stn Paastand. Men hvorledes
dkf künde have faaet denne mere i Henseende til Frne end S t . Petri og S t .
Laurenlii Kirker, der ligeledes bleve nedbrudte, det er heel ubegribelign
hvis Frue Kloster, som havde adsMige Ejendomme baade i og »ed Randers
vg paa hvis Iordsmon i de seenere Tider fvrmodentlig nogel af Kirkegaar
den er nnlagt, ikkr var bkevet stytret lil Markager.
'
I den Bevilgnmg söm Kong Friderieh I. gav Ranvdrs Jndvaanere udi
Aaret 1529, til at nrdbryde Frue Kirke, heder det, üt de maatte besolde
Kirken med al Lens Rente og Ejendvm , undtaget det Gods, som M ana
ger Kloster havde ddr iinMem. Frue Kloster laae eliers i Narhrden af K ir
ken; den gamle grundNmrede Bygm ng, som udgior enderl »f Huset Ro.
605 paa Tvrvet, haver uden al TvivI vcrret det S te d , Hvor det stod. Klo
sterforstanderen havde Navn af Prior/ men hvilke eller hvor mange Liste
Priorer Have v«rek, er af Mangel paa Csterretninger for det Meeste uöekiendt, uden allene nogle enkeiteMoend, som til forfklellige Tider have havt
dcne Embede, vg Hvis NilpUr, ved en eller anden Lejlighed undertideUkuNdr
forekomme, saafom:

Mathias, var Prior izrz og izgz; Han navugkves i Diplvmer afde
'Aar.
'
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A a g e , scid iZ 4 4 ; nlevnes ligelede« for det Aar i et andet Diplom.
W ille lm u s , sad iZ45. Dette Aar haver Han varet med paa et Mod« t
Hel singborg, som blev holdt af Erkebiffop Peter i Lnnd, og hvor
der bleve udgivne Provmcial-Statuter angaaende Bispcrne og Geistligheden.
M o g e n s N ie ls e n , sad 142z og 1406. Han ncevnes i Diplomer af
disseAar. ( i)

L) Graabr-dre Kloster.
Dette Kloster haver vceret et af de anseelige gamle Kkostere i Norre
Iylland. DetS Munke var Franciffaner, som havde dereü Navn af Francisko Asisio, en Italiener. A f deres Kladedragt kaldces de og Graabrodre.
Minoriter-Munkene, som og kaldte« Barfodder eller Betlemunke, «are og
af den samme Orden. S t . Clar« Nenner stode og under en Regel med
Franciskaner-Munkene.
Esrom og WiSbye Annaler, hvoraf de forste naae til 1)07 og de fidfie, som ere skrevne af en Minoriter-Munk i Wisbye, til 152;, sige, at
Francisikaner-Ordenen begyudte 1200. Gheysmeruü i Han historij^e Compendio, angiver det samme Aar. Petri Olai Kronike anforer 1201; men
Iiistoris äs incliostivris st xroxagation« oräinis krstrum miuortlln irr

vania satter bestemt, at denne Orden ferst er stiftet 1226. Hvilket den
störe Criticus og grundlarde Historiker Kammerherre Suhm haver anseet for
rkgtigt, med den tilfojede Anmnrkning, at Franeisrus forst i Aaret 1202
maa have fattet det Forstet, at stifte denne Orden, der og kan have forledet
de andre til Anforselen.
Diffe Munke komme her ind i Danmark under Kong Waldemar H .
Regiering 12)2, og satte sig forst ned i Ribe. Derefler udbrededs de fiz
videre omkring i Landet «g byggede Klostere, nemlig I2Z4 et i Slesvig;
i2 z ; et i Viborg; i2Z6 et i Svendborg i Fyen og et i Ränder«. Det er
Aa 2
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altsaa Fcil, riaar Pontoppidan i sine Kirkeannaler henforer Klosterbygningen paa det sidste Sted til Aar 12 z8. Klosterer afbroindte kort efter ar der
var opfert udi Aaret 1244 tilligemed 2 Kirker og den beste Deel afByen,
men det blev snart igien opbygt.
Francistkaner-Ordenen blev ved dens Provinsialmoder, som kaldtesCapitula og stk Navn asStederne hvor de holdes, hrjtldeligholdt paa adfflllige Steder i Riget, hvor der vare deflige Klostere. Cn afOrdeneuS forste
Samlinger fkeede i Randers 1264 og siden 1286, 1412 og 149z. I Aa
ret 150z, da Andreas Glob fierde Gang var Provinsial-Vicarius, blev
Ordenens Regler for Munkene i Randers forbedrede (2) og ligeledes paa et
Provinsialmode, som blev holdt i bemcrldte Randers udi Aaret 1514, da
Jesper Hansen anden Gang var Vicarius.
Ridder Otthe Rosenkrands og Frue Elisa stiftede Aar 1472 et Kapel
»g Alter i dette Kloster, hvor de og bleve begravne; men efrer Reformatio
nen bleve deres Been flyttede til Familiens Begravelse i Hornflet Kirke ved
Rosenholm.
Frue Kirstine Erichödatter Rosenkrands, haver udi hendeS Testamente
af 1509 givet 2 Pund Korn (z) til dette Kloster.
Dcnne Orden vedvarede i Randers udi 294 Aar, indtil is z o , da
Kong Friderich I. gav Rigs-Hofmester Mogens Gyoe, som da ejede Clans
holm, Graabrsdre Kloster med alt tilliggende, saasom Kirke og Kirkegaard
m. m. (a) Pontoppidan i sine Annaler siger, at Munkene ere uddrevne^af
Graabrsdre Kloster i Randers, udi Aaret 152 9, men hvori Han dog fejler, da det ferst stkede Aaret efter. Det er ellers artigt at käse, hvad e«
Minoriler-Munk, ved Navn Jacob, som haver stkrevet om GraabrsdreS Fordrivelse, paa sin viis fortaller i den samme Anledning, om dem i Randers,
omtrcrnt med disse Ord:
"Efterat vorc Brodre i Randers mange Anstodüsteene vare sagte i
'Vejen, kom Magnus Gise, Kiatternes Patron og Velgisrer, og selv
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"den storste Kioetter (et ipso Irereticissirnus) med et Brev, som Han havde
"at fremvise fra Kong Friderico, ifolge hviS Jndhold vore Brodre skulle
"indrsmme Ham deres Kloster, som Köngen havde sti-enket Ham for Hans
"troe Tieneste, istedet for det Flenöburgiske, som for var blcvet Ham givet,
"men hvilket Han igien havde afstaaet. Denne sendte da Byefogeden til
"Pater Gardian, Johannes Jodoci, og lod sige Ham, at Han ikke gav
"Ham längere BctcrnkningStid end til ncrste Sondag. Om Sondagen kom
"Han selv igien og blev da indladt af den forrnderste Broder Hennechino,
"hvorved Han blev saa bcstyrkct i Hans videre Paastand, at Han ligefrem
"sagde trl Klosterbredrene, indkil I gaqe dort maa jeg forblive her, ög strtke
"min Pott til Jlden med Eder, og derved beholdt Han Pladsen, og drev de
"andre bort."
Ved KlostcretS Secukarisalion haver Jens Hvas, LandSdommer i
Norre Jylland modtaget 511 Lod l Qvintin S o lv af detle Kloster, hvorfor
Han stk Kong Friderich l. Qvittering, datcret Gottorp 1530.
Klosteret med dertil hörende Kirke, Kirkegaaard og ovrige tilliggende
Pladser, haver lagt samtlig paa den ostre Side ved Brodregade, inden for
Byens gamle Graver eller Volde, og dekte haver indtaget den Strcrkning,
som nu er inden for Brandmuren noget oven, eller norden, for Hnset No.
189 og videre derfra til Hiornet af Brodre- og SlotSgaden.
Klosteret haver havt stn egen Kirke, der efter Reformationen ferst er
bleven indrettet til Sognekirke. Dette Sogn indbefattede al den Deel af
B ye n , st>m laae paa den nordre og ostre Side af Sonder- Store- Middelvg Torve-Gaden, samt Torvet, Norre- og Adelgade, hvilket alt eudnu haver
Navn afSlots Sogn. Den ovrige vestre og sondreDeel haver derimod lagt
til S t . Mortens Sogn.
Forstanderen i Klosteret haver Havt Navn af Gardian. To af disse
have tillige v«ret Ordenens Vicariarier, hvilke ved et almindelig Mode,

som skecde i Rom Aar 1517, side» fik Navn af Ministre. As de forsie blev:
A vo eller O ve Jo h a n s e n , af tyds? adelig Herkomst, valgt paa et CapitelS-Mode, som Ordcnen holdt i RoM de 1468.
Han dode
1477 og blev begraven i Randers.
Jo h a n n e s M a g n u sse n , valgt paa Capitels-Mode i Randers 149;.
Han dode 1515 og blev begraven i Viborg.
A f de ovrige Kloster - Gardianer veed man allene at ncrvne
J e s H e n rich se n , som fad 1486. Han navngives i et af Ham paa KlosteretS Vegne udgivet Skiode paa et Stykke Jord til en Lars
Kleinfmed.
J e n s E sb e rn se n var i Embedet 150z. Hans Navn forekommer det
Aar i et Magesags - Brev mellem Graabrodre- og Helligaands
Klosters.
O lu f B ö r s e n , fad 1516. Dette Aar ncrvnes Han i et Skiode paa en
Smedie, som Frue Kirke og Graabrodre Kloster stkiodede til en N is
Ovesen.
Jo h a n n e s J o d o c i, var den sidste Gardian i ; z o , da Mogenö Gioe fik
Klosteret. (4)

O) Helligaands Huus eller Kloster.
Det tredie Kloster, som Häver varet i Randers, var Helligaands
Huus eller Kloster, eller, som det »g undertiden kaldes, Hospital. Ester
Navnet at domme, künde det fynes, som der havde «erret et Duebrodre Klo
ster, hvis Mnnke kaldtcs kratres 8pir»tus ssncti, og hvilke efter deres Or
dens Regler vare forbundne til at pleje de Faltige og Syge. Men at dette
S la g s Munke i det izde Seculo have havt nvget Kloster, enten her i RanLers eller i Narheden, derom tie alle gamle Efterretninger. Overalt have
der ej varet ret mange Klostere af denne Orden her i Landet. Duebrodre

komme forst her ind i Danmark henved 1259, og altsaa endeel Aar öfter at
Sortebrodre Havdenedfät sig baade her i Ränder» og andre Sleder.
Der kan neppe blive nvget Tvivl om, at Helligaands Huus i Ränder»
forst maa have virret et sorte eller Prcrdike-Bredre Kloster, og at der i T i
den» Lcrngde kan Have forandret sine Ordens-Regler, til d«t hvad de siden
bleve, thi dette haver og vcrret Tilfalde med flere Klostere i Danmark. Do
minicaner- eller Sortebrodre Klostere, vare ikkun for Munke, men Helligaand» Huus saavel for Nonner som Munke. D el er derfor troeligt, at
hvorvel der have vceret Prcedikebrodre i Klosteret, have de tillige staaet under en Regel med de Duebrodre og Sostre, som vare der. Del er eller»
mcrrkcligt, at Ponloppidan, hverken i Hans Kirkeannaler eller i Atlas ta
ler om noget Sortebrodre Kloster i Ränder», men Händler allene om Hel
ligaands Huus; dog »den at sige enteu af hvad Orden der var, eller om det
var blot et Hospital, hvilket sidste de overblevne Efterretninger, dog for en
deel modsige. Hvad Navn Klostrret havde, eller til hvem der var indviet,
det gior kun «Let til Sagen; thi det Dominicaner-Kloster, som Benetianeken Nicolaus, efter Pvntani Beretning, kom ril paa Han» Seilad» til Grön
land, som det syncs i det i4de Seculo, var tilligemed Kirken indviet til
S t . Thomam. Efter den Bejkrivelse, som der give» over dette samme Klo
ster, haver det staaet ved Foden af et B ie rg , og paa et S ie d , hvor der vare
kogende Vandkilder, hvilke ikke allene holdt Gründen altid varm, men
gave Munkene den fornodne Varme imod den strange Vinterkulde, og de
brugde Heller ikke nogen anden J ld , til at koge dere» Mad ved, end diffe
Kilder, hvoraf de desuden ledede Vaudet ved Render omkring i Klosteret.
Endskiont endeel af den Fortalning, som Pontoppidan efter bencrvnte N i
kolaus anforer om dette Kloster, er temmcllg forvirret, og paa sineSteder
eudvg urigtigt, saa kan man dog medVished uddrage saa meget deraf, at
der i Grönland, som Forfatteren kalder laiArouelanäis, haver v«ret et
Dominicaner-Kloster, chm haver staaet i Ncerheden af kogende Kilder.
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For nu igien, efter denne körte Afvigelse, at komme til det fertige Emne,
da kan det gotgieres med historistke Bevieligheder, at her have varet Sorte
cller som de og kaldtes, Pradikebrodre af Dominicaner-Ordenen. Hvis
forste Stifter Dominicas Guzman, en Spanier, stiftede den til Tolofa
Aar 1207; siden blev den 1216 confirmeret af Pave Honoris I I I . Anledningen til denne Ordens Jndstiftelse var fornemmeligen den, at Munkene
stkulle prcrdike mod den Waldenstke Lare, som 1170 stk der Navn afPeder
Waldo, cn formuende Borger i Lyon, og dervcd fege at formane og advare
Folk, at tage sig vaere for de, efter deres Meening, urigtige Lare-Satninger, som endog ved ustuderede Mand blandt Valdenserne, den Gang allercde vare forplantede og vidt udbredte. Disse Munkes Klosterlovte var at
de stkulle leve i Kydstkhed, Fattigdom og Lydighed. Deres Ordens - Regler
vare altsaa ikke meget forstkiellige fra de Duebredres.
Ester en kort, men om dette Emne meget nyttig Afhandling om Pr«dike-Munkene, som gaaer fra 1216 til 1246, ere de ferst komne ind i Danmark 1221, hvilket Aar Pontoppidan i Hans Kirkeannaler, der vist nok Hä
ver fulgt bemaldte Afhandlings - Forfatter, ogsaa satter. Siden bleve adskillige Klostere af denne Orden byggede her i Landet, og deriblandt ligeledes et i Randers; men naar de have nedsat sig paa dette Sted, det er indsvobt i et tykt Merke; dog formodes at det er stkeet henved 12Z0 eller kort öf
ter; thi ved et Provinsialmode, som blev holdet i Ribe 1246, bleve endeel
Pradikebrodre udsendte fra Danmark til R iga og Reval i Lifland, for at
omvende de dervarende Hedninger, hvis Landfkab Kong Waldemar I I . ,
kaldct Sejer, havde undertvunget. Blandt disse var en Broder Aaron
fra Randers.
Dette tilkiendegiver, at disse Munke da allerede her maa have havt et
fast Sted, ligrsom i Lund, Rofkilde, Viborg, Aarhuus og Horsens, hvorfra de stimme Gang ligeledes bleve udsendte. I Aaret 1219 vare nogle af
dette S la g s Munke blevnt' sendte i det samme Akrinde til Lifiand, men in

gen af dem var dog fra Danmark, og da Jndbyggerne fordreve dem igien,
saa haver det givet Anledning til den sidste Sendelse.
Resen i sin ffrevne Atlas angiver, at der i gamle Tiber have varet to
Kirker i Randers, somhavde tilhort Pradikebrodrene sammesteds, hvoraf
tydelig kan Mennes, at bisse da maa have havt der et Kloster. Men Forfatterens vildfarende Meening om Kirkernes Fleerhed paa dette Sted, haver
formodentlig indsneget sig, fordi at Han, ligesom saa mange andre ester
Ham, have giort Helligaands Huses Kirke og S t . Mortens Kirke til to forMellige, Mendt det og haver v«ret en og den samme Kirke.
Helligaands Huus eller Kloster finde» omtalt i aVMllige gamle Documenter. Deriblandt er Kong Christian I. Dom, fceldet i Aarhuus Ski«rrorsdag 1459, hvorved Klosteret blev tildemt en Gaard i VesterMu i Gier
lev Herred, fra Olaff Lunge, Ridder.
ErkebiMp Pcder Lycke i Lund,! haver tilligemed Astac, Erkcbisp i Tronhiem og Bisperne Jens i RoMlde, Nafne Krügebuff i Odense, Gert Gyldenstiern i Borglum, Jens eller Johannes i Opsio, Peder i Hammer og
Hermand i Viborg, udgivet et Jndulgenßbrev om 40 Dages Asiad for dem
som gave noget til Helligaands-Huses Bygning.
Dette B re v, hvoraf
blot haves en Afffrivt, er uden Dag og Datum: men saavidt man kan
siulte af Omstcendighederne, og efter de A ar, da bisse Biffopper levede, da er det nok udgivet til Vordingborg Aar 14)4, hvor alle bisse
Bisper vare forsamlede til en Herredag. Den Gang bleve der ligeledes
givne AfladSbreve til S t . Michaelis Kirke i Ribe, til Dalbye og S v a ning Kirker.
Erkebiffop Tue i Lund og Bisperne Jens i RoMlde, Christiern Hen
ning» i Ribe, Olrich eller Uldrich Stygge i Aarhuus, Gerd Gyldenstiern
i Bsrglum , Niels Wulff i Slesvig, Torleff i Viborg og Henniche Ulfeld
i Odense, have ligeledes udgivet et Asiadsbrev (men hvoraf allene Haves et
Stykke uden Datum) for dem som paatage sig at giere Pilegrimsfart til det
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da opbygte HelligaandS Huus, og gavc noget, enten til Bygningen sekv,
ellcr den Messe, som Kisbsvende der havde bekostet. Udenwivl er dette,
tilligemed stere daaneddelte Jndillgentsbreve ndgivet paa en Herredag, som
blev holdt i Kiobenhavn Aar 1 4 4 ;, og hvor de her benwvnre Bissopper alle
vare tilstrde.
Holger Erichsen RöseNkvandS haver ved sit Testamente, dakerer KrogHolm den i4de Oktober 14V Z , giver z Rinske Gylden (5) til Kloster«.
Prcest vg Prior Jens Mathiesen dg Cvnvctnebredre i der HelligaandS
Hmis i Rändere, have ifolge der ved S t . Morrens Kirke forhen paaberaabre Dokument af 14H6, forbundet sig til at hvkde Sielemesse for da v«rende Pr«st i GiMning med flere, for en La^egaärd og kogle JvrdchendomMe, som disse gave tll Klosterct. I det Ngeledes vven oimalte Brev af
1505, meldes endeel om Klosteret og dets Beliggenhed , (b).og derafkan
tydelig Mennes, at det haver indtaget det Plads, hvor den latinM Skole
med nogle i det samme Qvarteer tikgkcrndsende Hufe nu ligge, hvilkrt og
'fnldkommen stemmer med BeMivelsen i Kong Christian I I I . oven paaberaabte Befaling af 1 5 z ;, at Beboerne M lle stytte fra Flindtbberg
ind i B y cn , hvor det i saa Fald Heber: "Tha velle Vii, arr the vore Vor
ig e r, som tilforn bode vden for Byenn, Milte nk indststte, oc Huer aff
"thennem foruisrs ssnn Voning effter Huer sinn Leylighed aff thenn Hclig
" G n d ; Closters Gardt, soM bcuilget er, indtill the Huß staa tuertt offuer
"Gordenn aff vor Fruue Kiercke Gordt oc andre Platße re."
At der altid, indtil henimod Aar is g o maa have vcrret Pr«dikemunke
i dette Kloster, det kan gotgiereö af Kong Friderich I. Brev af det Aar,
som findes anfort i den danM Atlas, og hvor der tales om de der v«rende
Mange Prcrster.
E t Ndtvg afen gammel Anonym dansk Kronike som gaaer ft« 1448 til
1552, siger bkstentt, at Dominicaner Munke ere uddreune af deres Kloster
r Danmark i Aaret r-zz's- «lster at de havde txreet her over Z20 Aar i 18
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Kongers T id , hvilket og stemmer paa 4 Aar n«r, naar man regner haade
Aaret 1221, da de kom, og 1 ; z 6 , da de igien bleve uddrevne. Kongernes
Antal bliver derimod ganstke rigtigt, hvis Kong Christian I I I . rillige t«lles med.
HelligaantzS Kloster eller Huus dlev fsrst seculariseret omtrrent 1552,
og altsaa henved 16 Aar efter Reformationen. DetS Gods blev afKong
Christian I I I . henlagt til Aarhuus Hospital. Men Bygningerne ere komne
i private Ejeres Varge, indtil i Aaret 1780, da Hovedbygningen igien
klev kiobt og indrettet til en latinst Skole.
, Kloster - Forstandere» kaldtes Prior.
A f disse veed man blot at
navngive:
J e n s M a th tese n , v«r der Pr«st og Prior i Aarene 14-4 og i;o o .
Han er den samme, som ncrvnes i Le ved S t . Mortens Kirke anforte
latinske Jnskriptioner.
M a g. L a u rs N ie lse n « Proest og Prior; levede i;o z og rzc?.;. J A a ret 1504 er Han rillige bleven OrdenS-VicarniS«
J e n s N ie ls e n , Prrest og Pripr, sad 1522 og t;Z 2 . Der forste Aar
Häver Han udgivet «n Forpligt om at udlagge en Gade osten for Klosteret : og det fidste Aar haver Han faaet Kong Frrderich I. Bevilgnings-Brev paa, at v«xe Forstander paa Livsrid »di Helligaands
.
Huus. (6)
(a )

As Gavebrever forvares en Afffrivt i Geheime»Archiv«! af saadant Jndhold:
V ii Frederiich mett Gudtz Naade, Nannemarks, Bendis och Göt
tis Könning., vdualdt Konuingh rill Norge, Hertug vdi Slesuig,
Holsteen, Stormarenn oc Ditmarfchen, Greffue vdi Oldenborigh oc
Delmenhorst. Gior all« vitterligt, at V ii aff vor sondherlige Gunst
Bb 2

oc Naade, saa och for Troffab och vikig Tieneste som oß Elffel. Her
Mogens Goye, Ritther, vor Mand ochRaad, och Danmarchö R iigisHoffmester oß och vort Riige Dannemark her till giordtt och beuisth
haffuer, och her effther trogeligenn giere beuiße maa oc ffall, Haffue
V ii vndt och giffuett, oc nu mett thette vortt opnnc Breff, vndc och
giffue forne Her Mogens Goye och Hans Arffuinge till enigh Tidt thet
vortt och Kronens Kloster, som kalles'GraabrSdre Kloster vdi vor
Kiobstadh Randers beliggcndis, mett alle forne Klosthers Tilbehoringe och Rettighett, som er Kiircke, Kiirckegaardt, Huß, Jordt,
Bygningh, Gaardzrum och Hauerum , som thett nn bsgreffuither indthett vndherthagett i noger Maadhe, huilkett forne Klosther mett alle
forne Tikiggelse forne Her MögennS Goye och Hans Arffuinge mve och
ffulle haffue nyde brugc och beholle till Euigh Tiidt for euig Eygcndom, och Kiendes oß vore Arffuinge ellcr Efftherkommere Konningher
i Dannemark, inghen Rett eller Rettighett att haffue till forne Klo
ster, Medhenn ffall bliffue hooß forschriffne Her MogennS Goye och
Hans Arffuinge som forschriffuit staar. Th i forbiude V ii alle Ehvo> the
helst ere eller vere kundhe, scrdelis vore Fogether, Embeßmendh, och
alle andre forne Her Mogens Goye eller Hans Arffuinge her emodh
paa forne Kloster eller sine Tilbehoringe hindhre eller Forfang at giore,
eller vdi noger Maade at vforrette vndher vort Hyllest och Naade.
Giffuet paa vortt Slott Gottorp, Torsgaghenn nest effther Sancti
Valentini Martyris Dagh (7) Aar D4DXXX.
Vnder vort Indßegell.
inamlLtum Oni keZ. xroxrium.

V te n h o fe r/ (8)
Cantzlcr.

(L) Dettr Document, hvsraf r» AUrivk forvnrss i Geheime-ArchiE vet, er af folgende Jndholtz:
'
- '

'

Broder Laureh Nielsson, Prcest, Vicarius offner thcn Helig Anh
Orden i Danmark, oc P rio rs RanderS, mctt alle Conuenß Brodre
sammesteß, KendiS vii alle, som nv «re oc her effter komindis vorder
i forffreffne Closter, metl thette vort obne Breff, att vii Haffue fangett
affBorgemester, Raad oc Menighelhen i RanderS effter vor K«reste
nadige HerriS Koninge HanSsiS Fuldburd oc Samtycke, en Deel oc
Paru aff theris Byens Vold Graffue oc Plancker till forstkreffne vort
Closters evige Eyendom vppa thenn enn« Sithe vesten nest op till vort
Closters Gard og Grün, som er vti sin lenge paa then stimme Vold fra
then nordeste Sithe, som vor Closters Jord inden for begyndis, oc
svo pnider alt till. Vesterportt indtager. Huilken fyrffreffne Eygindom
vii beplecter oß yc vore Effterkommere Prioren oc Brodre, mett svodane Forstkeding oc Vilkor, som her effler fylger. Mett Bygning oc
Forbeydring her effler ferdige att Holle oc Holle lade. Forst atk thcn
Bygning, som forstkreffne vor Closters Formen oc Brodre her effter
lader bygge paa Kronens oc Byens Vold, som er osten vedh the inderste Byers Graffue, then Bygning stkal v«re begge vegne Side längs
fast oc sterck, oc kher vd offner vekt Sveybog mett frii Gang ind og ud,
til oc fra, Dag oc Natt, til Köningens og Byens Torff paa forstkreffne
Vold, vnder then forstkreffne Sveybog mellem beggi Mure, vel Hollen
mett Gade oc Grvn, oc vformentt i alle Made, mett alle sine Tilbehorelse. Skall vit oc vore Effterkommere till evig Tiid Holle oc Holle
lade Bysens Plancker ferdige oc stercke mett Ringmure oc Bygning in?
den oc vthen fra then ndrdeste Sithe, som Closters Jord begynnes o«
svo til Vesterportt. Oc ffal vii oc vore Efterkommere Holle Broen
mett alle sine Belcyligher ferdig oc Graffuene fra forstkreffne Bro oc sva
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nor üt op igc» stwlIa»At fomElosters Zord forsylger oc strecker ftg inde»
for Planckerne, Byen vthen «sie Tynzel, Kost oc Skae. Item maa
oc skulle vii oc vore Effterkommere bygge vore Privcther til Brodre,
sivgeFolck, oc hueS Behvff goriö, vdoffuer forsikreffne Bysenö Plan
ie r aff vore Mvre oc Huste, huor som nschelteter, vlhermereMlle vii
oc möge kstomme Bailtnrt igrn v«d Broen ioc mdholle chkrk mett Styg. tord oc ännek, huor vii kvnne, paa thst Graffuen paa rhen s-nber S i the ffall icke fvrfylles euthen aff Privekhernc Mer aff annen Thing ther
fra kommendis, som her effter kan vcrre nogcn Koninglige eller Byens
Tyttge, framdettis skall vii oc vdlcgge then Rennesieu rill Graffuen,
som leker aff Port Stegers, forffrcffne Bold vten Skae, oc eysikall
forsikreffne Rennesten lobe giemiem Byen, som hvn tilforne giorde.
Th ii hvn vor Borgerne kill Skae, Hinder oc Forfang med sin Beleylighed t alle Madhe. Teste forsikreffne Puncthe Ord Erinde oc Arti
kel sikall vii oc vor Effterkommere som nv «re, oc her effter till evig
T iid kommendis, vbrsdelig Holle huert ved sig, svo framtt vii ville
nyde bruge oc beholle Koninghens oc Byens Eygindom som sorsikreffuet
siaar. T ill Vindisbyrd er mitt JnHegel med forsikreffne Conuentz Jntzcgel heiuztt nethen fore thette Breff. Giffuet i Randers Torsdagen
nefi cffrcr alle Helgene D a g , Aar effter Gmtz Byrd. iVl. O. ^nmro.
(1) Ar. Hvirsekd. lo w . i. 9. 490. SuhnrS Semsinqer. t D . Z H»fte. x. 112
I I5. I^LuzebevliH 8crixt. sw-ck. SV. lo w . m , x. 4 ZS. 552. lo w . VI.
x. 471. 496. Danffe Magazin, lo w . i,. 9. izg. iz6. 159. 141. lo w . vi.
9. 6g et S09. izg. konto^^iä., .g»n. cccl. l o w - n - 9. 496. 646.

(2) Wer Tidsregningcn kan dcnne Andreas ^ßilah yeppe hgv« vrr«r de»t ^stimme
Person» som i ; i 2 blev adlet gf Kkjserey, v g i Aarenci 517,0a i ;r 8 var
Kong Christin» II. Canceller, samt det sidste Aar tillige Pryvst i Hdensc; siden
ester blev Han Kong Friderich I. Rentemester og-Provst i Odense, i hvilket Han
endnn sad 1537. Han var Magister, hvilken Demrvnelse ikke tiltsgges den
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ander,,
Prvvkkcial-'Dicariiisr men derimod ifortalle
ASnalyster
vm Ham, at Haff paq^er Capitelsmsde .i Odense, hol dt I4 S L , klev tHvalgt ril
at reise paa Zraneiskaner-Otdenrns Vegne i Danmark, til en almirivelig Or
denS Sämling, som det Aar skeede i Burgundien, hvor Han og Havor dräget hen.
Dürrster dlev Han paa et Provincialmsde, som holdteS i Nyestod i.Laaland,
Ndvalgr-EDrdenL-Bieariu-MdiAaret 1488, og den TZL havn h^rMmodent.
tzg^j vcrl'rt'meget uttder.be 42 Aar. ^504 er etter-det M e Aarchani ncrvnes,
da Han den Tid atterede 4 Gange havde vcrret Vicarius. Hetaf LundL rkan muelig stutte, at Han kort efter maa vcere dsd; thi j andet Fald vav hay vLft nok
attcr blevrn udvalgt dcrtil, da Ordenen tzierne havde 2 at vcelgtz paa, soy, jki ftedes om hver tredie Aar, og hvoraf den forrige, som ostest igien blev udkaaren i den afgaaendeS S te d ^ A e r have^etters til andre Tiber vcrret flere af det
Navn; saaledes forekommer en Andreas Glob Armiger etter Vcebncr, der er
det samme som en Adelsmand> i et Document af 1592, hvorved Han kiender
sig at vcere ffyldig til Peder )tndersen, kalbet Munk, af Hethegaard, i4Mark
S slv .
(z) Et Pund Korn indeholdr 2 Artunge etter Arte. En Arte bestod af iv Skpr.
Rüg, 12 Sh>r^ H^grcher 22 D>kp^. Havre) LLlgeli^
paa 2 Pund Korn 40
Skpr. Nug, 48 Skpr. Byg og 80 Skpr. Havre, som alt var ansat etter lignet imod Hinanden, til lige Vcerdie. Thestrup i stn Krigsarmatur, synes at
<Mde
Men üch, at Artekorn og Artug i S slv eltcr et Lod, havvr L fvrritze Ddev^veskrt as -ettS-Varhie, hvorestcr bette Legat altsaa ffutte have belSbet sig til 2 Rdltb ^'.THHrrnpS Krigsarmatur. x. 4Z6. Ar. Berntsea i v Botz
p. 48g. 494. I-iMZebspliiL Lcri^t. l?om. vii. x. 560. Lot. 11^
.
<4) A r. Hyttfelbt.
/p. 198 I^anßedecliii Lcrixt. lo m . 1. x. 121. 24z.
^ 58 - 2S7. 1<W . I I .
286. 526. lo w . v. x. 511. 519. 52z. 524. §27.
kontoxxiä.
^ ccl. lo m . 1. x. 506. 517. 656. 70z. lo n r . 11. x. Z27.
Danj? Magazin, ^ o in . i. x. ,8 z .
lo m . 11. x. 69.
lo m . IV. x. 40. 169.
^ o rn . V i/ x . 7 ^ 1Z 4 - ^87- DÜHms Sam linger. 2 B in d s i Hafte. p. 174.
Ejvsd . nye Scmisittger. r B iü d : x. 107. 284. »85 - SSZ. D a n ft Adel- Lexicon.

Dinds 2 Hcefte. x.

^

(5) En Rm ^Äyldin vdgisrde efter vvres nu gietdende Msnt-Deresntng 7 Mk. 8
4-lM g M Ä e E Z G-lden sig til z Rdlr. 4 Mk. 8 ß.

.

l o w . r.'.pSF.-^. Ao-§. Ar'7: 655.- lo w . n. ^.554.
koMAriix6k^0zra^i^vaii^öI)6Sc. x. 755 «5759^ Nevton over Propheterne.
' lo w . irr. 9. 157. Pontoppidans danffe Atlas. Ion», iv. x. 57z. I^anZelo w . 1. x. zsZ. z z z . lo w . v. x>. 500. 501. A r. Hvitfeldt.
lo w .
^97. Su h m s Sam linger. 1 B in d s 2 H«fte. x. 174. Danste
! McHazit,. " lo w . rv. x. sSs^i A r. Derntftns Danmarks frugtbate Herlighed.
^ B o g . pi'A62. k sse n ii
MÄNUL6. Test. Krigsarmatur. x. 449. cro vL.
6r<LK<si>iL OeoretLles. '
.'

(6)
'

(7) Dettne Da!g indfalder den I4de Febr.

'

( 8 ) H an var t'ydsk C antslrr ög sad i det Embede, fom man vetd, 1 5 ) 6 ,

^

v.

...

§ iS .
.

'

Skolevasenet i RanderS.

§ o r Reformationen blev indfort, haver Skolevasenet iDanmark v«ret i heel
maadelig Forfatning. I det izde og l4de Seculo bleve der anlagte Sko.ler, ilke allene ved Domkirkerne, men endog ved adstkilüge Dominicanerklostere, hviS Munke, efter pavclig Privilegiv, vare berettigede til at l«re
Theologie, Philosophie og Sprogcne. V e l ssgdeDen bersmmelige däaske
Konge Erich Mcnved, som dode i Z 19, ak forbeöre Skvlevcrsenet, men det
forblev dog ncrsten i den samme Tilstand, hvori det Dothen hqvde v«ret,indtil
i Äaret 15Z7, da Kong ChristianIII. udgav Kirkc-Ordfnantsen, hvorhed Skolev«senot ch.landt andet ogsaa blev sar paa pn bedre Fod. ^ZRandexs haver
der i de catholffe Tidcr v«ret en Skole ved F y « Kirke, hvilkendog forend
i ; z 7 er bleve» afbrudt, som kan sees af den i Beskrivelsen af Frue Nonne
kloster paaberaabte Dom. M en de» ne Skole haver dog ikke varet i^den blot
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en Lcrse- og i det Holeste tillige Skrtveffole. I forduru Tid haver der ligrledes v«ret en Skole ved Dominicaner- eller Sortebrsdre Kloster j Nanders, thi indtil i Aaret 1782 stod det forrige latinsike Skolehuus paa det
PkadS, som nu udgior det öfterste og norderste Hiorne til Kirkegaarden, og
vendte med Forsiden ud til oster Kirkestrccdet, omtreent lige over for Huset
No. 426. Men da denne Bygning var baade liden, fugtig og ubeqvem,
saa blev den endelig afbrudt og Skolen henstyttek til det Sted, hvor den nu
staacr. Denne gamle Skole, haver «den al Tvivl henhort til Sortebrsdre
Kloster, og efter at dette var blevet oph«vet, er Skolen dvg alligevel
vedbleven.
I Randers ere nu 4 publique Skoler og den ; ved Arbeids-Fabriken.
Den forste af disse er:

Den latinjke Skole.
Hoffman i sine Samlinger af Fundatser yttrer den Mening, at denne
Skole er blevcn oprettet af Kong Christian I I I. for Aaret 1542, da denne
Konge, det samme Aar ved et aaben B rev, daleret Viborg, Loverdagen
efter Pindsedag lagde Kongetiende af Hald og Lern Sogne ril Skole-Lcrrerens Lon. Herudihaver Forfatteren for saavidt Ret, thi denne og andre latinske Skoler i Danmark bleve oprettede ved den for omtalte Kirke-Ordi»
nants, der Med blare Drd anordnede, at der i hver Stad og Kiobsted skulle
v«te en latinsk Skole med tre eller i det mindste med to Lcrrere. Efter at
Dominicaner-Ordenen var afjlkaffet her i Landet, og denS Godser og EjendoMMe deels vare henlagte til ander B ru g , og deels afhcrndede til private
Ejere; saa maatte Regieringen sorge for, at de nye Evangeliske Skole-Lcrrerc bleve lsnnede paa en anden Maade end hine. Men al Skolehuset dvg
haver v«ret det stimme ssr, der kan neppe drages i Tvivl. Videre haver
denne Konge ved Fundars, daleret Dronningborg S lo t af 1552, som lcrses i Hoffmans Samlinger, og hvor'af Pergaments-Originalen endnn forC c
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vareS i Randers Raadhuus-Archiv, tillagt Lcererne Jordffyld af endeel
Gaarde og Grunde i Randers, men hvilken Afgivt, ligesom Jordskylden
til Kirken, for lcenge siden er undergaact, naar allene undtages 7 ß., som
endnu betales aarlig af Huset No. 605, hvor Frue Nonnekloster i gamle
Dage formodes at have staaet. Hoffman fejler altsaa ved ai angive denne
Afgivt til 2 i ß.
Ved er aaben Brev, dateret Schanderborg den 20 Ju li 157z, lagde
Kong Friderich II . endeel af Hem og Gaßum Sogners Kongetiende til Horerne ved Skolen, som da kaldtes Locater, hvilket Navn Underlcrrerne ved
Skolerne i Island og have havt. Resten af disse Sogners Kongetiende var
af Kong Christian I I I . forhen henlagt til Manager Skole; men da denne i
Aaret 17)9 med mange andre latinske Skoler btev nedlagt, saa stk Randers Skole disse Tiender ved Re^ript af 6te Ju n i 1740, saaledes at Rec
tor skulle nyde Kongetienden af Hem, og begge Hsrerne Tienden af Gaßum
til lige Deling. Videre blev Houlberg Sogns Konge Korntiende, som
forhen laae til Hospitals Prcrste-Embedet, ved kongeligt Reskript af 9N 0V.
1792 tillagt Rector og Conrector til deres LsnS Forbedring. Deraf oppebarer den ferste to Trediedele og den sidfie en Trediedeel.
I Aaret 1 7 8 V , ved den Lejlighed at da vcrrende Rector dode, kom
det under Ventilation, at Skolen skulle nedlcegges og indlemmeö udi Horfenö Kiebsted Skole, hvortil fornemmelig var den Äarsag, at Byen den
Gang ikke havde noget eget beqvemt Skolehuus. Men dette btev dog h«vet, ved det at den virksomme Borgemester Hr. JustitSraad Carse besorgede
et Skolehuus indkiobt. Pengene dertil indsamlede Han deels ved Beboernes frievillige Gaver, hvoriblandt vare 200 R d lr., som den rige Enke Frue
Cancellieraadinde Steenfeldt skicenkede dertil, og deels blev der optaget et
Laan af 1957 Rd. 1 Mk. 6 ß. A f Udenbyes Givere, haver den imod Ran
ders sccrdeles Gavmilde, nu afdsde Groserer Niels Brock i Kiobenhavn
fercrret 200 Rdlr. til denne nye Skole, hvilket alt blev anvendt deels til

Jndkiobet af en gammel grundmuret Gaard, som i forrige Tider var Hovedbygningen af HelligaandS Kloster, og deels til dens passende Jndretning,.
baade til Skole og til Beboelse for Loererne. Disse patriotiske Bestrcrbelser
bleve ogsaa kronede med et lykkeligt Udfald; thi ved Reskript af 27de Ju n i
1781 gaveS Forstkring om Skvlens Vedblivelse for Fremtiden. Denne nye
Bygning blev end videre ved Kongeligt Reskript af 2z April 178z befriet
for alle Skatter og Udgivter, og Loererne blev tillagt 24 Rdlr. aarlig af
Byens Kasse, istedet for de dem forhen betalte n Rdlr. 2 Mk. i Huuslejepenge, hvilket skulle anvendeö deels til Hielp til de Reuters Betaling af den
optagne og laante Kapital, og deels til Brande til at opvarme Skolesalen
med. Heraf bruges 16 Rdlr. aarlig til Rente-Afbetaling, og 8 R dlr.
Brandepenge beregnes Skolen til Jndtoegt. Den ovrige Rente af den K a 
pital, som staaer i Skolebygningen, blev lignct paa Rector og Conrector,
men den sidste blev ved Kongeligt Reskript af 19 Jn n ii 1801 befriet for at
svare Hans Andeel af bemoeldte Rente, som belob sig til 2 ; Rdlr. 4 Mk>;
derimod betaler Rector endnu sin Anpart med z6 Rdlr. z Mk. 12 ß., som
beregnes Skolen til Jndtoegt.
Disciplernes Antal er fvrskielligt, dog haver der i de sidste io Aar al.tid varet fuldt zo , og undertiden henimod 40.
De Ejendomme, Kapitaler og andre besternte Afgivter, hvoraf Sko
len opppebcrrer aarlig Jndtagt, ere:
i) De saakaldte Degne-Pensioner, der for denne Skole udgiore 8 Tdr.
z Skpr.
Fkr. B y g , der alt betales efter de paa hver Aars Afgrode satte Kapitels - Taxier for Aarhuus og Viborg Stifter.
Ved Kong Christian H I. Kirke-OrdinantS blev det fastsat, at de
Landsbye-Kirker, der laae i Narheden af Kiobstoederne, skulle have
dereS Degne (custoäes) af de latinske Skoler, og at Skolepersonerne
som derved bleve Lobe-Degne, maatte h«ve de faldende Jndkomster til
Hjelp til derer Studeringers Fortsirttelse, dog blev det dem tillige paaCc 2
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lagt, i der mindste engang om Ugen at lcrre Bouderbsrnene Catechismum, paa der Sted og de Timer, som vedkommende Sogneprcrster
dertrk bestemre; men siden efrer maa der dog vcrre gaaet af Brug rgien,
og jandt at sige, have Benderbsrnene vist hsstet saare liden Nytte af
denne Undervisningsnraadez men der nagtet, blev dette Lovbud dog,
i Medhold af de latinste Skoler, atter ved Kong Friverich II . Befaling af 20 August 1574 deels gientaget, og deels nojere bestemt, saakedes at de Segne, der laae paa 2 Mile narr ved etKiobstced, aktiv
stuke have dereS Lobe-Degne af den der vcrrende latinfke Skole. ss)
D a nu saadaune Lobe-Degne, fom mceldt, ikkuy ndrettede l.ideL » Henr
seende dit den laudlige Ungdems Oplysning, og de stlv trÄige derved
meget forsomte deres cgne Stttderinger, saa ß'k drffe Sogne fiden atter
igien deres saakaldte Scrde-Degne, men hvilke dog blot vare Substiruter af hine Skoler, hvortil de aarlig Mlte svare noget vist i Korn,
som haver faaet Navn af Degnepenston, hvilken efcer at Forordnmgen
af 17 April 1759 udkom, bkev fastsat og regnkeret i Fovhold til Deg^
nes da angivne Korn-Indkomster, og derefter hcrver RanderS Skole
cndnu af felgende Degnckalde:
ätr.

Stovring Herred.
Af
—
—
—

>
Af
—
—
—

Borup og Hald
Gimming og Lem
Harrilgev og.Albech
C tevring og Meilerup
-

Dyg

R u g.

I Aarhuuö Srift.
-

l 2
i

n

Ncrhald Herrev.
Spendrup og Gaßmn
Kousred og Raasred
Asferg og Faarup
Tvede og Linde
-

! i
6 I
s *
?7l

5
5 . 4

1

2k

4
ä

5
Z
6

4

>-»r
' -

z !
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-

Rüg.
S^p.

!

Byg.
Tdr. Skv-.

Gatten Herred.
AfHadslund og Alst
— Bserum og Arum

-

-

-

I

!

Gierlev Herred.
A f Gierlev og Enslev

-

-

—
—
—
—
—
—
—

i

-

Synderhald Herred.

Af
—
—
—
—
—

W irring og Eßenbech
Christrup og Harnbech Aarslev og Hsrning
Lihme
,
M ygind, Krogsbech og Schsrring
S sb y e , Schräder og Halling
Fausing og Auning
Giesing og Nsrager
W ivild og Wejlbye
Marie Malcne og Koed
-Nimtoft
»
»
Scharesse
Aster og Wester Alliftg
Hvilsager
-

Rougsee Herred..
Ar §>rsted
— Holbech og Udbye
— Woer og Estruplund

-

2s

4

-'
-

iz

j
!
! k

!
!^

-

4 !

5.
8

1
2
1

3?-

,4

4

3^

1

L

L

4

'2
1
1

6

2-

5

I

3^

!r i
>
!. 4

7

6

L) Wiborg Stift.

3

r

^

Meddelsom Herred.

A f Aster, W elling, Helsted. ogGrensteen

Synderlyng Herred.

A f Dierregrav, Aaluw vH Taanum
Randers latinffe Skole

-

?

j
-

r- 8

3^

1
3;
' 4 ^!3<
4
3
r 2H^2
1
3
2
i
3
6
6
6
iä
3 2§
7 2 i V^
i 3^
3 ^ -z- '
3
4 2^
2r
4 3^
4

3

I

4

'3

4
4

> z - ? 4 6 I 4 ! 2 tz

2) Christen Andersen Bager, Borger i Randers, haver ved et Brev af
i r Aug. 160? given tit M rge Skolebern ros Sslvdaler, hver til

4 runde Markstykker, (i) som nu udgior omsat i
Courant (2)

-

-

»

-

8zRd.2M k.

Z) Frue Margrethe Brahe til Ulstrup, Enke eftec
Christen Scheel til Foustngoe, Danmarkes N iges Raad, gav 400 Rdlr. irr sxecie, hvoraf
Renten af den halve Kapital, skulle üddeleö til
til faltige Skolepersoner, og den anden halve
Deel til Huusarme. Fundatsen for denne Gave, som er affattet ved Giverindens Sonner,
er af 24dc Januarii 1617, og Kapitalen er for
langst siden omsat i Courant, og belober Skolens Andeel dcraf
ri4 R d .rM k .
4) Forrige Hofpitalsprcrst Hr. Lauge Gundersen,
haver ved Gavebrev af n Decb. 1646 givct ;c»
Slettedaler, som siden ere omsattt til Courant,
og udgisr
zzN d .rM k.
5) Maren Nielsdatter, som var Borgemester Niels
JacobsensDatter, haver ved Gavebrev a f; Jan .
i6 ;6 legerer 1000 Rdlr. in sxscie, hvoraf den
aarljge Rente sikal uddeles til 12 faltige SkoleDisciple. Kapitalen blev siden omsat i Couract
og endeel Renter lagde til Hovedstolen, Hvilken
1369 Rd. - Mk. i2 ß.
nn i alt belober sig til
6) Soren Christensen, Borger i RanderS, haver
ved oprettet FundatS af2g Januari 1657 legeret 220 Slettedaler, hviö aarlige Rente skulle
uddeles til sättige Skole-Disiple, og
,
7) Maren JenSdatter, Enke efter Jens Jenfen
Haurum, har ved FundatS af rz de Maj r666

SS?

givtk zos Slettedaler, hvoraf den aarlige Rente
tilfaldt Skolens Disciple. Men for begge Lega
ler bleve siden indkiobte 8 Agre paa Randers
Mark, som altid borrlejes paa viffe Aar, og
hvoraf den aarlige Leje, som betales i Penge,
uddeles imellem Skolens Disciple.
Disse
Agre ere:
i vester Vang No. 59 og i ; z .
i oster Vang No. 41 og ; i .
i ncrst nye Vang No. 76 og 121; og
i Uder Vang No. 16 og z8.
?) Ester Skolens gamle Regnskaber fra 1676 til
1682, haver da vcrrende Magistrat aarlig taget
Bcholdningcn, og udlaant den til sättige Folk,
som stdcn komme i Armod og ej künde betale.
Disse Beholdniuger med 6 AarS Nenter, belober sig indtil i Aaret 1682 til 121 Slettedaler,
hvilket dog Tid efter anden blev afbetalt, og af
disse indkomne Penge blev giort en egen S t if 
telse, til de Geistliges Born i Randers, som
sagte Skolen, til hvilke den aarlige Rente ud
deles. Men i al den Tid Stiftelsen er vedbleven, have der indtruffen mange Aar, da ingen
af disse Geistliges Born have sogt Skolen, hvorfor Renten er bleven oplagt til Kapitalen, som
derover er opvoxen til
z ;8 R d .iM k .iZ ß .
9) Lars Mortensen Hassing, fordum Uecwr Lcliolss
i Manager, haver ved to Fundationer af 17 og
go M arli 1754 stkicrnket adstkillige Kapitaler til
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publiqve Brug der i Byen, hvoraf ved denne
Skolcs Rednckion udi Aaret 1759, -efter Kongclig Reskript af 6 Jn iii 1740 blev henlagt til
Nanders Skole
36 6R d.4 M k.
io ) Franß Knudsen Blichfeldt, fordum Sogneprcrst forSahl og Gulev Segne i Houlberg Her
red, S e n af forrige Bycfoged Knud Henrich
Blichfeldt i Grecnaae, gav ved Testamente af
i8 Decbr. 1736, som allernaadigst blev conffrmerek den 4 Januari 1737, til Grecnaae latinske Skole 300 R d lr.; hvilkcn Kapital dög ferst
skulle hiemfalde til Skolen efter TestakoriS og
Hnstrues samt Hans Broder-Enkes dodelige Afgang. Dcttc Legat blev siden, lange efter at
Latinskolen i Grecnaae var gaaet ind, som skeede 1739 ved et Kongelig Reskript af t6de Fcbr.
1770 henlagt til den narmeste og meest trängende latinske Skole i Stiftet, og dcrved kom
det til Randers, dog med de Betingelser, at de
aarligeRenter skulle uddeles til de Skolediseiple,
som cre fra Greenaüe, -og naar ingen derfra er i
Skolcn, henlagges de til Kapitalen, hvilken
efter Skole-Regnskabet for 1801 derved allerede
var opvoxen til sb)
»
374Rd. - Mk. 13 ßn ) Frue Cancellieraadinde Skeenfeld haver ved kestamentarisk Disposition af n Januar 1780 og
Codociller af 26 Febr. cg 9 Martii 1781 sc)
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legerer anseelige Kapitaler til Skoler og Faltige
i RanderS og deriblandt til den latinstke Skole 2820 R d.
. ...
Den aarlige Rente heraf uddeles mellem
,^
Skolens Disciple.
12) Nogle Restancer som bleve udi forrige Skolel«rers Tid , men nu ere betalte, ere siden eflerHaanden, ved dertil lagte IndtngtS-Beholdninger samlede i en egen Kapital, som er udsat paa
Rente med
297RV. r Mk. 4ß.
r z) Afgangne Groserer Niels Brock Haver ved Hans
,
Testamente og Codicil (s. § 19) under No. 8, legeret til denne Skole en Kapital af 2500 R d.
A f den aarlige Rente er Rector tillagt
zo R d ., Conrector i ; Nd. og hvcr af
Hererne ; Rd. Resten anvendes til
SkolenS tr«ngende Disciple, til B o ger eller til ander nodvendigt Brug.
14) Videre legeret ved bemcrlte Testamente
underNo. io , tilUnderstyttelse for en
faltig Student, som i det ferste Exa
men Havde faaet i det mindste n«st
bedste Caracter, til Understyttelse ved
LaSning til ander Examen, Renten
af
1282 Rd.
Men i de Aar, da enten »ngen bliver
dimitteret fra Skolen, eller derfra opholder sig ved Academiet, for at lcese
til ander Examen, M l den halve
Rente anvendes til Boger eller andre
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Nodvendigheder, og den anden halve
Deel lcrgM ttt Täpikaken.
15) T il Prcrmie-Uddelekse ölitne de fähig
ste Disciple ved aarlig Examen, haver
Testator givet den aarknxe Afenre af
Kapital
600 Rd.
Disse treLegater, som endnn ikke ere
indkomne, anfores afden Aaxsirg her
mden Linien.
16) Anne Regine, Enke eftr? afgangsne Svend
Stadius i RanderS'tillttgde Skolew ved Hendel
^
under 20 Marti 1797 aketrmadigst confirmeredrTestamente af 20 Oktober 178z
en Gave af
20o R dlr., dog under den Betingelse, at hvrö
hendes borteblevne S e n , som er en Arving tik
denne Kapital, ei maatte opdages. Dette Le
gat, som ved BoctS Realisation ej krmde udbringes til hejere end
195 Rd. 1 M K 12 K
er efter Testamenter bestemt tik SkotenS Vedlrgeholdelse; men da det paaligger Kicken at vedligeholde Skolebygningen, saa kan bemerkte K a 
pital med mere Grund beregnes Kicken nt bestv.
Ester denne Anfersel belobe Skolenö rente
beerende Kapitaler, foruden de Gaver afgangne
Groserer Niels Brock haver Danket, strmr Deg. —
nepcnsioner og Agerleje sig til
- ' 609^ Rd. 5 M5. r2 ß.
Men hvoraf dog Madame StadinscS her ovrrrbencrvnte Legae er an
fon til Jndtcegt i Kirkevcerge-Regnskabet.
T il den aarlige Indtcrgt kcni crh)nu henfsreS'det, som indsamleS i
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Skolebossey, hvilken ved tuende Disciple bcereö om i Husenetil Folk,
der frievillig, efter Behag, nedlcegge noget den, hvilket ved den aarlige Distribtch uddeles mellem Disiplene.
Forude» de Heroven opregnede Legaler, haver InstilSraad og HejesteretS
.Assessor Peder Lassen, efter FundatS af i6 Ju n i 171Z, som allcrnaadigst
er confirmeret den 19 Martii 1714, henlagt 4Z2 Rdlr. i Kroner til denne
Skole, hvoraf en Candidak, dog helft af Familien, bekommer Renten, det
Aar Han fra Skolen dimitteres, og ved Deposit bliver kiendt duelig. K a 
pitalen staaer ellers ikke her, men i Seeland, under BijVoppenö og den
overste Borgemester i Kiobenhavn, deres Inspektion.
Forbensvnte Groserer Niels Brock og Huftrue Lene Bredal, have ved
Fundation af 6 Novbr. 1776 legeret 640 Rd. til den latinske Skole. Den
aarlige Rente af 5ZZ Rd. 2 M k., beregnet til zz pr. Cro. med 20 R d .,
have Giverne sclv forbeholdet sig Ret til at uddclc, til hvert Aars n Ju n i,
efter at Jnssriptlvnen blandt Studenterne var skeet, til den Candidal fra
RanderS Skole, som befindes at have giort sig mecst Flid, og for Freintiden bedste Forhaabning. Men Renken af de ovrige 126 Rd. 4 Mk. betales
aarlig med 4 Rd. til Skolebibliothcket. Dette Legat er nu ved Donakoris
Testamente (see § 19) under No. 9 , foroget til det dobbelte, saaledes at det
yu udgior
1282 Rdlr.
A f den aarlige Rente fkal 8 R d . anvendeS til Bogers Jndkisb
til Skolebibliotheket, og det ovrige uddeles efter Fundatsen. (g)
Ved Skolens nye Jndretning, blev der tillige giort Begyndelse med
at anlagge et Bibliothek derved, hvortil atter bemcrldte Groserer Brock og
Huftrue, foruden to Glober og nogle Landkarte, udi Aaret 178 2 forcrredc en
KapitalafiooRd., for hvilke PengeGiveren selv besorgede Bsger indkiobte
og oversendte til Skolen. Den samme Gang udlovede de ligeledes aarlig
16 Rdlr. til Uddeling blandt de flittigste Disciple i Skolen; hvilke Penge
siden beständig bleve bctalte, og ved det under No. iz sorhsn benannte LeDd 2

2 12

gak, cr en egen Capital af 622 Rdlr. henlagt dertil, hvoraf den aarlige
Rente, som maldt, skal uddeles.
^
Etatöraad Andreas Charles Teilmannn, Haver vcd et under 2 Febr.
1790 affattel Reglement, hvorved Norholm Hovedgaard iHsterHcrred,
udi forrige Lundenes, nu Ringkiebing Amt, blev oprettet til et Stamhnue,
»illige engang for alle Danket 200 Rd. til hver af de latinske Skoler i Ribe,
Kolbing, Fridericia, HorsenS, AarhnuS, Rändere, Wibörg og Älalborg,
hvorfor allene skulle indkiobes Bsger til Skolebibliothekcrne. Ved dckte
selv samme Reglement, er der endvidere til Bogkisb legcrct 20 Rdlr aarlig
til hver af disse 8 Skoler og ligesaa 22 Rd. til Röskilde Skole. HvUket
Legat er perpetueretlj NorholmS Stamhuus, hvis Ejere Mand efter Mand
skulle udbctale Pengene til hvert Aars Snapstings Termin,
De aarlig faidende Jndkagker til Skolebibliothckct blive nogle Aar
imcllcm formerede, naar der i RanderS Qniegn dimittcres Privatisier til
Academiet, thi for hver af disse skal der erlcegges io R dlr., ifolge SkoleForordningen af 1 l Maj 177;, § 87.
I^ectores Zelrolse «flagge aarlig Regnskab, saavel for Jndtagten , som
for den til Bogkisb anvendle Udgivt. Den sidste Rector Magister Peder
Estrup, haver i sin EmbedStid, ved hensigtSmassigtJndkieb formeree Skolebibliotheket med adskillige gode Bsger, for saavidt bette i Forhokd til Jnvlagtcn künde blive giorligt, og Venne brave, nu bortgangne Skolelarer, haver
endog Tid efter anden, ved en fornuftig Besparelse, samlet en liden Ka
pital af 52 Rdlr. 4 Mk. 4 ß., som giores frugtbringende, og hvis aarlige
Rente nu anvendcs til Bogkisb.
A f de Rectores, som siden Reformationen have foresiaaet Skalen, veed
man her allen« at navngive.
. '
M ag. T h s g e r L a u rih e n var Rector i RanderS 1565; thi det Aar
forekommer Hans Navn i en gammel Cancellie-Registrant.
S o r e n M a tts s n bar Rcetor 16z; og 16)7. Det forste Aar sindcs Han
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at have bortfestet Lem Sogns Konge-Aorn-Tiende, ogidetsidste
Aar haver Han fluttet en Afgivtö-Foreening med Substituten i Gier
lev Sogn og Bye.
P c d e r N ie lse n 1644091646.
» Der forste Aar nevncs Han i den Taxering, som stkede for at udrede den BrandM t, som de Svenstke da paalagde B ycn, og det stdste Aar nevneö Han i Udtoget af BijVop Doctor Jacob Mathicsens
Tegnebog.
L a u re n tiu s E r a s m u s M o rs le t, var R.ector Scliolss 1674 og 1676.
Han ncevnes i en gammel Jordstkyldsbog til den latinsse Skole.
M a g. P e d e r Carstensen S e h uus sad 1682 eg dode i Aaret 1704.
Det forste Aar tales om Hain i Nanders KopffatS-Mandtal, og det
sidste i en gammel B o g, betreffende det geistlige Legats Uddeling.
M ag. M o rten B r a c m kom 1705, og dode 1708 efter Randcrs Kirkcbog.
M a g . M o rten Jensen W in d m s lle r fra 1723 til 1742. Han
dode i Februar« 1765 i sit 89 Alders Aar, efter at Han havde veret
virkelig Rector i Z4 og emerituö i 2 z Aar.
M a g. A n d e rs P o u lse n B a y kom 1742 og dode i November 1761.
M a g. C h r is t ia n C a r l F rid e ric h Fu ch s, Professor Philosophie,
dode i November 1780.
M a g. J e n s R id d e rm a n S c h is t t blev i Aaret 1788 befordret til
Sogneprest i Wejle Kiobsted og for Annex« Hornstrup.
M a g . P e d e r E s t r u p , blev udi Marti Maaned 182z befordret tilSo gneprest for Nyckiobing og SyStoste Mcnigheder paa Falster.
Jndtil Professor, Rector Fuchs's dodelige Afgang, bestode Lererne af en
Rector og tre Horere; men ved Skolens Omdannelse og nye Jndretning udi
Aar« 1780 og 1781, blev Degne-Embedct til S t . MortenS Kirke, af
hvis Jndkomster tredie Lecriehercr var i Besiddelse, henlagt til det da opret-

2 14

tede Conrectorrtt. iste og 2den Leckre blev giort til een, og L«rer«n, som
haver Prcedikat af Lden Lectie-Horer, beholdt iste Lectie-Hörers Len.
zdic Lectie-Horer haver nu de samme Jndtagtcr, som 2den Lectie-Horer forhcn havde.
N ie ls B e r g , som forend denne Forandring var zdie Lectie-Horer, blev
den forste Conrector ved Skole»; hvilket Embede Han forestod indtil
ferst i Aaret 1787, da Han blev kaldet til Sogneproest for W ivild og
Wejlbye Segne i Syndcrhald Hcrred, Randers Amt. Dennes
Eftermand
O le B o rch S e e g a a r d , var forhen zdie Lectie-Horer, men blev udi
Aarek 1761 bestkikket til Sogneprcrst for Harrißlcv og Albech Sogne,
i Stovring Herred, udi Randers Amt, og dode den z i Octbr. 1796.
M a g. L a u r ih S e v e r in Lund kom til Embedet 1791.

L) De danffe Skoler.
I) Den saakaldte Jens Bayö Skole, bestaaer af en grundmuret Bygning, en Etage hoj, med Qvist over midt paa. Den ligger i Kirke
gaden undcr No. 420 og 421. Forrige Kiobmand Jens Rudolphsen
B a y og Hustrue have ladet den paa egen Bekostning opbygge og indrette, og siden givet den til dette B ru g , efter en derom oprettet Fundalion af 14 Septbr. 1779. I Bygningen ere to forstkiellige Skoler,
hvoraf hver haver stn egen Jndgang fra iGadeir; indvendig ere de ligeledcs adskildte fra Hinanden med muretSkillerumSv-rg tvert over Huset.
2) Den ene af disse Skoler er indrettet for de Folk, som kan have Raad
til al betalc Skole-Lareren noget vist for Bornenes Undervisning.
Her lares L«öning, Skrivning, Christendom, Regning og deifsrste
Grunde i Historie og Geographie.
b) Den anden Skole er allene for de faltige B o rn, Hvis Aoratdre ej
formaae at betale Lon. Catecheten, som rillige er Degn til Hospi«
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talet, er Lcrrer i denne Skole. Der lareS LceSning, Skrivning,
Christendom og noget af Regning.
Ded Kongeligt Reskript af 20 Martii 1778 blev Skolebygningen og
det Plads hvorpaa den staaer, befriet for Jnqvarteringsskat og andre
Udgivter, saalange den forbliver et SkolehuuS.
De Legaler, som ere henlagte til denne Bayerstke Skole, ere fol
gende:
1) Hr. Jacob Jensen, Sogneprcrst til Dronningborg Kirke, haver ved
FundatS af zdie Septbr. 1610 legeret io v enkende Daler til 12 Prcrdikens Holdelse, hver Sondag i Dronningborg Kirke. Kapitalen,
som for langst er omsat i Courant, udgior nu 106 Rd.
Men da diffe Tolvpradikener, efter Kongelig
Befaling bleve afstkaffede udi Aaret 1739, saa
blev den aarlige Rente, ifolge Bistkoppens derover forfattede Reglement- af 28 Maj 1739, tillagt Catecheten.
2) Borgemester Jesper LauriHen (fad i det Embede
fra 1638 til 1655) og Hustrue, have givet,
men hvad Aar vide^ ej,
Rd. i Kroner, som
«re omsatte i CouraNt til
106 Rd. r Mk. 8 ß.
Den aarlige Rente var bestemt til den Kapellan,
som forrettede LoverdagS Ugepradiken i det Capel, Giveren havde ladet opbygge paa S t . Laurentii Bakke; men i Aaret 1739 bleve dette Le
gats Renter ligeledes henlagte til Catecheten og
Skoleholderen (som var en og den samme Per
son) i de Faltiges Skole.
z) OlufOlufsen Bager, haver efter forrige Magi
strats derom udgivct Revers af göre Septbr.

i 6 ; i givet ;o Slettedaler, hvis aarlige Rente
skal uddcles til faltige Skoleborn. Kapitalen
udgior »u i Courant
4) Mag. Jens Lassens Enke, Mette Jorgensdalter
Seidelin, haver efter cn, den iste Dccbr. 1750
allernaadigst confirmeret FundatS, fkicenket
For den aarlige Rente skulle 12 faltige Born
holdes i Skolen.
5) Hans Jacobfen Tsnder, Vejer og Maaler i
Randers, haver ved Gavebrev af 8 Jan. 1738
skianket
Den aarlige Rente heraf anvendes deels til sät
tige Borns Underholdning, og deels til CatechechetenS ellcr Skole-Lcrrere»s Lon.
6) Lene, afgangne Dines Pedersens Enke, haver
givet
Herfor haves ingen FundatS, inen Donatrix betalde allerede selv i Aaret 17Z2 ferste Gang
Rente af denne Kapital, til Catechetens eller
Skolemesterens LonS Forbedring, hvortil den
altid siden er bleven anvendt. Endelig er Hovedsummen udi Aaret 1772 indbetalt til FattigDirectionen.
7) Farver Christian Hugo Lund og Hustrue, have
ved Gavebrev af 2 Maj 1771 tillagt den danske
Skole
8) Ved Jens Rudolphsen B a y og Hustrues Fundativn, hvorom forhen er mcrldt, blev Skalen
tillagt
«
»

ZZ Rd. o Mk.

422 Rd.

120 Rd.

400 Rd.

iv o R d .

rvoRü.
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Den aarlige Rente anvendes til Bygningen»
Vedligeholdelse.
§) Jens Nielsen B a y , fodt i Randers, men Kisbmand i Bordeaux i Frankrige; den nast forrir
ges Broderson, haver efter en Notarialact, affattet i Bordeaux den ryde Septbr. 1789^ tillagt
denne Skole iovc> Livres. Hvilke efter Hans
paafulgte dedelige Afgang af Boet ere udbe»
takte udi Aaret 1792 til Skolens Forstandere,
rzoRd.
med </)
Foruden de Heroven opregnede Gaver og Le»
gater, er Skolen blevne tillagte nogle andre
smaa, og deelö ubetydelige Penge-Summer,
som ere:
- !
io ) Kiobesümmen for det paa S t . Laurentii Bakke '
forhen staaende Kapel, svm ved offentlrg Auc. 1
tion den 7M artii 1771 blev bortsolgt tilNedbrydelse, er henlagt til Skolen med
76 Rd. i Mk?
n ) For en Plet Jo rd , som af Laurentii Kirkegaard
blev overdragen til Jens Morkekisen'Wndntöller til Byggeplads, haver venn^ ved cl'Revers af
' 21 Maj 1771 igicn' öpladt eil Begravekse i St.^
Mortens Kirke, som v'ed Äuction blev bortsolgt
til Skolens Bedste for ^
uRd.zMk.
i2 ) A f de aarlige Jndtagter er Ngeledes efkerhaanden samlet'enegen Käpitblaf
-7 3 Rd.;M'k.r2 ß.
Skolens rentebarende Kapitaler belobe sig alcsaa nhi Aaret 1802 ril
-

-742Rd.iMk.4ß.
Ee

Men derved bliver dog at antnnrke, at Renten af de nndrr Ne. 8
Heroven bencevnte 200 Rd. allene anvende« til SkolebygNlNgttiS Vedligeholdelse, og afdür Aarssig ersaMne Kcipital'som dftkst »di vecktrlige Regnskaber anfort rckdor LiNient
Videre haver Anne Riekodatter Chur, Enke efter Kapellan Michel
Madsen i Rändere, «di Aaret 1688 givet til Tolvpradiken enliden
ode Bygning- og HaUgepladS, paa S t . Morten«, nu Kirkegaarden,
^aldct Grimersens Ejendvm. Men da disse Tvlvpradikener, som for
m«ldt, bleve affVaffede i Aaret 17Z9, saa blev Pladset noget ester over
ladt til Ejereft nf Husene No. 41z og 414 i Kirkegaden, for aarlig Afgivt til Skolen, sack nndnu spare« med r Rdlr. z Mk.
I I ) En dansk og tydj? Skale, hvorudi-lokte« L«rS«ckg»dNÜfk og-tyhfiß,Skrivning, Regning, Chrrfkendom, Historie, GeograpHie og Begyndelsesgrunde i Mathematik og Geometrie. Skolehuset, som bestaaer af 2
Etage Bygning, er opfert af Muur- og Bindingsvcerk , og ligger paa
Brodrcgade under No. 211. ,D et er^ivet af EtatSraad Ditlev K irketerp, efter derom^oprettet FnndatS af^o Januarii og 6 April »778,
som allernaadigst er confirmeret den 20 M aj samme Aar.. JfokgeFundatsen er Grund og Bygning befrist for alle Skatter og Afgivter. I
den overste Etage ere Varelser til Skolehold, og i den nederste, Beboelse for Leereren, hvilken foruden de zc> Rdlr. Han aarlig nyder af
Byen« Kasse, endvidere-oppebcerer ^0 Rd. af samme Kasse, saalange
indtil Hospitals Degne-Embedet maatte blive ledigt, da Han, imod
rillige at forrette Degne-Tienesten,, nyder den dertil lagte Lonning,
ifslge Kongelig Resolution af 8 Oclbr. 178z. For de B o rn, som sat
. . , ie« i Venne Skole, erlcrgge« Betaljng «step Fun-atsen. . . .
IÜ ) Groserer Niel« Brock haver ved Han« forhen vmtalte TefiameNte ogCodicil (see tz 19) unver V l Äfdeling No. 2, gib« til ck MnbMurel Fat.
- I -titzes Kr^ffole'vg den« Lkrerö frie Vaaning'in-Kapikal af 2000 Rd.
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TU denne Skoles Fond for zo af ByenS faltige B o rn ,
som der nyde Underviöning, aarlig 7 Rdlr. for hver, er
- under No. z henlagt Renten af
;6ooRd»
T il Skoleholderen betales udi Prämie for
Hver Dreng eller Pige, naar de ere confirmemerede, og inden de udgaae af Skolen, en
Prämie af 2 Rd. aarlig, Hvortil under No. 4
er givet
529 Rd.
Resten af bisse Runter anvendes til Flittigheds og ÄLre-Prämier. Skoleholderen selv
er ved No. 5 tillagt udi aarlig Leu Renten af
Kapital
zs o s R d .
Altsaa vil denne SkoleS rentebarende Fond___________________
komme til at udgiore Kapital
9 io o R d lr.
Naar bisse Legaler udbetales af Testatoris Boe, vil Jndretningen
i det hele snart forventes at komme istand.
IV ) Om den danstke Skole, fom for nogle Aar siden er indrettet ved Ar-beids-Fabriken og Spindeskolen, M l «ärmere blive talt udi FattigvasenetS Beskrivelse.
^
Jmidlcrtid bor det Log ingenlunde her med Tauöhed forbigaaeS, at
Groserer Niels Brock, haver ved Hans oftbenavnte Testamente under
No. 2 z, henlagt til Skolens Understyttelse, og til de sättige Borns
Uuderholdning og Pleje den aarlige Rente af Kapital (4) 2000 Rd.

sa) Den heromudgangen Kongelige Befaling, er af folgende Jndhold:
V ii Friderich den anden med Guds Naade, Danmarks, Norgis
re. Könning rc. Gier alle vitterligt, at effterdi vi komme vdi ForfaEe 2
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ring, huorledis der M l findiö mange Sidde-Degne, som haffuer bekommit Sogne, siden Ordinanhen er vdgangen, huilcke Sogne, der
bnrde effter Ordinanhen at haffue deriö Degne aff Scholen, huoraff
fällige Peblinge ec Schole Born fraatagiö den Hielp dennem vdi saa
Maader effler Ordinanhen er tillagt ec beuilget til deriö Vnderholdning, daa paa der ak Ordinanhen vdi di ec andre Maader maa fuldkommelig bliffue holdit ec effterkommit, ville V i dermed saa alvorligen
holdit haffue, at alle di Sogner, som liggcr paa 2 Mile ncrr en Kiobst«d, M l haffue deriö Degne aff Scholen, eg wenige Sognemend vdi
samme Segne M l vcrre forplicht, at giffue ec fornoje dennem ec ingen
anden, den scrdvanlig Degne Rente der bor ec Pleyer at affgaa effler
Ordinanhenö Lydelse.
Oc Huer som allercde sindeö Scrde-Degne at vcrre tilschichet siden
Ordinanhen bleff vdgiffuit, di schulle i deriö Liffö Tid beholdc samme.
Dog schulle di aarligen giffue der aff til ncrste Schole, sättige Peblinge
till Hielp den 4 cllcr 5 Part aff deriö Degne Rente, efftersom di mei>
Superintendenten derom künde til enö vorde, oc naar samme Degne
doer oc affgaar, som saadan Sogne nu haffue, daa schall igien tilschicheö Peblinge aff ncrste Schole, som schulle vcrre Degne til samme
Sogne effter Ordinanhen, oc schal Superintendenten som nu er eller
her effter kommendis vorder haffue flittig Jnseende med, at altingest
hermed saa i alle Maader holdiö oc efflerkommiö. Bedendiü oc biudendis wenige Sognemend, at I her effter annamme di Personer, som
Eder i saa Maader cfter Ordinanhen bliffue tilschichet at vcrre Degne
til Eders Sogne Kicrcher oc dennem holde for Ederö rette Sogne
Degne, oc at I dennem til gode rede giffuer oc fornoyer huis Degne
Rente I effter Ordinanhen pleyer oc plictig er at vdgiffue, oc derpaa
ingen Hinder cller Forfang giere dem vdi nogcn Maader, s a fremr I
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iche derfor ville stände til Rette. Giffuet paa vort Slott Koldinghuus
den 20 August 1574.
Vndervor Zignet»
F r id e r i ch.

sL) D a dettt Reffript hverken omtales i Hoffmans Sam linger af Fundatser eller i Fogtmans Udgave af Konzelige Reffripter og Colegialbreve,
saa anfores det her Ord efter ander som folger:
C h r is t ia n den S y v e n d e af Guds Naade, Konge til Danniark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Sleevig, Holstecn, Stormarn og Dytmerstken, Greve udi Oldenborg og D el
menhorst.
Vor synderlig Bevaagenhed tilforn! Som V i af Eders til os under iZde Januarii sidstafvigte indkomne Forestilling ere komne i allernaadigst Erfaring om, at der iblandt nogle Kapitaler, som forrige
Sogneprast for S a a l og Gulev Meenigheder udi Aarhuus S tift, afgangne Hr. FranH Blichfeldt og Hustrue ved dereS under 18 Decbr.
17Z6 oprettede, og den 4de Janü. 17)7 Allernaadist confirmerede Te
stamente, have fficrnket til adffilligt gudelig Brug i Stiftet, og som
efker Hans Broder afgangne Hr. Amdi BlichfeldtS eftcrladte Enkes
Dod, «folge af samme Testamente, nu til forstkommcndis 26 ApriliS
blive til Eder udbetalte, ffal bcfindeS zov Rdlr. at vcrre legerede til
den latinstke Skoles faltige Discipler udi vor Kiobstced Grennaae, men
at Testatorum Villie med forestkeevne Kapitals Anvendelse nu ikke paa
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demMaade kan vpfyldes, efterdi bemelte latinske Skole stden den Tid
ved Kongelig Allernaadigst Anordning er bleven ophcrvet. Og I derhos tillige Allerunderdgnigst have berettet, at forncrvnte Hr. Franß
Blichfeldt og Hustrue, desuden skal have testamenteret 202 Rdlr. til
Kirkcn i bemelte Grennaae, samt i Testamentet udtrykkelig sagt, at
Aarsagen dertil var, at samme Bye var Hans Fodebye. I hvilken
Anlcdning I til forncrvnte Givernes sidste Villies saa nojagtige Opfyldrlse, som nm efter Omstcrndighederne er muelig, og til forskrevne
Byes Nytte, som Testatores af besynderlig Kicrrlighed til den have
havt for -Ajne, Allerunderdanigst have indstillet, til vores n«rmere
Allernaadigste Behag, hvad enten Renten af de saaledes til Grennaae
latinske Skole legerede zoo Rdlr. skal uddeles aarligen iblandt alle
sättige Born af den danske Skole, som sammesteds nu allene holdes,
ellcr og Kapitalen skal henlcrgges til den n«rmeste og meest trcrngende
latinske Skole paa et ander Sted.
S a a give vi §der hermed tilkiende, at vi efter det sidst anforte af
Eder giorte Forflag, Allernaadigst have funden for got, at forbemelte
zoo Rdlr. skal henlcrgges til den meest trcengende, og ncrrmest ved
Grennaae beliggende latinske Skole der i Stiftet, med de Vilkaar, at
de faltige Discipler fra Grennaae, som gaae i samme Skole, ikkun be
ständig skal nyde den aarlige Rente af Kapitalen, men i Mangel af
saadanne Discipler, at Renten hver Aar skal opleegges til Kapitalen,
hvorved saaledes et sättig Barn fra samme B ye af got Haab, stedse
künde opmuntres til at söge saadan Skole.
Derefter I Eder Allerunderdanigst have at rette, og derom den fornodne Anstalt at lade foje, Jndberettende os udi -Dvrigt, at denne
vores Allernaadigste Befaling er Eder til Hände kommen. Befalen-

L2Z

lendes Eder Gud. Skrevet paa vort S lo t Christiansborg udi voreS
Kongelige Residentsstad Kisbenhavn den i6 Febr. 1770.
Under Vor Kongelige Haand og Signet.
C h r is t ia n
________
(l- 8 )
Kammerherre og Stistbefaling-mand H r. Peter Rosensrn og Bissop Doctor
Theologi« Poul M athias B ild sse, Anlangende at de zoo Rd lr. som Sognepnkst H r. Franh Dlichftldt og Hustrue ved confirmertt Testamente af 4 Jan u ar
1 7 3 7 har skianket til den lat'msVe Skokes sättige Dtsciplev i Grennaae, hvilken Skole siden er oph»vet, ffoll henloeggeS til den Grennaae noermcst bettggenbe
latinge S k o le , og de sättige Discipler fra Grennaae, som gaae i samme Skole,
at nyde Renten deraf.

sc) Executores Testamenti udi Testatricis B o e , som vare, da vcerende
Amtsforvalter Cancellieraad M athias Kielholt Stauning og Cancellir
Assessor M athias Steenfeldt have meddeelt Extract af forbencrvnle Te
stamente og Codlciller, for saavidt aubelanger de Legaler, som derved
bleve rillagte de offentlige Stiftelser i Randers.

Eptract
af Frue Cancelliemadinde Steenfelds den n Januarii 1780 forfatttdr Disposition og Codocillerne a fa s Febr. og 9 M artii r ? 8r.
A n d e n P o st.
T il Randers Byes 'Faltige gives en Kapital af 820s Rdlr. som de
Faltiges Jnspecteurer Magistraten og Sogneprasten besorger imod lovlig og sikker Pant udsat paa Rente, hvilken Rente uddelrs som s«d-

224

vanlig paa Naadstuen af de Fattiges Forstandere, unbtagen 200 Rd.
af samme Rente, som med min Lauvargcs Hr. Mag. Festes og efter
Hans Dod, een af min Familie, som er narmest tilstade, dens Sam
tykke, uddeleö til stkikkelige Huusarme, efter deres krängende Omstandigheder, dog saaledes at min S a l. MandS og Mine Beflagtede og
Besvogrede, saa lange nogle af dem ere til, prafereres fremmede.
T re d ie P o st.
LigeledeS giveS en Kapital af 8200 Nd. hvilke de Fattiges Jnspecteurer i Randers, Magistraten og Sogneprasten besorget mod sikker
Pant udsat paa Rente, hvilken Rente forbemelte Fattiges Jnspecteurer M l til hver Aars SnapSting uddele til gudfrygtige og faltige Enker, efter bedste Skionsomhed og i Proportion af deres Trang, dog
med min Lauvarge Hr. Magister Fosie og efter Hans Dod en af Fami
lien, som er narmest tilstade denS Samtykke, og M l afgangne Hr.
Provst D als og Hr. Anders BangS Enke, samt Dorothea Lassen i
Aalborg heraf nyde aarlig, hver Renten af 1000 R dlr., og M l i ovrigt min S a l. MandS og Mine Bcstcrgtede og Besvogrede, saa lange
nogle af dem ere til, ligesom ved anden Post meldt er, prafereres frem
mede, som noje maa iagttages rc.
Randers den n Ianuarii 1782.
O
*
*
Foruden de udi rode Post S r . Pedcr Todberg legerede 820 Rdlr.
har jcg i Belragtning af Hans Omstandigheder og mange Bern e»d
videre tillagt Ham 4000 R d lr, som M l tages af de «di adcn og Zdie
Post ommelte Gaver, saaledes at hver Post afgaaer 2000 Rdlr.
Randers den 2§de Februarii 1781.
*
»
*
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V el haver jeg, ved min for langst forfattede Disposition og sidste Dil«
lie, fastsat og bestemt hvorledes, og til hvad Brug de ved min dodelige Afgang esterlndte Midler M l anvendes. Men da det Kongelig
Danske Cancellie ^ved en Skrivelse til Aarhuus Stifts hoje -Avrighed,
som igien cif hvjbcmelte ^)vrighed den 2z Febr. sidst er communiceret
Forstanderne for den her i Randers vcrrende latinske Skole, har tilkiendegivet Hans MajestatS Allernaadigste V illie, i Henseende adskillige Forandringer og Jndretninger som til denne Skoles Forbedrinz
skulle foretages, og til hvilke Forandringers Jvcrrkstrttelse behsvedeS
endeel Penge, som Skolens Forstandere og Byens Jndvaanere nodvendig maatte skaffe Udveje til, saa fremt den latinske Skole her i
Randers skulle vedblive. S a a i Henseende at jeg ved ovenmeldte min
Desposition og sidste Villie har til gudelig B ru g bortskicrnket saa betydelige Gaver, ar jeg hverken kan eller bor borttage min S a lig MandS
eller Mine Arvinges flere Kapitaler. Men jeg dog gierne, paa SkoleForstanderenS indstcendige Anmodning, vil ophielpe en saä nyttig S t if 
telse, hvorved unge MenneMr dannes til duelige M«nd i Kirken og
Staken, har jeg besluttet, at gicnkalde og forandre, ligesom jeg og
ved dette mit Codicil gienkalder og didhen forandrer den udi min D i 
sposition og sidste Vlllie anforte 2den Post, saaledeS at af de Zood Rd.
som efter min Ded ifolge bemeldte Post var skicrnket til Faltige og
Huusarme, skal tages zvQQ R d l., som hermed bortgives til Randers
latinske Skole paa denne Maade, at til Skolens Bygning gives
200 Rdlr. og de ovrige 2800 Rdlr- skal paa Rente udstettes, hvilke
Renter aarligen skal uddeles til fattige, skikkelige og flittige Disciplcr,
som in sxsrnlne 8clio1usüco har aflagt Prove paa dereö Flid og Fremgang i Studeringer; dog skal denne Uddeling skee saaledeS, at lngen
Discipel faaer mere end 20 Rdlr- og ingen mindre end 12 Rdlr«
Ligesaa skal og min salig MandS og Mine Bestoegtede eller Besvog-
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rede vcrre frern for andre berettigede til at nyde dette Bene^
ficium.
.
Skulle ellers de 200 Ndlr. til Skolenö Bygning af mig forinden
min Dod vcere betalt, da tageö disse to Hundrede Rigödaler fra de
ZOOO Rdlr. og henlcrgges til den endelige Kapital, som ifolge min stdste Villie bliver'i Behold, efterat alle fastsatte Legata ere udberalte-,
til hvilken endelige og i Behold stedse forblivende Kapitaler disse til
den latinske Skole i Randerö legerede 2800 Rdlr. ogsaa skal henfalde,
saafremt Skolen i Estertiden mod al Formodning, enten skulle vorde
ganske nedlagt eller til noget ander Sred forflyttet, hvilket de gvde
Mcend, som paa saadan Tid ere Executores af min sidste Villie, for
saavidt bemelte i Behold forblivende Kapital betrcrffer, neje maa paaagte, og i Tilfcelde som meldt, at Nanderö latinske Skole, enten vor
der nedlagt eller ril et andet Stcd forstyttet, da strax disse 280O Rdlr.
paa lovlig Maade tilbagcfordre og indtale. De ovrige ZOOO Rdlr.
forbliver til der udi min sidste Villieö 2den Post bestemte B ru g, dog
med den Forandring, at til de Fattige, som nyde ugentlig Almiffe paa
Raadstuen, giveö allene Renten af iooo Rdlr. Men Nenterne af de
ovrige 20OO Rdlr. uddeleö nl Huuöarme, Syge og Sengeliggende,
efter den i forbemelte 2den Post af min sidste Villie fastsatte Jndretning. T il Bekroeftelse haver jeg, tilligemed min Lauvccrge, dette Codicil egenhcrndig underjlkrevet og forseglet, samt ombedet de i min sidste
Villie udncrvnte Executores Testamenti med mig til Vitterlighed at
understkrive og forsegle.
Randerö den 9de Marti, 1781.
Saaledeö rigtig extraheret tilstaaer.
Randerö den 2den December 1784.
M . K . S r a u n in g .

M . S te e n fe ld .
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(ck) Bttraffendr dm Gave som Testatrix har tillagt S k o lm og de Fattige,
da er Testamermt, mrd dets Kongelige Confirmation, af folgende
Jndhold:
kio. 5.- 0 ?

Ec« Rdlr.

r/SZ.
V el er jeg underMevne Anne Rigine, afgangne Svend Stadiu»
ses Enke, ved Kongelig allernaadigst Bevilgning af Dato izdeFebr.
1782 bevilgct, at inaa hensidde min Tid iu M ftB o e , men derimod
er jeg i Uvished, om min eencste So n Hans Svendsen, der i nogle
Aar har v«ret til S se s , er i Live eller ej. S a a paa det min liden
Formuc, som jeg og Hans salig Fader, med Moje i mange Aar har
samlet, ikke skal komme i »rette Hander, da jeg aldeles ingen Paarsrende har, som samme bor nyde. Har jeg med sund Fornuft, frie
ViMe og velheraad Hue, samt min Lavvcrrges Samtykke, paa DereS
Majest«tS Allernaadigste Velbehag, funden for got, at mit lidet Efterladenffab, ifald min S s n , efter min Dod ikke Mille v«re i Live og
indfinde sig, saaledes M l deeles rc.
4) T il Ränder« Byes Fattige udscrttes paa Rente imod sikkert Pandt
4OO R d., hvoraf Nenterne i 4 Qvartaler aarlig uddeles af ByenS
Provst og Fattiges - Jnspecteurer.
;) T il den latinMSkolc i RanderS udstettes ligeledes imod sikkerPant
200 Rdlr., hvoraf Renten aarlig anvendeS til SkolenS Repa
ration rc.
Sknlle min Son Hans Svendsen efler min Dod v«re i Live og indfknde sig, er det billigt, Han nyder, hvad jeg og Hans Fader har sam
let, naar Han allene vil anvende det vel, og M l Han da nyde alt foranferte mit Ejeude, «mod at Han erstattet mit Begravelseö Bekostning

.
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til min Lauvarge, svmhar lovet anständig at besorge samme, »fall»
Han ovcrleyer mig. Men da jeg frygter, efter det allerede passerede,
al bemckke min S o n , om Han er i Live, ikke sikal anvcnde der jeg ester
lader mig, saavclsom Han burde, og jeg onffede, saa maa Han ej blive
Kapitalen raadig, «den under min Lauvarge Jorgen Evaldsens Curatel, ifald Han er i Live, eller og en af-Avrigheden besikikkct god Mand,
have Renkerne, indtil Han med gyldige Ältester beviser sin gode Opforsel, ikk» i eet, men i 2 a z Aar, og da, men ej fsr, maa Han annamme Kapitalen som myndig.
Ligeledes har og bemeldte min Lauvarge Jorgen Evaldsen paataget
fig at vare Executvr Testamenti, eller og i min Sons Ftavarelse be
sorg« alt ndbragt i Penge. Tik Bekraftelse under min egen Haand og
Forsegling i min LauvargeS Overvarelse, med, som meldt, Hans Sam tykke og Underskrift, hvorhos jeg rillige haver formaaet Hr. Niels
Borre og MogenS Borup, bcgge Borgere her i B ycn, dette med
mig til Vitterlighed at undersikrive og forsegle.
Randers den rode
Oktober 178 z.
A n n e R e g in e ,
Som Lauvarge
salig S t a d iu s e s .
E v a ld se n .
(I.. 8.)
L>
( ^ 7 Tz?» Rdtr.

'79ZV i C h r is t ia n den S y v e n d e af GudS Naade, Konge til
Danmark og Norge, de Benders og Gothers, Hertug udi Slesvig,
Holsteen, Stormarn, Dytmerjken og Oldcnborg. Gisre alle vitterligt: At eftersom hos 0« Allerunderdanigst er bleven anfogr og begiert
»»res Allernaadigfte Consirmation paa det af Anne Regine, afgangne
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Svend Stadiuses Enke, af vor Kisbstad R anders, «di vort Land
Norre Iylkcmd den 2c»Octbr. 178z oprettcde og dcrhvs in Originali
vedhcrftede Testamente, hvoraf i vorl danske Cancellie er indleverer en
ligelydende Gienpart, da rille vi dclte Testamente udi alle dets Ord,
Clausuler og Puncter, saaledes som der her findes, Allernaadigst have
ronfirmeret og stadfcrstet, saa og hermed confirmere og stadfcrste, dog
saaledes at vedkommende Lcgatariek stille Camion for den, enhver af
dem bestemmende Suhms og Renters Tilbageberaling, i Tilfcrlde at
den i Testamentet anmeldte S s n af Testatrix Hans Svendsen skulle
indfinde sig, inden de Loven foreskrevne 15 Aar. I hvilket Tilfcrlde
der i Henseende til Sonnens Raadighed ovcr Arven bor forholdes efter
Lvveo. Jovrigc b«r 6te og rode Penge samt al ander, os rilkom-/
mende Arvefalds - Rettighed i alle Maader v«re uforkr«nket. Forbydende alle og enhver herimod, eftersom foreskrevet staaer, at hindre
eller i nogr« Maade Forfang at gisre, undrr vor Hyldsst og Naade.
Givet udivorrs Kongelige Restdemsstad Kisbenhavn den Lode Martii

1795.
Under Vort Signet.
(l.. 8. k.)
tzster Hans Kongelige MajestcrtS AllernaaLigste Bofating.
C . v. B r a n d t .
Schon». C o lb io rn se n R ejersen .
Anne Regine, afgangne Svend Stadiuses Esterleverffe af Rän
der« Testamentes Confirmation.
Jfslge forestaaende Afffrist as Madame Stadiuses Testamente og
den Kongelige Confirmation, kan
Randers Byes Faltige xro gvots tilkomme, hvoraf Renterne i strc
O.vartaler aarlig uddeles af BySns Provst og Faltig-Jnspecteu»ar
r
Z9c> Rd. z Mk. 8 ß.

Den lasinffe Skole, hvoraf Renten aarlig anvendeü til Skolens
Reparation
i9 5 R d . i Mk. rrß .
Tilsammen
585 Rd. ; Mk. 4ß.
Siger fein Hundrede FiresindStyve og fem Nixdaler fem Mark fire
Skilling, som hermed overleveres den respective Magistrat med ligelydende Udskrivt.
Randers den 2;de Ju lii 1796.
I . E v a ld se n .

(-) Dm ride Artikel ! Reglement«, hvor der meldes om Etatsraad An
dreas Charles Teilmans Gave og Legat, er af f-lgende Jndhold:
T il en Bvgsamling ved hver af de latinsike Skoler i Ribe, Kolding,
Fridericia,.Horsens, Aarhuus, Randers, Wiborg og Aalborg sikal
til n«ste Wiborg SnapSkingS-Termin eftcr mi» D o d (5 )til hver af
dem, af min ncrste Efterfolgcr bctales eengang for alle 200 R dlr.,
siger To Hundrede Rigsdaler, og siden af Slamhuuö-Ejcrne een efter
anden til evindelig Tid , til Samlingenö Formeerelse ved hverl Aars
SnapSkingS-Termin, til hver af forncrvnte otte Skoler, og desuden
til Rojkilde latinffe Skole aarligen 20 Rdlr., siger Tyve Rigsdaler.
T il at bestemme de 1600 Rdlr. som engang for alle sikulle i foresikrcvne Maader til de otte forbemeldte latinske Skoler overlades min
na-ste Efterfolgcr alle de Boger, som jeg esterlader mig, med ydermere
Tillceg, al samme min Efterfolger har seit V a lg , dissei6oo Rdlr. at
bctalc entcn i rede Penge eller in nsturs med Bogerne, efter de Priscr, som jeg har derfor selv betalt, og i Bogrcgisteret anfort er, eller
og som foran i Bogen antegnet er, Log med Rabat a 20 xro ivo.
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M Den hrr ommelbtt Notarial-Act, eller sidste M llie, er affattet paa
Franst, hvoraf dog hverken Original eller Afstrivt nu haves, meo blot
rn danst Overscettelse, og ester denne bliver DonatoriS Gave ril dm
Bayerste Skole og Randers Byes Faltige her saaledes at anfore:
I G u d s N a v n er dette Testam ente g io rt.
Jeg Jens Nicolai B a y , Kisbmand i Bordeaux, beende paa Chartou i Segnet S t . Renn, har overvejet at intet er mere vis end Doden,
hvoraf dog Timen er ubekiendt, og derfor ikke har villet lade mig over
raste af stimme, »den forud at have disponeret over de Midler, det
har behaget Gud at give mig. Ie g gier derfor mit Testamente og
Disposition af min sidste Villie som folger re.
Jeg giver og legerer
Ie g giver og legerer
som Jens B a y
Summa
rc. re.

tis de Faltige i Randers ivoo Livres.
til Skolen i samme Bye,
,
har ladet bygge, lige
iooo Livr. «den Rente

Ie g casserer, tilbagekalder og tilintctgior alt ander Testament, Codieil, Donation og al anden Disposition (i Tilfcelde afDod) som jeg
künde have giort forhen, da jeg vil at dette ncervcrreude allene stal
gielde, og om det ikke stulde künde gielde som der er, at det da maae
gielde som Codicil, Donation eller anden Disposition i Tilfcelde af
min Dod, i den beste Form som det kan ester Net og Scrdvane, og
da jeg ikke vel har kündet strive sclv mit ncrrvcrrende Testamente, saa
har jeg dicteret og ladet det strive ved en Person, jeg har Fortrockighed
ril, og ester at have l«st det, og last der igien, og fundet der eenform
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med min Villie, saa har jeg selv undertegnet det her ved Enden, og
neden.for de fire foregaaende Sider.
Bordeaux den i?de Septbr. 1789.
(1) I Kong Christian IV Tid gieldede en Mark Dansk 20 ß. indtil den veb Forordningen af 1621 blev forhsjet til 21 iß., fsltzelig udgiorde cn Solvdaler 5 Mk.
efter den nu brugelige Negnemaade. See Thestrups Krigsarmatur. x. 452 L
455- Ar. Berntsens Danmarks frugtbare Herlighed.
Bog. x. 565.
(2) De Fundatser og Gavebreve som angaae baade dette og flere Legater til Nanders latinffe Skote, ere indrykkede i Hoffmans Samlinger, og de andre, eller
nyere, som efter den Tid ere oprettede, finde- fiden anfsrte ved de Legats
hvorom de handle.

(z) kontoxxiä. ^nnal. eool. lo m . r. x. 97. l . ir.

i».

LraZii

a L 1i i 8tor. ReZis. (ü kristiLn I I I . x». 51. 55 L 5S. Hoffmans Sa m lin ge r af
Fundatser. l o m . 1.
2 0 z L 4.
l o w . rr. x. z6 8 aä. 582. l o w . m .
x. iZ 9 - 140. lo r n . x i. in sn xx le in . x. Z99 er se^. Fogtmans S a m lin g e r
af Reffripter og Collegial-Breve. v i D eels 2 D tnd. x . 67. 422. 563. 6 Dintz.

k- 572.
(4) Hoffmans Samlinger af Fundatser. lo rn . 11. x. 565. 582. 400. ^>4. l . xi.
x. 386. z88- 39^. FogtmanS Neffripter og Collegial-Dreve. iv Deel. 2 Bind,
x. 659.

(5) Denn« Gare er udbetalt til de latinffe Skoler i Snapsring 1791-
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§ 19.

Groserer Brockes Pigeudstyrs- og UnderskyttelsesLegat, samt Prämie til Tienestefolk.
Afgangne Groserer Niels Brock i Kiobenhavn, der haver viist sig saa velgierende mod sin Fodebye Randers, haver og ved Hans forhen ben«vnte
Testamente af 19 Febr. 1796 og Codicil af 24Zebr. 1802 (<r) under den IV
Afdeeelig, henlagt:
a) Under No. l 8 et eget Legat af
-zxovoRd.
til uformuende Pigers Udstyr i Randers, hvilke M l v«re eilten Kiobmcrnds, en af MagistratenS, Prcrstestandens eller de latinstke SkoleLarcres Dsttre, eller og af anden Honet og civil Stand. Renten af
dette Legat, som er 140Q Rd. aarlig, betales de to Äar til disse Pigers
MedgivtS - Udstyr; dog saaledes at 400 Rdlr. deraf i det mindste indscrttes i den almindeligeEnkekasse. Men hvert tredie Aar M l Renten
anvendes, einen for at ophielpe en ved ulykkeligc Tilfalde i Armod
kommende god og Mkkelig Familie, eller og til en Fabriqveur eller
Kunsiners Etablissement; dog have Legatarii og Hans ligeledes afdode
Konee Slcegtningc altid Fortrinct, naar de ved Ansegning maalte
attraae at nyde got deraf.
A f dette Slags Lcgatcr, hvis vclgiorende Hensigt dog er saa indlysende, ere ellers meget faa her i Rigernc, naar det som Baron H el
berg, til mindre formucndc JomfruerS Udstyr, haver stiftet, allene
nndtages.
d) Tvende mindre Legaler, hvert paa
500 Rdlr.
anfsrlc i forbcnlevnte Testamente under No. 24 og 2;. Der ene af
G g
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disse er henlagt tilTienestekarle, og det ander til Tienestepiger, saaledcs
ar Renten dcraf uddclcs som Prämie til den Karl og den Pige, som
fliltige og rroe have licnt paa et Stcd i 8 til 9 Aar i det mindste.
Baade disse og all« de svrige Brockistke Legata til Rändere skulle eftcr Legatarii sidste Villie for beständig forestaaes, og med fcrlledö Ansvar forvalkcs
af Sogneprasten, Borgemestercn, den «ldste Raadmand, Byefogcden og
den «ldste eligeret Borger i Rändere, hvorfor enhver af dem aarlig er tillagt ZO Rdlr. udi Salarium , og til Protocoller og Skrive-Materialjer
19 Rdlr. Z Mk. ro ß ., som er Rente beregnet til 4 pr. Ct. af den dertil
fki«nkede Kapital
4240 Rdl.
Saasnart som afgangne Grosserer BrockeS cfterladte Boe og Formue
er realiseret, og sannlige Legata, saavel kil denne B ye , som andre offenrlige Stiftclser blive udbetalrc, hvilket efter TestamentetS Jndhold kan ventev at ville sikee enten ved AaretS Udgang 1804 eller muelig forst til Iu n ii
MaanedS Termin 1805; saa kynde bemaldte Legaler ved Kapitalernes Udsetlelse paa Rente, forst faae de ved Testamentet tilsigtede Bestemmelser.
De betydelige Gaver, som denne hensovne Patriot har givet til Byen,
belebe stg samlete til cn Tonde Guld, og ved BoetS endelige Realisation formeenes, at samtlige Legaler til Randers, efter Testamentet og Codicillen,
endog ville foroges til henved en halv Tonde Guld i Overskud, og maastkee
derover, og naar dekte stkeede, saa künde derved muelig aabnes een eller anLcn onstket Lejlighed, til at faae den nye Kirkegaard istand »den for ^)sterport, Ibm Hr. Galten udi sin nye Beffrivelse pag. 149 omtaler, og hvortil Byen, formedclst sin aarlig tilvoxende Folkem«ngde, saa ho-ligen
trcenger.
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ko) Epeculores Testament» udi afgangne Brockes Stervboe Hr. Etaisraad
Carl W igant Falb«, JustitiariuS i Kisbmhavns Hoft og S ta ts -R e t,
Hr. Christian N afn , Assessor i Hsjesteret og H r. Andreas W orgaard,
Kasserer ved der Kiobenhavnffe Brandforsikrings-Societet, havemed»
deelt en E xtractaf Testaments og Eodicillen, for saavidt samme anrorer de tilRandershenlagle Legaler; saaledes:
E x t r a c t
Afgangne Grosserer Niels Brocks Testamente af 19 Febr. L796 og
Hans Codicil af 24 Febr. i 802.
tlo. 6 . ( ^ 7

Rigsdaler-

1796.

D a der Häver behaget Forsynet, ved min kicrre og uforglcmmelige
Hustrue Lene Brcdall Brocks dsdelige Afgang den 15 Septbr. 1786^
at satte mig udi Enkemands Stand, og jeg saaledes er blevet den
langstlevende af os, og vores falleds Boe imidlertid ved den Allerhsjestes Velsignelse, er siden betydelig blevet foroget. S a a haver jeg saavel
i Kraft af det os under 6 Ju nii 1777 Allernaadigst forundte,og herved
lagde fa c u lta s te s la n ä i , som paa Grund, af det imellem mig og bemeldte min S a lig Hustrue i Folge Allerhojstbemeldte Bevilgning oprettede og forfattede R.ecixrohu« Destsinonts af 19 Decbr. 1 7 7 8 (som
udi hoslagde dertil indrettede, og igiennemdragne, samt af os begge
forscglede B o g, bestaaende af 46 Foliis, finöes anfsrt paa Folio 2
til 8 inclusive, under vores egenhcrndige Understrivt og hoStrykte
Segl) herved have narmere og yderligere anordnet, besten« og fastsat,
ligesom jeg hermed anordner, bestemmer og fastsatter, hvorlrdes jeg
Gg 2
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vil at bemeldte mlu S a lig Hustrues og mit soekleSs Boes Mi-ler og
Ejendömme, dem Gud i Naade fremdeles ville befficrrme og velsigne,
efter min, Gudgive, saligeDod, M l deeles og udbetales nenüig:
IV . T il RanderS Bye udi Jylland, hvor jcg og min salig Kone er fod,
Moenkes og gives til gudelig og verdslig Brug folgende Legaler,
nemlig:
1) S t . MortenS Kirke trl Bedste, og dens Alter, Daab, Orgel,
Billeder og Ziraterö aarlige Neenholdelse, Afborstning og Con
servation, gives Renterne af ivOo S ld r. er 666 Rdlr. 4 Mk.
2) T il en gruudmuret rummelig Faltiges FrieM le , og dens Lcrrers frie Vaaning, at opbyggeS i Ncerheden af Kirkcn, undcr Geistlig og Verdslig Lwrighcdens Jnspection
sammestcds, gives
2000 Rdlr.
Skriver to Tusinde Rdlr. danstk Courant.
z) T il denne Skoles Fond for zo af Byenö
sättige Born, der at nyde Underviiöning i
Christendom, Regning og Skrivning, samt
i Haandarbeide (ligesom i KiobenhavnS frie
og ArbeidsMler) aarlig 7 Rdlr. for hver,
er Renterne af den Summa
5600 Rdlr.
Skriver Fem Tustnde og Sex Hundrede
Rigsdaler.
4) T il Skoholderen ved bemeldte Skole, for
hver Treng og Pige, som vifer for Skolens Patroner eller Ovnghed, naar de ere
confirmerede, og inden de udgaaer afSkolen, at de kan foruden dereö Christendom^^.^,______ .____
Larris
8266 Rdlr. 4 Mk.

....... -

Transport

lcrselig skrive ogregne de^-Spccies, samt
killige hvad dehave l«rt af Haandarbejde,
i den Tid-de haver v«ret iS,koken, udbetales for hver en Pr«lyie af^ N d lr.,. skriver
To Nigsdalcr, hvorcil gives, Nenternc af
de» Summa
, Resten, af bisse Reuter fkalanvendes til
Flittighedr og Mre-Pr«mier for de afSkolcns Born , som meest distingverer sig med
Lcrrvillighed og god Opforscl.,. Skulle det
og Hände, at der udi et eller flere Äar, til
gen Born stkulle udgaae af denne Skole,
som künde vife Provc og giope Rede for, at
havc nogeyledes lcrrt efter focanforte Forfikrift, da nyder Skoleholdcreu ingen Pr«-,
mie eller Belonniug af bisse Renter, , men
skal i saa Tilftelde samtlig anvendes til Fliltighcds-Prämier for Bornene, som maae
bestaae i gode Skoleboger, eller og til nodvendig Linned og Kl«der. , , , ,,

8 2 6 6 Rdlr. 4 M k .

;oo Rdlr.

;) Til Hielp til bemeldte Skoleholders Lsn,
forude» frie Huus i Skolen, og en Siettepart af Gevinsten af dct som spindes, strikkes og forarbeides i Skolen, givce Rcntcrne
af den Summa
-zooo Rdlr.
Sknver Tre Tustnde Rigsdaler danff Cou
rant.
Latris

1 1 7 6 6 Rdlr. 4 M k .

Transport
11766 Rdlr..4 Mk.
6) T il 10 Fattige, eller uformucnde Enker og
Enkemoend af Handelsstand, eller af ByenS
Magistrat eller dens geistlige Stcrnder, af
Preester, Rectorer og Hörer, eller i diffes
Mangel, af andre haderlige og honette
treengende Familier, eller og gamle og svagelige Iomfruer, hver aärlig 52 R d ., som
udbetales mcd det halve til hver Paaske og
Mikkelsdüg, er Renterne ä zz pr.Cro.af
den Summa eller om der kan faaes 4pr. Ct.
»Rente
iZ866Rd lr. 4 Mk.
Hvortik dog min og min sal. Kones Slagtt
ninge og Paarorende i aste Tilfaldc proefereres, om nogen af dem Heroin ^skulle ansoge
dertil at vcrre treengende.
7) T il Byens andre fattige Huusarme, seerdcles syge og ynkvcrrdige Lemmer, gives
Renterne af den Summa
2020 Rdlr.
Skriver To Tusinde Rdlr. danfk Courant.
Hvilke Renter efter beste Overlag afByenS
geistlige og verdslige -Avrighed, uddeles til
hver Paaffe og Mikkelsdag, som de agter
at forsvare.
8) T il Byens latinstkr Skoles Understettclse
og Vedligeholdelse, gives Renterne af
2502 Rdlr.
Skriver to Tusinde og fem Hundrede Rdlr.
A f hvilke Renter SkolenS Leerere sikal nyde________________
Larris
z o iz z Rdlr. 2 Mk.

-z .
'
Transport
aarlig til dereS Lsnnigex« Forbedring til «n
Opmuntring, «emlig Rectoren zo R d lr.,
Conrectoren i ; R dlr., og to Horexe Huer
5 R dlr; gior tilsammen 55 R dlr., stkriver
HalvtredsindStyve og fem Rdlr. aarlig, Re
sten af de aarlige Renrer M l anvendes til
trcengende Discipler, til Boger, eller andre
til deres Stndering henhorende Nodvendigheder.
9) Foruden vores Legat« til hemeldte latinM
Skole af 6te Novbr. 1776, som ferst ved
min dodelige Afgang udhctaleü, der er 64s
R d lr., gives end videre lige Snmma, der
udgior ialt
Skriver Eet Tusinde -0 Hvndxede og Firsindstyve Rdlr. Daystk Ecnirant, all paa
samme Grund, som vores forste Legata tilholder, dog at af Renterne anvendes aarlig
8 R d lr., figer otte R dlr., til Indkisb afde
nyttigstc Boger ic. til Bidlivtfeketö Sprmerelse.
io) Endvidere legeres til bemeldte Latin ffe
Skole, paa samme Fod og Jndhold som bemcltte vores ferste Legat« t»l en trnngende
Student af Skalen, som har til forste Exa
men i det mindste oblineret nast bedste Caracteer, at Han til anden Examens Lasning.
LatriS

ZOt); Rd. 2 M k .

irtzv Rd.

Z141Z Rd. 2 M k .

L4V

'

Transport
3141; Rd.
i Kiobenhavn, kan habe nogen Understyttelse i samme T id , Renterne af den Summa 1 2 8 2 R d .
Skriver Eel Tustnde To Hundrede og Firsindstyve R d lr., med samme Forpligt ligesom for Gaven efter forste Legat, at saadanne
i Tiden efter Omstcrndighcderne herfor igic»
give og betanke den lakinskc Skole. Men i
Tilftelde at ingen saadan Student fra R än
dere Skole skulle v«re i Kiobenhavn, for at
forbcrcde sig til anden Examen, da gives
samme enten til en Diseipel som det Aar dimitteres fra bemekdle Skole til forste Exa
men, til Reiseomkostninger re., eller giemmes til naste Aar til en Candidat, som rei
fer til Kiobenhavn til anden Examen. I
Mangel af begge Tilfalde, gives de halve
Renter til Difcipler i Skolen til Boger eller
andre Nodvendigheder, og det ovrige halve
henlcrgges til LegatetS Formerclse, og Rector
saavelsom Conrector, som de i Legate« er forbunden, bliver begge ansvarlige for Bibliothckct og dets Eonfcrvation og Bcvaring,
samt for samme aarlig til de Herrer Forstan
dere, efter Specistcation at fremvise Rigtighcd, og dcrom forsyne stg med Vedkommendcs fkriftlige Tilstaaelse.
11) T il aarlig Prämie for de Difcipler i bemeldte.
Z 2 6 9 Z Rd.
>
LatriS

r Mk.

2 Mk.
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Transport
Skole, som ved aarlig Examen befindes stic
kigst og ordentligst, af en honet og god Opforfel, gives Renterne af
Skriver Sex Hundrede Rdlr. °Dansk Cou
rant , hvorfra en a to af de fletteste Distipler
i hver Klasse undtages og nyder intet.
Forbcmeldte legerede Summer under 8,9,
rode og ute Post gives med den Condition,
om, i uventet Fald, at bemeldte Latinske
Skole skulle indgaae, og henlcrgges anden
Sted «den for Randers B ye , da maae benieldte legaler ikke gaae fra Byen, men skal
forblive og tilhore Byen og Renterne anvendes til anden gudelig og verdslig reel Brug og
Nytte efter Bycnö geistlige og verdslige H)vrigheders samt Byens 6 Deputerede Borgeres Overlcrg og for bedst befindende ved xlu-

Z269Z R d . 2 M k.

600 R d .

rin iL vota.

12) T il Havnens og Muddervasenet i Randers
Fiord, detö Befordring og Vedligeholdelse
gives Renterne af
-Skriver To Tusinde og Fem Hundrede Rdlr.
i z) T il en nye Ege Muddermaskine at opmudre
Fjorden, hvor meest behoves (efter Agent
Bodenhofs eller anden beqvem og tienlig
Muddermaskine) gives til Hjelp den Summa
Skriver Sex Hundrede Rdl. dansk Courant..
L a t r is

2500 Rd.

600 Rd.
zszsz

Rd. 2 Mk.

Hh

Transport
4) T il Hielp til tvende Afforelftspramme ved be
meldte Muddermaffine, giveS
Skriver 400 Rdlr.
5) Ligeledes til Hielp at kiobe og indhegne en
rummelig Pladö til et Skibsbyggervcrrf, gi
veS den Summa
Skriver Eet Tustnde Rdlr. daM Courant.
6) Endvidere til Hielp til et HuseS Byggelse el
ter Kiob, inden eller uden bemeldte SkibSbyggervoerf, hvor Skibebnggermesteren künde
boe frit, imod at Han holder en NavigationS,
og udi Skibsbygninge-Kunsten undervisende
Skole, hvor unge Soefolk og Drenge künde
lcrre Skibsbygnings-Vidcriffaberne og-Navigarionen; de Formuende for Betaling og de
Faltige for intet.
S a a og, at bemeldte
Skibsbygmester for givne frie Huus og upaatvivlclig af Byen givcnde og forundende videre Frieheder og Fvrdele, forbindes aarlig,
eller hverandet Aar, ar bygge paa bemeldte
Vcerf, et Farrei eller en Pram, eller og en
Kaag, eller i det mindste aarligen Baad til
et Fartej, eller til Fifkerie at M e uden for
Fjorden Saltvandssiffe til Byen, giveS den
Summa
^ Skriver Eet Tusinde og To Hundrede Rdlr.
7) T il Prämie for fire faltige Fifkere i RanderS
Latris

Z6Z9Z Rd. 2 M k .
4 O Q Rd.

IO O O

Rd.

I2OO Rd.

Z899Z Rd. 2 M k .
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Transport

Z899Z Rd. r Mk.

B ye , som fiske meest og langst fra Byen,
eller «den for Fjorden, og bringer de fleste
Saltvandsfifke ril S a lg udi Byen, gives
aarlig til Deeling Renterne af den Summa I2V0 Rd.
Skriver Eck Tusinde To Hundrede Rdlr.
r8) T il uformnende KiobmcendS eller reel Händ
lers, saa og af MagistrarenS, PrcrstestandenS
samt Rcctvrers og Hörers Dsttre, eller andcn honet og civil Stand der i Byen, til
Medgifts-Udstyr aarlig en Gave afi40Q R d.
hvoraf i det mindste 400 Rdlr. indsatleS i
den almindelige Enkekassc i det seeneste otte
Dage for dereö Bryllupsdag, eller og samme
uddeles hverandet Aar efter Tiderne og Omstcendighederne P 2800 R d lr., hvortil gives
Renterne af den Kapital
z;ooa Rd.
Skriver Tredive og Fem Tusinde Rdlr. eller
og hver tredie Aar isteden for at give Kenne
Gave til Medgiftsudstyr, da at give det til
een der i Byen ved ulykkclig Tilftrlde, i Armcd kommende ffikkelig, god og redelig Fa
milie til sammes Hielp og Opreisning, eller
en Fabriqveur og Kunstners Etablissement,
det er at forstaae tvende Gange gives denne
Gave til Medgiftsudstyr, og den tredie Gan^
ril sidstbemeldte Brug og VelftrrdS Fremme,
alt paa de Vilkaar,at forbemeldte som maane,
LarriS
7 ;r9 Z Rd. 2 Mk.
Hb 2
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Transport
7 ZI9 Z Rd. 2 M k .
blive tildeelt denne Gave, lover, og paa deres Samvitlighed, 9Ere, Troe og Love forpligter sig, al om Gud i Tiden velsigner dem
med det Timclige, at ville igien cfker dereS
Omst«ndigheder give til detteLegatum, at K a 
pitalen kan voxe og formereö, paa det at destige flere i Tiden, til Guds Mre, kan hoste
Nytte deraf.
Skulle det msde, at flere saadanne Compelentere paa engang skulle ansoge forbemeldte
Legat«, da decideres det ved xlurims vota af
de Herrer Administratores. Dog at min salig KoneS og min Familie, i hvad Stand de
maatte vare, i alle Tilfcrlde prcrfereres, naar
de derom maatte ansege.
19) T il io faltige, fader- eller moderlsse Drengeeller Pigeborn, eller og skikkelige For«ldreS
Bern af reel Handelsstand, af Magistratens,
Prastestandens RectoreS og Horeres B o rn ,
eller i dijses Mangel andre christelige og fkikkelige Byens Jndvaaneres B o rn, til L«rdom, Kloede og Fode til de have veeret til
Confinnation, og kan blive emplojeret i en
Tieneste, gives hver een Rdlr. ugentlig, er
s
pr. Cro. Nenterne af Kapital, eller om
IZ866 R d .4 M k .
kan faaer 4 pr. Cto. Rente
-Skriver Tretten Tustnde, otle Hundrede,.
8 9 0 6 0 Rd.
Latris
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89260 Rd.
Transport
RigSdalcr Fiire

TredsindStyve og Sex
Mark.
T il kenne Gaves Nydelse skal dog min
salig Kones Slcegtninge og Paarorendes
B e rn , om nogen skulle melde sig, Vertikal
voere krängende, i alle Tilfcelde have fortrinlig Ret.
22) T il en Doctor, eller examineret ChirurguS i
Randers, for at curere de Faltige og Uformuende, gives aarlig Renterne af den Sum 
ma
Skriver Eet Tusinde To Hundrede Rdlr«
21) T il fric Medicamenter for bemeldte Faltige
gives aarlig Renterne af
Skriver Fem Hundrede Rdlr. Dansk Cou
rant.
22) T il Pleje og ArbeidsvcesenetS Understyttelse
og Vedligeholdelse der i Byen, gives Ren
terne af den Summa
Skriver To Tusinde Rdlr. Dansk Courant.
2g) Ligeledes til Skolens Undersiyttelse i be
meldte ArbeidS- og Plejehuus, til de sättige
Borns Underholdning og Pleje, gives Ren
terne af
Skriver To Tusinde Rdlr. Dansk Courant.
24) T il eu Kudsk, Gaards- eller Arbeidskarl,
som der i Byen i det mindsie 8 ^ 9 Aar har.
LatriS

1222 Rd.

502 R d.

2200 Rd.

2200 Rd.

94762 Rd.

Transport
94762 Rd.
tient paa ct Sted, troe, lydig og fkikkelig,
givcs til 'ZEre-Prcrmie Ilcnterne af
;oo Rd.
Skriver Fein Hundrede Rdlr. Danfk Cou
rant.
5) Ligcledcs kil cn Tienestepige eller Amme, som
der paa bcmeldke Maade har tient til Fornöjelse, givcs ligesaa til 2Ece-Pr«mie Renterne af
520 Rd.
Skriver Fem Hundrede Rdlr. Danfk Cou
rant. Og om siere end en af bemeldte SlagS
Tienestefolk skulle künde melde sig berettiget
til difse Prermier, der udi lige lang Tid
maatte have tient paa et Sted lcrngst, da be
eidetes det ved Lodkastning. Dog ifald no
gen af de Ansogende fkal have tient min eller
min salig Kones Familie, fkal de dertik have
prcrference; ligesom og at danske, norfke,
holstenfke og indenrigs Karle og Piger, fremfor ndenrigS fodte, dernast fkal have Forret
____________ .______
til samme.
Tilsammen
95762 Rdlr.
Skriver HalvfemstndStyve og Fem Tusinde, S y v Hundrede og
TredsindStyve Rigsdaler Danfk Courant.
Hvilke forestaacnde for RanderS Bye bestemte Legaler, fkal
teere Navn af Niels Brvcks og Hustrue Lene BrcdallS Legatum,
afleveres og udbetaleS af ExecutoreS Testamenti til Borgemesteren, den crldste Raadmand, Byefogeden, samt Sogneprersten
til S t . MortenS Kirke, og den erlöste af de 6 Deputerede Bor-
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gere i RanderS. Hvilke samtlige ncervecrende og tilkommende,
herved indsirttes til beständige Curatores og Administratores for
- dette Legatum, imod at de, een for alle og alle for een forpligter
sig, at vccre ansvarlig for at detS Kapitaler beständig paa lovforsvarlig Maade, som arrdre publique Midler (om ikke Hans Maje
stät Köngen vil modtage samme imod 4 pro Cto. Rente aarlig)
bliver udsat udi Jordegodser eller gode assurerede Kiobstcrdsgaarde
og Ejendomme, eller paa anden sikker Maade, alt paa deres Anog Tilsvar i alle optcenkelige Tilscrlde, og maae ingen af de Herrer Curatorer selv, directe etter indirecte, nogen Tid laane eller
faae til LaanS nogle af bemeldte Kapitaler, i hvor godt Pant de
endog maatte have, men M l til andre gode Huusholdere, paa
forbemeldte Maade udlaanes. Ligesom jeg har den sikre Tillid til
velbemeldte Herrer Curatores, at de omhyggelig vil bestrcrbe sig
for, at de aarlige Renter bliver paa redeligste Maade anvendt og
uddeelt stricte efter TestamentetS Tilhold og ForM ift, hvorfor de
og paalceggeö at aflngge aarlig RegnMb til StiftetS Ävrighed,
Stistamtmanden og BiM ppen, samt tillige for dem gotgiore at
Kapitalerne paa foranfsrte Maade sikker ere udsatte, saa og afde
aarlige afloeggende RegnMber afievere en vcrisieeret Gienpart til
Bevaring i Archivet, og lade Originalen derom forsyne med behorig paategnet Tilstaaelse. Og ffiondt jeg er overbeviist, ar
velbemeldte Herrer Curatores med Gtcrde og Velvillighed vil paatage sig denne Ulejlighed med Bestyrclsen af dette Leg^rum uden
Belenning, i Hensigt til den Gavn og Nytte, som jeg haaber,
ncrst Guds Hielp, og ved en retfoerdig Bcstyrelse, at det i Tiden
vil udvirke for Randers Byes Jndvaanere. S a a vil jeg dog,
at de til en Erkiendtlighed M l nyde forlods af de aarlige Renter
hver Zo R dlr., som gier for dem alle fcm den Summa 150 Nd.,
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fkriver Eet Hundrede og Halvtredsindstyve Rdlr. aarlig, hvilke
xro 4V0tL blive at afdrage det som aarligen er fastsat at ffal udbetales til de foranbenocvnte Instiiuler, imod at de derfor hver Aar
afgiver deres Qvittering ved det astceggeyde RegnM b, eller og i
den over Legaterne holdende Protocol. Sluttelig vil jeg have de
Herrcr Curatorcs venligst ombedet, at de samtlig vil vise al Paapassenhed og Aarvaagenhed for, atde Gamle og Unge, som maatte
nyde gvt af forestaaende Gaver, stedse udviser et christelig, dydig
og sikikkelig Liv og Levnet, og om de herimod forseer sig, og ikke
efter een, to og hojst tre Gange given Advarsel og Befaling, bedrer sig, da sikal samme derefter miste Gaven og Hielpen, og til
andre dydige og sikikkelige i deres Sked gives og indstkrives for at
nyde den. Hertil lagges endnu 4242 R d lr., saa Kapitalen i
Randers Bye bliver ialt t 00,000 R d lr., viäe efterfolgende forandrede Understkrift.
Og i Tilf«lde at BoetS Massa ved BoetS Slutning ikke stkulle
blive tilstrakkelig til hvad jeg ved dette mit Testamente haver fast
sat, eller herefter maatte fastsottte, at stkal udbetales, da^stkal det
som derudi maatte mangle, allene decourteres pro Cto. vis paa de
til gudelig og verdslig Brug her og i Randers bestemte og her
efter bestemmende Legaler, som derefter saaledes udbetales til Vedkommende, der besorget Kapitalerne paa foranskrevne Maade
giort frugtbringende og Renlerne killagt Kapitalerne, indtil de
fastsatte Summer til ethvert Legat er opnaaet, og da forst besorges Uddclingen til Vedkommende. Skulle det derimod h«nde,
at nogct stkulle overskyde fra BoetS Massa fra hvad jeg nu eller
ved min dodelig Afgang maatte have befluttet, at stkal udbetales,
da j^al det ligeledes pro Cto. viis allene tillagges de her og i Ran
ders til gudelig og verdslig Brug besternte Legaler.
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T il forestaaende min Disposition tilfojes herved folgend« Tillag
og Forandring, nemlig:
i ; ) Bctraffende de til Randers Bye bestemte tillagde Legater, som efefter mit Testamentes fierde Hovedpost belober sig til Kapi
tal
9576o Rdlr.
vil jeg for at komplettere stimme til 100,000
R dlr., hermed endvidere Have stkianket og givet dertil den Summa
4240 R dlr.
Skriver Fire Tusinde To Hundrede og Fyrgetyve Rigsdaler Danstk Courant, der ud-________________
gior
100,000 Rdlr.
Og M l Renten 4 pr. Cto. afdisse 4240 R dlr., som bedrager sig aarlig 169 Rdlr. 58 ß. (for at de forhen til Randers Bye bestemte Legaters fulde Renter uden Afkortning künde vsrde til hver ister udbetalte) anvendeS til det bestemte aarlige Salarium for de 5 udnoevnte
Hcrrer Curatores og Administratores, for dcres Umage med Bestyrelsen af bemeldte Legater, nemlig zo Rdlr. for hver, der udgisr
»50 Rdlr. De ovrige 19 Rdlr. 58 ß. kan ligeledes anvendes aarlig
til de fsrende Protocoller og Skrivmaterialier, over bemeldte
Legaler.
Extractens Nigtighed bevidne
F a lb e .

R a fn .

A. W o rg a a rd .

2

>

Nanders

Fattigvcrsen.

§attigvcrsenet i Randers var i fordum Tider, ligesom i de vel fleste Danske
Kiobstoeder i saare maadeligForfatning; thi foruden de virkelig Nsdlidende,
som behovede Hielp og Understyttelse, vare der og rnange friffe Menncffer,
der Heller gad streifet Landet omkring og tigget, end arbeidet, hvortil ogsaa
meget biedrog, at saadanne Menneffer, som Born, vare opfodte ved Tiggerie og Lediggang; og det var ikke noget Scersyn i Randers, at see heele
Heere af Betlere, at lobe Gade op og ned, for at anraabe de Forbiegaaende
vm Almiffe, og mange af dem anvendte det de samlede til Drik og S v iir ,
Hvoraf gemeenligen opkom Klammerie og Slagömaal. Saaledes var FattigvcrsenetS Tilstand her, baade i de crldre og nyere Tider, og til Uhceld
fandteS ingen, som med noget Eftertryk sogte at hemme dette Onde, forend
den nu vcrrende virksomme Borgemester Hr. Justitöraad Caroe lagde Haand
derpaa, og hvorfor Ham altid vil levnes en velfortient Roes udi Randers.
Denne Mand bragde det i Begyndelsen dertil, at en Spindeskole for fattige
helft faderlose Pigeborn, blev opbygt og indrettet. Herved blev allerede
vundet saa meget, at disse smaa efterhaanden bleve vante til Arbeidsomhed.
Men da dette forste Anlceg ikke strcekkede stg videre end til de fattige Pige
born, saa blev det udi Aaret 1789, efrer en af bemcrldte Iustitsraad udarbeidet Plan (hvortil en ffion og hcrdrende Lejlighed da blev aabnet) udvidet
til ByenS heele Fattigvcesen; thi istedet for andre Hojtideligheder og glade
Sammenkomfter i Anledning af Tvilling-Nigernes saa hejt elskcde KronprindseS Formcrling, som 1?eede i dette Aar, lagde Nanders Jndbyggere,
efter Hans Tilffyndelse, dereö stille Fryd for Dagen, derved, at de tegnede

sig for frievillige Gaver, som de ydede til dette Almeenyttige AnkorgS Iv«rkscettelse, hvorved baade Han og de stiftede sig et varigt ÄEreminde. J det
folgende Aar 1790 blev der begyndt med at opfere en stör grundmuret to
Etage Pygning, paadetSted, hvor den forrige Spindeffole havde staaet,
hvilken blev nedbrudt, da Gründen, hvorpaa den havde staaet, var for svag.
Bygningen selv blev fcrrdig i norste Aar efter, og til samme Aars Michaelis
var derved alt anffaffet et Partie Uld, endeel Spinderokke og Hasper med
andre denil henherende Redskaber, samt tvende Vcrverstole. Derpaa gik
Arheidet for sig, hvortil alle ByenS Fattige, baade Unge og Gamle,
som der künde bestille noget, blev anviist Adgang. Her erholde de, ikke
allene Varme om Dagen i de kolde Vinter-Maaneder, men mange fortiene
endog i Forhöld til deres egen Flid og Haandelag, ellet Legemskrcefrer.
Strax i Begyndelsen blev denne ArbeidSanstalt sat under en kyndig Fabrikmesters Opstgt. Saaledes gik det frem, indtil i Aaret 179 2 , da al B e l
len og Tiggerie ganffe blev afffafsed i Randers. Over de Fattige blev optaget et Mandtal og enhvers ivcerende Forfatning nojagtig undersogt. De der
künde bestille noget med deres Hcender bleve henviste til den nyS anlagte A r
beidSanstalt eller Fabrik, og hvad de nodvendig behovede mere end de der
künde tiene, det blev dem ugentlig tillagt äf ByenS Faltigkasse, hvoraf fat
tige B orn, samt de Syge og Sengeliggende, som ej kan arbeide, -allene
blive underholdte. Der fandtcs nogle, men dog meest i Begyndelsen, som
vare arbeidsfere, men ej gad arbeidet, og i Smug vedbleve at betle; disse
bleve opbragte af Fattigfogderne og indsatte i ByenS Civil-Arrester i 1, 2
til z Dage. Naar dvnne i^evselse, der altid blev gientagen 2 a g Gange,
hviö den Fattige saa ofte giorde sig l^yldig i den samme Forseelse, ikke künde
frngte, som dog siclden Mede, saa blev denne tiltalt og hendomt vaa nogen
Tid til Arbeide i Wiborg Tugt- og Munufacrur-Huuö, hvilket havde den
hcrldige Virkning, at de andre, der ogsaa efter gammel og ncesten indgroet
ond Vane, vare mere tilbejelige til Lediggang og Betlen, end ArbeidsomI i 2
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hed, alk mcre og Niere forlode deres forrige Levemaade og beqvemmede sig eil
Arbeide.
Foruden de faltige voxne Mennester, som have Abgang til Fabriken
ere ogsaa faltige Born af bcgge Kien, som der, ved passende Uldarbeide
eller Spinden, kunne forlienc noget. I Visse dertil fastsatte Terminer, undervises disse Born hver Dag i Lcröning og Christendom, udi et i Fabriken
selv dertil indrettet Verreise, af en egen Skolelcrrer, hvilken derfor nyder
aarlig Lon af de Faltiges Fond.
Fabriken er siden dens forste Jndretning mcrrkelig bleven udvidet i Henseende til dens D rivt; thi nu har den 7 gode Vcrverstole, hvoraf den ene
driveS ved et Fabriken tilhorende Spinderie i Aarhuus, samt en Klcedeprersse og et eget Farverie med all« Apparaten Foruden en Fabrikmester,
som haverOpsyn med Arbcidet og Jndretningens Gang, ere der nu for Tiden
4 Overstkicerere og io Dugmagere eller Verversvende. Her forarbeidcs
baade finere og grovere Klcede og Frakkctojer, hvorril for der nieste bruges
indenlandst Uld.
Den Spindestole som forhen er omtalt, blev ved FabrikhnsetS Byg«
ning forfiyttet andensteds hen, hvor den siden er holdt i et dertil lejet Huus.
Her er Skolelcrreren i Fabriken ligcledes forbundcn til at indfinde sig daglig
for at undcrvise de der varende Pigeborn i Lcrsning og Christendom.
Zabrikens D riv t, som i Forstningen steede for FattigveefenctS egen
Regning, blev fra AaretS Begyndelse 1792 overdragen til Hr. Kiobmand
Hans Christian Hansen i Randers paa io L 12 Aar, for hviö Regning den
siden haver gaaet. . Dog have alle Byene Faltige, ligesom tilforn, en Fortrinsret til at gaae derhen, for at fortiene med deres Haandarbcide, hvad
deres Krcrfter formaae.
HvorledeS denne Jndretning og ByenS dermed forbundne Fattigvcrsen
er blevct forvaltet Aar efter Aar fra 1791 til n«rv«rende Tid, det kan tndelig erfares af de aflagde og ved Trykken pnblicerede samt aarlig til Byens
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Zndvaanere gratis uddeelte RegnMber, hvorfor det ville blive baade ufornedent og tilllge overfisdigt, her at mcelde vidcre derom.
De eeneste Lonninger, som aarlig betales af Fattigkassens Fond, ere
til Skolelareren, et Bnd og to Fattigfogder, der ikke atlene ffulle opbringe
alle de Tiggere, der findes at gaae i Byen, det vcrre sig Byens egne, etter
Fremmede: Men de M l endog, efter Fattig - DirectionenS Tilhold, altid
folge de ankommende fremmede Betlere ud^ af en af Byenö Porte, ligesom
og paasee, at de ikke M l vende om og komme igien.
FattigkassenS Jndtcrgt falder deels af crldre og yngre Legater og deels af
nogle i fernere Tider paabudne Afgivter, og endelig deels af Jndbyggernes
frievillige Biedrage, som aarlig ydes, for det meste uden nogen Anscrtning
eller Tarering, og hvilke efter RegnMbernes Udvisende, iidgiore den betydeligste Deel af Jndtcegten, og deels tilfiyder denne Kasse noget ved frievillige Gaver og ved Strafbsder.
De Legater som haves til Randers Fattige, ere:
1) Peder Gyldenstiern til Bidstrup, i Houlberg Herred, haver givet IQO
Rdlr. In sxecie, hvoraf den aarlige Rente M l uddeeles til Fattige
og Hnusarme. Kapitalen er for langst siden omsat i Courant, og
udgior nu
io 6R d .
For dette Legat haves ingen Fundats, eller
nogen anden Optegnelse, hvoraf der künde udledes, naar Kapitalen er given; men fermodentlig er det Met henved Midten af det i?de
Seculo eller kort efter, da de Gyldenstierner
ejede Bidstrnp. Muclig kan Givercn have
vcrret den samme Peder Gyldenstiern, som i
Aaret 1628 findes at have studeret i Soroe.
2) Frue Margrethe Brahe, hvis Legacum nt den
______________
Latris
106 Rd.
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106 Rd.
Transport
latinske Skole forhen er bencrvnt, tillagde de
Faltige, lige med Skalen 200 Rd. in gxecio,
scm ved Omscetning til Courant og nogle tillagte Renter nu udgior
2 i6'Rd.4M k.
Renten uddeles til Faltige.
z) Toctsr Meticincr Seren Hoffman» Haver ved
Fundats af i August i6 z8 lcgeret 100 Rdlr.
in 8^>ecie, som efter Omscetning belobe sig
til
106 Rd.
Renten tilfalder de Faltige.
4) Maren Madsdatter Housing, afgangne Ma
gens SözovS Enke i Randers, skicrnkede ic>c>
Rdlr. Courant, hvis aarlige Rente til hvert
Aars Michaelis skulle uddeeles mellem fire fal
tige Borgerenker til Hielp til deres Huusleje.
Fnndatsen er affattet den 18 Novbr. 1666 af
Giverindens Sonneborn.
Kapitalen blev
siden udsat paa Rente mod Paul i en Gaard
med tilliggende wende Agre paa Marken, men
da Gaarden afbrcrnde, saa blev der allene tilbage en Heck Ager i Hstervang No. 58, og en
heel Ager i ncest nye Vang No. 115. Hvilkc
Agre nu bortlejcS ved offeiulig Auction i bestcmt Aaremaal, og den aarlige Leje uddeles
blandt de Faltige.
5) Jens Pcdersen Anchcrsen Studiosus, legerede
. ;o Slettedaler, hvilke Hans Broder JensAn428Rd.4Mk.
Latris

Transport
428 Rd. 4 Mk.
eher Pedersen, Borger i Randers, og Hnstrue, siden ved Gavebrev af aZ Septb. 1667
forogede til 50 Ndlr. in sxecis, og NU i Cou
zzR d.
rant
Ester Gavebrevet l^al Renten uddeles mellem Faltige til hver Michaelis.
6) Thomas Biering, fordum Krobmand og Consnmlions-Forpagtcr i Randers, haver vcdFundatS af 29 J u li 1729 skicrnket til Faltige og
Huusarme
800 Rd.
Kapitalen er perpetueret i WindblceS SognS
Konge Korntiende i Gierlev Herred, mod ;
pr. Cro. Rente, som aarlig uddeles efter Fundatsen.
7) Niels Schive, Prcrst i Woldum, i Galten
Hcrrcd, haver paa en nbekiendt Givers Vegne
oprettct FundatS af iste Ju ni 1741 for
i2 v R d .
Hvis aarlige Rcnter uddeles til trnngende
Enker.
Hvcm Giveren haver vcrret vides ikke, men
da salig Enkedronning Sophie Amalia i den
Tid restdcrede paa Clausholm ncrr ved Wol
dum B ye, saa er det heel troeligt, ak om hun
ikke selv, saa dog en af hendes Hofgesinde,
haver skicrnket dcnne Kapital til de Faltige.
8) Koffardie - Kapitain Grams Enke i Kiobenhavn, hvis Fader var forrige Krobmand RasLatris
l4 v iR d . 4 M k .
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Transport 1401 Rd. 4 Mk,
tnus Brock i Randers, haver ved Gavebrev af
12 M anii 176z Danket 200 R d ., hvorfor
blev kiobt en Heck Ager i Vestervang No. 128,
og cn heel Ager i Udervang No. 91, som altid ved offentlig Auction bortlejes paa et be
sternt Aaremaal, og den aarlige Leje anvendes
efter GivcrindcnS Fo rD ivt, til Klader for 2
sättige fader- og moderlose Pigcbor».
9) JustitSraad og forrige Amtöforvalter Niels
Spltd og Frue, have ved Testamente af 8de
Maj 1778 legeret sa)
2400 Rd,
Efter Testarorum Bcstcmmelse, uddeleS den
aarlige Rente, deels til deres Slagtninge og
andre, og deels til 2 faltige Enker, samt til
Klader for 4 faltige Born. Diffe Legaler indkom ferst i SnapSting 1790.
ro) Frue Cancellieraadinde Steenfeld, hvorom
forhen er talt, i Efrcrretning om de latinD
Skole-Legater, haver ved det der paaberaabte
Testamente og Codiciller legeret til faltige Enker og Huusarme
9000 Nd>
Renten af de 8000 Rdlr. uddclcs til fal
tige Enker af Familien, og af 1000 Rdlr. til
andre Trangende og Huusarme.
r i) Madame SladiuS har fornden den vilkaarlige
Gave, fom efter hendes Testamente er tillagt
den laiinffe Skole, ligeledes under samme _ ____________
Latris
12801 Rd>4M k.
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Transport
12801 R d .4 M k .
Vetingelse, betankt de Fattige med 400 R d .,
men som ved BoetS Realisation ej künde udbringes til hojere end
«
ZyoRd. z Mk. 8 ß.
12) Mag. Michael Feste, forrige Sogneprast i
Randers og Hans endnu efterlevende Enke An
ne Foss, have udiAaret 1790 uden nogen Bebrevelse givet til den da under Bygning staaende FabrikeS Udvidelse
400 Rd.
Men nagtet Pengene den Tid bleve anvendte blandt de Summer, som brugtes til at
bestride Bygnings-Omkostningerne, saa haver
Faktigvasens-Directlonen dog siden efter, ved
fornuftig Huusholdning, alter samlet denne
Kapital til de Faltiges Bedste, under Navn
af det Fosistke Legat. Men den aarlige Rente
deraf, betaleö til Enken, saalange hun lever.
iz ) Ie n s B a y , Kiebmand i Bordeaux, som forhen er navnet i den 18 §. Lit. L.N o . 9, haver
efter den paaberaabte Notarial-Aet, ligeled'eS
tillagt Byens Fattige 1000 Livres, som efter
Coursen, da Legatet blev udbetalt, udgiorde
iz o R d .
14) Frue Oberstinde Boeckelmann haver, uden at
derom er affattet nogen FundatS eller Gavebrev, udi Aaret 1796 ffianket til Randers
,
Fattige en Kapital af
50 Rd.
1;) Christen Rasmussen Drastrup, Borger og
Handelsmand i Randers, haver ved testamen-_______ __________
Latris
13772 Rd. 1 Mk. 8 ß.
Kk

Transport
i z 772 Nd. 1 Mk. 8 ß.
tariff Disposition af 22 Decbr. 1798 legerer
den Arvelod, som künde tilfalde Hans HalvSester, til de Faltige og hvilken udgier (b)
6O8 Rd.
Den aarlige Rente heraf ffal ttlfalde Te
statoris Halv-Ssster og hendes Mand, saalcrnge de leve, og efter begge dereö Dsd hiemfalder Kapitalen ferst til Fattigkassen.
Diffe Heroven opregnede Legater udgiere en ______________
Fondaf
i4Z8o R d. i Mk.8ß.
Hvoraf de 1Z898 Rdlr. Z Mk. 8 ß. ere givne
i det sidst forlsbne 18 Seculo, foruden de betydelige Kapitaler, som afgangne Groserer
Brock ved sit Testamente haver givet til offentligt Brug i Randers.
Siden Fabrik^ns ferste Anloeg, have FattigvcrsenetS Bestyrere betydelig foreget dens
Fond; thi de have ikke allene afbetalt al den
.
Gield, som efter Regnffabet, aflagt for Aarene 1791 og 1792, da hceftede derpaa, med
2948 Rdlr. i M k., saa at baade Bygning,
og de dertil hörende Jnventarier og Appararer, nu ere Jndretningenö gieldfrie Ejendom.
Men der er cndog indtil AaretSUdgang 1801
sammensparet af Jndtcegten, som er tillagt de_________________
forrige Kapitaler
97R d . s Mk.
Folgelig beleb dette VcesenS hele renteba
rende Fond til AaretS Udgang 1801 sig t i l ___ _______ _____
den Summa
i4 4 7 8 R d .-M k. 8ß.
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,
Ved den gavrnilde Groserer Niels Brockes «delmodige Omhue er Fattigvcesenet i Randes blevet bcriget med 6 nye anseelige Legaler, som ere:
a) Ester bemaldte Givers Testamente, (fee § 19) er under No. 6 Mcrnket
til io Faltige eller uformuende Enker og Enkemcrnd, eller til gamle
og svagclige Jowfruer, hver aarlig z r R dlr., hvortil er henlagt en
Kapital af
IZ 8 6 6 R V . 4M k.
L) T il Faltige, Huusarme og S y g e , givel No. 7,
2200 Rd.
den aarlige Rente af Kapital
c) Under No. 19 er henlagt til ic> fader- og moder
lose Drenge- eller Pigeborn af reel Handelöstand,
Magistraten, Prcrstestanden, Rectorers eller Hö
I Z 8 6 6 Rd.4Mk.
rers B o rn , Renten af den Kapital
ä) T il en Doktor eller Chirurg i Randers, for at
helbrede de Uformuende, giveS No. 20, aarlig
rasa Rd.
Rente af Kapital
«) T il Medicamenter for bisse, No. 21, den aarlige
Rente af
500Rd.
k) T il Pleje- og ArbeidSvcrsenetS Understyttelse og
Vedligeholdelse, er henlagt, No. 22, Renten
af
»
ro s s Rd.
Hvilke 6 Legaler udgior Summa

ZZ4ZZ Rd. 2 Mk.

Naar Boel til den Tid , som sindes ommcrldt i den foregaaende 79 §,
er blevet realiseret, vil bisse Legaler indkomme.
De andre Jndtngler, der aarlig tilflyde Fattigkassen fra forskjellige
Kilder, ere:
7) Ester Reskriptet af azde Decbr. 1791.
s) Jndvaanernes Biedrag, der for endcel ydes frievillig, »den formelig Ligning. For de sidste n Aar, fra 1791 til 1801, begge ibeKk 2
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regnede, haver bette, ifolge derover an stillet Calcul, aarlig belobet
sig til iO2o Rdlr.
ß.
c) Ved Kisb og S a lg af faste Ejendomme üben Auction erlagges, »«d
SkiodetS Lcröning enQvarl af bet stemplede Papiirs Belob som Kru
ges til Skiodet.
ä) As de faste Ejendomme, der bortsirlges ved Auction, vcrre sig enten
Jord eller Bygninger, betales af Kioberen ^ pro Cent, og af Loöore
Z pro Cent.
e) A f Byens Kaffes Overskud, fra Markjordernes Jndtagt, udbetalcs aarlig 200 Rdlr.
2) Ifolge Restkriptet af 24 Decbr. 1790 er et JndtcrgtS-Overstkud af 450
Rdlr. fra Aarhuus, Randcrs og HorsenS Hospitäler tillagt 7 Spindestkoler i Aarhuus Stifts Kisbstcder. Heraf haver Spindeffolen i Randers aarlig faaet 8v Rdlr.
Z) Det som ved Tavlernes ombcrren indsamleS i den i Kirken staaende
Fattigblok, baade til Hojmeffe og Aftensang, og det halve af det, som
indkommer i Bededagsblskken.
4) For de Baller og Concerter, som holde« paa Raadhuset, samt ved
Bryllupper og andre Hojtideljge Sam linger, falber altid nogen Jndtcegt til de Faltige, ligesom og naar der jkee Kisb-Slutninger om
urorlige Ting.
;) Den aarlige Leie a f6 Reberbaner, der ere bortfcrstede, hvoraf de to
ligge uden fyr Nerre, 2 uden for Bester, 1 uden for -Aster, og i dito
uden for Ladegaards Porte.
6) Aarlig Lejr af nogek 2 °rd paa Byens Mark, uden for Vesterport, fom
bruges til Blegdam.
7) Hr. Toldkasserer Ludvig Holberg i RanderS haver ved et Brev til M a
gistraten af29 Ju n ii 1802, for sig og sine Arvinger offereret og givet
aarlig til Fattigkaffen i Rp. r M k., hvilket er en Afgivt, som Ejerne
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af nogle Enge, der ligge neden eller senden for Giverens Ejendom,
«den for Randerö Ssterport, ere pligtige at betale for Bruget af en
V e j, som falber derover.
8) Fattigkassen haver og nogcn Jndtagt af den Sparebosse, som holdes
ved Told- og Consumtionö-Vasenet.
9) Endeel af de Strafboder, som aarlig künde falbe ved Politievasenet i
B yen; og endelig:
^
io) Undertiden ved Forligelseövasenet. ( i)

(a)

E x t r a c t
af

afgangne Justitsraad Niels Spliids og Frue Elisabeth Budtzes
Testamente, dateret Randers den 8 Maj 1778.
Z §,
lr) V i have og befluttet at give To Tusinde RigSdaler, naar den Langstlevende ped Doden er henkaldet. As hvis aarlige Rente skal skee Uddeling hver Wiborg SnapStingS-Termin, til fire af vores Familie,
vemlig to af Mine Spliids og to af Mine Buhe» enten Bredre eller
Sestre, og om de ere dode, da deres Enker eller EnkeMcend, som dct
hojst behover. Naar de ej lever, da deres Born, som meest dertil ere
trangende, i Foraldres Sted, hver en Qvartpart; eller naar ikkun af
den eeneö S la g t een er til, som behover Uddeelingen, og af den an
den« S la g t skulle vare tre, da nyder bisse sidste hver ligesaa en Qvart
part. E r af begges^lagr ikkun tre, da nyder de hver en Trediepart;
ligesaa, naar ikkun ere to, da hver en Halvpart. Og naar ej er mere
end een i Live, da nyder den al Renten sin Levetid. Og naar bisse benavnte, som haver nydt Uddelingen, ved Doden henkaldes, da skal

262

de Efterlevende, som besorget deres Begravelse, betales af ncrstfaldende Rente den Deel, som den nsd aarlig, for det Aardendoeri.
Naar saa alle forncevnte ere dode, da M l forbemeldte Gave 2000 Rd.
hcnfalde og tilfalde Randers Bycs Faltige, »»der Sogneprcrstens og
Magistratens Dircction, at de efter beste Skionne uddeler den ved
dem besorgende Rente indcasseret, at 8, 12 eller i hojeste r6 sättige,
gudfrygtige Enker og Iomfruer hver nyder ligemeget, dog om nogen
af vorcS Families evrige Slcrgt eller SvogerMb maatte v«re i eller
«den Byen, at behove Hielp, da paa deres Ansogning preefereres de
at nyde een eller to Portioner, saaledes aarlig Mer Uddeling, naar de
med geistlig eller verdsliss ^AvrighedS-Artester bevise deres Trang, ög
at de ferer et christeligt Liv og Levnet. Ellers til at stkionnc, hvem der
M l nyde Rentens Uddeeling, saalcrnge vores Familie, som meldt,
Brodre og Sostre, deres Enker og Enkcmcrnd og deres af forste 2Cgtcstkab havende B o rn, dertil er berettigct; da bliver det to af hvers
Slcrgt, som er bedst i Beistand, enten Brodre, saalcrnge de ere til,
«ller derncrst deres Borns Mcrnd, som M l have Dispositionen, ej allene at ncrvne dem eller den, som afhvers Familie ansees meest behs-vende at nyde Uddeelingen, ved hvis Bcflutning det M l forblive;
men dijse endog at besorge Rentens aarlige Indfordring og Udbetaling,
imod Qvittering, af hver Sogneprcrst attesteret, at de ere levcnde.
Skulle det tilsidst indtrcrffe, at ej M-rnd ere til, men allcne Fruentimre, da forholdes det imellem dem, med Curatores Tiltagelse, ligesom meldt, at de vcrlger hvem Renten M l tildeeles. Og paa det bemeldte 2000 Rdlr. Gave kan i Eftcrtiden blive i stcdsevarende Sikkcrhed, ordinere vi herved og fastscrtte, at dcrfor M l vcrre Pandteforhcftelse, saaledes:
1) I den Gaard vi her i Randers eje og beboe, beliggende paa störe
Gade imellem Hr. Agent SimonsenS paa den ene, og Jomfrue W i-

brocs Gaard paa den anden Sid e , som med sin nu havende Grüne
og al paastaacnde Bygning (der er assurcret i Brandkaffen for go6o
Rdl.) og hvad Bygning eller Forbcdring dcrpaa fremdeles Mer, M d
af kilkommende Ejere med iste PrioritctSret vecre og stedse varend
forblive et uryggclig Pandt for den Summa 1400 Rdlr. (2)
2) Den saakaldede Dronningborg Slots Eng, som vi eje, som er matriculeret for Hartkorn 2 Tb. Z Skp. r Fk. hvori Hans Majestät har
istePrioritet for den halveKiobcsumma 88oRd.,dcri M l med 2den
PrioritetSret af efterkommende Kiober og Ejere, blive staaende 600
Rd. beständig, saa al bemcldte Gaard og Eng, cfter voresDod, ej paa
anden Maade maae scrlges, men deres Ejere v«re forbunden at give
behorig PandteforMlvning for bemcldte Summer. Deraf at betale
til Wiborg SnapStingö-Termin, den aarlige gangbar Rente, der
saaledeö stedsevarcnde M l uforandret forblive.
c) S a a give vi og efter den Lcengstlevendes dodelige Afgang, to Hundrede
Rigsdaler, ffom skal udberaleö til Sogneprasten og Magistraten i Randers, at vorde paa Rente «dsat, hvoraf for forst, og indtil de meldte
2OO Rdlr. i sin Tid kommer til Byenö Faltige (som cndda fremdeles
M l continuere) to meeft trcengende Euker, M l nyde Renken til lige
DeeliA hvert Aars SnapSting.
ä) Ligesaa, give vi til Rändere Byes FaktigesMle to Hundrede Rigsdaler, der endog til Sogneprcrsten og Magistraten i Rändere efter begge
vores Dsd M l udbetalcs, og ved deres Forsorrig al vorde paa Rente
udsaf, og af dem, Renten aarlig at uddcles til sire faltige Born, som
Skvlens-.Znspfcteurer besinder med L-rrvillighed flittigst, indtil deres
liende Aars Ende, at söge Skolen, da öfter den Tid andre i deres
Sted antages, saa at de af dette Tillcrg kan hver nyde den sierde Part
af Renten, til Hielp til Kl«der.

e) T il Randers Kirke give vi to Hundrede Rigsdaler, der udbetales til
KirkenS Forstandcre, paa Rente at vorde udsat, af hvis aarlig Rente,
vores i Altergulvet eiende aaben Begravclse M l vedligeholdes, saavel
som og bekostcS, for den t«l Begravclset hörende Lysekrone, i den mellemste Gang, ligeover for Prcrdikeslolen, de til hvcr Aars Juulefest
erfordrcnde guleVoxlyS, som scrdvanlig, saa og Lysekronens Renova
tion og Vedligeholdelse, naar nodiges. Hvad saa af Renten overbliver, tilhorer Kirken at beregneS til Jndtcrgt.
Denne Extractö Rigtighed bliver herved af öS som beMkkedt Executores Testamenti bekraftet.
Randers den 6 August 1789.
I . F. Caroe.
O. F r i i s .

sb)

E x t r a k t
afvode Christen Rasmussen DrastrupS sidste Villi«.
16 P o s t.
Den Arvelod, som min Halvsoster Jngeborg Sorensdatter, i 9Egteskab med Niels Knudsen i Sveuödahlshuuset kan tilfalde efter mm
Dod, ville jeg udbede Mine Executores udsat paa Rente, at de deraf
künde nyde den aarlige Rente 4 pro Cto. saala-nge de leve, indtil den
stdste ved Doden er bortkaldet, og saa henfalder den Lod til Fattigkassen her i Randers. Thi de ere meget flette Huusholdere. Jeg kan ej
indsee det er dem til mindste Nytke. De Penge som de ffylder mig,
48 R dlr., er eftergivet.
Randers den 22de Decbr. 1798.
C h riste n D ra stru p .

Folge forestaaende rigtige Afffrivt^ er ved Skistets endelige S lu tning den 15 Oktober 1 8 0 0 bencrvnte Halvsoster Jngeborg Ssrensdatter og Mand Niets Knudsen tilfaldet i Arv 6OZ R dlr., hvoraf de
6oo Rdlr. ere i Terminen 1800 udbetalte til Jnspectionen for Fattigvcesenet, for strax at giores frugtbringende. Resten de 8 R d lr . overleveres herved velbemeldte Inspektion, med ligetydende Af^rivt in
irixlo , med Begicering, at den ene med Qvittering maatte blive tilbagegiven.
Randers den i5de Maj 1801.
Paa afgangne Medexecutoris Hr. Finsteens og egne Vegne
I . F . C a rse .
X l ) Hoffmans 'Sämling af Fundatser. I'om . ir. x. Z94 L 400. lo m . xr. x. Z84.
Fogtmans Sam linger af Reffripter. vr Deel. 5 B in d , x- ZZS- 6 B in d ,
x. 524 L 28Z.
Randers Fattigvasens Regnskaber for n Aar fra 1791 til

1301.
(2 ) Zfolge S tifts-A vrigh ed e n s Bevitgning af io M artii 1 8 0 0 , er denne Kapital
udi samme Aars Snapsting udbetaltaf Gaardens da varende Ejer til Nanders
Fattigvasens-Direction, der igien haver besorget Pengene udsatte mod sikkert
Pant.
Ester Gadernes nye Jnddeeling ligger denne Gaard paa Torvegaden ander
No. 612 og 6 iz . Dpens Aporhek er nn henflyttet dertil.
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Z 21.

St. Jorgens Hospital.
Itden for Randers haver i gamleDage staaetetsaakaldetSt.JsrgenöHnus
eller Hospital. Af.dette Slagö Stiftelser have der fordum vcrret adDllige
endog i Norre Jylland, saasom i Aarhuuö, Aalborg, Wiborg, Rrbe,
Kolding og Grennaae; de vare alle indrettede til syge og spedaljke Mennesker, og laae altid afsides uden for de Kiobsteder, hvortil de henhorde.
Disse Hospitalers Fleerhed r Jylland, kan dog ikke fore til nogen sikker
Slutning om, at Spedalskhed da haver vcrret den meest gicengse Sygdom;
men snarere kan det formodeö, at det Stags Mennestker have vcrret behcrftede med overhaandtageude og ondartet Radesyge, der, som bekiendt i vore
Tider er saa almindelig i Fisselejerne i Norgc og Isla n d , og hvilken i det
sidste Land endnu haver Navn afSpedalffhed, hvor de ufle Menneffer, som
ere befolgte med denne Sygdom, afsondres fra andre Folk. Det lader som
Grundspiren til dette Onde haver vcrret den selv samme paa de Kandter L
Jylland, som grcendse til Seen, som paa hine Stcrder. Thi i fordum T i
der, da Havet ved de jydske Kyster, Jndfeer og Floder inde i Landet
alt vrimlede af F iff, haver Indbyggerneö meste og fornemste Fode vcrret
fersk og oste ankommen Fisk, som de have nydtuden nogen S lag s Forstgtighedö-Regler: og da Agerdyrknings-Vcrsenet stod i den Tid paa meget
lavt T rin , saa er Fi^en, som ostest bleven spist allene, og uden noget
Bred. Mangel paa ersarne cg duel'ge Lcrger, som i Tide künde komme de
Syge til Hielp, haver og meget fremskyndet SygdommenS OverhaandtaLelse.
Naar det ved Randerö staaende S t . Jorgens Hospital er bygget, det
er begravet i Fortidenö Merke: saa meget veed man dog, at äomus lexro-
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roruni i Randers ncrvnes i et Testamente af 126z, hvor samme er bleven
bcrcenkt mcd en Gave. Hvilket vidner om Stiftelsens 'ZElde, som formenes at v«rc anlagt hcn mod Slutningen af det 12 Seculo. Derved var et
Kapel, som var indviet til S t . Johannes den Dober, hvor GudStienesten
for HospitalS-Lemmerne maa vcrrc bleven holdt. Ester gamle Fortnlninger,
havcrBygningen staaet noget Vesten for Hviidmolle, paa hin Side af Mellegraven, omtrcrnt ved og paa der Plads, hvor Hospitals-Kirkegaarden nu
er; hvilket og synes at vcere troligt, da der hist og her ned i Gaarden ere
fundne Lcvninger af gammel Muur.
Kong Christian I. gav bette HuuS og Kapel til Mariager Kloster,
hvilket rimelig er ssseet henved det Aar 1468, da Köngen det samme Aar
anbefalede Klosteret til Pavens Beskyttelse. Dette Gavebrev er siden af
Kong Christian II. igientaget og stadfcrstet udi Aaret 1514. Ester den
Tid findes intet m«ldt enten om S t . JorgenS Huus cller S t . Hans Kapel
»den for Randers. Formodentlig er Bygningen bleven afbrudt eller bortsvlgt til private Ejere. Der maae og have lagt noget Gods eller Jordejendomme til dette Kapel; thi i Aaret 1562 stk Lehnsmanden udi Mariager
Klosters Lehn, Jorgen Lycke, Kong Friderich II. Brev om at levere Ho»
shitals-Forstanderen i Randers, hvis Breve, som fandtes paa Mariager
Kloster, anlangendc nogle Jorder og Ejendomme inden Randers B y e , af
Sk. Hans Gods. ( i)
(1) Pontoppidans Atlas, lo m . iv. x. S Z , 272,627. lo in . v. x. 142.-64!. gor.
LjlircL. L n a a l eccl. lu in . n .
646. Danste M agazin. Io n », vi. x. 67,
tzi, gr, 152, 168.

Ll 2

-6 8
§ 22.

Randerö Hospitals
(§fter at S t . JorgenS Hnus var ophoevet, have endeel syge og sättige Menne>ker havt Pleje og Underholdning i Helligaands Kloster eller Huus, hvilket i sgamle Documenter og undertiden kaldes Helligaands Hospital. Men
da denne Jndretning, som forhen er anmcerket, blev ophcevet, stiftede Kong
Christian II I . et Almindeligt Hospital i Randers ved FundatS af 1558
og lagde dertil, foruden den saakaldte Provstegaard, som blev given ril Ho
spitals-Vcrrelser, endeel Jordegodö, Tiender, FijVegaard og Jordffytd.
Denne Sriftelse blev siden mcerkelig foroget ved Kong Friderich II. FundatS,
dateret Dronningborg S lo t den 22 April 157z. ( i)
Pontoppidan i sin dansse Atlas yttrer den Formeening, at den til Ho
spital givne Provstegaard, enten haver tilhsrt Provsten i Aarhuus Domka
pitel, etter snarere vceret en Residentö for Provsterne i Ommer Syssel.
Ved forste ^Ajekast vil det nok synes, som disse her anforte Meninger ej künde
rime med Hinanden. Men ifelge historiffe Efterretninger kan al Modsigelse
derom dog hcrves, naar man antager, som er heel trovcerdigt, at denne
Gaard indtrl henimod Aar IZ 9 Z , eller kort efter, haver varet ResidentS
for Provsten i Ommer Syssel; thi gamle Brevj^aber vise, at de forrige
Sysseler i Jylland have havt sine egne Provster. Men da Stovring og tre
andre Herreder ved Pantscrttelfe af Bi^oppen i Wiborg komme undcr Aar
huus Bispestoet, saa er det troeligt at Provsten i Ommer Syssel eller W i
borg Bispedomme, ej lcrnger haver resideret i Provstegaarden udi Randersj,
og at denne i detS Sted er bleven henlagt til Domkapitlet i Aarhuus.
Foruden alt det Gods og Tiender, som efter de Kongelige Fundatser
bleve henlagte til Hospitalet, haver Kong Friderich II. ved et Gavebrev, da-
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teret Dronningborg den 2den Iu n ii i; 7 Z , sö) tillagt Hospitalet frie Lyngsiet og Torvegravning til Fornodenhcd paa Asferg og Kaatrup Landsbyers
Ejendomme. Men Kenne Nettighed er for lcenge siden borke fra Hospitalet,
da Köngen solgde Godset »den sammes Reservation. Ved nok en Kongelig
Bcvilgning, datcret Dronningborg den 2den In lii i; 7 Z , so) blev Hospi
talet end videre forundt toldfrie Maling paa Dronningborg SlvtS Molle,
og frieOlden til ly o S v iin i Silchcborg Skyve. Deyne samme Konge haver ligeledeö ved Gavebrev, daterct Hald S lo t den z In lii r;7 Z s«k) lagt
Bicrager Sogns Kongeticnde i Hads Herred rilHospitalsforstanderensLon,
og dct er hcel rimeligt, at Houlberg Sogns Kongetiende, omtrcent ved den
Tid er ligesaa bleven tillagt Hospiralsprcesten; men fra hviö Embede, som
ndi den 18 § forhen er anmarket, den arter blev tagen udi Aaret 1792.
Bicrager Sogns Kongetiende er siden kommen til Hospitalet; men
naar, eller paa hvilken Maade det er sseet, videö ej; formodentlig haver
Forsiandercn faaet aarligt Bederlag eller Lsn derfor ansat til Penge.
I der i7de Scculo, da Danmark saa. ofte blev hiemssgt af odelaggende Krige, haver Hospitalet og dclS Gods, ligesom det evrige Land, lidt
meget. De Excerpt Opkegnelser, som ere samlede af gamle HospitalS-NegnM bcr, vise for endeel den maadelige Forfatning, hvorudi Indretningen da
var geraadet. (2) Ifolge deraf havde Hospitalet
Aar 1656 et Antal af io i Lcm, hvis Underholdning blev beregnet tilaM k.
Z ß. ugcnllig for hver.
Aar l6 ;8 vare der 99 Lemmer, og for hver Person af disse blev fra den 27
Septbr. 1657 «gentlig beregnet i Mk. 12 ß>, og fra den 4 Oclbr.
ikkun i Mk. 5 ß.
Aar 1659 bestod Antallet af 91 Personer^ som fra den ;te Septbr. 1658
blcve bcspisede med H l og Brod, beregnet til 17^ ß. for hver om
Ugcn.
Aar 1660 vare der 8) Pcrsoner som nydcde den samme Forsiegning.
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Aar r6 6 i var Antallet 76 Personer, der fik samme Kost, dog med den
Forandring og Tillag fra den n Febr. samme Aar. Hver Sondag
Erter, hver Onsdag Grod og S ild og hver Loverdag G rsd, S ild
og Koller. Delle Tillag blev ugenrlig beregnet lil 6 st. sor hvrr
Person.
Aar 1662 bcstod Antallet af 72 Mrnnesker, hvoraf hver fik 21 ß. ugentlig.
Aar 166z var Anlallet 9 z , hvoraf hver fik 2 Mk. z ß. ugentlig.
Aar 1664 var det 98, L 2 Mk. z ß..
Aar 166; ligesaa.
Aar 1666 til 1670 vare Lemmerne aarlig fra 79 til 91.
Aar 1671 vare 6z Lemmer.
Aar 1672 vare 7 ; —
Aar 167z vare 66 —
Aar 1674 og 7 ; vare 58 Lemmer.
For hver blev beregnet fra 16 ß. til Z2 ß. ugentlig.
Aar 1680 til i68Z var Lemmernes Antal fra 7z til 86 L 2 Mk. z ß. ugent
lig for hver.
Fra Michaelis r68Z til 169z var Antallet fra 6 ; til 69 L 2 Mk. ugentlig.
I mange af diffe Aar var Hospitalet i stark Underballance, saa at Udgivten langt oversteg Jndtagten, som ej Heller var at undre over, da Bondergodset, hvoraf Hospitalet skulle have Tiender og Landgilde, var saa
yderlig forfaldet og deels ode, at Hospitalet ofte ingen Afgivt og Landgilde
künde faae, men dem Kasse maatte endog selv udrede de deraf gaaende Kongelige Skatter og Paabude. Herover forlobe endeel Aar, i hvilke Lemmer
nes Antal var langt mindre, end det efter Kong Friderichs II . FundatS
bnrde vare, indtil henimod Aar 1700, da det igien var voxet til ivo Per
soner; siden den Tid haver Hospitalet beständig vedligeholdt sine 100 hele
Portioner, hvilke Tid efter anden, men dog mest i de sidste io Aar, da
28 nye Portioner bleve tillagde, anseelig ere forogede, saa at Hospitalet ved
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Slutnmgen af Aaret 1802 havde 280 hele Portioner, som vare deelte rnellem Z7 4 Pcrsoner, hvoraf endeet have hele, andre halve, vH faa enkelte
en fierdedeel Portioner. En heel Portion er 2 Mk, i Penge ugentlig; dog
have nogle af de mest trcengende 2 Mk. 8 ß., 2 Mk. 12 ß. eller z Mk. i det
hojeste. De sieste af Lemmerne ophotde sig udenfor Hospitalet, hist og her
i Aarhuus Stift , hvor de trcekke deres Penge. Kosten in natura er for
loengst ophcrvet og vedtigeholdes nn ikkun forVanvittige og Taabelige, og de
Lemmer inde i Hospitalet, der ej selv künde sorge derfor.
Jfslge det i den foregaaende 20 § ved Jndtcrgten, under No. 2 paaberaabte Kongelige Reskript, betales aarlig af Hospitalskassen ZOO Rdlr. til
de i Aarhuus Stifts Kiobstcrder iudrettede Spindeffoter.
De aarlige Jndtorgter som Hospitalet haver, ere:
,
i) Konge Korntienden af de 48 Sogne som findes opregnede i Kong Friderich II. FundatS, hvortil siden er kommen Bierager Sogns Tiende,
som er den 49de. Enhver af Lisse Tieuder er matriculeret til Hartk-rn saaledes: .

I

Onsild Herred.

1. Sonder Onsild
2. Nor Onsild
Z. Sncrbum
4. Siem
5.
6.
7.
8.
9.

I

Linde
Asferg
Faarup
Kousted
Spendrup

I

Tiende Hartkorn.
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22.
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Stovring
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Gimming
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Zv.
Z i.

Hadberg
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-

-

r

s
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Galten Herred.
Sogn

5
5.
6

s

S

4

e

S

Skp. Fkc.

s
S
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Sogn
Z2. Woer
zz. Estruplund ---—
Z 4. ^)rsted
—
z ; . Holbech
Z6. Udbye
Z 7.

5

-

204
24
13
18

S to v rin g Herred.
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7
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Hornbech
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I
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4<d.
41.
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4Z.
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-

yer r ed.

Levring
Sogn
Homp
—
Hinge
—
Winderstev
—
Thorning
—
Almind
—
p
Lysgaard
—
Siorslev
—
Wium
-—
Kamp
—
-

I

S

-

F
-

-

-

-

s
-

-

H a d s He r r ed.

s

--

-

-

-

-

s

S

5
--

p

s
s

r
!
5

s
s
49. Bierager Sogn
Tilsammen makriculeret Tiende Hartkorn

Tiende Hartkorn.
Tdr. Skp. Fkr.
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rZ 4
r4
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6
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r4
8
16
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5
6
5
6
Z
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5
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2) Hospitalet ejer nu Köngens Anpart af Qvcrgtienden i 22 Sogne og enü
videre en Trediedeel deraf i ic> Sogne. Ved Fundatsen af i;7 Z bley
det tillagi Venne Tiende af de 4 Sogne, Taanum og Hornbech i S y n Lerlyng Herred, og Borup og Raasted udi Stovring Herred, samt
desudcn en Trediedeel udi det ovrige Dronningborg Lehn. Ester Sog„eproesten for Kousted og Raasted Menigheder Hr. MogenS Christian
MarcuösenS OverdragelseS- og Gave-Brev af 7 Febr. l7Z9 ss) kom
Hospitalet siden i Bestddelse afdeTotrediedeele afdenne samme Tiende.
Udi Visse iz Sogne i Synderlyng Herred, nemliABierregrav, AaluM, Norbech, Synderbech, Lcrsten, Worning, Qvorning, Hammcröhsy, Thiele, Winge, Wiscnm, Weirum og Orum. Videre
haver afgangne Lieutenant Jens Host, ifslge Kongelig Bevilgning af'
7 Markii 1776 og derefter stkeete Magel«g af zo April samme Aar
M m

ovrrdragrt Hospitalet Totrediedeele afdenne samme udi 5 Sogne, som
.eve SMtjdrup, Gassum, Aoferg, Faarup og Kousted, imodVederlcrg af Toltrediedee'le 4 '^onge Qvcrgticnden i diffe 25 Segne, Linde,
Tvche, Pellenip, S^ovriivg, Güuming, HarrLHlev, Ätbech/ÄZis' sing', Haidberg, Rund, Hälting, "ÄScerum, Arum - Laurberg^, Leer
, Ksrg,. Skiodr, Haurum^. HorUberg^ Wellev, Hvorlov, Gsery^ing,
S ta a l, Saal-, Gtiiev, Thvorsoe og -Sah^.- De lO'Sog^re., -hvorudi Hospitalet har en Tdcdiedtel afQvcrgrtenden, eredisse: i Onsild
Herred , >Sonder Onsild, ^Nor Dnsild, Hem, S irm , Kierbye; i
Gierkev Herred/ Dglbye yver/ Kastberg, Gierlev,. Ensle.v og. Aster
j Torjokv.!
r
r
'
^
z!) Deit stmkaldte Provstekorn^af 6o^Kirker, Hvi4ßen Kornafgivt'i de crldre
' Tidier formodtntlig dr bleven ydkt til de forrige SnsselcrS Prlvvfter^f de
Kirkerö Tiender, som laae nnder'Provstier. Men vcd Reform.-.nonen„ da di^se scerffildte Provste-Embeder ophsrde^ og deres Gäarde
eller Nestdentseö enten blebe secillariserede ell'er henlagte til andetBrng.
. Saa^v^^Köngerne^hvistjair
og Friderrch ,ll. sor.der rnsste Dorn
e t denr>e gLnUeK^Wsgivt
tnilde Stiftelser; saal^d^ er Randerö
PravsleFornet Dg -ets.Beleb.

. - Z Morch^lS >^er^ed.
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Provstekornet oq detS Beleb.
Rüg.
B y g . z Havre.
Tdr. ,Sks>. Tdc. Skp.i'Ldr. Sk^».
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Linde Sogn
Hald
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Provstekornet og dets Beleb.
R ü g . j B y g . ! Havre.
Tdr. ,
kTdl-. ^
ETd l'. Skff.
6
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Transport

I Houlberg Herred.

Houlberg Sogn
Wellev
—
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—
Gierning
—
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-—
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—
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(4)

Auning
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r
Soebyc
— - ^ Schader
—
- ! - ^
.
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. 4) PloughabreNiasHoulberg Herred. Hoffman i Haus Samlinger yttrer
den meget antagclige Mening, at denne Pdelse i fordum Tider, haver
vceretAlmissekorn,sonrefter frrevillig Vedtngt blev svaret af hverGaard
,
med Z Skpr. Og at dette i Begyndelsen muelig kan have besinnet af
alle Stags Korn, bnnde R üg, B y g og Havre, ffiont der siden allene
haver fnaet Bencrvnelse af Havre.
5) Den anrlige Engleie og Jordffylds-Afgivt belober sig aarlig til 49 Rd.
1 Mk. 12 ß.
6) Det dertil liggende Bondergodses Hartkorn udgier snmlet 58 Tender
z Skpr. i Fkr. 2 Alb.
7) Siden ferst i det i gde Secnto haver Hospitalet ved en god og hensigtSmcrSsig Bestyrelse, Tid efrer anden snmlet og oplagt betydelige Kapi
taler, saa det rin kan fortiene at regnes blandt de rige Stiftelser, da
det udi Anret 1802 alt haver udestaaende pan Rente 55200 Rdlr.
Jndtil denne Tid haver Hospitalet beständig havt sin egen Pr«st, men saa ha
stig nu ncrrvcrrende Hr. Pastor Kruse enren afgaaer ekler forflyttes fra dette
Embede, formoderman,atHospitals-Menigheden forEftertidensikal blivelagt
under S t . Mortens Sogn, og i saa Fald var der at enske, at Prcrste-Residentsen maatte blive anvendt til et fcelleö Sygehuus for Byen og Hospitalet.
Hospitalets Hovedbygning bestaaer af wende grundmnrede Fteie. I
Vinkelen af Bngningen som veuder mod Nord og^Ast, er Jndgangen til
Kirken, hvilken deels ved indlukkede Stole og deels ved Pilarer og Dsre er
skildt fra begge Floiene, bvorkemmerne opholde sig. Videre haver Hospitalet
til den tredie Flei en Bindingsvarks Bygning^ som brugeS til Vafferhuns
og til at forvare Brcendfel udi, med mere. . . , .
:

Forstanderen haver frie Bcboclse i en Bygning, som ligger osten»for
Hospiralek.
Hr. Galten, udi Hans nyelig udkommen Nanders Beffrivelse, haver
opregnet endeel af de Prcrster, som man vecd at have vceret til Hospitalet,
hvorfor det ville v«re nfornoden her at igicntagc diffes Navne.
Men dcrimod haver Kenne Forfatter udeladt nogle afHospitalS-Forstanderne, hvoraf man dog i det helc blot kan navngive
P c d e r Pedersen. Han necvnes som Forstander Aar i ; ; 6 udi en S a g
mcllem Byen og Hospitalet om nogle Fist'cgaarde, og var i, den Tieneste i
, da Bicragcr Sogns Kongetiende blev lagt til Hans Len.
I Aaret 1584 blev Han tilligc Borgeinester.
J e n s S k r iv e r blev Hospitalöforstandcr henved 1588 i Lehnsmand Niels
Skrams T id , ,og var nok i det Embcde til onitrcet 1596 eller 1597.
Ancker P 0 ulsen var ventclig den forrigcs Eftermand. Han var rillige
Raadmand, som man veed, fra 1604 til 1615.
A n to n i C a rls e n levede 1656 og formoderlig, om ej hcleAaret 1657,
saa dog endeel deraf. Hans Enke aflagde Regnstkab til Majdag 1658,
og sidcn aarlig til den iste Maj 1662. Ester den Tid stkeede der ved
C h ris te n Je n s c n W o ls tru p , som i bei sidstmcrldte Aar kom til
Tienesien, indtil 1666, da Han strax ester Fcidetiden bortremte og
blev Hospitalet endeel Penge stkyldig. Den 19 Novbr. 1666 rcscri«
bercde Kong Friderich I I I . da varcnde Amtmand Ove Iu u l og B iskop Erich Mogensen, at disse ester WolstrupS dcrom giorde Ansegning ville foretage og gicnncmsee Hans RegnMber. Altsaa maae
Han, som ConferetSraad Hoffman formeener, vcere bortromt eftex den
T.id i December Maaned.
A n d e rs M ogensen G ra v e var Forstander 1682 og 1686, rimelig
ogsaa for og ester de Aar. Han dode enten stdst i Aaret 1688 eller
forst i det folgende Aar.
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Zoh>an P e te r P ip e r blev Forstander 1639. Dette Aar ««VMS Han i
:
AaniderS Kop^atö-Mandlal. Han var i E»,b«dot 1721, men rcssgnerede fiden; chi 1734 var Foss allerede Forstander. Piper dode
-r Oetober -1748.
. .... .
.
Z e n o C h r is t ia n Fosö var Forstandcr I7 Z 4 , nrcn restgnerede 1770 og
dode j Arlgust Maaned 1774.
K n » d ,R iis b r ic h var Fvrstanderg'ra i Aarot 1770 til i December 1777,
da Han dode.
P e te r Ja c o b W in d in g , den forriges Esterwsnd, dode i Octobcr
^
1792.

Christen W illardsen, en kyndig og videbegirrlig Mand, er nu i
..
detteEmbede. (5)

(a) Denne Fundacs er udcladt af HoOnanS Samlinger; muelig er der
^eet, fordi at det-derudi bencrvnte Godo,. Ticndcr, Fij'kegaard og
'
Jordffistd, ask er opregnet i Kong Friderjch/il. fernereFundation af
1;7Z> E e n der naglet anforeö den ferste Fundats dog ^er Oed til an
. ./jdel, dq den visex, hvad derved er blevet lagt til Hospikalet, og hvor^ ' meget bette siden blev foroget ved den sencre Fundakiön.
.
Funvatzs Geimall paa thett Hofpicail »Li Rauvers.
.
Acmm Kolldinzhuss Lovrrdagett .xrias ooirckxttvsis Llaries
^
(2: den 25 M artii) L1VI.VI1I.
'
.
.,

'

V>ii Christian themi Tredie rr. .
' .
Gisre alle vittorligtt alt Gud Alsomnicrgtigste kill Lo-ff och Ere, saa och
faare och fiugeMenvisiker jöm icke kkNde gaa och bcke omGud;S
MNZesse üll: Hielp och Tröst e ar ßnnde haffne ckt Sted oc Verelse akt
liggr paa, och ther rill haffu« en nedtorsttig oü^ tiiborlig Unverholdrrrng. ' Haiffvc vii udirhe Heilige TresoldighcLhö Naffn fnnderckt for-

2Z0

vrdrnerctt och beuilgctt, og nu mett thette vortt ohne Breff, funderiir
och forordinerer och beuilgcr, att rher altiid her effter kill euig Tiid skaü
vere och bliffue ett Hospitall «di vor Kiobsted Randcrs. Och ther mett
saa holdes skall, och mett Stedth och Nenthe vere forstkryet, som her
effter folger. Ferst haffue vii untk och giffuett til! ftrffreffne thce Fal
tiges Verelse och B o lig , en vore och KronnenS Gaardt udi forffrcffne
Mauders liggendis, som kaldie Proueste Gaarden, mett hues B ygning udi Lengen cch Breden som then nü udi alle Maade bcgreben och
forcfundrn er, och till samme faltiges Underholdning skall vere thettt
effterskreffne Godhs som er udi Norrchald Hcrridt. Udi Kongsted
Bye three Gaarde, then ferste Chrestiern Pcdersen paaboer, skylder
till aarlig Landgilde 2 Orttug (6) Nug,
Ertrug B iu g , i Orttug
Haffre, iL Mark (7) Gicsterie, 9 ß. (8) Eng Pcndinge, ett S viin .
Thenn andcn Anders Pederse» paaboer, sryldcr 2 Orttug R üg,
Orttug B iu g , 1 Orttug Haffre, 1^ Mark Giesterie, 9 ß. (9)
Eng Pendinge, etth S viin . Then tredie Rasmus Nielsen paaboer,
skylder 2 Orttug Rüg, iz Ertrug Biug, i Orttug Haffre,
March
Giesterie, 8 ß> Eng Pendinge, och ett S viin . Udi O rild thvo G aar
de, then forste Maßs Lassen paaboer, skylder thvo Orttug RUg, 2
Orttug B iu g , 2 Ortlug Haffre, 2 Pnnd Sm or, 1 Lamb, 1 Gaaß,
2 HonS,
March Giesterie och etth S v iin . (io ) En Gaard udi
Hald Peder Nielsen paaboer, skylder 2 Orttug Rüg, 2 Orttug Biug,
2 Orttug Haffre,
March Giesterie och ett S viin . En Gaard «di
Stoffbye Peder Pallescn paaboer, skylder Z Orttug R ü g , Z Orttug
B iu g , z Ertrug Haffre, iz March Giesterie och etth S v iin . En
Gaard udi Forup, Michell Soffrensen paaboek,
March Giesterie.
Udi Gierloff Herred, och Gierloff B ye, three Gaarde, rhen forste
Soffren Chrestensen paaboer skylder 2 Orttug R üg, 2 Orttug B iu g ,
2 Ortlug Haffre, rr March Giesterie, r March 2 ß. Eng Pendinge

-ch ett GvnA^ chenlftndeN NialS Anderst« paaböer skylderligesaa mszeit, then tredie N iel- Pederfen paaboer skylder en Srttug B iu g , en
-Arttug Haffre, 12 ß. Giesterie, 9 ß. ( n ) Eng Pendinge, och ett
S v iin . Udi Rosberg (12) 2 Gaarde, then ene Niels Pedersen paa
boer skylder en -Arttug Rüg', en -Arttug B iu g , en -Arttug Haffre,
rZ March Giesterie och 8 ß, Eng Pendinge, ett S v iin , then gndcn
Birgite Nielsts udi bor skylder thvo -Arttug R ü g , 2 -Arttug B iu g ,
r -Arttug Haffre, i March 2 ß. Giesterie, ; March 2 ß. Eng PenPendinge och ett S viin . En Gaard udi Norup Chrestiern Zeusen
paaboer, skylder § -Arttug R üg, Z -Arttng Biu g 8 ß.'Giesterie.
Udi Stsffring Hcrrett, udi Kommedrup Bye en Gaard Niels Pcdersen paaboer, skylder 2 -Arltug R ü g, 2 -Arttug B iu g , 2 -Arttug
Haffre, i March Giesteri och ett S v iin .
Sammeledis haffue V ii och saa giffuet kill forskreffne thee Faltiges
Underholdning udi Pendinge, 41z March (12) 7 ß. Danske Pen
dinge, som uppeberis aff Iordskyld udi forskreffne Randers, och en
Fiskegaard ther uden Byen llggendis-. Huilchen Iordskyld och Fiskegaardth till forn laa till then Hellig Andß Closter udi Randers, og her
till er nppeboren till Aaarhuß Hospitall. Thefligestt all vor och Kro
nen« Partt aff Tienden affTannum, Hvornbecks, Bvrup »chRadsted
Sogne, udi Synderliung Herritt och Stsffring Herrett beliggendis,
och Akmuen udi forskreffne Sogne, att yde Korntienden udi Negen
till same Hospitall, skall och tredie Parten aff vor och Kronen« Part
aff Q««gtienden offuer all Droiningborg Leen och Ploug Haffren aff
Hvolbierg Herriit, som her till haffuer verett ytt till Aarhuß Hospitall
vere och bliffue till forskreffne Randers Hospitall, och huis V ii aff
thenne forskreffne Renthe haffue tagett fran thett Hospitall udi Aarhuß, tha haffue V ii ther emod tillagd Hospitalitt »idi Aarhuß fyldeste
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Vedetlag som khee Breffue ytzermere rheb omudviifer och indeholder,
som V ii Hospitalett ther paa giffuett haffuer. Och vike V ii alt vore
Lcnsmend paa vorn Slokt Drotningborg, then som nu er, eller her
effker kommendis vorder, skall haffue flittig Tilsiun mett saa att samme
Hospikall upbyggis, och alle Tiid ved Mag« holdis, och thec Faltige,
saare och siuge Mcudiffe som kher indleggis fange theris nodtorfftig
Underhokdning, och samme Hosvitalls Rentte, och Jndkomme rhen
som ther nu er tillagd, eller och her effker ther tillagd vorder, icke foruendiS kill nogen anden Deell eud the faltige kill beste og Underholding,
som forskreffne Lensmend paa.Dtokmngborg ville antsvare for Gud,
och vere bekiendt for oß och vore Effkerkommere Koninger udi Danmarck «di alle Maader.
In cuiu5 rel re5rimoniuin Lc.

^ c ru n i ^ nn o loco er äie ut suxra
I^e^ia lVIaieZtas rnariu xro^rla

(d) . Del Kongeüge Gavebrev er af saadant Jndhold:. .
D n Friderich thend Anden re. Giere alle vitterkigt an epterdi Forstandetne for Hofpikallet vdi vor Kispstedt Ran Vers, haffue berett for
oß, alt khe Faltige sammestedz skulle liide Nod for Jlldebrandr, och
att thend Stundtt Ckostiritt var ved Macht hollditt haffde forne. the
Faltige och Hospitallit Liungflett och Toniegrifft vdi AskferriS och Kertrup Mark, (14) haffuer vor Fr« Moder, salig och Hsylofflig Ehukommelse vdi lige Maade vett thennem saadanne B ru g , vdi forne.
Marke, sidhen an Ckostiritt er nedlagdtt, och Godßitt er komen vnder
von S lo « Drottningborg. Tha haffue vii eher fore Gud Almechtigste
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till Loff, Priiß och Ere, och forne. the Faltige tillG affn, Beste och
Bistand, aff vor synderlig Gunst och Naade vndtt och tilladt, och nu
mett lhette vorl obne Breff vnde och Made, alt forne. the Faltige vdi
Hofpitallit skulle epther thenne Dag igien lige som tillforn tha Closterid var ved Macht hollditt, haffue och nyde frii Liungstelt och Tsruegrifft rill theris egitt Notte och Behoff vdi forne. Marke. Dog ffall
. vor Leensmand paa vort Slott Drotningborg, thend som nu er, eller
her effter kommendis vorder haffue god grandgiffuelig Opfeende melt
alt ingen anden vnder thett Skin, haffue nogen Brug vdi forne Marke,
saa fremt the icke ville stände ther fore till Rette. Forbiudendis vor
Leensmand paa vort Slott Drottningborg forne. the Fattige ther imodt
epther som forskriuit staar alt hindre eller i nogen Maade Forfang att
giere vnder vortt Hyllist och Naade. Giffuit, Drottningborg then
rden Ju n ii 157z.

(o)

Bevilgnings-Brevet lyder saaledes:
V ii Friderich then Anden re. Giere alle vitterligt: att V ii haffue
vndtt och tilladt, och nu mett thette vort obne Breff vnde och tilllader,
att hues Korn, Mell eller M allt, som the Faltige vdi Hospitallitt vdi
vor Kiepstedtt RanderS, eller Fvrstanderne paa theris Vegne her samestedh lader malle, epter thenne Dag paa vor Molle her for Slottett,
skulle the haffue och beholldi Tolldfrii, och icke nogen Tolld Penge,
eller Korn ther aff, vor Leensmand eller nogen anden att lefüeriö i no
gen Maade.
Samledis haffue vii aff same Gunst och Naade vndtt och tilladt, att
uar Olden ere paa Skoffuen till vortt Slott Syllckebvrg skulle forne.
Faltige mue bekome frii Ollden ther till ir ( i ;) Su in . Bedendis och
Nn 2
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biudendis vor Leensmandt paa vor« S lo t Syllckeborg then fom nu er,
ellcr her eptcr Komendis vorder, att narOllden er paa Skoffuen kill
forne. vort Slott Syllckeborg atti the lader forviise forne. lhe Faltiges
Forstandere vdi Hospitallit i vor Kisbstedtt Randers Ollden kill forne.
ii- S u in paa the Steder, svm thett kand vere thenncm best beleyligt.
Huor effter sig forne. vore Leensmcend paa Silcheborg en effrer anden
vdi alle Maade fig skulle haffue att rette.
Drottningborg then 2den Ju lii 157z.

(ck)

D e l herom udgangne aabne B rev er af folgende Jndhold:
V ii Friderich then Anden rc. Gier« alle vitterligt, att effterthii
V ii haffue tillskickitt sch befakitt oß Estkelige Peder Pedersen, Borger
vdi vor Kiobsted Randers, att vere Forstander for vort almindelige
Hospitall her sanrmestedz, och hanom for same Hans Thicneste 06) vmage ingen Lon eller Beholdning ere lillagde. ^ha haffue V ii af vor
synderlig Gunst och Naade vndt och tilladt, och nu med thette vort eb
ne Breff vnde och rillade, att forne Peder Peder Pedersen Äraa hereffter aarkigen bekonre och lade vpbcre effterskreffne affvor och KronenS
Part aff Thienden aff Biereagger Sogen vdi Hah Herritt. Och thend
haffue, nyve, bruge och beholde quin och frii kill stta lenze V ii anderledis ther om tilfinds vorder.
DedendiS och biudendis menige Sognemcend vdi forne. Soge«, atti
retter ether effter rettferdelig att thiende, och same Thiende yde forne.
Peder Pedersen vdi Kicrffuen. Thi forbiuve V ii alle, ehuo the helft
ere eller vere künde, serdelis Fogetter, Mmbihnuend och alle andre
forne. Peder Pedersen at hindre rc.
^ctrurr Hald Zdie Ju lii i;7 Z .
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(s) D a bette Overdragelses-Brev ikke er astrykt i Hoffmans Sam linger,
saa anfores bet her.
No. Z. 0 6 . r! Rdlr.
1739.

Kiendes jeg understkrevne Mogens Christian Marcussen, ttvnrdig
Sogneprcrst til Kousted og Raasted Meenigheder, og hermed vitterlig
gier, at jeg med velberaad Hue, haver legerer og afstaaet, saasom jeg
og hermed legerer og afstaaer, samt afhcender til «vindelig Eiendom til
Randers Hospital, efterMevne Kongelige MajestcetS To Trediedeele
Anpart Qvceg-Tiende, som jeg Anno i?Z5 den i^ J u n ii af Belordle
Hr. Amrsforvakter Christen Roed over Collinghuns Amt ved lovformelig Skiode med videre Adkomst, som herhos Heftes og overdrages,
mig haver tilforhandlet, bestaaende udi iz Sogner r Dronningborg
Amt, Synderlrung Herred, nemlig Bierregrav, Aälum, Nsrbeg,
Synderbeg, Lasten, Worniug, Qvorning, Hammershsy, Tielle,
Wingo, Wiscum, Weirum og S ru m Sogner.
Hvilke bemelte
4 Kongelig Mayestottö Anpart Qv«gtiende jeg bepligter mig underskrevne Mogens Christian Marcusstn og Mine Arvinger, ganfke ingen
ydermeere Loed eller Rettighed at have til eller i , men den allene i
Kraft af denne mm egenhaudig Legatiou eller FnndaH M l tilhore
Randers Hospital til oevrg Eiendom, til hvil'ken Ende, jeg og som
rnrk er, herved hoefter og folge Lader alle de Skioder og Adkomster som
jeg decpaa haver havt udr Eye.
Derforuden afstaaer jeg Mige den Net, som Hoycrdte og Velbaqrne
Hr. Nitmester Henning von Ahrenstorff efter Auckioncn den 19 M ail
172z havde til at oybarge, den tredie Deel af samme Qvwguende i de
. iO af bemelte Sogner, mmlig Norbcg, Sonderbeg, Lcrsten, Worning, Hammevshoy, Tielle, Winge, Wlscum, Weirum og Orum
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Sogner, imod de» aarlige Afgivt Summa 17 Mk. z S k ., fkriver
Sykte» March og Tree S k l. Hvilken Ret Han havde overdraget til
ovenmcldte Hr. Aimsforvalker Roed i Colling, og Han igicn samme
Misstve tillige med bemelteAuctionSInstrument mig tillige mcd de an
dre Documenter havcr leveret og afstaael, som alt mcdfolger, alt til
den Ende, at samme Qvagtiende kan blive bemelte Hospital desto
fordeelagtigere, naar den gansike kan blive det til Gode. A f samme
QvagtiendeS Totrediedeele, ville jeg at to nsdlidende Lemmer maatle
hielpes, og saa vidt sikee kan undcrholdes, og nyde samme LevnctSMiddel i Hospitalet, eller og »den-for Hospitalet, om de selv Heller
ville opholde stg »den for.
Samme tvende Personer eller Almisse Lemmer at udnavne overla
der jeg til den eller dem som antager og udmrvner de andre, allene at
for nogen antagcs, Han da maae have Prcrstens Attest, hvor Han stg
opholder, at Han virkelig er nsdlidende, om Han ikke for sin egen Per
son er de hoie Herrer Directeurer bekiendt.
T il Bekrceftelse at denfte Legation, Fundaß eller Afstaaelse med vel«
beraad Hue og god Villie er giort af mig undersikrevne, haver jeg den
med egen Haand underskreven, og mit saedvanlige Signete hostrykt,
samt venligen ombedet Mine kiare Venner, Velnrvardige og Vell«rde H r. Hans Lindegaard, Sogneprcesi til Glenstrup Meenighed,
saa og Haederlig og Vellarrde Studiosum Monsr. Christen Nielsen
Janson i Asferg sscro sancti Ministerii t^ariäläatuni samme med mig
til Vitterlighed at underskrive og forsegle.
Kousted den 7 Februarii

i7Z 9 .

Mogens Christian Marcussen.
(L,. 8.)
Ester Begiorring til Vitterlighed underjjkriver

Hans Lindegaard.
(Q. 8.)

Christen Nielfon Janson.
(l,. 8.)
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( i) Udi Originalen, som forvares hos Hospitals-Forstanderen, er yrtographien dm
setv stimme, i denne, som i Kong Christian III. her indrykkede Fundatz, hvilket Conforcneeraad de Hoffman i fine Samlinger, som det svneS uden al Nodvcndighed, haver forandret, ester den siden indfsrte Bogstaverings-Maade. I
ovrigt er der dog markeligt, at alle de selv sammeBeboere eller Faster , som navngives i den forste Fundats, ncrvnes ligeledes i den fidste, ffiondt den 'e er 15 ?tar
yngre end hitn; men dette kan let forklares, naar man antager at begge Fundatser ere affattede efter en Jordebog, thi det kan neppe formodes at alle de 14
Gaardbeboere som findes anforte at havevaret 1558 flnlle ogsaa have vceretde
' samme 15 7 z.
<2) Hr.ForstmidcrWillardsen som fekv haver samtet et og andet betreffende dette Ho
spital, haver bavt den Godhed at meddele adstillige af de Efterretninger, som her
blive afbenyttede.
( 5 ) For Spendrup og Asferg Kirker betales denne Kornafqsvt af Nanders ?smtstue>
hvilket vist nok maae vcere ffect, fordie at det ved de forste S 'to d r , da Kiekerne bleve folgte, er bkevet forglemt at paalcrgge Kioberne denne aarlige
Ydesse.
( 4 ) Z Hoffmgns Aftryk i Samtingerne staaer Synderliung Herred som er en Feil.
Original-Fundatsen derimod navner Synderhald Hcrred, hvilket og er det
rlgtige.
( 5) Hoffmans Samlinger af Fundatser. I'orn. 11. x. 582, 594.
xi. x. 4(74^
. .406. Pontoppidans Atlas, lorn . iv. x. 405, 415, 442, 449, 450, 486,54z.
Danffe Magazin, lo n i. vi. x. Z2. Nanders March, x. 15.
(6) A f Anmcerkningen (2) som findes indrykket L den 17 §. ved Lite. R ., vit det
sccs, hvor meget en Arte af Nug, D yg og Havre udgiorde i de aldre Tider.
(7 ) At den her bcncevnte Mark, haver belobet sig til mere end 16 ß. danffe, synes den
paafslgende Anforsel af Marker og SkiM ngcr i denne Fundats at tilkiendegive; men hvad cnten saadan Mark haver varct af de gamle Marker, som gieldte
omtrent 1 Lod eller Z M k ., da en Eylden, som efter nn vareudeMynt udgiordr
N d lr., vatiderede Lmod 2^ M ark; eller om den blev
regnet efter de
M ark Stykker, som Kong Christian I I I . lod flaae, hvoraf z aik paa i Ndlr.
Istedet for 2 , tilforn, det er heel uvist: muelig kan det blive at for c-ae ester
den sidste Beregningsmaade,^men troeligcre er det dog, at det snarere bsr var-e
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den sersie, da Landgilde-Ansatningen var meget aldre, og den ej finde- at vare
ncdsat eller forandret, ester den sencre Myndtgehalt viä. Testrups KrigS-Ar
matur. xax. 449. 451.
Danste Magazin, lo m . 1. x. 16z. Ae. Dcrntsen.
iv Bog. x. 562.

<L) I Originalen af Kong Friderich II. Fundatz, staaer ligesom her er anfsrt 9 ß.,
hvilket, paa det sidste Sted, er strevet med Ärabist- og paa det fsrste med Nommer-Tal. 2lltsaa er det steet enten ved Lase eller Tryk Feil, at der staaer 4 ß. t
Hoffmans Samlinger.
(9 ) Ved Anfsrselen paa dette S t e d , haver den samme Fe il indsneget sig, som oven
er anmarket.

( i o ) Den anden Gaard L A r ild , hvorom Kong Friderich II. Fundatz malder, er ikke
navnet her.
( : i ) Her haver atter den selv samme Feil indsneget sig ved Astrykket hoS Hoffman,
som forhen er anmarket (8 ).
(1 2 ) I begge Fundaher lases tydelig paa dette Sted Rosberg istedet for, at det i As
trykket hos Hoffman kaldes Kastberg, da ingen D ye, af det Navn Nosberg,
er i Gierlev Herred.
(LZ) Saavel i Afstrivtet af Kong Christian 1H ., som i Originalen af Kong Fviderich II. Fundatser, staaer tydelig 41K Mark, istedet for
M ark, der altsaa
er urigtig aftrykt i Hoffmans Samlinger.
(1 4 ) Astforris er Kirkebyet Asferg og Kertrup en i samme So gn der nar ved liggende mindre Landsbye, kaldet Kaatrup, begge i Nsrhald Herred.
( i Z) Ester den udi n §. forhen tilfsiete Nota ( i ) betegnes ro o Tallet med de der
anfsrte Bogstaver.

28§ 2Z.

Om Markedek.
^ k k e allene i Kong Christian I I I . Regieringötid, men endog lcengefsr,
have der v«ret Markcder i Jylland, hvilkek kydelig kan sees af hsjstbemceldte
Konges derom udgivet Brev, dalerel Wiborg Torsdagen ncrst eftcr Trini
tatis 1542, hvorved tillades, at alle baade störe og smaae Markeder, som
plejede at holdes i Jylland i Kong Hanfes eg Kong Friderich I., samt udi
andre fremfarne KongerS Tid i Danmark, maatte igien optages og holdes
efter gammel S«dvane.
Denblandt haver vist nok v«ret det af Pontoppidan ben«vnte S t . Lud
wigs Marked, hvilket Kong Friderich II. ved aabet Brev til Magistraten
af aZde Maj i;8 6 siden tillod Jndvaanerne i Randers at forstytte til S t .
Galli Dag eller den 16 Octbr.; men da denne Forandring var snarere til
Skade end Gavn for Byen, saa bevilgede Kong Christian IV . ved et aabet
Brev, dateret Kisbenhavn den 6te April 159z, at Markedet atter maatte
holdes Sondagen n«st efter Bartolomoei Dag eller den 24 August, som kaldeS LudvigS Sondag.
Udi Aaret 16z; bevilgede sidstbcnkvnte Konge, at der maatte holdes
2 Markcder i Randers; det ene Tirsdagen efter Fastelavns Sondag, og
det ander paa Dionysii D ag, eller den 9de Oktober. Men nu ere ; Mar
keder om Aaret:
1) Tirsdagen for Fastelavns Sondag med Heste og Qv«g.
2) I Februarii Maaned med alstags Kramvarer, holdes i 8 Dage.
z) Tirsdagen for Midfaste med Heste og Qvcrg.
Ov

4) Den forste Torsdag og Fredag i Ju lii Maaned, holdes et Marke!»
mcd Heste og Qvag, efter dertil fgrundt Kongelig Bevilgning af i6de
August 1799.
;) S t . Dionysii Marked i Oktober med Alflags i 8 Dage. (1)
(1 ) Danske Magazin. lo rn . iv. x. sgg.
^lelvaäeri

Pontoppidans Atlas, lo in . iv. x. zZz.

rolo^ium.

§ 24.

Randers Gader og Bygninger.
^ d i den foregaaende z §. er det kortelig omtalt, hvad Omfang Randers
haver havt i de crldreTider. De Gader, so« vedHielp af qai.ileDocnmencer
have kündet navngrves, dorre ligelcdes Bidne om, at Byen da haver vcrrel
lidcn: og »ed ar särnmrnligne detke med Randers n«rvcrrende Tilstand og
Beffaffenhed, saa bliver det temmelig paafaldende, hvor meget dette Kisbstoed haver tiltaget i Hcnseende til detaOmkredS, Bygninger og Jndvaanerc,
endog siden 1767, da Pontoppidans Efterretning i Hans Daoffe Atlas
derom, synes al v«re affattet.
I Aaret 179z bleve Gadernes Navne fsrst malete paa Hisrnerne, og
Husene fik samme Gang deres paamalcde faste eller beständige Nummere.
D e forstes R avn , og de stdstes Antal, saaledes som begge Deele da bleve,
vifer efterstaacnde

29 l

tobe
^so.
1
2
3

F o r t e g n e l s « .
Gavrrnes Navne.

19

Svnoergade.
Storegade.
Middelgade.
Tvrvegade.
Torvek.
Nsrregade.
Lille Torv.
Adelgade.
Kirkegaardstr«det.
Mollegaden.
Lille Msllestr«det.
Nordre Stroede.
Staldstroedet.
Norregraven.
Sandgade.
Nordregade.
Fabrikstrardet.
Provstegaden.
Nyegade.

2O
21
22
2Z

Rosengade.
Helenestr«det.
Raadhuusstradet.
Slotögaden.

24

Slotsgaarden.
SlotSstrcrdet.
Hstergade. (i)
LadegaardSgade.

4

;
6
7
8
9
IO
11
12
iZ
14
15
16

i?

18

25
26

27

Hvor marige
Huse hver
Gade indeholder.

Lateris >

i6!>
s!
2?^
5
6
Z
2
r4
6
2
i
6
6
6
1,
;
r?
9

i
7
12

A n m « rknin ger.

I Pontoppivans Atlas kaldes disse
4 Gader med et Navn Stvregade»
Haver intet Navn i Atlas.

Ingen af disse Gader findeö navngivne i Alas.

Kalbte« fsr Provstegyden.
E r anlagt og bebygget i fernere
Tiden
Haver denS gamle Navn.
Heed for Helledes Gyde.
Har sit gamle Navn.
I Atlas kaldes den, Gade forbie
Slotöpladfen.

6)

.!>

Disse Gader navnes ikke i Atlas.

2^

228 s
O 0 2
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Lobe
Ko.

Gadmies

Navn«.

Hoor mange
Hufe hver
Gade indeholder.

29
30
3l
333
34

Transport
Brsdregade.
Taarnstrcrdet.
Dytmersken.
Endelos.
^Dstergrave.
Skibsgade.
Skiböstrcrdet.

35

Trangstrcedet.

25

36
37
38
39

Kierevieder.
Vestergravs.
Keisergaarden.
Lille Rosengaarden.
Rosengaarden.
Provstestroedet.
Skidenstrcedet.
Lille Kirkestrcedet.
Store Kirkestrcedet.
Kirkegade.

3
57
3
4
9
4

28

40
4l
42

43
44
45
46
47
43
49
50

5r
52

L)ster Kirkestrcedet.
Jntegaden.
Skolestrcrdet.
Hovmeden.
Suarregaden.
Torvestrcrdct.
Bester Kirkestrcedet.
Lareris l

228
27
i
23

6
38
4
4

n

i
1
l9

8
i

5
14
4
2

9
5^1

A n mc r r k n i n g e r .

Haver beholdt sit gamle Navn.
Heed for S t . Ctemensstrcede.
Haver sit gamle Navn.
E r fsr regnet til Hstergrave.
Har sit forrige Navn.
E r fsr bteven kaldet Prampladsen.
E r hverken ncevnet, eller nogen
Gade beregnet derfor i Atlas.
Haver for saavidt beholdt sit forrige
Navn, da den i gamle Documeiner kaldes Travestrcede.
Ncevnes ej i 2ltlaS.
Haver beholdet sit forrige Navn.
Omrales ej i Atlas.
E j Heller.
Har sit forrige Navn.
Heed fer S k i denstende.
Kaldtes for Loyborg Gyden.
Heed fsr Gronborre Gyden.
Kaldtes for H^nnsherret.
,
Kaldtes for Vestergade, og i de
celdre Tider S t . Mortenögade.
Heed for Mollegade.
FindeS ej fer ncevnet.
Heed for Helligaands Gyde.
Haver beholdet sit forrige Navn.
Haver sit forrige Navn.
Heed for Taarngade.
Kaldtes fsr Kirkegyde.

29Z

Lobe
No.

Gadernes Navne.

Hvor mange
Hufe ho er
Eade indeholder.

An mc e r k ni ng e r .

Transport
ZU
6 ,Heed for Volden.
Voldgaden.
Hofpitalsgaden.
;
;4
^2
Paa Bold'en.
55
Vesterstroede.
Ingen af disse Gader ere navngiviZ
56
22 >
ne i Atlas og ej Heller andre i
57 Vestergade.
Staldgaardsgaden.
deres Sted, men endeel Byg18
;8
2
ninger have dog lagt «den og
59 Slyngborgstradet.
omkring Byen, hvor der i de
60 Slyngborggaden.
Z
aldre Tider have varet staldede
61 Vognmandsgaden.
Z
H re n , og derfor kaldtes Stald62 Von Hattensstradet.
IZ
gaardene.
6Z Lil'e Voldgade.
IZ
18
64 Vinkelstradet.
z.
65 Krumstradet.
HuseneS Antal s
6g2 s (2)
Foruden disse het anmceldte Bygninger er siden Aaret 1798 en nye 2
Etage grundmuret Gaard opfert paa en Haugeplads, paa den nordre Side
afVoldgaden, som Sogneprcrsten Hr. Professor Holst haver bekostet og nu
beboer. Udenfor Hsterport, men ncrr ind ved Byen, haver Hr. Toldkasserer
Ludvrg Holberg paa en ode Plads ladet opfere et smukt Vaaningshuus.
Noget der uden .for, tangere hen tik H st, er ligeledes paa en ede Ptads opbygt er ander Huus til Beboelfe, men dog aldeteö ikke med den Bekostning^
Nerhed og Srflag som der nast forrige.
;z

(1 ) Ester Numereringen Hörer endvidere til Asiergade folgende 4 Nummere, som
ligge uden for Astcrport. 1) Et grundmuret Vaaningshuus, som nu ejes og
beboeS af en R.ebflager; 2) Negimcntets Exerceerstole; Z) dets Ridehuus; og
4) Natmandoboeligen.
'
(2 ) Naar de 4 Nummere, som ere ommaldtr i nast forrige N o ta , lagges hertit,
saa var Hustnes Antal den Tid Numereringen ffeede, ialt 6 z 6 .
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§ 2Z.

Randers Porte.
-<)yen haver 7 Porte, hvoraf de 4 ere Hoved- og de z Bie-Porte. Hovedportene ere: Sonderbroe Port; der igiennem gaaer Landevejen til Aarhuus,
Skanderborg, Greenaae og Ebbeltoft. Udaf Vesterport forer den til W iborg. A f Norre til Hobroe og Mariager, og af Osterport til Mellerup og
UdbyehejS Foergestcrder. To af B ie - Portene ere imellem Oster- og Norre
Port; den ene kaldeö Ladegaardö- og den anden Vejrmolle-Port. Lan
devejen til Hadsund gaaer ud igiennem den sidste. Den tredie Bieport er
inden for Hvidmolle, og der ud affkeer Fakten til Mollen selv, og de udenfor liggende Byens Vesterenge. Ved hver af de 6 Porte staaer en liden
grundmuret Acciseboed, og ved Sonderbroe den fyvende, (hvorAcciscnerlagges afalt det, som indkommer vver Broerne), og hvorudi Broe-Forpagteren tillige haver et Varelse.

§ 26.

Om Norre Iy lla n d s nye Tojhuus og Kanal
ved Randers.
^ )a a den sondre Side af Landevejen, som forer til Mellerup og Udbyeho»
F«rgestadcr, noget längere i O st, »den for de i den 24 §. bencrvnte nye
Vaaningssteder, er paa et Jordsmon, som Randers Kiobsted dertil haver
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bortskieenket, anlagt et nyt TojhttNS for heele N s r r e Iylland, med der^
til hörende V La n in g ö lM sto g j et passende Afstaud derfra. längere hen
mod Ast, er et nyt Krudttaarn. Udi Som.neren 1801 skede der forste
Anlag, og blev fnldendet i der folgende Aar.
a) KrvdMqrnet er 19 Alen langt og 18Z bredt. I en Afstand af 6 Alen
fra denne Bygning, er rundt omkring sn tr« Stakkrtvcrrk; og 6 alen
derfra fgieu indfluttes Pladftt, hvor Bygning?» staaer, paa densondre vestre og ostre Sid e , af en 8 Atne hoj Jordvols.
b) Tojhusers Hovedbygning, hvortil den forste Grund blev lagt i Efteraaret r 8 o i, er 80 Alen lang og 16 Alen bred. Den vender med Enderne i oster og vester, og haver 2 Floje, begge mod Syd, hver 26 Alne
lang og 16 Alne bred. Hele denne Bygning er 2 Etager hsj med en
Port midt igiennem og Udgangvporte i de soudre Ender af begge Floje.
Oven over Hovedporten, paa den nordre S id e , ud til Landevejen, er
udhugget paa dertil indmuuret Steen:
71QIH>LO8
10V1717178, og hojere oppe til begge Sider af Porten, i anden Etage,
ere indmurede Siene: paa den öfterste er udhugget
LLV 81L
og paa den vesterste^ OLW H L V L 8 1 L k^1R.I0118!VIL. I den nederste Etage forvares Lavetter og
Rapperter med dertil henhsrende: den overste er bestemt til Giemmested for Haandgevcrrer og anden dertil henhsrende Armatur.
c) Bed den ostre Ende af denne Hovedbygning er opfort et Huris, som
vender med Enderne i oster og vester, en Etage hsj med Gavk, ogQvrst
20. Alne lang og 12 Alne bred, indrettet til Bolig for 2 ugifte Offe
nerer og en Fyrvcrrker, som haver Voerelse ovcnpaa.
ä) Ved den vestre Ende er ligeledes opbygt et Hurrs af lige Lcengde og
brede som der ncrst forrige, Med Kielder under, 7 Alne i Qvadrat og
Gavlgvist over, hvilket er indrettet til en gift Officeer.
e) Sonden for, eller bag ved den sidstbencrvnte Ossiceerboelig, er opfort en
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Baraque, som gaaer me- Enderne mod ssnder og nord, i Etage hsj,
19 Alne lang og i r Alne bred, indrettet til i6 Mand og 2 UnderOfficerer.
k) Sonden for den sstre Officeer - Boelig er ligeledes opfert en Baraque af lige Hojde, L«ngde og Brede som ncrst forrige, til 16 Mand
og 2 Under-Officerer.
§) Hsten og senden for den estre Officeerbygning er sat et Huus i Etage
hojt, go Alne langt og 10 Alne bred. Deraf ere 4 Fag eller ic> Alne
indrettet til Vagtstue og Resten til Boelig for en Marqvetenter. I
denne Deel af Huset er en Spifestue for Mandstkabet, og under Maqvetenterens Varelse er en Kielder 7 Alne i Q.vadrat.
Alle bisse Bygninger ere opferte af starke og gode Materialier, hvilket syneS at love dem lang Varighed. De ere alle grnndmurede og teglhangte.
Foruden Krudttaarnet og den estre Officeerboelig, som blev opfert i
Sommeren 1801, ere alle de andre Hufe opbyggede udi det nast paasolgendc Aar.
Unagtelig forstkisnne bisse Bygninger Randers Kiobstad og dets Pro
spekt, isar fra den sendre S id e , ej at tale om, at de ved Jndfarten til
Byen fra den estre Kant, tage sig meget got op, og virkelig fryde-Hjet,
hvilket og maae give den fremmede Reisende et fordeelagtigt Begreb om den
B y e , hvortil de henhore.
Noget esten og senden for Tojhuus-Bygningen er skaaren en Kanal
fra en Biearm af Fiorden, hvis hele Langde er iz 6 , og hvilken ester sin
Bestemmelse skulle holde oven til 18 Alne i Breden og i Bunden 12 Alne,
samt 5 Fod i Dybden med dagligc Bande. Denne nye Kanal blev begyndt
og fuldfort i Aaret 1802. Dens Retning er meest fra sonder til Nord. I
den nordre Ende er Kanälen bredere og haver et Bassin eller Vendeplads paa
z6 Alne. Paa bette Sted er den tillige forsynet med et Boelvark paa den
nordre og vestre Side. Kanalgravningen er her stkeet i det Hensigt at lctke
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Transporten med SkydS og «»Len KrigS-Ammunitiou Ul og fta Tojhuset eg
Krudktaarnet med Pramme og smaae Fartojer, som ej stikke dybere end at de
künde flyde der. Men om Anlagget i det hele vil svare til ^Hjewedet, det vil
Tiden l«re; imidlerkid synes det dog, som Kanälen ofle vil beheve at opmudreS, naar den med Nytto M I blive anvendelig. Fra det vestre Hiorne af
bcmaldte Kanals nordre Ende er »»lagt en nye Base eller V e j, sqm forer
op til det overfor siaaende Tejhuus, og denne VaseS Langde fra bemaldte
Kanal op til Tojhusetö ostre Flsjs ssndre Port er i alt 28oÄlen.
Alle de her oven ommceldte nye Bygninger og dertil horeyde Anlag
have medtaget en Kapital Z4000 Rdlr. Men hvoraf dog adsikiltige adel
rankende Fadrenelands Patrioter have ydet hver sin S k ia rv , der i en samlet Suyt belob sig til henved 20000 Rdlr»

§ »7.

Ränder- Brandforsikring.
^^ygningerne, baade i og uden for Randers, som stage paa denü Grund,
«re alle forsikrete i Kiobstadernes Brandkasse, Let nye Tojhuus^undtaget.
Forsikrings-Summerno, si>m Aar oster Aar have sieget alt mere, vidne
om ByenS markeligeTiltagelse; Log have MaterialierneS sterre Kostbarhed
nu, fremfor tilforn, ogsaa herudi vcrret en kräftig og medvirkende Aarsag.
Ester at Kiobstadernes Brandvasen i Danmark var anordnet og sat paa en
fast Fod, ved Forordningen af 24 Januar,i
bleve Randers Bygnin-

Pp

- 2§8

ger i det famme Aars Martii Maaned og siden fremdeles taxerede og ansatte
saaledes:
1761. Privat« Bygninger 171890 Rdlr.
Publiqvedito
51160 — (1)
225050 Rdlr.
1762.

Private Bygninger 172800 Rd.
Publiqvedito
Z2770 —

176z.

Private Bygninger 172540 Rd.
Publiqve dito
ZZ240 —

205570 Rd.

1764.

1765.
1766.
1767.

.
- 205580 Rd.
Private Bygninger 177120 Rd.
Publiqvedito
ZZ47Q —

^

'
""
210590 Rd.
Vides ej, da derom ikke finde«
noget i Raadhnus-Archivet.
Private og Publiqve Bygninger
alle under eet
216982 Rd»
Private Bygninger 188420 R d.
Publiqvedito
52970 —
2 2 IZ 9 2 R V .

1768.

1769.

. ^
'
^

Private Bygninger 18 8292 Rd.
Publiqve dito
52972 —
.
221062 Rd.
Private Bygninger 195872 Rd.
Publiqvedito
52972 —
226842 Rd.

, ,,

299

l7?c>.

Private B y g ninger 1 9 5 9 8 2 R d .
Publiqve dtto

Z2970 —

228952 Rd.
i? 7 i.

Private Bygninger 209160 Rd.
Publiqve dito
26120 —

2)5262 Rd.

, 772 .

Private Bygninger 2162)2 Rd.
Publiqve dito
26100 —

2421)2 Rd.
i 77 Z. Private vg publiqve Bygninger
samlet ligesaa ansat for

-

242132 Rd.

For 1774 »s 1775 mangler.
1776. Private Bygninger 22)822 Rd.
Publiqve dito
26)80 —

252182 Rd.
1 7 7 7 . Private Bygninger 2 ))6 )2 Rd.
Publiqve dito

26400 —

2§22Z2 Rd.

For 1778, i?79 og 1782 Mang
ler.
i? 8 i.

Skede nye Omtaxering, hvorefter de private Bygninger bleve
ansatte for
260042 Rd.
Publiqve dito
Z1292 —
291ZZ2 Rd.
Pp 2

ZOQ
I 782.

Private B y z n i n g r r 2 6 0 2 9 0 R d .
Publiqve dito

51290 —

291582 Rd.
178).

Private Bygmnger 264720 Rd.
Publiqve dito
52682 —

2784.

Private Bygnivger 271520 R d .
Publiqve diw
52440 —

297400 Rd.

505760 Rd.
1785.

Private Bygmnger 274000 Rd«
PvbKiqvedilo
-2440 —
506440 Rd.

1786.

Private Bygmnger 2781 Ko Rd.
Publiqve diw
32440 —
510620 Rd.

r787>

Private Bygmnger 285080 Rd.
Publiqve dito
5244c»

2788.

Private Bygninger 286520 R d.
Publiqve diw
52620 —

515520 Rd.

528940 R d.
2789.

Private Bygninger289500 Rd.
Publiqve dit»
3349c> —
522992 Rd.

i? 9 2 .

Private B y g mrrger 2 9 4 2 4 0 R d .
Publiqve dito

l? 9 l.

, 55492 —

52775» Rd.
Skede alter e» nye Omtaxerivg og
og da bleve de private Bygninger
ansatte for
521460 Rd. (L)
Publiqve dito
54952 —
556592 R d.

1792.

Private Bygninger 527040 Rd.
Publiqve dito
56562 —

i?9Z.

Private Byzninger 229952 R d .
Publiqve dito
56962 —

1794.

Private Bygninger 555910 R d.
Publiqve dito
57462 —

1795.

-'
- N iZ T v R d i
Private Bygninger 575940 R d.
Publiqve dito '
2Z242 —

54562» R d.

566910 Rd.

401982 Rd.
1796.

1797.

Private Bygninger 591750 Rd.
Publiqve dito
55452 —
,
4272s» Rd.
Private Bygninger 412480 Rd.
Publiqve Lirs
5945» —
4519)2 Rd.

zor

r?98.

Private Bygninger 4Z45 50 Rd.
Publiqve dito
39590 —

r?99.

Private Bygninger 466270 Rd.
Publiqve dito
39590 —

474140 R d

1800.

- 505860 Rd.
Private Bygninger 511800 Rd.
Publiqve dito
39690 —
5514-0 Rd.

1801.

Skede Omtaxering, hvorefter de
private Bygninger bleve ansatte
for
602480 Rd.
Publiqve dito (3) 47630 —
.

650110 Rd.

(r) Nogle -f de publiqve Bygninger bleve samme Gang farstildt ansatte saalede-Kirken blev sat for
«
26000 Rdlr.
Schecks Kapel for
*
4000 —
Muuren omkring Kirkegaarden

»

-

120

—
30120 Rdlr.

M en efter Commerce-Collegii Resolution af 9de Decbr. 1 762
bleve bisse Forsikrings-Smnmer nedsatte:
For Kirken til
og Kapellet for

-

-

-

-

12002 Rd.
5^0 —

Hvilken Anfsrsel vedvarede indtil i Aaret 1 7 9 ? , da Kirken fik et nyt Taarn
mcd Uhrvark og behsrige Klokker, og da blev Forslkrings-Summen for Kirke»
aNene
d
k
16000 Rdlr.

zoz
Der störe Taarn blev ved den fsrste Taxering ftt
for
8590 R d .
men derester dog nedsat til
4 0 2 0 R d lr.
som vedblev indtik det reent blev borttaget.
450O Rd.
Hospitalet.blev ansat for
S.iden blev det forbedret og s-t hsjere.
5242 R d .
Naadhuset.for
5000 R d lr.
Blev siden nedsat til
1122 Nd.
Det.nordre Porttaarn
UdLik, da det siden blev borttaget..
1222 R d .
Hospitals-Forstanderboeligen
Hospitalsprcrsiens dito
^ ,
7 ZO —
Degge diffe Bygnivger bleve siden forhedrede ogj sat hsjere.
Den gamle latinjke Skote
Z62 Rd .
Mew da Skolen derester^ fik en anden B ygn in g, saa blev
denne forsikret for
1 540 R d lr.
Hvilket dog ved denne DyLkirrgä §o.rbM(nL..i de fernere Tiber, er forhsjet
(2 ) Omtrcent ved denne T id , bleve de saa kaldte Slotsgaards-Dygninger inddragne
under Dyens Brandforsikring.
( z ) J Aaret i g o i bleve de pubtiqve Dygninger ved Omtaxeringen forsikrete saaledes r
a) Kirken
'
.
16002 Ndlr.
d) Det derved staaende Acheet^ke Kapel^
522 —.
Hvilket sidsre
neddrudt i ^ in c k ^ Ä a r^ '^ altsaa
udgik.
- c) Raadhuse.t .
»
5
5222 —
ä) Dyens Tienerhuus derved, som udgior den sondre
og sstre Fksj af Raadhuus-Dygningen
1422 —
Den katinffe Skole
.
^ - 2192^. YDen-BatzeiUe.-Skote
'1222 —
.
87 Dry tydffe dito . ' '
Zoo —.
L ) Hospitalet
6 272 —
. ..
tz ForsianderenL Doelig.
2 122 —
Lateins

^5232

R d lr.

zc>4

k ) 'prastens dito
l ) Byenö Sprsitehuns

-

-

Transport
.

Arbeidehuset
») Den storr Rytter Hestestald
o) Den mindre dito
x) Ssnderbroe Accisebob
<l) Fem dito Acaiseboder s. 200 Rdlr.
r ) Hvidmslle Aceisebod
s) Negimentets Ridehuus
»
r) Dito Erercerffole
n ) ^alvtag ttl Markledernes Forvartng
v) NatmandSboligen
r
-

Z ) 2 8 c>Rdlrr

1Z50 —
1600 —

ZI5O —
96V —
72O --

-

2OV ---

-

IOOO

---

IVO --

»
-

TUsammm

1600 —

1400 —
Ivo —
170 —-

476zoUdlr.

§ 28.

Om Brandvtrftnet.
i§aalcrnge S t . Petri Taarn endnu stod, bleve Byens Sprojter forvarede
i et derved opbygt Sproitehuus, og de ovrige Redjkaber i Taarnet. Men
efter ak bette var afbrudt, blev der for Byens Regning udi Aaret 1800 op
bygt et ander, og nyt grundnwret Sproitehnus, som staaer paarTorvet tildeels paa det samme Sied hvordet forrige Taar» var, ude« hvad det med
den ene Ende gaaer noget längere mod vest. Udi detteSproitrhvuSgiemmeS
z Slange- og 2 Ballie-Sproiler, en stör og en mindte, med de dertil hö
rende beherige Vandkar, Tender, Stier og Brandhager. Sproiterne ere

alle i ypperlig Stand, de ere alle i de sidste zo Aar, deels af nye forfterdk«
gede og deels omgiorte og forbedrede, eg de bencevneS efter Tal fra No. i
til
No. i. Som er af anseelig Stsrrtlse, haver en Slange 90 Alne lang, der
kan adstkilles i 2 Dele, naar denne L«ngde ikke behoves. T il denne
Spreite henhorcr 1 Spreircmester, 2 Skraalemestere, i Brandsvend og i2 Pompefolk; tilsammen 16 Personer.
No. 2. Nogcl mindre, haver 2 Slangcr, en kort og en lcrngere. Den l«ngstc 79 Alne lang, der, ligesom No. 1, kan deeles i 2. Den anden
er 20 Alne i Lcengden; disse kunne paa engang bruges og anvendes ved
et og det stimme Pompevcerk.
Dertil Hörer i Sproitemester, 4
Skraalemestere, i Brandfvend og io Pompekaarle; ialt 16 Per
soner.
No. z. A f stamme Storrelste, haver ligcledes 2 Slanger, den lcengste zo og
den korleste 20 Alen lange. Den bcrienes af 16 Personer.
No. 4. En stör, saakaldet Balliesproite med r Slange; haver 2 Straalemestere og z Pompefolk; ialt 5 Personer.
No. 5. En mindre dito med i Slange, haver i Straalemester og 2 Pompekarle; ialt z Personer.
Hvilket hele Antal, samlet udgisr ;6 Mand; hvortil endnu komme 4
Brandvagtmestere og en Tambour, ialt 6 l Personer, foruden Tommermcrnd og Muurmestcre, som i paakommende Tilf«lde altid skulle indfinde sig
og mode. T il Sproiterne 2 og z haves «ldre Reserveflanger i behovende
Tilfoelde.
Brandfolkene (Vagrmestere og Brandmesterne undtagne, som gaae i
dereS egne Klcrder) ere alle klcrdte i sorke LcrrredSkitler. Spreitemesterne
bare Hat med fort Kokarde. De virkelige Skraalemestere have en Lcrderkaskiet, hvorpaa ere syede 2 Meösingstraaler i en spids Vinkel, og Reserverne en Straale. Ved hver af de z störe Sprsiter ere en Brandfvend som
O.<i

Z 26

boerer Hat med couleurt Kokarde, og Pompefolkene Lcederkaffiet med en
paasyel Messing Brandspand.
A f aarlige Lonninger betaleö til
Z Sproitemestere
42 Rdlr.
4 Vagtmestere
20 —
7 Prima Straalemestere
28 —
6 Sccunda dito
18 —
Z Brandsvende
9 — 4M k.
Z7 Pompefolk
8Z —
i Tambour
6 — 2 —
E r 61 Mand
som udgior 207 Rdlr.
Saavel til at befinde disse Lonninger, som de andre paa Spreiter, Kak
og Brandredskaber fornodne Neparationer, udredes iO ß. aarlig af hvert
100 Rdlr. af de Summer, hvorfor Bygningerne ere forsikrete i Brand
kassen, foruden hvad der aarlig betales i ordinaire Brandcontingent.
Brandvcrsenet bestyres og forefiaaes af Magistraten og Byefogden som
Brandassistenten, hvilken sidste haver der daglige Opsigt.

§ 29.

Om

Folkemcrngden i R an d ers.

Ä t Randers i «ldeve Tider haver v«ret liden af Omfang, det er i den z §.
forhen blevet berort.
De Kirker og Klostere, som med tilliggende Grunde laae indcn for
Gravene, optoge en ikke ubetydelig Strakning. De mange Hanger og ube-

ZO7

bygte Pladse, som hist og her forefandteö, borttoge ligeledeS endeet Jords^
mon. De egentlige Bygninger eller Vaaningshuse vare altsaa faa, og Jndbyggernes Antal lidet. Men efter Reformationen er Byens Befelkning
efterhaanden bleven stsrre, hvorvel det her, ligesom i mangr af de andre
mindre Kiobstader i Danmark, haver gaaet temmelig langsomt frem, indtil
forst efter Midten og henimod Stutningen af det 18 Secuto, da Byens
Areal alt mere og mere blev udvidet, og der opstode adffillige nye Hufe, ja
endog hele og halve Gader paa de forrige Hanger. I de sidste 20 til zo
Aar haver Randerö faaet saadan Tilvaxt af nye Bygninger, at om een, som
da havde kiendt Byen, men vceret fravcrrende i det Tidsrnm, nu atter konr
lilbage, ville den neppe kiende Byen igien, i Henseende til sine nu varende
siere Bygninger.
Hvlket ogsaa markelig haver formeret JndbyggerneS
Antal; men hvor stört dette ellers var i forrige Tider, er ubekiendt, da
derom mangle alle celdreEfterretninger indtili Aaret 1726; thiisammeAarS
December Maaned, er her sikeet en Stags Folketcelning, hvoraf i RaadHuns-Archivet allene forefindeS en forvirret Optegnelse for den halve B ye ,
eller den iste og 4de Rohde. Baade den Tid og siden haver Randers altid
vcrret inddeelt i 4 Rohder. Hvis dette Mandtal ikke var saa uefterretteligt,
som der virkelig er, da der paa mange Steder blot ncevnes Manden eller
Husbonden, Born og Amme, men ingen Kone, og Bornenes Antal ej
Heller findes anfert; saa ville man deraf have kündet uddrage en til det virkelige sig normende Formodning, om Folkemangden her i Byen paa den
Tid; hvilket og for endeel künde have llkeet, naar Mandtalet for disse 2
Rohder rigrig var blevet optaget, da de indbefatte nogle af Byenö reelleste
og folkerigeste Qvarterer, og fslgelig sikkerligen den halve Deel afJndvaanerne. Jmidlertid haver man dog af disse Optegnelser uddraget saavel Familiers, som de der anforte Personers Antal, der alt beleber sig saaledes:
Q q 2

Familier i iste Rohde 97.
Dito i 4de Rohde 98.
,
Ere Familier 195.
D e benoevnte Perfoners Antal er dcrimod i den
iste Rohde
265.
og i den 4 Rohde
256.
E r 521 Personer, alle over 12 Aar.
Naar man fra den 2den og zdie Rohde, der formeenes ej ak have vqret fuldt saa folkerige som hinc, allene vil anscette i8> Familier, som da
udgior for hele Byen Z80 Familier; saa synes dst ikke at blive »passende efter de TiderS Folkemcrngde. Hcreftcr knnde da Folketallet i alle 4 Rohdcr
anstrtles omtrent til 1600 Siele, som er kun mcllcm 4 og 5 Personer pr. Fa
milie, hvilket Forhold ogsaa omtrent stcmmer, eftcr Famile og Folkemcengben i Aaret 1787.
Naar denne Gisning holder S tik , saa maae Indvaanernes Ankal,
som i Aaret 1726 vare 12 Aar og derover, nmelig anflaaes til mellcm 12
og izo o Mennesker.
I Sommeren 1787 stkeede Folketcrlning i Randers, og da bestod det
hele Antal, de Militaire som her laae i Garnison ibercgncde, af7o8 Fa
milier og Z467 Menneffer, hvorafde 2757 vare 12 Aar og derover.
Den iste Februar« og felgende Dage 1821 blev alter foretagen en nojagtig Optcrlning, og dcrunder blev indbefattet, ligesom ved nast forrige
Tcrlning, ikke allene de Militaire, men endog alle de der boede paa den saa
kaldte SlotSgaards Grund, og da befandtes Indvaanernes Antal at belebe
sig ialt til 848 Familier og 4564 Menneffer, hvorafde 5559 vare alle 12
Aar og derover, og Resten de 1005 vare Born.
Baade nu og i endeel foregaaende Aar, haver et heelt Regiment Cavallerie beständig tagt her i Garnison.

Pontoppidan i sin danske Atlas angiver Folkemcrngden, som sßal have
vcrret i Randers, som der synes henvcd det Aar 1767, til 522 Familer oz
1800 Siele. Denne Anforsel, ihvorvel den er sat efter Giskning, forekommer dog at vcere ganske antagelig, da Vyen efter den Tid forst begyndte
ret at tage til.
De celdste Kirkebeger, som nu ere i Behold for Randers, og hvilke
tegynde med Aaret 1705 , bcere og vidne om Byens tilvorende Folkcmcrngde
i det ncest afvigte i8de Seculo. Og i den Anledning tilfojes her en deraf
uddragen

F 0 r t e g n e l s e

over de Fsdte ogDsde i Nanders Kisbstcd fra Aarets Degyndclse 1705 til Aarets Udgang 1800; uddragen af de for S t . Mortens Kirke-Mcnighed holdte Kirkebsger.
Aarr Hsdte.jDsde.
Aar. jFsdte. > Dode.
Aar. j Fodte. j Dode. I

I 7O) 62
1706 5Z
I 7O7 57
1708 62
1709 50
I7LO 61
171 I 6i
E r I404

57
6i
5Z0 )
Z9
94(2)
52
35
>Z9 > >>

A.^r. iFsdte.jDsde.

1712 ,
171z !
^ 4
171;
1716
1717
1718
1719
1720

^

52
55
69
68

>

( 3)
^

6o

78
72
74

E r I >89 I>

i

1721
86 60 Transp.
592 548
1722 99 89
>7Z7 9 8 z>24(6)
172z
96 ioo(4)
>7Z8 >>4 ! 146(7)
1724 126 95 >7Z9 91! 8>
1725 112 7 >
1742 97 ! 94
1726 112 >Z5
E r > 990I99Z I
1727 114 84
>728 90 85
1729 125 95
Aar. IFsdte. > Dsde.
i7Zo 121 82
1741
81 1 2 ;
E r ,>1241 !896 >
1742 85 99
>748 9 Z 124(8)
Aar. jFsdte. > Dsde.
1744 88 67
i 7Zi H O >Z9(Z)
>745
89 86
I 7Z2 12; 8 6
1746 1 1 2 67
>7ZZ 9 9 7 2
>747 *72 7 4
88 7 7
81 >5>(S)
>748
>7Z4
>7Z5 87 78
>749
85 6 8
I7 Z 6
81 98
>752
59 67
Latris 5 9 0 1 5 4 8 I'
E r j 84>l888 I

z io
Aar. Fsbtc.
81
1752
78
87
i ? 5Z
i ? )4
9i
8)
175;
1756
84
1757
99
i 7>8
96
8Z
17)9
1760
87
E r iI 871,>

Dsde.
90

6;
89

86
9i
127(>0)
107
74
76
67

870

Aar. j Fsdte. j Dsde.
1761
56
78
1762
9Z IO L
176z
7 i i Z 9 (ri)
1764 105
94
i? 6 )
77
7i
1766
72
97
62
77
1767
1768
9i
7i
90
1769
1770
87 126(12)

Aar. sFsdte. ! De de. 1
1771
99
84
1772
82
7Z
8Z iZ 8 (-Ä
177z
1774 122
5)
17-5
75
84
1776 94
92
92
1777
89
1773 106 92
1779 109 i 77f-4)
1732 99 92

E r I 866j 86z

Aar. IFsdte. §^
1781 109
1782 I I Z
I 78Z 94
1784
84
1785 105
1786
98
99
1787
1788 I I Z
1789 m
1790 101

Dsde.
112
ii5
109
iZ 8
128
205
92
IIZ
112
68
E r I1027s 1170

E r I 92?I 984
Aar. I Fsdte. I Dsde.
124
' 1791 109
107
1792 105
149
179Z I Z I
114
1794 I Z I
112
1795 114
1796 120
119
I 2Z
1797 112
125
1798 128
140
1799 12)
1822 122
H 5
E r jI i i 9 7 ,s 1228

Efterskrevne Tabel, som indbefatter de Fedtes og Dodes Antal i de stdste
8o Aar, fra den i Jan . 1721 til Ultimum Decbr. 1800, viser den endelige
Ballance saaledes:
s Fsdte. I Dsde.

Fra Aar 1721 til 17Z2 1241
1742

992
841

896
99Z
888

1752
1762 871 872
Latris sI Z 74Z ! Z647

Transport
Fra Aar 1762 til 1772
1782
1790
1820
Summa

!s Fodte. I Dsde.
3743 3647
866 86z
927 984
1027 1172
! H 97 ! 1228 i
j 7762 I 7894 !

Altsaa ere i de sidste 80 Aar her i Randers 1Z4 Mennest^er stere dsöe
cnd fedte.
I de sidste 20 Aar, eller fra den iste Januarii 1781 til Ultimum December 1820, belebcr Ankallet af de i Randers Mcnighed aarlig bortdode
Bern sig saaledes:
Aar 1781 dede 50 B orn, alleunder 12 Aar.
1782 —
40
—
—
l?8Z —
45
—
—

1784 —

82

—

—

r ?85 —
54
1786 --- 122

—
---

—
---

1787 —

Z6

—

—

1788 —

—

—

1789 —

60
49

-

—

—

Z5

—

—

1791 —
1792 —

72
41

—
—

—
—

1792

179Z — 116 deraf dode i Ju li og AugustMaaneder 58
1794 —
68
—
—

Born.

Transport

960

Aar 1797 dode 7 ; B e rn , alle under 12 Aar.
1798 —

55

—
1800 —

64
46

1799

Ja lt

—
—

—
—

—

—

1200.

(1) Fra Aarets Begyndelse 1707 til Ultimum December 1709 finde- ingen Esterretning i Kirkebsgerne, hvilke af de bortdsde Menneffer have havt hiemmc i
Nanders eller udcn for Worup Landsbye, som ligger i Sognet. Ligesaa sorholdcr det sig for Aarene 1721, 1722, 172z og 1724, og fra Zannarii
Maaneds Begyndelse 1727 til den i9de Februarii sammeAar, finde- ingen
^ fsdte Bern at voere der anforte. I svrigt ere alle de uden for Randers Fodte
og Dede, for saavidt det finde- anmarket i Kirkebsgerne, ved Opsumincringcn
blevne udeladte, ligefom og at de til Dyen indkommende fremmede Reisende,
som der enten have fedt Bern, eller ere bortdsde.
(2) I August Maaned og videre til Aarets Udgang 1709 have Smaakopperne gpasseret her i Byen, hvoraf L den Tid allene ere bortdsde 52 Dsrn.
(Z) Fra Februarii MaanedS Udgang i Aaret 1712 til Ultimum December 1720
findes ingen af de i disse Aar bortdsde Menneffer at v«re antegnede i Kirke!>ogen enten ved Navn eller ved Tal. Men i Za.nuarii og Februarii Maancdcr
1712 ere 8 Menneffer dsde.
( 4 ) I Aaret 172z maa Smaakopperne ligeledes have grafferet i Randers; thi i dette
Aar ere 67 Dsrn bortdsde.
(5) 3 Aaret 17z: maae Dsrnekopperne have varet her, da der iblandt de Dsdes
Antal ere 90 Dsrn.
(6 ) Anno I 7 Z 7 cre dsde i Nanders 55 B s rn .

(7) Anno

1 7 z 8 cr 9Z

Bsrn

dsde

her i Dyen.

(8 ) 2 Aaret 174z ere blandt de Dsde 59 D srn .
(9 ) Anno 1748 have Dsrnekopperne grafferet i Nanders, og der vare 91 D srn

blandt de Dsdes Antal.

z i;
(io ) I Januarii Maaned 1756 «re her bortdsde 57 Mennelker, hvoraf de 5Z

vare Dorn.
( n ) I Aaret 176z dode her ^ Nanders 6i Born.
(12) Aar 177O ere 82 Bern iblandt de DodeS Antaf.
(12) Aar 177z ^re 8Z Dsrn dode i Nanders.
(14) Anno 1779 dsde her izo Born; dcraf doder
i Julii Maaned
Z2
i Augnsr
47

i November

-

-

og i de ovrige 9 Maaneder

-

-

-

10

4r
Tilsammen izvB orn.

§ ZO.

Nanders

Skattevcrsen.

er kekiendt nok, at alle offcntlige Skatter og Paabude I de danffe
Stater künde henfores enten til staaende og faste Skatter, som kaldes ordinaire, eller andre Afgivter, som enten paabydes for enkelte Gange, etter
udi bestemt Aaremaal, naar Skatens Tarv det udkroever, og hvilke ester
Talebruget have Navn af extraordinaire Skatter. A f det forste S la g s udreder Rändere:
i) Jnqvartcrings-Skatten, som bliver ansat og lignet i Forhold til
Byens Grundtaxt, hvilken sidste t det hele belober sig til Z9 8 4 Rd.
Z2 ß. Nogle Bygninger ere befriede for denne Skats Pdelse af
deres Grunde, enten for beständig, eller til en vis Tid. A f det forste
Slage ere:
Rr

Hi4

s )D c n lqtinM SkolobyMftlg, hviS^Gmnd «r an.
sat lil
20 Rdlr. 264 ß.
d) Den Danske og T^dffe Skoles Dt)gninger af
Grundtaxt
8 Rdlr. 64 ß.
c) Den Bayerffe Danstke Skole af Grnndtax«
6 Iidkr. ; 1-ß .
A f det sidste S la g s er allene Brand-Assistentens
ejede og paaboedc Stede Grund, der efter gaiymel Brug og Sardvane et frietagen, da hau for
Resten ingen Lsn faaer
r Rdlr. 88 ß.
Tilsammen frie Grunde 38 Rd. 3?^r ß.
De ovrige saakaldle ufrie cller Mtydende Grun
de, hvorpaq den aarlige Ligning plejer al skee,
belsber sig altsaa til
,
3945 Rd. 9 0 ^ ß.
Der samlet udgior Byens hele Grundtaxt
3984 Rdlr. 32 ß.
Ifolge Forordningen af ;re Maj 16SZ flal det halve af JnqvarleringS-Skattev lignes paa Grundtaxten, hvoraf i en langRcrkkeaf
Aar, som vftest er beregnet 28 ß. paa hver R'gsdaler Grund; der
ander halve stkal udredes af alle dem der have Borgerstkab, under
Navn af:
2) R«riygöUa«,. hvilkey og kaldeS SH M igStaM «, fsrdi at den n«ynes og lignes efter e»>gamwel imaginertt Taxt af Skillinger. Hver
Skilling som ved Anscetningen giver 4 R d lr., inddeles i 12 mindr«
Dele kaldet Penning«; hver Panning bercgves til Z2 ß.
z ) Jfolge en nn indgangen allernaadigst Forocdnöng af i Oktober 1802,
Pkal en aarl-ig Afgrvt for Efterkiden erlerggeS, saavel af KiobstcrdBygninger', dcr bruges xU Beboelst i Hnneholdning ellok Vcrrksteder, og hvilke ere forsikrede i Brandkassen for 2 ss 3tt>. og derover.

som af Kisbstedjorder. For Bygninger beregne- Afgivte» efter
Qvadratmaal, og for Jorderne af Tender Land.
Foruden disse staaende Skatter er endvidere.
4) Ertraskatlen som blev paabuden ved Forordningen af rzde Septbr.
1762; den er en personel Afgivt.
5) Matriculssatte» betales allen« afde Markjvrder som brugeS og Srives
af udcnbyes Mcend.
6) Brandcontingenren af RanderS forsikrede Bygninger.
7) Qvartprocentskatten af de Kapitaler som ere udlaanie iMod Pant i
Bygninger, betales ifelge Forordningen af 14.de Maj 1768 og 1780
Ju n ii 177z; hvilken Skat dog ikke vedkommer Byen, men blot
endeel af denS Jndvaanere.
8) Chirurgiskatten udredes, efter Reskript af 19 Novbr. 1777, «ar

tig af RanderS med ig Rdlr.
9) A f den til Wiborg Tugt- og Manufactnrhnus alkernaadigst paabudne
Afgivt udrcder Byen aarlig 19 Rdlr. Z Mk. 10 ß.
io) Den ved Forordningen af Zdie Augnst 1791 paabudne aarlige Afgivt
af Tienestekarle, der ej have fyldt deres z6 Aar, ,ev blot personel.
i i) Efter Reskriptet af a^Sctbr. 1792 bliver nN aarlig af Byen» Kasse
udbetalt ; Rdlr. i ß. til en L«rlings Holdelfe ved Beterinairskolen
i Kisberchavn.
Hcrtil kan endnu foieS:
.
ra) Der saakaldte Fastelavnssffer, som er tillagt Sogneprasten og begge
Kapelkanerne til Vederlag for Tiende samt f»r Hnus- og Haugelejehvilket aarlig lignes deels paa Jndvaanerne, og deels svaresafprie
vare Markejendömme tneS 14s Rdlr. 4 Mk.
Efter gamle Skatteoptegnelser, som forvareS- deels i Geheimearchivet i
K ebenhavn og deels paa RanderS RaadHnns, haver Byen oste, saavel i de
Rr 2

«ldre A u nyeve Lider, udredet adjkfllige ^orerordentlrge rPaahrg, hporaf kan
riavngivcs
,
-/
.
2 Kong Friderich 11^ Regieringütid:
. Ved aabet Brev af zdie Occober 1565 blev Nayders paalagtvKrig^
styr af 1422 Rdlr.
/
i
:
Ester. Skattebrrv^as zdie Ma) ^566, 622 Daler So lv ( i) og 602Daler i Klippinger. (2)
Ester et dito Brev af 24de April 1567 btev paabuden en saa katder
Madffat, hvoraf Randerö ffnlle udrede ^ Lcrst Sm or, 12 Laster H l , en
Last 'ALdike, og 10 Laster Drod. (z)
Ved aabet Brev af 27de Novbr. 1568 blev atter paabudne 1222 D a 
ler, Halvparten i S o lv , og den anden halve Parr i danjke Penninge.
Ester et dito Brev af iste Novbr. 1569 skulle udredeö 622 Daler, og
Ester nok et af 1572 atter 1222 Daler.
Foruden disse Skattepaabude, have Nanders Jndbyggere endvidere
forstrakket Kong Friderich II. med 1222 Daler, som kan seeö af Hans
B rev, dateret Dronningborg S lo t den 2den Ju y ii 157z, hvorved Judvaanerne stk Forsikring om, at naar Kougen med Rigsraadet paabsd nogen
Skat af Kiobstederne i Danmark, saa ffulle derteLaan gotglsres deniifor
den Deel Byeii tilkom at svare deraf.
.
.
Ved aabet Brev af 2den April 1576 btev Randers paalagt et Krigsstyr af 1222 enkelte Daler (0: in s^ecie). .
'
Kong Christian IV . haver ved aabet Brev af-28de Septbr. 1596 paaagt Byen at udrede 252 Daser, pZ atter.ved et dito af i2ts Oetober 1621
4 Skpd. Kobber.
,
..
.l
Christian V. som dode for Faderen , 1)a^bpd tig^ede6, mrher i^ M a rtii
1626, Z64 enkelte Daler til Krigsudrustning.
2 Kong Friderich I I I. TU) blev paabuden en StykhestejVat as Randers,
som belob sig til 188 Sld r.,2 Mk. 9 ß.
- , ,
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Undcr Kong Christian V. Regiering betalte ByeniAaret 1674 udiKrigsstyr 4377 Rdl. i Mk. 2 ß., og atter betalede den «di Aaret i68Z ligefaa i
Krigsstyr 450 Rd. i Mk.
Anu» 1674 lstev en Skat, Kobberjlkatten kaldet, paalegt, hvad denne i der hcle har belebet stg, vidcö ej, »den allcne dct forste Q-varcal, sorn er
opkrcrvet med 170 Sld r. i ß. Ester denne Qvartal-Ligning sindcs Contribucnkerncs Anteil at have vcrrct 222 Personer, hvoraf 137 regneö som
formucndc.
'
Anno 1710, i i , 12, 13, 14, 1;, 16, 18, 19-, 20 yg 1721 haver Nanders bctalt Krigsstyr, men hvor meget vidcö ej, da baade Ligninger og
Rcgnssaber cre borre, uden nogle Papirer for Aarene
1710 da-Byen haver betalt
1278 Rd.
1714 er baabudet og lignct
-z 142 — - Mk. 4 ß.
171; og 16 lige Summa hvert Aar. .
1718 er lignet
Z7ZZ — Z — 8 —
1719 dito
Z8Z; — ,2 — 8 —
1720 var Krigsstyret
2340 — 4 — 8 —
Men at der for de andre her ovenbenavnte A ar, ligeledes.er blevet udredet Krigsstyr af Randqrs, der kqn tydelig stkionnes af gamlorAntegnelsec
udi de for disse Aar aflagte KrigSstyröMegnskaber. i/.- ; ! - .
Anno 1688 er af Byen betalt udi Defenstonsstyr 4Z8 Rd. 8
Anno 1712 maakte Randerh efter Kongelig Befaling yde i Forskud til
den Kongelige Kasse, som blev lignet paa Jndvaanexe 130 Rdlr.
A f paabuden Kop- og Qv«g-Skat er beialt
Anno 1682
.168z
, .1684
1685

k

/

-

--

48 z S ld r.
476 —
421 Rdlr.
411 —

- Mk. 12 ß.
Z — 14—
Z —

10—

4 —

4—

Z»8

Anno 1836

-

1687

-

1688

Video ej.

-

r

-

r 689 hsnvsd

-

-

1690

»

-

-

422 Rd. 4 Mk. 12 ß.
777 — l —

-

622 — 4 —
45 l — - z. — 12 —

1691 er nbckiendt.

iS h r
,
73l —
Fra 169z til 1699 vides ej, da derom
intet findeo i Raadhuus-Archivet.
1700-er betalt
946 — 2 — 8? —

Fra 1701 kil 1716 haveS intet.
1717 erbelalt

1718

-

-

-

-

i;6 z — 4 —

-

1456 —

,

I Aaret 1719 udredede Randers Beboer« »1 Extra Paabud, kaldet
Lasteskat, hvilket klev betalk for Transportskibes Dragtighed til 70 Laster,
fom Byen skuld« anskaffe. Dctte Paabud belob sig til 1636 Rd. 12 ß.
Jstekge Forordningen af azde Januarii 1719 have Jndvaanerne i det
Aar botalk Kvp- Hefte- og Karoffeskar nred 1x94 Rd. 4 Mk.
LigekeVeS-sftzer Forordningen af zdie Februarii 1720 1065 Rd. 4 Mk.
Anno 174z blev ifolge Forordningen af 20d« Anguss stimme Aar paabudei,
cn extraorvinair Skat af R an g, Formue og Beti«mng> famr en Kop- He
sse- og Karefstskat. Den forste belob stg til
l929N dlr.
ogdensidstotib
»
->
1 4 1 4 —Tilfammen
Z24; Rdlr.
A f den saakaldte BaadSMMidSskat-have Indvarmenir betalr (4)
Almo 1877
4 4 ;R d . 4 Mk. 7 ß.
l6 8 z . 109 — z — 14 —

-

1684

-

94

1686

-

t ;6 —

—

4

— io —

Men om da! erbelo« ftt-^re Aar, «nd de her «mfsttei, soM vog er inez« troekiq«, detom ßnvoeinge« Eftervetmng i Archiv-Pa pik«r>»e.
Vcd Foroi-dningrit af 4de Novbr. 1749 blev paabrrden Priirvsessestyr
sein for Randers belob ssg rib 1109 Rdlr. 5 Mk. iz ß.
Dec ved Zorordningen Lif Zldc Oktober 1757 paalagde Extrapaabnd,
bek b jig ^öv Lenne B ye til 1^74 R dlr.
'
^ . Do« ved ForvvdnmAen af 11.« M an» 17K9 paabuden Afgrvt af For
mt», Indkomst oy Rcering belobfig saaledrv:
^
s) A f Formrre
2699 Nd. Z Mk. 75 ß.
l>) — EmbedS-Jndkomster
570 — 2 — 6 —
40 —
,
/c) — Andre Jndkomster
4,O^L,—
. ä) — Ncrring
e) — Tienestefolk
55 — l Mk.

Tilsammen 4Z77 Nd. l Mk. 5 ß.
Til de overordentlige Skatrer kan endvidcre henfores det aaarligeBiedraq somB"ens Kasse i de nu ssdst forlobne Aar haver betalt til Hoved-Landevejcncs Jstandstrttelfe, i Overeensstemmelfe med Forordningen af izde
Dccember 179z.
,
(1) Ved Denavnelsen af Daler blivrr hex, efter dm 0« zangkweÄfontgihalt, udentvivl at forltaae Rigedalev; hvilken, indtil i ?larct 1602 allen« gieldte 64 ß.,
da den« Vardie der samme Aar blev forsgct til 66 ß. og aller 1609 til 6z st.;
,il>°r« 1610 til 72
i6 i6 M S < - s t.; 1618 til S 4 ß; vg iSrA- mdelig til
96 ß. via. Thestrups Krigsarnratue. PSA. 452.
(2) Kong Christian II. lod staae denneMont, som a.f den« kantede Figur fik Navn
af Klippinger og ellers var af ringe Gehall, faa at samrne i Forhold til den
n» brugelige Dansse Mark ikkun holdt 12^ istedetfor 1 6. See Gebhardi L Christiani Danmarks Historie, lo w . m . xa§. 156 L 1
Confer. Ar. Hvilfetdk. c°ln. n . xsZ. n z 7 . Schlegel« Geschichte der Könige «onDännrmarch. i ThrU. x - i S r .

Z2O
( z ) P aa hver Soest regnes i r Tsuder; en Tsnde 'B r -d skulle indeholde 6 Lpd.^
Kavringer eller 9 Lpd.; Skoster, som i de celdre Tider ogsaa kaldes AnkerStokke, men nu er bekiendt under I»avn af Skibsbrsd; efter denne.Vcrgt skulle
Vrodenes Antal Lestaae af 55 Stykker. Altsaa telsb denne Ska t sig sor Randers til 120 Tender LEdike, 6 Tender S m e r og 120 Tender B red. Jevnfer Ar. Berntsens Danmarks frugtbare Herlighed. x. 550 og 605.
(4 ) Denne S ka t er uncegtellg cn A rt af Lcding, etter som det kaldes Lething, hvilkct indbefattede deets en vis A fgivt, som blev paabüden af Formue og Jord
til Omkostningers Bestridelse paa Krigsffibes ULrustning, og deels blpy derunder tillige sorstaaet det til saadan Orlogstog uLskrevne Mandssab. Neppe
kan der ellers vcrre nogct T v iv l om, at Order selv nedstammer fra det gamle
nordiffe I^eidanZur, in ablat. I^eiäanZri som ofte forekommer baade i Kn^tlinga og hos Snorre Sturlesen, hvor Ledingsmandffab og kaldes Leidangurslid.
See Ostcrsens Olvssar. in voce I.eäin§. x'. 496. A r. Berntsen. 2 Bin d . x.
567 L Z .
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Overordentlige Contributioner eller saa kaldet
Brandskat, som Randers har udredet.
Deeember Maaned 164z indfald en svens? Armee Under GeneralFeldtmarffalk Leonhard Torstensenö Overconnnando, grnffe nventet ind i
Holsteen, hvorfra den drog videre frem og oversvommede hole Jylland, sag
at den i mindre end cn Maaned giorde stg Mester deraf. Og efter at den i
Ianuarn Maaned 1644 havde indtaget den ved Fridericia anlagte nre
Skandse^ udsende Generalen nogle Compagmer u n d er Oberst-Lieutenant
Horn, längere norder paa, for at adsprede de faae Bsnder, som hist og her

zrr
fandtes samlede, og Han lagde tillige Besirtning i Kisbstaderne Aarhuus og
Randcrs med flere Steder.
Oberste Helm Wrangel blev og samme Gang eommanderet med sine
Ryttere til Vensyssel, hvorhen Han gik over Limfiorden paa Isen lil
Sundbye.
I samme Aars Januarii Maaned paalagde de Svenske Randers en
Contribution eller Brandskat af 24200 Rdlr. som skulle afbetaleS i z Ter
miner, nemlig den 2ide Januarii, den iIde Februarii og den 25de Martii.
Ester den da Mete Ligning blev et Lod Ungersk Guld beregnet til 62 Rdlr.
E l Lod Kronguld 4 ; Rdlr. E t Lod Rinsk Guld 4 Rdlr. Et Lod S o lv
2 Mark.
Ved Taxeringen blev Byen den Gang inddeelt i ro Rohder, hvor^udi dog ej vare indbegrebne de der varende Embedsmoend og nogle andre.
Det S s lv , som da bleo leveret ester ovenbenavnte Taxt, belob stg
som folger:

Af Embedsmcendene med stcre
iste Rohde
Lden —
zdie —
4de —
;te —
6te —
7de —
8de —
<9de —
rode —
Som udgior 166 Pund
Pundet beregnet til zr Lod. ^

- -

-

1624^ Lod.
4172 —
Z8i —
e2742 —
- ' 429 —
r
3572 —
S
L
97 —
3752 —
r
5422 —
zr? —
2 . 5 Z2 - —
Tilsammen 53282 Lod.
Lod eller io Lpd. 62 Pund og z
S s

Z22

T il at ndrede denn« svare Contribution blev en Kapital »526059 Rd.
4 Mk. 74 ß. lignet paa samtige BycnS Jndvaanere, hvoraf de 2059 Rd.
4 Mk. 7§ ß. blev anvcndt deels til at betake de andre overordentlige Paalag, som Byen maatte betale, og deels til Douceurer, samt for Fort«ring
og Fourage med mere; alt »den for den paalagde Brandskat. Thi endskiondt den svenske Oberst Tideman, som haver havtCvmmandoen over de her
Indlagte Militaire, og Oberst-Lieutenant Lov, der og begge havede det meste
af forbenavnte 24000 R d lr., ved et udgiven BeviS af i9de Januarii 1644
havde lovet at Randers Jndvaanere, naar de betalte Brandskatten, skulle
blive befriede for Jnqvartering, Plyndring og ander Paalag, saa maatte
Bebocrne dog, nagtet denne Forsikring, anskaffe de Svenske adskillige
Tin g, og disses Regimentsqvarteer- og Prvviantmestere visiterede ofte Jndvaanernes Lofter om Korn, og forskreve dem drrefter, hvad Havre og andet
Korn, de ville have af enhver.
D a Randcrs Bebocre ej künde tilveiebringe saa mange Penge som ndfordredeS til Contributivnens Afbetaling, saa formaaede cndeel af dem, en
Medborgrr, navnlig Thomas Poulsen, til, at Han ved en Vexek einen paa
Hamborg ellrr Lybeck ville negocere dem Pengelaan, hvilket Han og giorde,
og skaffede Byen paa den Maade 4002 Rdlr. Men efter at de Svenske
vare bone af Landet igien, fandtes endccl af Jndbyggerne uvillige til at be
tale derer resterende Andeel af Contributioncrne, som de andre paa deres
Vcgne havdr forffndt. Hvortil de dog ved en Commissionsdom, afsagt
paa Wlbvrg Landsting den 6te Oktober 1647, bleve fvrpligtede.
Medens den svenske Besatning laae her, afmarscherede Oberst Tide
mann, dg en Oberst Danneberg havde siden Commandoen. Denne for
drede alter en nye Contribution af lo o o R d lr., for hvilke» S n m til Ham
findes ar vare betalt 509 Rdlr. 2 M k., hvormed Han maaskee ogsaa har la
det sig aceordere.
I denne samme Tid leed Byen meget ved de Svenskes Giennemmar-

scher, deriblandt var Oberst Helm Wrangels Regiment, som kom fra Vensyssel, og tog sit Qvarteer i og omkring Hornbech, samt Oberst Beckers Re
giment, der og kom her giennem. Nogle KrigSskibe af den svenske Admi
ral Peter Bloms Flode komme ligeledeS op i Fiorden; hvilket alt kostede
Jndbyggerne endeel rede Penge, Proviant og Barer, med mere.
I Aaret 1657 kom den svenske Konge Carl Gustav anmarfchercnde
fra Polen giennem Preussen og Pomern, og forte sin Armee ind i Hol
steen, hvor Han ferst beleirede og indtog Jhehoe. Herfra drog Han mod
Fridericia, hvis Fastning Han strax tankte at giere sig Mester af. Men da
dette, formedelst BesatningenS tappre Modstand, flog Ham feil, saareiste
Köngen fra Krigsharen til Wismar og overgav imidlertidCommandoen derover til Rigsadmiral Wrangel, hvilken i nogen Tid laae stille for Staden,
men udsendte dog nogle Tropper, som fkulle bemagtige sig Wensyssel. Paa
dette Streiftog komme nogle af dem til og giennem Randers, og udstkreve der
en Brandmal af 4000 R d lr., som eftcr et derover affaktet Regnffab er be
talt fra den ?de Septbr. til den ncrst paafelgende rate Oktober 1657 tilligemed 1220 Rdlr. i ß. som Jndvaanerne videre maatte udrede deels i Dou
ceur og for nogle Officerers Fortaring, »g deels for andre reqvirerede Artikle, saasom V iin , ^>l, Korn, S a lt , Larred, barkede Huder, Skind,
Hestetej, Stsvler og Skoe med mere. A f forbenavnte Regnffab kan der
tydelig seeö, at de Svenstke den samme Gang maae have lagt i AarhuuS og
havt der Magaziner, thi RanterS Beboere maatte lade kiere det meste af
de dem paalagde Vareserter dertil. Del fortiener ellers at anmarkes, at da
varende Raadmand Michel Thygesen, og Borgern« Johan Koep, Poffuel
Bager, Hans Madsen, Poffuel Schou og Niels Worup, alle af RanderS,
bleve lvungne «il at reise til AarhuuS, hvor en svenjk Oberst, som kaldeS
Peter, lod dem satte i den ordinaire Militaire Arrest, fordi de ej ville udlove at betale den Contribution, som Han fordrede af Byen.
S s 2
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Grev Königsmarch og Generalmajor Bocher have formodentlig vctret
Commandeurer over de af Wrangel ndsendte Tropper, thi de sindes begge at
Have varet her paa dette Tog, men dog udi meget kort Tid. I dct Mellemrum dette tildrog fig, haver Admiral Wrangel selv med Hovedarmeen kestormet og indtaget Fridericia Fwstning, og derefter er Kong Carl Gustav
paa ny kommen tilbage til Krigsharen, hvilken derpaa/som er bekiendt nok i
den danske Historie, satte sig i Marsch i Januarii Maaned 1658 og gik over
Isen til Fyen; og siden videre til Sjelland. ( i)
(1 ) Holbergs Danmarks Historie. 1 - m . x. szF . »4z. 048 L reg. N . SlanzeS
Christian, iv Historie, iv P a rt.
»196. rso z. 1224.1225 L 1228-
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Naringsdrift og Haandbarker.
^§edFolket«llingen, som stkeede i Februar« i8o r, vare boesatte i Randers:
1 Conditor.
6 Smaahandlere ekler Hokere.
Z4 Brcrndeviiebro-ndere og Vertshuusholdere.
20 Vognmoend som have Laug og tillige ere AvlSbrugere»
15 saakaldte Gadekiorere.
A f Haandvoerker og Professionister ere folgende:
Vagere 9.
Barbcer i.

Blikkenflager l.
Bogbindere 2.
Brendgravcre S.
Bsdkere 9.
Drejere 2.
Feldberedere Z.
Farvere 2.
Fiffere 2.
Garver i.
Giortlere z.
Glarmestere 2.
Grovsmede 4.
Guldsmede 2.

Handffemagere Z.
Hanemagere 4.

Hiulmand i.
Karetmager r.
Klcinsmede 4.
Kobbersmede 2»
Klokkestober i.
Knapmagere 2.
Kurvemagere i.
Malere z.
Muurmestere 7.
Möllere 4.
Naalemagere 2.
Pcrykmagere og Haarjkieerere 4.
Rebflagere 7.

Sadclmagere 4.

Seilmagere 2.
Skomagere z8.
Skrndere 21.
Skorsteensfejer r.
Slagtere 4»
Snedkere 14.

Stolemagere z.
Trykkere 2.
Tommermomd 5.
Uhrmagere z.
V«vere i.
A f dem, der blot broende Br«ndeviin vg holde Vertshuus, ere de meget faae fom bruge -Albryggerie, men de tage dcreS -Al for det meste hos de
Kiobmcend som brygge det.
Den fortrinlige RoeS, soin i forrige Tiber blev tillagl det saa kaldte
Ränder«! Bordol, er for l«nge siden ganj?e forsvundet. Resen i Hans
sikrevne Atlas anforer Gaadkilde (som er bekicndt under Navn af Gadekilde
og nu haver 2 Vandpomper) blandt Byens M«rkv«rdigheder, med det Tillceg, at det bekiendte RanderS -Al blev kaagt af Lens Band; men herudi
fejler Han dog megel, med mindre at Vandet i denne Brsnd i fordum Tid ,
haver v«ret kräftigere end det nu er, hvorom visi kan tvivles. Den rette
og fände Aarsag til -AlletS da havte Godhed, bor derimod langt snarere
tiljlklivcs det storre Qvantitet af M alt, som vorc Forfeedre i de eeldre Tiber
rege til en Tonde -A l, frem lor siden efter. Den Tid var alflags Korn i
saare ringe P riiS, og detö Ukferscl til fremmede Stcder ncrsten ubekiendt,
og bette, men ikke Vandet i Gadekilde, bicdrog det vnsentligste til-AlletS
fortrinlige Godhed. Og hvor mange af Indbyggerne, som boede vidt og
brcdt omkring i Byen, künde vel, eller ville lade si«be Vand derfra til dercs Bryggerier, da de dog selv havde tienligt Baud i og ved deres cgnc
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Vaaninger. Overalt er det nieste Vand i Nanders, hvis Aarer lobe fra
Flindtbierg, enten mere eller mindre svanger medSaltpeter, og
Ban
det i Gadekilde er temmelig klart, saa er detS Bundfald dog salpeteragtigt
og mineralfft; Smagen tigesaa. Men Bandet i selve Gudensaaen, naar
det ikke er oprort entett ved Storm eller der ved Toebrud og Aaens Stigen
ej beblandes med fremmede Partikler, er derimod nozet bedre.
BlandtHaandvcrrkerne sindes nogle gode Mestere, der künde forfcrrdige
ncrt Arbeide. De somefrer erhvervede Kongelige Bevilgninger drive deres
Prvfesfioner her, ere Barberere, Bogbindere, Farvere, Garver, Guldsmede og Skorsteensfejere. Ordentlige eller faste Lauge have Vagere, Feldberedere, Grov- og Kleinsmede, der begge have et Laug, Handjkemagere,
Hartemagere, Bedkere, Broenveviinsbrcrndere^ Muurmestere, Skoemagere, Skrcrdere, Snedkere og Vognmornd. Nogle af de andre Haandvoevkere ere indtemmede enten i Kiobenhavnö eller andre Kiobstedlauge.
Ligesom det gamle Bordol nu ikke kiendes mere i RanderS uden blot af
Navnet; saaledes gaaer der noesten med de saa berorme Nanders Händler.
Vel sandt, for endeel have de endnu den behagelige Lugt hos stg, der forhen saa mcrrkelig anbefalede og befordrede deres Afscrtning endog til frcmmede Lande; men at dette bor tilskriveS VandetS BellkaffenHed, mere end
Omgangen med Skindenes Beredninq, ertroeligt, da et saadaut Arcanum
umuelig ene künde blive denne Bye forbeholden. De Kar, hvori Skmdene
under Beredningen forst nedtc^ggeö, ere fyldte med det ovenbestkrevne Pompevaand, og siden stkylleö de ud i GudrnSaaen, hvor der, forrrden andre
Vandvorxter, hyppig voxer den afstn Lugt og Smag saa bekiendte Kalmus
(k.iriri. acoru8 calarnub) etter Kakmerod. Saavel Lugten som Kräften af
denne aromaiiske Vcrxt, hpilken Bandet troekker til stg, gaaer med Udvaffningm og Stampnmgen. for endees over i de glatte og blsde Skind,
og ved disses videre Beredning nraae den paa en Stags Maade blive en Be
standdeel deraf. Dog er denne Lugt forffiellig, undertiden mere eller mindre,

o^g undertiden enten heel umeerkelig eller n«sten ingen, alt eftcr Aarets T i 
ber, da Planten blomstrer eller ej, og efter VandetS Beffaffenhed i Aaen,
naar det er beblandet mere ekler mindre med Regnvand, Snee og I i s eller
desiige»
Pontoppidan i Hans danske Atlas fortaller vel at Handskemagerne i
Odense og Wiborg forstaae at fette ligesaa god Lugt paa dcres Handsker, som
Randers Handskemagere, hvilket dog ikke er rigtigt, da de fra disse Steder
hertil forte Händler ganske modsige den Satning, og kyndige Mand som
kiende bemeldte Kiobstaderö Handskemagere, forsikre bcstemt, at Lugten ved
de Randers Handsker, er noget eget Sarkiende, som de have frem for
andre Steders.
Hvor dybt Handskemager-Lauget i Randers er siunket fra sin forrige
Velmagt, viser efterfolgendS Ertract, som er uddragen af Laugöbogen.
Aar 1684 blev Lauget oprettet.
— 1685 havde det 16 Mestere.
Fra 1686 til Aarets Udgang 169; nedsatte sig 7 Mestere og 28 Drcnge
bleve Svende.
Fra 1696 til 170; nedsatte sig 14 Mestere og 20 bleve Svende. — 1706 til 171; nedsatte sig 9 Mestere og 26 bleve Svende.
— 1716 til 1725 ligesaa 11 Mestere og 27 bleve Svende.
'
— 1726 til 17g5 nedsatte sig rc> Mestere og gz bleve Svende.
— r? z6 til 174; ligeledcs 7 Mestere og 24 bleve Svende.
— 1746 til 175; nedsatte sig z Mestere og 24 bleve Svende.
— 1756 til 176; bleve Z Mestere og 6 Svende.
— 1766 til 1775 ligesaa 4 Mestere og 8 bleve Svende.
— 1776 til 1785 nedsatte sig ingcn Mester, men 8 bleve Svende.
— 1786 til 179; har ingen Mester „edsat sig, k>g derte Aareinaal ere der
allene udskrevne 4 Drenge til Svende.
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Fra 1796 til AaretS Udgang 1802 haver ikke nogen Mester nedsat sig, og
ikkun 2 Drenge ere udstkrevne til Svende.
I Januarii Maaned iZ o z bestod vette hele Laug, som fra 1726 til 1740
tallede 26 til 28 Mestere forude» Enker, allene af Z Mestere og 7 Svende,
men ingen Drenge.
Saaledes er dette forhen siorerende Laug nu ncrsten blevet til intet,
uagtet detS Fabricata ere afstettelige saavel i hele Europa som i Vestindien.
Aarsagen til LaugetS dybeFald kan ikke bestemt opgiveö; dog er det troeligt,
a§ de saa ofte forandrede Moder, skadelige LaugSvedtagter, herffende Fordomme og fordeervelig Vindesyge hos de forrige Handlende, alt mere eller
mindre maae have virket til detS nuvarende Aftnagt, og de i de seeneste Aar
indtrufne dyre Tider have endclig givet det sit sidste Stod, saa at det, efter
sin nu havende Stillin g, neppe nogensinde vil künde have sig igien, med
mindre det enten erholder en kräftig Understyttclse og tillige faaer en mere udvidet Virkekredö, eller og, om det hele bllver forandret til et Fabrikanlag, da
det aldrig ville mangle Afsakning endog til fremmede Lande. Og hvis saadan Fabrik blev dreven med Kraft, saa maatte den knnde ernare et ikke ubetydeligt Antal Menne>ker, og diffe dcrved alter ansporeS til at lcrgge sig efter
denne nu dalende Naringsgreen.

§ ZZ-

Handel og SkibSfart.
^ de «ldre Tider haver Randers havt nogen, i hvorvel holst ubetydelig pas
siv Handel, som for der meste er bleven dreven, deelö med Englomdere,
Tt

zzo

Hvllttndcre og andre, som helft segde Hektik for FisikerietS Skyld. Forresten levede Jndvaanerne mest af Fiskcfangst og Albryggerie. Jmellem-Atderen, hen mod Neformarionsridcn og lange efter opstode der nogle faa Kiobmand, der selv lode fere Landers Prodncter til Kiobenhavn og andre Kiebstcrder i Danmark, enten ved egne eller dertil fragrede smaa Farteier. Undertiden, men dog sielden, fore de paa Norge, Sverrig, Hamborg, Flensborg og Lybek. Videre gik Handelsspeculationen da ikke, og fra disse Steder hentede de andre Varer hiem igien. Af anden, eller mere udstrakt Han
del vidste Beboerne ikke at sige, forend i Aaret 1767, da en her vcerende
Kiobmand ved Navn Ditlev Kirkererp, der siden blev Hofagent, og längere
hen Etatöraad, ferst begyndte at fere Handel med egne Skibe paa Bordeaux
og Amsterdam, der i den Nordawericanske Krig blev udvider til Vestindien
og Middelhavet. Dette opvakkede strarKappelyst H06 enkelte Handelsmcrnd
og siden haver Handel ogSkibsfart alt mere og mere faaet Liv og Munterhed.
I de seneste Aar have de fornemste Handelshuse i Randes drevet en betydclig activ Handel baade paa V-siindien, Middelhavet, Spanien, Frankrig, Italien, England, Holland, Asterseen, Norge, Sverrig, og
senere' Tider til Jeland, hvor i nogle Aar alt have vceret 2 Factorier, et paa Reikevig og et paa Havnefiord, somde Handlende herfra have
havt. Denne Handel fereö deels med egne og deels ved dertil befragtede
Skibe. Foruden Korn, som her kisbeS af Landmanden, og hvoraf endeel
udffibeö til Norge, Island og Sverrig, tilforhandle de sig Loerreder, Botster, Olmcrdug, Vadmel, hiemmegiorte Teier, Uld, Huder, Skind,
Vox, Hönning, Mied, Smer, Ost, Talg, Trce-og Jordfrugter, Brcendetrcee og enkelte Gange nogle Avtsredskaber ril eget Brug. Af Kreaturer
kiobes de fleste Esteraar endeel som flagtes og nedsalteS paa den irlandske
Maade, tik Udforsel vidt og bredt omkring, iscrr i Begyndelsen af Revolutionskrigen, til Frankerig. Adsikillige Landboere i Randers Omegn flagte
og oste om Eftcraaret en stör Deel.Faehoveder, hvoraf de strax fere Kiodet
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til Kiobmanden, fo'm kiober det til Nedsaltning og Udforsel. De som brcende
Br«ndeviin kiobe enten Stude eller S v iin , som de fede med B«rme og siden
igicn scrlge. Studene ftelges for det meste levende, deels til Kiobenhavnsike
Qvoeghandlere eller Slagtere, og deels til andre. Svinene derimod blive
«ndertiden folgte levende; undertiden flagtes de, og Flauet ftelges enten
fersk til Kiobmanden, som lader det falte og siden flaae i Tender, eller Vet
saltes og rogeS i hele Sider. As Kornbrcrndeviin udforeS aarlig et betydeligt Partie, og en stör Deel deraf consumeres baade i Byen selv og i en
vidt udstrakl OmkredS paa Landet.
I Februarii Maaned lZ o i vare 56 Kiob- og Handelsmand boesakte i
Randers, hvoraf de 5 for det meste drive Handel med Alenkram og Isenvare. Mange af dem broende Vrcrndeviin, men de steste brnge-Albryggerie.
Den storste Deel, ja n«sten alle af dem, drive tillige Bondehandel.
I Aaret 1801 tcrllede Randers zz Skippere som havde vundet Borgerfkab og aflagt Skipper-Eed paa Raadhuset. ,Olte af bisse drive Handel
og Br«ndeviinsbr«nderie: dog ere to blandt dem endnu i Fartcn; de andre
have holdt op at fare. De ovrige 25, hvoraf mange dog boe og opholde sig
«den for Randers, ere alle i Farten.
Skipperne have dereS eget Laug, og ifslge en af den virksomme Borgemester, JustitSraad Caroe udarbeidet Plan, have de i Aaret 1781 oprettet
en Hielpe- og UnderstyttelseS-Kasse, hvis forste Fond blev til, ved det at
hver Medlcm af Lauget da tilsikiod 4 Rdlr. Kassenö Indtagter ere io Rd.
for hver som indtrader i samme, naar Han ikke er en JnterressentS S s n , thi
denne svarer allene 4 Rd. Naar en Interessent givker sig, svarer Han 2 Rd.
For en Vestindijk Reise erlcegger Han 6 Rd. For en dito paa Middelhavet
4 Rd. For en dito paa Syd-England, Frankrig og denne Side af Strcedet Z Rd. For en paa Nord England, Holland og Island
Rd. Paa
Trondhiem, -Astersoen og Elben i Rd. Paa Bergen, Flensborg og SonTt 2
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verborg z Mk. -Aster paa Norge 2 Mk. Paa Kisbenhavn og fvr Reiser
i Iylland og Fyen i Mk.
Denne Kasses Udgifter ere:
s) Penfioner til krängende Skipper-Enker, der, indtil Kassen bliver i en
bcdrc Tilstand, allene nu ere fastsatte tll 8 Rd. for hver.
b) Enhver afdod Interessent og Hustrue betales til Hielp til Bcgravelsen
io Rdlr.
c) Enhver skadelidende Interessent erholder deels et Biedrag for igien at
komme i V e i, og deels et rentefrit Laan.
I de 22 Aar Lauget havcr v-rret til, haver denS Kasse betalt:
1) I Penstoner og til Bcgravclser
776 Rdlr.
2) T il fkadelidende Jntercssentere
z6 ; —
Tilsammen
1141 Rdlr.
DenS rentebcrrende Fond var den 6te Januarii (som er den aarlige
General-Forsamlingsdag) 182z, i6oo Ndlr., der til »aste Termin sormereS til 1850 Rdlr. Ester den forste Bestemmelse skal dette Laug bestyres af StedetS Borgemester og 4 af de «Idste Skippere; alle uden nogen
Lonning eller Bctaling.
At Skibsfarten Aar cftcr Aar mcerkelig haver tiltagct sidcn Aaret 1729
kan for endeel Donnes af en derom affattek Tabel, som Hr. Galten haver optagct udi Hans nylig udkomne RanderS Besknvelse, hvor den til Slutningen og finde- aftrnkt. Bcmeldte Tabelle- ejendommelige Anforsel paa dette
Sted, viser i Korkhcd Skibenes Ankal og Draglighed i ethvert Decenio fra
1729, til det Scculi Udgang.
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Antallet af de til Randers Kiobsted henhorende Sklbe og dlsseS Drsgtlghed fra 1729 til Igoo;
beregnet og ansat for hvert Deceninum.
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§ Z4-

Skibsvcrrft.
OrdetS egentlige Bemcrrkelse haver Nanderö intet Skibsvcrrft. Ved den
sstre og nordre Side af Skibebroggen gaaer der vel en Huk ind fra Fiorden,
som flyder der forbi, og denne er paa begge Sider opbullet. Her blive Farloier, Pramme, Kaage og Baade altid landsatte, naar de skulle under Re
paration. En liden smal Plads, som er paa begge Sider af Hukken, brnges til at lcrgge SkibStommer paa. Men uagtet al denne Ubeqvemmelighed
til Skiböbyggerie, ere der dog for faa Aar siden byggede 2 nye Skibe. Der
ferste lod nu afdede Kiobmand Nasmus Hansen bygge udi Aaret 1797.
Det var en Galease som blev brcrndt til 27 Commercelcrsterö Drcegtighed,
og er nu i Farten herfra. Det andet Fartoi blev foranstaltet bygget af
nu vcrrende Handelsmand Niels ErSlev, for en MandS Regning i Nyekisbing paa Morsee: det var ligeledes en Galease paa i7Commercel«ster. An
dre eller flere Handelsjkibe ere ikke byggede her i en lang Rcrkke af Aar.
Den afdsde rige Groserer Niets Brock i Kiebenhavn haver blandt ffere
anseelige Legarer til Randers, hvilke samlede findes opregnede udi den 19 §.
ligeledes legeret en Kapital af 1000 Rdlr. til Hielp til at kisbe og indhegne
en rummeli?, Plads til Skibsbyggervcrrft, og endvidere 1200 Rdlr. til et
HuseS Bnggelse eller Kiob inden eller uden for forbencrvnte Voerft, hvor
cn SkLbvbngmester ffulle boe frit, mod at holde UnderviSningsjkole i N a 
vigation eg Sktbsbngningekunsten. Han ffal rillige vcrre forbunden til,
aarlig at bygge enten et Skib , Pram, Kaag, eller i det mindste en ged
Baad. Naar denne for Randers saa vigtige Indretning ved Legaters Ud-

bekaling ferst kan bringe« i nogen D rivt, saa er det neppe at tvivle paa, at
Byens nu vorrende saa kalbte Skibsvcrrft ved Jndvaanerne« virksomme
Daad og Omhue ogsaa vil komme til at fortiene, at b«re det Navn.

§ Zs.

Lodsvssenet .
L a n d e rs Fiord er af den Besikaffenhed, at den ej kan beseile« af Landet«
egne Skippcre, og langt mindre af fremmede, uden Hiclp af Lodser. I forrige Tider var Lodövasenet her i maadelig Forfatning. Ved Udbyehoi
boede som ostest 2 til z , og ved Mellerup i Mand, som lodfede de ankom
mende Skibe op og ned ad Fiorden.
I Aaret 1800 blev Vette ved en Kongelig Resolution af4de April, og
derefter oprettet Interims-Reglement af i4de April samme Aar (s ) ferst sat
paa en stadig og fast Fod. Derved blev anordnet et nyt Lodsselsikab, som
bestaaer af en Oldermand, ; faste og 4 reserve Lodser. Denne er Formand
for Lodssclssabet. Han og 2 faste Lodser, hvoraf hver haver en Reservelods,
siknlle beständig boe ved Udbyehot. Den tredie faste Lods og en Reserve ved
Mellerup. Den fierde med en dito Reserve ved Aalehusene; og den femte faste
!kods i Ränder«. Denne ene haver ingen Reserve og er for saavidtOldermandenltvedkommmende, da Han umiddelbar staaer under Havne-Commissionen,
under hvis Opstgt og n«rmeste Bestyrelse LodSvasenet i det Hele er henlagt.
Denne Commission antager Oldermanden, hvilken igien forestaaer duelige
M«nd til Lodser, som Han selv stkal examinere, forinden de antage« afHavneCommiSsionen. Ester dkj> i Ferstningen udkastepe Plaq var Fargcmanden
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ved Mellerup udsect til og at vcrre Lods, og derfor blev Ham udi Reglementet tillagte z Reserver, som tillige skulle vcrre Fcrrgekarle og hvoraf som ostest
de 2 i den Tid af Aarel, da Fakten vedvarer, künde behovea ved Fcrrgelsbet. Men da dette er i en anden Ejers V«rge, og denne selv scrtter en
Fcrrgemand, hvormed Commissionen ej anseer sig at vcrre tient i Henseende
til Lodseriet, saa blev der paa dette, ligesom paa hine Steder, ansat e» egen
fast Lods med en Reserve.
Betalingen for Lodseriet erlcrggeS af de ind- og udgaaende Skibe, efter
hver Fod de ere dybgaaende. Alle LodSpengene betales paa Randers Toldkammer, deraf modtager Oldermanden det, som falder for Udbyehojs LodSStation og som deleS i 7 lige Dele, hvoraf Han selv faaor 4 og hver af de r
faste Lodser
Lodserne ved Mellerup, Aalehuse og i RanderS, modtage
derimod den Deel af LodSpengene, som falde i deres Stationer, og kenne
deraf selv deres holdende Reserve-Lodser. Lodsen i Mellerup afkortes aarlig
4 Rdlr. og den i Aalehusene 2 Rdlr. af deres Lodspenge, som tilfalder O l
dermanden. Men forinden at der skeer nogen Deling, afgaaer forelobig de
fornodne Omkostninger til Lodsfartoierne og deres Ansikaffelse og Vedligeholdelse, samt Rcscrvelodserneö Len ved Udbyehoi, for den Deel af LodS
pengene som falder i den Station.
so) Reglementet anfores her Ord til ander saaledes:

>

I nt er i ms- Regl ement
f »r

Lodsvcrsenet paa R an ders F io rd , hvorester alle Vedkommende sig m dtil
videre have at rette og forholve i Folge H a n s Kongelige M ajestats
allernaadigste Resolution a f 4de A p ril 1800.

§. r.
?8ed Udbyehoi, Jndlobet til Randers Fiord, sikal vcrre et Lodssekfkab, bestaaende af en Oldermand og 2 faste Lodser, hvilke skulle holde

og kenne 2 Reserve-Lodser. Fremdeles M l der vcrre i Mellerup en fast
Lode, som tillige er Fcrrgemand. Han M l have z Reserve-Lodser,
dygrige til ar lodse i der Ham vedkommende Lodserie; med disse M l Han
tillige besorge Fcrrgefarten.
Ved Aalehusene M l v«re en fast Lods, som holder en Rcserve-LodS.
Endelig i Randers Bye en fast Lods, men ingen Reserve-Lods.
Oldermanden, som alrid M l boe ved Udbyehoi, antages afHavne-Commissionen i Rändere, og M l vare Oldermand for alle disse Lodser,
for saavidr Lodsvcesener angaaer,, Randers Byes Lods undtagen, der
allene sorrerer immdediare under bem^ldre Havne-Commission. For
denn« Commission MlOldermanden foresiaae og fremstille duelrge Folk
til Lodser, som af Ham examineres forinden de af Havne-Commissione»
antages.
Saavcl Lode Oldermanden som de faste og Reserve-Lodser M lle ved
deres Antagelse i Havne-Commissionen astcrgge den stedvanlige TroeMbS-Ced, og at ville opfylde deres Pligter.
Lods- og Fcrrgemanden i Mellerup behover vel lkke, for sin Person',
«it have suldkomne LodskundMber, eller selv ar lodse, naar Han kua
holder duelige og paalidelige Folk, som Han er ansvarlig for, «den For«
sommelse forretker LodStienesten tilborlig. Dog maae Han ligelede»
selv rillige forretke samme, naar Han kan og vil. Uvctgerlig M l Han
afMdige de afhanö Lodsfolk, som ej besindes at v«re duelige.
T il Reserve-Lodser M lle antages saadanne Folk, som künde ventes
i Tiden at blive Mkkede til faste Lodser, og naar de have tient et Aar
som Reserver og da besindes nMkkcde til Lodseriet, M l Lods-Oldermanden forestille dem for Commissionen til Afffedigelse fra LodStiene
sten. Skulle nogen anden Aarsag anledige, at Lodserne ved Udbye
hoi, Lods- og Fcrrgemanden i Mellerup og Lodsen i Aalehusene, onM
«t Mlle sig veh deres,Reserver, M l ogsaa dptte maldeö for Com.Mjissio

3Z9

nen, som rfter Omstandighcderne enten afskcdiger eller ombytter disse
Reserve-Lodser, fra et Stcd til et cmdet, da ingen Forandring maae
skce med disse Reserver »den igiennem Havne-Commissionen i Randers, hvilken indberetter Ober-Lodsen her, Sagen, samt hos Ham reqvirerer saavel faste og Reserve-Lodser, som sortere under Soe-Enrolleringen og de nye Soelimiter. Paa det Oberlotsen strax derpaa kan
foranstalte det fornodne hos vedkommende Enrolleringschef eller Landog Krigs-Commissaire, og melde dette Collegium hvad nodvendigt er.
Inden hvert Aars Udgang maae Havne-Commissionen ogsaa tilsende
Ober-Lotsen en Fortegnelse over de faste og Reserve-Lodser, med Op
lnening, om hvad Forandring som i det fremfarne Aar künde v«re
foregaact.
§. r.
Reserve-Lodserne skulle v«re berettigede til, ved Vacanee at avancere
til faste Lodser; dog skal ingens längere Tienestetid eller Aneiennetet
give Fortrin dcrtil, men den dueligste antages, hvad enten Vaeancen
forefalder i Udbyehsi, Mellerup eller Aalchusenes Lodserier. Oldermanden gior i saa Henseende Forstag, og deri anforer sine Grunde til
Havne-Commissionen, som derefter, i Overeenstemmelse med foregaaende §, bevirker Resolutionen. Det skal v«re Oldermandens Pligt
at malde Havne-Commissionen, om, og naar, Han erfarer nogen af
kodserne skulle blive drikfceldige, og naar alvorlig Erindting og en vis
bestemtTid «il Forbedring ikke virker hos de angieldende, b»r saadanne,
nden al Skaansel, afskediges fra Lodstisneften.
§. Z
I alt hvad som angaaer Lodsrienesten og Lodsindretningerne, skulle
samtlige Lodser vare vedkommende Lodsold,rmand hörige og lydige, og
Uns

denne tilligemed Lodserne ansee Havne-Commiöftonen i Randers som
deres ncrrmeste ^Avrighed, samt adlyde alle de Befa'inger, som directe
eller indirecre udstcrdes her fra dette Collegium. Ligesaa vcrre den bejkikkede Kongelige OberlotS i Danmark hörig og lydig, og eft^rkomme
Hans Ordres, Lodstienesten angaaende, hvad enten diffe udstcedes di
recte tit Lodserierne, eller, som vit blive Tilfcrldet, communicereS
Havne-Commiösionen til Bekiendtgisrelse for Vedkommende.
§. 4.
Lodsfelskabet i Udbyehoi ffal holde fiittig Udkik efter de ankommende
Skibe vg paa det hurtigste gaae dem imode. T il den Hensigt skal
Selstkabet for falle» Bekostning anskaffe sig 2 gode Seilbaade, en dygtig Roebaad, og en af de smaa saakaldede Bergen» Joller. Et af
diffe til Hensigten bcdst passende Fartoier ssal stedsc ligge paa den ydre
Sid e af Kysten ved Udbyehoi Fcrlled, cmtrent ved det Sted, fom nu
kalde» Soeleiet, og der indretle en saa kaldet Kaase, for at künde gaae
til og fra Land med Banden. Naar det er ostlig Vind og indgaacnde
Strem , og derved komme des hastigere ud til Skibene. Hvis Lodserict heri befinde» forsommelig, skal det af Havne-Commisfionen kiltale» og dsmme» i passelrge Beder efter Sagen» Beskaffenhed. Det skal
vare Oldermanden» P lig t, at have noiagtig Tilsyn med, og staaetil
Ansvar for, at disse Lodsfartoier stedfe ere t tilbsrlig Stand. Omkostningerne dertil udredes «den nogen Jndvending af den falledsLodSforkieneste. Fornavnte Fartoier ffulle, naar de fore S e il, have en rod
Dug i Storseilet, og naar de ikke bruge S e il, anbringe paa en Stage
i Fartoier et lidet hvidt Flag, hvorpaa er regnet med tydelige rode
Bogstaver det Ord Lod». For hver Gang en Lods bruger Lodsfarteiet i Lodstieneste uden dette Tegn, skal Sels^abet bode 2 Adlr. til
Ränder» Byc» Fattigkrsse.

Skulle nvgen UvedkommenDe driste sig til at bruge saadant Lodeseil
ellcr Tegn, da ffal den bode4Rdlr., det halve til Angiveren og der
ander halve til Lodsselstkabet.
§
LodS-Oldermanden stkal noiagtig paasee, at en af de faste Lodser t
Udbyehoi, eller Reserve-Lodserne, efter en imellem dem fastscrttende
Tu r, beständig holde Udkik efter Skibe; ligesaa en bestemt Tur i deres Lodsning, hvonil Reserve-Lodserne ogsaa maae brugeS, naar disse
Lertik have den fornodne Kundstkab, hvorfor Selffabet stkal staae til
Ansvar, ligesom og for deres Lodsning. LodS-Oldermanden frietages
for personlig at holde Udkik, og gaae i Tur ined Lodserne til Lodsning;
dog stkal Han vcrre pligtig til selv at forrette Lodsning, naar alle Lodser
ere ude i den Tieneste, da Skibene aldcles ikke maae opholdcS efter
Lods eller Lodsning. Skulle dette beviislig stkee, eller Lodserne overbcviseS om, at have v«ret forsommelige, naar der havcr vcrret Muelighcd »il at komme betimelig ombord til SkibeS Lodsning, da stkal Oldermanden, som bor vaage over LodserneS Paapasselighed, hode ferste
Gang 4 Rdlr. og anden Gang 8 Rdlr. til Randers Byes FattiHkassc;
men skulle Han künde afbevise, atSkylden ikke var hanS,maae Han söge
Erstatning af den Lods som befinde» stkyldig. I Tilftrlde af, at LodsOldcrmanden tredie Gang overbeviscS om, i ovenm«ldke Henseende at
have forsemt sine Pligter, indstilles Han til at miste fit Lodsoldermands
Embede. Skulle noget Skib formedelst LodserictS Forsemmelse, eller
anden Aarsag komme til Skade eller forliseS, da saggives den stkyldige
Lods, eller Lodser, paa lovlig Maade ved Retten til at erstatte Skadcn efter de gieldende LodSanordninger, saavidt VedkommendeS Formue strorkker, dommeS fra LodStienesten eller og efter Omstcendighederne
at arbeide i Jern.
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§. 6.
Strax ved Lodshusene af Udbyehoi skal opscrttes en Flagstang, hvorpaa Oldermanden strax, naar Skib kommer anseilende og gisr Tegn til
«kPlüc have Lods, og det er saa Haardt Veir af O. og 14. O. V ind, at
Lodserne umulig künde komme ud til Skibet, eller ikke bctids nok fsrcnd
det er kommet inden forden estligste Kyst, skal lade Heise et Flag, som
paa folgende Maader tilkiendegiver med hvor megen Dybgaaenhed
Skibet »den Fare kan komme over Gründen, ncmlig med io Fod,
Heises et fuldt dansk Flag, under io Fod eller mere end nerop 9 Fod,
saa det ikke var raadeligt for Skibet at gaae over, da Heises et blaat
Flag, men skulle Vandet v«re meget lavt, og Soen i saadan Bev«gclsr, at man frygtede for Skibet eller andre mindre dybgaaende Fartoier künde stippe igiennem, da Heises begge disse Flag tillige og det
blaae overst. ForsommeS dette, straffes den skyldige ifolge n«st forcstaaende § efter Sagens Omst«ndigheder.
§. 7 Saasnart noget Skib ankommer, som behover Lods, og paa nogen
Maade gisr Tegn dertil, bsr saadant betimelig tilkiendegive« fra S k i
bet ved strax at Heise sit Nationalflag eller Gios fra Fortoppen, eller den
Top som bedst kan sees, hofftet nedkages naar Lodsen er kommet om
bord. ForsommeS dette, eller Signalet skeer fi»a sildig, at Lodsen ikke
kan komme betids nok, haveVedkommende tabt al Ret til at tiltale Lod
sen, da Han i saa Fald er angerlos. Lodseriei er Heller ikke pligtig til
at beopagte de Skibe som ej ville giore forncrvnte Sign al efter Lods
eller mode ombord.
§. 8.
Udbyehois Lods Selskabs Lode Farvand, det« Lodsning og Lodserneö Mode bestemmes derhen: at Lodserne skulle mode Skibene, som ville
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lodses, uden for den yderste Grund, B a lle n kaldet, og todse dem
ind igiennem Lobet videre op til Mellerup, og ved Udlodsning fra Udbyehei og ril Sees frie af Grundene.
Mellerup Ledsfarvand til LodSning for indgaaende Skibe, fra Mel
lerup og til Aalehusene. Udgaaende Skibe fra Mellerup og til Udbyehoi Fargested, hvor der M l jkee AfloSning afUdbyehoiö Lodser.
Aalehuus Lodsfarvand: fra Aalehusene til Randers for indgaaende,
for udgaaende, fra Aalehusene til Mellerup.
Randers Lods M l allene lodse udgaaende Skibe fra Byen til Aatehusene. Denne Lods behover ikke at anMffe sig LodSjolle, men AatehuseneSog Mellerup s Lodser Mlle have et lille Roefarlei og dermed betrdS
fare ud paa Strommen for ar modtage de fra en af Siderne ankom
mende Skibe, med hvilket Fartoi de ogsaa ilandscrtter de astosende Lod
ser. Skulle nogen af disse Lodser besindes forsommelige, saa at S k i
bene opheldes, da M l den Mldige hver Gang bode 2 R d ., det hatve
til Angiveren og det ovrige til Randers Fattigkasse. Jndtryffer Forftelsen öftere, kan den Lods vente ar blive afsai fra sin Lodütierteste.
Skibene skulle derimod vcrre pligtige til,efterOmstaendighederne at brase
op, for at modtage Lodsen naar de ikke ellers ville gaae ttl Ankers. Efterlade Skibene den nodvendige OpbraSning for Lodsen, bliver Han ej
allene angerlos, men haver Ret til at fordre og modtage en paffelig Belonning for den Moje Han haver havt med at komme til Skibet.
Skulle Lodöfartoiet enten i eller uden for Fjorden komme til Skade,
formedelst SkibetS mislige Manevrering, eller at detS Sloebetoug ej
var forsvarligr, da skal Skipperen v«re pligtig til at erstatte Lodsen den
beviiöljge Skade Hans LodSfartsi er tilfoiet. Skeer Dkaden ved Ud
ganende kan den Vedkommende sagfeges hvor Han rrsffe-, eller Sage,,
staae ham aaben ifald Han kommer tilbage.
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§- 9.
D a Oldeemanden og Lodsernes N«rv«relse ved Lodseriet er nodvendig, frietageö de for at vcrre Ting- Sandemoend og flige Forrclninger,
hvorved de maatte forfomme dereü Lodsrieneste.

§. io.
For Lodsningen bekales i LodSpenge:
Naar Udbyehoiö Lodser tager et Skib »den for den ostlige Kyst, eller
saa langt ude, som det efter Omstoendighederne haver vcrret Ham mueligk
at naae Skibet og lodser det til Mellerup, Z2 ß. dansk for hver Fod det
er dybgaaende. I Tilftrlde af, at et Skib er saa dybgaaende, at det
ikke kan komme ind over Grundene, forinden Reden at maae udlosse
noget (lidet eller meget) af detö Ladning, betales dog for Lodsningen det
samme pr. Fod som Skibet laae dybt da det ankom og ankrede. Ligesaa skal og af et Skib som indtager Ladning »den for, efter at have
passeret over Grundene, betales Lodspenge efter den Dybgaaenhed der
faaer, naar samme er tilladet.
Fodberegningen forstaaes og antages saaledes: Naar SkibetS Dyb
gaaenhed er imellem wende Fodemaal, f. Ex. imellem 70g 8, da be
taleS i Lodspenge som for 8 Fod, og saa videre.
For 2"dl»sningen fra Sven til Udbhehoi, betalcS for hver Fod
20 SkM ng dansk.
A f udgaaende Skibe fra Mellerup til Sees betakeS Z2 Skilling
dansk for hver FodS Dybgaaenhed; heraf betales Lodsen fra Mellerup
som forte Skibet til Udbyehsi, 12 ß. for hver Fod, og UdbyehoiS-Lodsen de ovrige 20 ß., for at bringe det til Soes. I ovrigt folge« den
foranforte Bestemmelse, om Skiber haver lagt dybere forend det kom ind.
Men dersom noget indkommende Skib med Ladning udgaaer igieit bag
lastet, bekales kun Lodspenge efter dets saaledes befindende Dybgaaen-
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heb. Indtager dcl Ladning vcd Udbyehoi ellcr »den for, betales LodSpengeril Mellerups-Lodse», efcer den Dybgaaenhed Sktbet vil faae
ved Afseilingen.
Udbyehois Lodser skulle veere pligkiae til at s«tte Mellerups-Lodsen
frit » Land, ifald denne-ikke haver sit Lodsfartoi med sig.
Fra Melkcri'.p til RanVerS og fra RanderS til Mellerup letales af
et Skib for Lodsning i Rd. 48 ß. dansk, «den Hensyn til SkibctS
Dybgaaenhed. Heraf betalcö Mellerup-Lodsen for indgaaende 64 ß.,
og AalehÄus-Lodscn de ovrige 80 ß. Af udgaaentie faacr Nanders
Lode'8v ß. og AalehuuS-Lodsen 64 ß.
Flakgaaende Skibe, saasom Floiter, Smakker, Koffer, Sneöker og Tialker, skulle i Betragtning afdercs Drcegtighed og vanskeligc
Styring betale Lodöpenge » Overcenöstemmelse med Forsrdningen om
Lodqv«se«et » Nyrge, dateret iIde Mai 176z, nemlig en halv Gang
saa mcgct pr. Fod, som forhen i denne §. er an fort (MdtmaalSpengene
undragne). Dog farstaaes herunder ikke Galioter, Galiaser og andre
Carackcrcr Farroicr, som fornavnte Lodsanordning for Norge ben«vner, -men hlor formelle.
'

. §., H .

-

Ingen af Lodserne maae befatte sig med at tagö noget Skib til Lobsning i Retour, enten for samme Priiö eller bedre Kisb, med mindre
Han er gansfe foreenet derom melden LodS^ som er bermiget til at
lövse
äng^
og gövtgibr hätti htzat^de i sacf Henseende
ere ötevne eenige ölÄ. " " ' /
^
^
,
Händler nogen. heriWd, straffes Han som en anden, der uberettiget paarager sig at lotzse.
'
" '
^

-

-

- -

^

^

- X r ^

Z4§

Z. 12.
Omendskiondt det künde forefalde, at et Skib ikke gier Tegn efter
Lobs eller vil benytte sig af Ham, jkal dog for flige Skibe betales de
halve LodSpenge efter Skibenes Dybgaaenhed, da Lodseriet er rndrettet ttl, at alle Skibe künde blive forsikrede ved hurtig og forsvarlig LodSning, og Lodseriet ikke bestaaer uden saadan Understyttelse.
Alle LodSpenge ffulle erlceggeS paa Toldkammeret, og, for at vide
hvad ethvert Skib haver at betale for LodSningen, ffal Oldermanden
medgive den Lods, som forer Skibet til Mellerup, en Seddel, paa
hvilken Skipperen og SkibetS Navn samt detS Dybgaaenhed skal vcrre
anfort, paa det Betalingen ifelge deraf kan beregnes og annoteres paa
Toldseddelen. Tager SkibetS Lods videre op efter, besorget Aalehuuslodsen Seddeten til RanderS Toldkammer. Men forbliver S k i
bet i Mellerup, da besorget Lodsen Seddeten til Randers Toldkammer;
Vedkommende Skipper ffal derfore declarere paa Toldkammeret, om
Han vil bruge Lods og hvilken, ved Udseitingen.
> Ingen Lods er pligtig ved Udgaaende at lodse noget S kib , uden
Han af det§ Toldseddel erfarer, at derfor er betalt de fulde LodSpenge.
Ere kun de halve LodSpenge erlagte og man desuagret vil at Skibet skat
lodses, da er Lodsen ikke pligtig at fuldbyrde dette, forend Ham er be
talt det ovrige, ej Heller uden Skipperen godtgior de Dagperige, Han
ved udgaaende maatte vcere blevet jlkyldig.
.
.
§- r;«
SaaLcrnge en Lods er ombord paa noget Hkib til LodSning, nyder
Han frie Kost, Tcering og passeligt Natteleje. Opholdes Han ombord
formedelst Modvind eller anden Aarsag, da betaleö Ham deSuden (efter
at vcrre opholdt paa Skibet i 24 Timer) Z2 ß. danjk for Mdtmaalet.
Skulle Tiden ikke udgiore det sidste ^Edtmaal fnldt ud, daiAorhold
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l'il den forlobne Tid. Dct anmwldes paa Toldkammeret, den lcrngere
Tid Lodsen har varet ombord end 24 Timer.
For Mellerup og Aalehusene rilfalder disse Dagpenge den faste Lods
nagtet Reserve-Lodsen har forreltet LodSningen, og staaer der kil den
faste LodS, om Han vil give Rcserve-Lodsen noget deraf. Men de ved
Udbyehojs Lodserie indkommende Dagpenge ffulle deles, da de ovrige
Lodser maae holde Udkik des öftere m. v. Naar et Skib ligger til An
kers »den for en af Lodsstationerne og ej behover eller forlanger Lods
ombord, forend Binden bliver god og Skibel vil seile, da berales in
gen Dagpenge.
§- »4LodSoldermanden, de faste eller Reserve-Lodserne, maae ikke forlange eller modtage hojere Betaling for Lodsning m. v. end her er fastsat, under dereö Lodsrienestes Fortabelse, undtagen i Tilfcrlde, af saa
stormende og Haardt Vejr, at de maatte scrtte sig selv i Fare eller bruge
mere end strdvanligt Mandsssab for at komme ril Skibet, for at frelse
samme ogGods, eller og, at Skibet haver mistet Mast, S e il eller Roer,
da er det dem tilladt, at ringe med Vedkommende over Taxten. Kunde
de ej blive eenige, ffal dog Lodsen giere sin yderste Flid ril at brin
ge Skibet i Slkkerhed, hvor da Svrigheden, ester LodSoldermandenS
Begioering udn«vner 2 kyndige Moend, som tilligemed Oldermanden
skienne, hvad af Skipperen betales ber. Saaledes forholdes og, om
Skipperen formeener den imellcm'ham og Lodsen giorde Tingning, at
v«re ubillig. E r een af Parrerne ikke, med OldermandenS og de kyn
dige Maends Skien tilfreds, da sikal ved Rändere Byering kiendes,
hvad Lodsen ber nyde, hvilken Kiendelse Skipperen strax jkal efterkomme, og i ander Falv paa lovlig Maade derril holdes. Dog staaer
det dem frtt for, den Kiendelse ril Overadmiralitets-Rerren at apellere.
X r 2
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V il ellers rn Skipper af sin gode Villie, altsna ikke som Pligt,
give Lodscn, der tillige künde have giort noget H»andarbcide i Skibet,
nogic saa kaldcdr Drikkepenge, maae Han modiage samme for sig selv,
Lodsningen »vedkommendr.

-

§ »5-

.

T il Orden og Rigtigheds Holdelse for Lodspengene,..Lngttage6: at
enhver Skipper ffal, ved Jnd- og Udgaaende, naar Han gier sig klar
paa Randers Toldkammer, erlcegge hvad Han i Henseende til SkibelS
Lodöning havcr at berate, hvilket indforeS i en af Oldermanden bekostet, giennemdraget og fs:seg!er Bog.
De indkomne Lodspenge udbctalee hvert Fierdingaar til Otdermanden for UdbyehejS Lodser. Diellerups, AalehnseneS eg Randers Lodser modtage dem selv imed Qvirrering og 4 Rdlr. pr. Ct. til Vedkommende for dervcd havdp Umage.
Vcegrer nogen Skipper sig ved at berate de Herr fastsatte Lodöpenge,
bsr Han ikke klareres ved Tolokammeret, elLer meddeles Toldseddel, forend Sagen er bragt i Rigtighed.
§. 16.
,
De Lodspenge, som Oldermanden i Udbyehoj modtagerhed Toldkammeret eller mueligens under visse Tilfcrlde direkte selv af Vrdkommende, skal deles i 7 lige Dele, hvoraf Han, som Oldermand, faaer z
Dele, og hver af de 2 faste Lodser to Dele, altsaa en halv Deel mere end
de faste Lodser; dog jkal, fyrinden Delingen sikeer, fr-drageL Bekostningen af Lodöfartojernes Bedligeholdelse og Reserve.Lodser.nes Lsn.
.
7 r
MellerupS, AatehuseneS og Randers Lodser modtage, : ßmr forn«vnt, deres Zodspenge selv til Deling og lonne selv dere^Reserve-
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Lodser. Dog M l Mellenip Lobs give OlSermanden i Udbyehoj en aarlig Kiendelft a f4 Rdlr. og Aalehuus LodS ligeledes 2 Ndlr.

§.

17 -

Oldermandcn i Udbyehsj M l beffitte sig paa at have iblandt de Ham
vedkommende faste og Reserve.Lodser, een eller to, som ere kyndige og
duelige til, at künde lodse Skibe, som maatte forlange det, enten til
Fladstrand eller sorbie Hirschbolmene til Soes, hvor Han i saa Fald
lader Skiber giere Tegn cfter Lods, for at btive landsat. Ligeledes at
de künde lodse enten til Fridencia eller Nyeborg. Taxten for saadan
Lodsning bliver i Overeenssiemmelse med den sock ncermere vil btive
fastsat for Fladstrands Lodser.
Delingen af Fortienesten ved denne
Lodsning, llkal >?ee sialedes, at efter alle Omkostninger for LodsenS
Titbagereise ere Ham gotgiorte, beholder Han, for sig selv af det overfssridende en T' ediedeel, hvad enten Han er fast eller Reservetods. Det
ovrige gaaer til SeljlabetS Deling efter Regelen i ncrst forestaaende 16 H.
E r Han fist Lods faaer Han desuden sin Deel af den Fortieneste,
som i Hans Fravcrrelse er indkommet til Sclffabet; heraf nyder Reser
velodsen intet, da Han haver sin Lon af Vedkommende.
§. *3.
Ligesom ingen Uberettiget maae paatage sig ndgen Lodsning, saa
maae ej Heller nogen Skipper anrage andre til Lodsning, end de beret»
tigede Lodser. Skulle der skee, da stkal den, der haver paaraget sig Lodsningen, ej allene tilbagebetale hvad han for samme haver oppebaaret,
men desuden bode 2 R dlr., og vedkommende Skipper bode 4 Rdlr,
A f diffe Beder faaer Angiveren det halve; Resten tilfalder det forncrr
mede LodSsel^ab.

§-

19-

Opkommende Tratte imellcm noge» Skipper og Lobs, eller en af
Parterne have Aarsag at klage, da andragcs Sagen for Randcrs
Byeting og behandles efter GiestcretS Maade til Paadommelse, nag
tet Tratten künde vcrre opkommet nede paa Fiorden, eller ved Srakionerne, hvor Lodserne astoses. E r nogen af Parterne misfornsiek mcd
Dvmmen, da indstavneS den for Over-AdmiralitetSretter.
AdmiralitetS- og CommiffariatS-Collegium den lZde April iZao.

F. C. Kaas.

F r id e r ic h e. k.
I . P . Wleugel. F. Knuht.

L. Norregaard.

N. Perbol.

§- Z6.

Ränder- Told og Consumtion.
Atlas anforer allene Randers Consumtion for Aarene 1758»
176t, 1764 og 1767, men om ToldenS Belob i de Aar, maldeS inret.
Denne Stabs Toldkammer, som ikke er i Besiddelse af de aldre Rrgnffaber,
haver af den Aarsag ej Heller kündet give nogen Efterretning, enten om Toldeller Consumtions-Belobet, uden allene fra Aaret 1796. For den ovrige
Mcllemkid, fra 1768 til 1795, haver det hojkongelige Vestindifke Guineihke
Rente» og General-Toldkommer, efter derom indgiven Anssgning, bevilget

z;r
den

fornodne OplySning, og »folge deraf belober Told og Consumrionen
<§ o n s u m tio n S -I n d roegt efrer F r u d r a g
as rilb a g e g iv e r
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§. 37-

Told- og Consumtions-Officiantere i Randcrs.
^ f d e Embedsmcrnd, som Tid efter anden her havt vcrret ansakte ved Toldvg Consumiionsvasenet, veed man blot ar navngive:

T o l d e r e.
S o f r e n Je n s e n , var rillige Raadmanp og ^yefoged, og dode 1629.
M o g e n s N ie ls e n var rillige Raadmand; Han sadiEmbeder, som man
veed, 1642, og dede i Septbr. 1648.
H e n rich von H a tte n n«vnes som Tolder i Kopskarsmandtallene fori682,
88, 89/ 1700 og 1707, men er ferst dod i December Maaned 1721,
og haver vist nok rcsigneret endeel Aar i Forveien.
R a s m u s W in th e r ncrvnes i KrigSstyrS-Mandtallenefor 1710, 1712
og 1720.
N ie ls Jo rg e n se n var Tolder i 52 A ar; Han dode i April Maaned
2773 i sit Alderö 87 Aar, og er altsaa kommen til Embedet i Aarel
1723.
B a lt a s a r R id t n e r , R itm e s te r, blev Tolder efter nast forrige, og
dode i J u li Maaned 1781 i sit AlderS 56 Aar.
P e d e r N ic o la i N y e g a a rd , den forrigeö Eftermand, blev removerel
Anno 1788J e n s Lund var for Tolder i Manager, hvorfra Han blev forflyttet herlil.
Dede i Januarii 1796.
L u d v ig H o lb e rg , den sidst anfortes Eftermand. Han sik, efter den nye
Jndretning ved Toldvasenet, Pr«d«cat af Toldkasserer, og blev for
flyttet hertil fra HorscnS.

Told- og Consumtions-Jnspecieurrr.
C a sp a r R ich a rd t V o ig t , Cancellieraad og Byefoged, blev udi Aaret
1778, da dette Embede ved Told- og Consumtionsvasenet fsrst blcv
indfsrt, rillige Inspekteur. Han dode 1792.
Ja c o b B ro g g e r, den forriges Eftcrmand, var fsrst Told« og Consumtions-Znspecieur i Kierteminde i Fyen og siden i Wejle, hvorfra Han
blev forstyttet hertil.

C o n t r o l s eurer.
L u d v ig H enrich dsde i Februarii 1707.
Jo ch um D ilm a r Fabich var i det Embede 172z og i Februar» 1754.
P e d e r Lu n d , forhen Forvalter paa Stovringgaard, var nok den forrige«
Eftermand.
R a s m u s F r i i s K lin g e b o rg blev i Aaret 1792 forflyttet til Told-og
Consumkions-Jnsperteur i Wejle.

Lyder Roed, den sidstes Eftermand.
A f de saakaldte Skrand-Controlleurer, der have varet i Ränder- Tvlddistrict, kan navngives:
Clem en A a re stru p , som dede i Aaret 1776 i H an-A lder-81 A a r, og
Ja c o b N a c t ig a l som nu er i det Embede.

§. 8Z.

'

Apothckere i R-nders.

^ )v a d Aar her fsrst er blevet indrettet « ordentlig Apothek, er ligesom saa
meget andet indhyldet i Oldtiden- Merke; dog er det neppe stkeet fsrend enYy
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ten i SlutningeN afdet i6de eller i Begyndelsen af det i7de Secnlo; hvil«
kct kan fluttes deraf, at udi Aaret 157z fik Philippus Hrunchendal Kong
Friderich II. Bevilgning paa at anlcrgge et nyt Apothek i Wiborg, eflerdi,
som det hedder i Bevilgningen "at Jndbyggerne i Norre-Jylland maae lade
"heute deres Apoihekersager i andre Lande." Hvilkct lydclig beviser» at
den Tid ej haver vcrret nogek Apothek i hele Norre-Jylland, og at Wiborg
den Tid fsrst haver faaet et. Formodentlig have de andre Stiift- Steder alt
havt deres egne Apothekere, inden Randers fik nogek. Derfor er det og
heel rimeligt, at her ej er anlagt noget Apothek jvrenv henved ovcnmcrldt«
T id , eller maajkee noget sildigere.
.
A f de Apotheker«, scim have v«r« her, veed man at «avngiver ( l)
Jo h a n Jo rg e n s e n , hvilken efter «i ganmiel Jorbskyldsbog, som forva»
res i Rändere latinfike Skolearchiv, findes at have sin fra 164; til
1-869, og haver bebver Gaarden No. 29 paa Torvet, af hvis Grand,
der tilforn tilhorte den afbrudte S t . Petri Kirke, Han aarlig haver be<
talt Jordfkyld til Skalen.
Jvh-an E h u r , Den forrrges Eftrnnand, haver fiyttet Apotheker til Gaar
den No. 416 i Kirkcgaden. Han dode 1682, som kan secö afdet
AarS KopjkatS-Mandkal.
M o g e n s Sch o » kom 1682 0g flyttedr Apotheker udi den gamlc monna
af nye opbygte Gaard No. 619 i Torvegaden. Han dode 1690.
Jo h a n R e im e r fik den forrrges Enke. Han ncevncs i Randers Kop«
sikatö-Mandtal for 1692 og 1701, men dode kort efter.
H e n rich T e ig d e r fik Enken, tuen dode henved 1717, thi 1718 ncrvneS
Hans Enke.
H s p n e r fik den forrrges Enke, hvilket kan steS deraf, at Han haver varet
Formynder for sin Stedson Johan Reimer, hvis Moder Han altsaa
haver havt eil «gre. Denne Mand -findes at have vcrret dod 1726,
thi det Aar -n-rrmss Hane Enke i Byens GraSligrrrng.

Jo h a n R e im e r, den forrige Apotheker Reimers S o n ; hau dode i M arli
Maaned 1749.
J s r g e n T h o m a s S c h a a ru p dode den 8dc Januar» itzor i sit Alders
79 Aar.
C h ris to p h e r F a it h blev Apotheker ig o o , me« flyttede Apotheket fra
Gaarden 619, hvor det havde varet Mand efter Maud siden i Mogens Schous T id , ril No. 612 paa Torvegaden, hvilken Gasrd Han
kisbte og indreltede dertil.
(1) 3 Hr. Galten- nye Beskrivels« »per Ränder- »pregnei pag. 154 «ndeel af de
hervarcnd« Apotheker«. Deriblandt forekommer «n GiesiuS, af hvilket Navn
ingen dog finde- at have varet Apotheker i Ränder«. Men Riegen« ScheuEnk«, soin var gift med 4 efter Hinanden kommende Apotbekere, Heed Giesiu-,
og muelig kan hun i hendeL Enkestand entcn en eller anden Gang v«r« kaldet
GiesiuL efter hendej Fader-Navn, hvoraf EsterfiagtenS forvirrede Btretningrr, siden maae have flabt en «gen Apotheker.

-

8 39.

Om Fabrikker i Randers.
vel ffeste af de Middel- og mindre Kiobsteder j Danmark fom «je Fa
brikker, have dog ikke bragt det synderlig vidt med Fabrikationen., Det
meste af dereS Producter bliver assat i Landet, men Udforselen ril fremmede
Steder, der egentlig er det virksomste Middel til at befordre og ophielpe An
la g e ne, er enken ingen eller saare liden. Den vasentligste Hinder for AfY y
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sirtningen indenlands, haver fin Grund deri, at de danske Fabrikker, som saa
unge, sielden, eller n«sten aldrig, künde holde Priser med de udenlandfike,
hvilket Randers ligeledes haver erfaret, for de der anlagde og endnu i Drivt
fiaaende Fabrikker, som ere:
1) Klcrdefabrikken, hvorom fsr er blevet handlet i den 20 §., og hvi»
Bygning tilhorer Byens Fattigkaffe; den drives nu for Tiden med for«
trinligt Held og den» Fabricata have meget god Afstrtning.
Entrepreneuren Hr. Kiobmand Hans Christian Hansen haver nu
«llerede derved indrrttet et mecaniss Majkinspinderie, udi et nyt Huus,
som Han haver bckostet opbygt ved den ostre Side af Fabrikbygningen,
hvilket meget vil forbedre og forstkienne de der fabnkerede fine Klcrder.
2) E t Sukkerraffinaderie, anlagt af forrige Viceborgemester Agent E i 
nlesen udi Aarene 1752 og 175z, hvorpaa Han i Begyndelsen fik eene
Rettighed for hele Aarhuns S tift og Hobroe Kiobsted, paa 20 A ar,
saaledes at delte Raffinaderie havde saadant udelukkeiidc Privilegium i
fulde 40 Aar. Ester Agent Simesens Dod kvm denne Fabrik udi af«
dsde Hans Ammihbolls Eje, som drev den med heldig Virkfomhed,
og nn ejeS og drives den med samme Kraft, af den sidstes BroderNiel«
Ammihbell, som kiobte de» paa Auction tilligemed dertil hörende Byg«
ninger og Grunde.
g) E r Garverie er anlagt her afen Henrich Block, hvis Navn forekom«
mer i en Commissions-Act om Laxeggardcne i Gudens Aaen af 1696og saavidk man kan flutke af Änforselen i bemeldte Act, hvor Han alt
ncevneS som Garver, da er Anlagget endda skeet for det Aar. DenNe» S e n Hans Block, som fik det escer Faderen, drev det i nogen Tid
indtil Han dode. Hans Enke blev anden Gang gist med en Soren
Madiftn, og efter denne« Ded kredie Gang med Johan Christian Hasfing, der var fierdeles duelig Garver, men manglede Krcrfter tilFa«
brikkens Udvidelse. Ester Hans Dsd folgte Enken Garveriet til Kiob-
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mands-Enken Madame Kirketerp, som igien overdrog Brugen derif til
fin Son Niels Kirketerp, og efter denneö Dod erholdt hun i Aaret
1782 ene Rettighed paa hendeS LivStid, til at have og bruge her Garverie, hvis Drivt hun dog overlod til to Dottre, den ene efter den Lin
den, hvoraf den sidste blev gift med Jens Finsteen, som da blev Ejer
af Garveriet, hvilket Han siden drev m^d Kraft og god Fremgang,
indtil i Aaret 1801 da Han dsde. Ester den Tid brugte bans efter^
ladte Enke Else Latrine Kirketerp Garveriet, indtil i indevcerendeAar
180z, da hun folgte det tilligemed dertil hörende Gaard og Ejendomme til Thomis Hansen.
4) En Tobaksfabrik blev i Aaret 1790 anlagt her af et betydeligt Interessentfkab, der overdrog Bestyrelsen til Hoved-Jnreressenten forrige
Kiobmand Soren Nudolphsen B a y , hvilken igien udlsste Medintereffenterne, og derefter folgte den tilligemed Gaarden No. 605 paa
Torvet (hvor Fabrikken endnu drives) til Kiobmcrndene Niels B a j oz
Christian Lange; den sidste boer nu i Gaarden og haver Fabrikken.
Denne holdes i sikion Drivt og haver en god Afscetning.
5) Tobaksspinder N is Helmdrup haver ligeledeö sidst i Aaret 1796 anlagt
en mindre Fabrik eller Tobaksspinderie, som Han selv driver med godt
Held udi Hans Bolig No. 5 paa störe Gade.
L ) En Kionrogsfabrik, blev efter derpaa erhvervet Kongetig Bevilgning
forst indrettet af en Niels Perck, som dertll lod opfere en egen scrrMt
Bygning bag ved Huser No. Z28 paa Vestergrave. Aaret naar Anlcrgget sikeede, videö ikke bestem:, men atdrende Mcend, som beständig
have vcrret her i Byen, forsikre, at det er sikeet mellem 1740 og 1746,
. hvilket sidste Aar de tan mindes at det alt var igang. Niels Perck
folgte siden baade Hrmö og Fabrik til en Cort Mortenfen, som udi
Aaret 1768 fik en nye Bevilgning paa KionrogS-Brcenderiet, hvil
ket Han pyttede til Hans Bolig No. z z z , paa den samme Gade,
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hvor det siden haver vcrret. Ester denne ßdste kom Set udi asgangne
Ander« Jensen MammrnS Eje, hvis Eftermand Johannes Lodde,
der stk Enken, nu driver det.

§ 4 °.

Byens

B estillin ger.

R L.anders haver, ligesom andre Kisbsteder i Danmark, sine Bestillinger,
hvoraf nogle forestaaes af Borgere, enten »den al Betaling, eller mcd na
gen aarlig Lon. Andre derimod give aarlig Jndtcrgt, og kan alrsaa henfsres til virkelige Betieninger, og alter andre af der S la g s berroes visse dertil
anlagne Personer, som faae nogcn aarlig Lon, saaloenge de forsvarlig beopagte det, hvad dem i saa Fald paaligger.
A f det forste S la g s ere:
i) ByenS 6 eligerede M«nd, som v«lges i OvereenSstemmelse med Restkriptct af 24.de Martii 1797.
s) Aarlig opncrvneS en Kiamner, hvilken dog i de sidste Aar ej selv haver
forrettet Tienesten, men det er skeet ved en fast Vice-Ki«mner, som
efter Cancellie- Resolution af l8 Decbr 1790 derfor oppebcrrer 60 Rd.
af Byens oeconomistke Kasse, foruden det, hvad den efter Touren beffikkede Kiamner selv accorderer Ham.
z) En Kirkevarge, der rillige befsrger de fornodne Reparationer ved den
latinstke Skolebygning, hvorover Han under Sognepr«stenS og Magi«
stratens narmeste Opsyn i det hele, astargger aarligt RegnjVab til vedkommende Stifts ^>vrighed.
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4) Tvende Overformyndere udvcelges og vedbtive, efter Fsr^rivten i danfke Lovs z Bogs 18 Kap. i og z Art.
;) Tvende Fattig-Jnspectcurer. hvoraf en udvcelges til hvert nytA ar,
hvilken des kommende Aar dog staaer stm reserve, med mindre den for
ste, einen formedelst vedholdende Svaghed eller andre tilfaldige Aarsager, ej lcengere kan vcrre der, i ander Fald trceder Han forst til Forrerningerne der folgende Aar, da en igien istedet for den afgaaende udncrvnes til at gaae i Hans Sted som Reserve, eg saa fremdeles aarlig.
L) Markdirectionen forestaaes af een af Magistrarens Midlerog Z dertil
udnceviite Borgere; deraf udvcelges en hvert Aar ifledn for den aldste,
som efter Touren afgaaer, og saaledc- vedbbüver hver af dem i z Aar.
7) Trl Mark-Jnfperrenr antager en paalidettg eg i Agerbruget nogentedeö kyndig Mand, der staaer under Markdirectionen, og som oftest
forestaaes denne Bestilling paa Livötid, imod at Han afByenS eller
Markkassen, som er een og den samme, derfor nyder 70 Rdlr. til aar
lig Len.
L) Efter danfke Lovs z BogS 6 Kap. i Art. udvcelges a.f Borger^aber»
stmrede Corporarioner eller Lauge, de Mcend aarlig til Taxerborgere,
scm selv bruge forMellige NaringSgrene.
9) Videre udncevnes 4 Borgere ved hvert Nytaar til Srokkernand og 2
andre til Tavledragere i Kirken; men alle ditsse pleie gierne at leie an
dre for stg.
T il anden Klasse henhsre som virkelige Embedsmcend:
s) Byens Vejer og Maaler.
K) Bedemand.
«7) Organist;
og
ä) Srarcmusikant.
Disse kaldes af Magistraten, stisndt det maae st?ee efter de i
ReM pret af i4de Jüan 27^0 fastsatte Indjkrsnkninger i Henseende

til de stdste, hvis hidtil havde forskiellige Betieninger, ved indfaldende
Vacance kan vcntes at blive samlede til een, men de cvnfirmeres alle
af Köngen.
A f der tredie SlagS Betieninger ere:
i) Raadstuebudet, antages paa Livstid og beskikkeS «f Borgemester og
Naad. Han haver deels vis Lsn, og deels som Vurderings- og Vilterlighedsmand, ved Skifter, Registeringer og Auctioner. Den der nu
haver Tienesten er killige Skattekrcrver.
s) Underdegnen ved Kirken haver kun 20 Rd. aarlig Lsn, men det svrige
bestaaer af uvisse Accidentser. Han kaldeS af Magistraten efler Re
skript af 2lde Martii 1796.
z) Underfogden, eller som den og kaldes, Politiebetienten, antages fornemmelig afByefogden, og haver aarlig nogen fast Lsn, deels af den
Kongelige Kasse, deels af Byen og deels som Vurderings- og Vitterlighedsmand ved Skifter og Registeringer, og for Opvartning ved
Auctioner.
T il den fierde Klasse kan henfsres de ringere og mindre anseete Bestillinger, til hvis Bestrttelse de fornodne Personer antages deels af Borgemester
og Raad og deels af Byefogden, saasom:
Byens Tambour, hvilken imod 9 Rdlr. aarlig Lsn skal ved Trommeflag omkring i Byen, uden Betaling bekiendlgisre alt det, som anrorer
Byen« offentlige Oeconomie, Orden og Polirievasen, og som i ovrigt er af
den Beskaffenhed, at sämmes Bekiendtgiorelse paa denne Maade kan ansees
sornoden; men derimod faaer Han en fastsat Betaling for de svrige Bekicndtgisrelser, vcrre sig enten om Auctioner eller andre private Anliggender.
Han gier og tilligemed Brandtambouren Treueste ved Borgercompagniet,
og begge munderes af Byens Kasse.
5 Vangevogtere eller Markmcrnd. Om Sommeren skulle bisse bestän
dig opagte Marken under Mark-Inspekteuren» Opsigt, til hvem de dagliz

M l malde, cm nagen Norden er forcfalden i Marken, ellcr ikke. Deres aarlige Lcnning udredeS as ByenS Kasse, hvilkcn derimad lil Vederlag hcrver
en lidcn Afgivt, scm cster RanderS Markvedtcrgt og det i Aaret 1799 dcrtil fojede Anhang M l crla-ages deels af dem som cje Agre i de saakaldre pri
vate Vange, og deels af hvert bortlejet Feld, som tilhorcr Byen selv og
som de Pagtende forudcn den ved Auctionerne udlovede Afgivt, aarlig betale til Kicrmneren i Lejeaarene, hvilken igien udbetaler den reglcmenterede
Lonning til Vedkommende.
Byens Hyrde haver ingen fast eller staaende Lsn, men efter Vedtcegten
og Anhanget dertil, M l der af hvert F«es Hoved, som gaaer med Hiorden
i Marken, erlcrggeS 2 Mk. af Ejerne, som hos dem indkrceves og siden udbetales til Hyrden. Videre svare Ejerne for hver Koe 24 ß. udi Tyrepenge, som indgaaer i Byens Kasse, og anvcndeS for saavidt det kan tilstr«kke til at holde Tyrcne for, hvis AnMffelse og Holdelse altid^Mer ved
offentlig Licitation, paa et eller stere A a r, efter Omstcrndighederne.
6 faste V«gtere og en dito Reserve. Deraf ere de 2 Taarnv«gtere,
som Mille MfteS til om Natten Aar ud og Aar ind, at holde Vagt i det nye
Kirketaarn. Det er deres P lig t, ved hvert O.varteer Taarn-Uhret flaaer,
at gaae ud paa Vcegkergangene og raabe der, og naar de da maatte in«rke
Jldsvaade at opstaae i Byen, hvorud over de kan see fra diffe Gange, M l
de strax klemte med Stormklokken og for svrigt giore AnMig. De ere ril
lige Undergravere og nyde af Byens Kasse i aarlig Lon hver 72 Rdlr. V i 
dere ringe de med Klokkerne, naar Gudötienesten M l holdes, og ved Liigbegicrngelser. De forrette og den strdvanlige daglige Ringning, som her er
indffranket til z Gange om Dagen, saasom fra iste August til Ultimum
September, om Morgenen Klokken 5, og om Aftenen K l. 7 ; i Maktii og
October Maaneder Morgen og Aften K l. 6; i November, December, Ja nuarii og Februarii om Morgenen K l. 7 og om Aftenen K l. ; , og om Middagen K l. 12 stet, uden Forandring det hele Aar. Dette er altid Stgnalet
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for Haandvcerkere og DaglejereS ArbeidStimer, hvilket og nok er den eeneste
Nytte den daglige Ringning i en Bye kan bevirke.
D e 4 faste Gadevcegtere og en Reserve dito, som gierne er en gammel
udlevet Mand, der forhen haver v«rek virkelig Vagter, lonne« af
ByeoS Kasse.
Men da RanderS aarlig tiltager, saavel i Henseevde til Folkemeengd«
som Bygninger, saa blev ved November Maaneds Begyndelse :8 v i end
videre antagne z Vinterveegkere, hvoraf enhver «m «gentlig Haver i Rdlr.
Disse tilligemed de 4 faste Veegtere patrollere og raabe om Natten i Vintermaanederne, dog straledes at 6 af dem altid hver Nat holde Gaden, hvor«
efter Bcegterposterne i den Tid ogstra blive afdeeke, hvilket omvexlcs, saa
at enhver af Vagterne kan blive hiemme og sove i st» Seng Hver syvend«
Nat. De faakaldte z Vintervagtere «rhvlde blot Lonning for de Maane«
der dereS Tieneste giere« foruedeu, fom er fra rste November til Ultimum
Martii i -et felgeirde A ar, for 5 Maaneder.
DyenS Tjeuer eller Arresiforvarer haver frie Boepal «di nogle ved
Raadhuset derril indrettrde Bserelser, og Haver alrfaa Arrestanierne, «aar no
gen ere, «mder Opsig« R at og D a g ; Hans staaende aarlig Lou er z« R d lr.,
som berale« af Byens Kasse, fornde» Oppasmngspenge for de Arrestantere,
svin forvarcs i Feengsterne, Hvibke stdste alle ere ovrn Iorde«, og faa menneskelig indrettede, paa Barme narr, st>mdet er mueligt.

§ 4 l.

Den

korgerkige B ed crbn in g t R a n d e r s .

^)orgerbevabningen bestaaer her i 2 Afdelinger, hvoraf den forste udgisr
dek egentlige Borger-Compagnie og det ander et Jagercorps. Kisbmand
Rasinn« Welling er Kapitain og haver Overcommandoen over det hele, men
Hegge Afdelinger holde dog sarskilte -Avelser. Tik den ferste Afdeling henhöre dog alle i Byen boesatte Borger«, hvoraffolgende nu fvr Tiden ere an
satte som Offnerer forrrden Kapitainen, Kisbmand Friderich Aastrup Pre
mier-, Kisbmand Rudolph Mathiesen Secund-Liemenant og Gokfricd Casperfen Adjutant. Tommandeuren og de ovrige Ofsieerer ved Venne Afdeling, have deres Uniform, bestaaende af en hsjrsd Kiele med guuit Underfoer, opstaaende blaa Krave og Opstage med guul Kandi, Guldepaulettee
paa bcgge Skuldre, e» lrekanret Hak meV Guldkrampe, fort Kokarde og
tzyrd Fieder med blaar ander, og Guldrordsn«, en Sabel ved Srden , som
bares i «l sott Ladergehang over Beste», med Laae foran , hvsrpaa R an
ders Baalben «r anbragt af Solv. I Gabele» bare de Portepee virket af
Guld og grent S ilke, ligcsom derer Hatteevrdons. Underefffeererne ere
io i Tallet, og en Commandeur Sergeant; diffe bare den sammeMundering
som Ofsticercrne, dog uden Portepee, ogLoxdons, med en Guldepaulet paa
den hsjre Skulder. Borger-Compagniet er ikladt karmosin eller kraprode
Trojer med opstaaende blaa Krave og Opstage og gnnl Kant, lange hvide
Larredsburer og rund Hat med en stet Guldkrampe, sort Kokarde og hvid
Fieder med blaat under, en Kaarde eller Sabel ved Siden, sort Lader Palrontaske mM sort Bandelier, sog Sevarer. Dette Eompagnöe lUestaaer nu
180z af 160 Mand foruden Over- og Underofficerer og 2 Tambour-»/,
Bpeirs Jnstrumrnkalist Hörer og, for saanivt, ril denne Afdeling, da harr
og holdende Folk ved Onelferne opfere Musik paa blasend, Jnstrumemer.
3; -
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Den anden Afdeling som udgior Jcrgercorpset, bestaae^ afunge og raMcrnd, hvoraf de vel fleste ere ugifte. Foruden Over- og Underofficererne beleb KorpsetS Styrke sig i Aaret 1802 til 50 Mand, som ere arme
rede med körte Geverrer, Hirtöfcrngere vedSiden, med fort Lcrdergehcrng,
en Patrontaske med tilhorende Bandelier. Mundenngen er en lysegren
Troje med opstaaende fort Krave og Opstage med hvid Kant, rund Hat med
gron Fieder, graa Klcrdespantelongs og Halvstovler; men ved-Avelserne
til daglig Brug bcrre de lange hvide Lcerredsbuxer. De Officerer som Here
til Korpset ere i8 o z , Kiobmcendene Niels B a j som Kommandeur, Chri
stian Lange som Premier- og Niels Hansen B a j som Second-Lieutenant;
diffe have samme Munderiug som de andre, dog med den Forffiel, at de,
istedet for de andre have Trojer, bcrre diffe som ostest Kiote med Guldepauletter paa begge Skuldre, runde Hatte med Guldkrampe, fort Kokarde,
gron Fieder og Kordons samt Sabel ved Siden med Portepee virket i gront
Silke ^ ligesom Borgerstkabers Officerer af den iste Afdeling.
Underofficrerne ere fire i Tallet med en Commandeur-Sergeant, som
er den semte; de bcrre lange Kioler og deels Trojer, med en Epaulette paa
den hojre Skulder. T il dette Korps Hörer endvidere 2 Hornblcrsere, som
KorpsetS Officerer hidtil selv have könnet.

§ 42.

Om

Randers Jorder

og M a r k b r n g .

Jorder som ere til Randers, ligge alle for det meste ovenfor Flindkbierg sg norden for Byen, hvortil Fakten gaaer op ad Bakker og Printer.
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Hele Marken er afdeelt i Vange, hvoraf de 4, der alle have et vist Antal
hcle og halve Agre, nu ere i private Folkes Eje. De andre Vange rilhore
Byen som Fcelled.
I de crldre Tider laae hete Marken til GrcrSgang og forst i MellemAtderen var ikke videre i Drivt end allene forbencevnte 4 private Vange,
som da bleve tillagde de her vcrrende hele og halve Gaarde, hvilke deraf tetalte en bestemt aarlig Jordffyld til Byens Kasse, som af en heel Ager i
Vestcrvang var 12 ß. i Hstervang iO ß. og 2 Alb. eller § ß., i ncest nye
Vang 6 ß., i Uder, eller som den da kalöteö Nordervang 6 ß. Hvilken
Aigivt i den Tid vist nok haver vcrret paffende i Forhold til PengeneS da havende storre Vcerdie frem for nu. Siden efrer ere alle diffe Agre soerffildt
ashcrndede og borrsolgre, saa at man nu aldeles ikke veed til hvad Steder de
forhen have lagt. Den forste Vej til Afhcrndelsen haver vceret Agrenes
Pantsvtkelse fra de Gaarde, hvortil de horte. Saaledes findeS i en gam
mel Iordssyldsbog for Aaret 1647, at da vcrrende Borgemester Jesper Laurihen, D r. Soren Hoffman, Jacob Nielsen, Mogenö Schov, Peder
Schov, Soren Lang og Rasmus Bendzon med flere, alle have betalt Jordfkyld af siere Agre, end som efrer den forste Jnddeling laae til deres iboende
Gaarde, og efrer Anforselen i bemrldre Jordbog vare nogle af diffe Agre
pantsatte til dem af vedkommende Ejere: hvilket tillige viser, at diffe Panthavere da have havt deres Pant trl Brugelrghed. I de senere JordskyldSbsger forekommer dette endog mere hyppig. Herril kommer endnu, at da
Gaardene med Agrene gik i Arv, saa ere de ved den Lejlighed deels blevne
deelte imellem Arvingerne og deels have nogle som i Forvejen selv ejede
Gaarde, faaet andre, som de efterhaanden have folgt igien, men beholdt Ag
rene der horte derril. At dette ikke er nogen flygtig GiSning, det kan klar
ligen seeS af de i Randers RaadhuuS-Archiv forvarede gamle Skatteboger,
hvoraf tillige erfares, at enkelte Moend ej have ejet flere end een eller 2
Gaarde, men derimod iv , n og ändernden flere Agre, uanseet der ester

Z66
UdlodningSplanea 4 fiele Agre skulle tilhsre en heel Gaard og 4 halve til en
halv, cller en af hver S la g s i hver Vang. Udi en gamm-l Pankebog som
er i Raadhuus-Archivet, findes Skisder indforte bvorefter adskilliae Agre
endvg ved offentlig Auction udiAaret 1694 ere bortsolgte scrrskildt fraGaardene, deriblandt forekommer en heel Ager i Vestervang, som en Bondemand ved Navn Peder Sorensen i Hornbech, haver kiobt paa Auction det
samme Aar for 26 Rdlr. z Mk. 6 ß. En halv Ager i Vestervang, findes
da og at have vcrret folgt for n Rd. i Mk. 5 ß. En dito i Ostervang for
10 Rd. En dito i dito Vang for 1i Rd. En halv Ager i n«st nye Vang
7 Rd. En heel Ager i samme Bang for lg Rd. 8 ß.
Jordskylds - Registeret for 1697 malder ligrledeS om indkisbte Agre,
hvilket alt vifer, at de da allerede vare begrmdte at gaae reent fra Gaardene.
Randers Byes Jorder ere i Landmaalings-Makriculen ansatte for
Hartkorn 192 Tdr. z Skpr. 2 Fkr. ; Alb.
Deraf ere de 4 Ejendomsvangc:
i) -Hstervang, har nu 192 Nummere, kestaaendr af 84 fiele og rc>8 halve
Agre, der udgisr iz g fiele, som estrr geometrifik Maal indeholde henved Z20 Tdr. Land, hver Ager er ansak for 2 Skp. i ; Alb. Hartkorn,
som for fiele Bangen belsber fig til
z6 T d .; Skp. i Fk. - Alb.
Denn? Bang blev ferst indrage» 1551
og iNddeeir i l 14 htle og 78 halve Agre, e»
heel Ager hvldt io Favne i Brrden, og en
halv Ager 5 Favne. ( l )
Eirhver af de storre Gaarde i Byen vor
tiklagt «n heel Ager, baad« i denn« og de ovrige Byens Bange, ligvftm dtfiebleve ind»
razne SA de mindre Gaarde havde en halv
Ager, een i hver Bang.
___________________ -—
Laeri« z6 Td. 5 Skp. l Fk. - Alb.

Z6?
Transport z6 Td. 5 Skp. l Fk. - Alb.
Endeel Agre, men hvor inange kan ikke
angives, vare henlagde til Geistligheden og
MagistrarenS Embeder i denue Vanst. Aar
sagen Hvorfor 2tgre«eö Antal er mindre rm
end i Begyndelsen, er ikke saa let at zieette,
thiVangenS ogAgrenesBeliggevhed ec saaledes beskaffen, ar naar noget var taget decfra og lagt ind nnder tilgrcrndsende Folde,
saa maatte det tages fra den vestce Ende og
overfficrre alle Agrene i den hele Bang, som
gaae fra oster eil vester, men hvrlker dog ej
havde formindffet Anraket. Derimod ec det
mere troligt ar endeel af de ved 2nddelj«gerz
crdsatte hole Agre, ej maae bave faaet det
besternte Brcendemral, og muelig er dette
endog ved Fraptoining giorr mindre, hvorfor
saadanne Agre stden krmde v<rre anfatte for
halve; thi naar Zvhele Agre eftor ^en forste
Inddeling giores til halve, saa ko^nwer Tak
let ud.
T il Astre Bang bocke tigeledeS i de crldre Tider 101 smaae Jocdblokke, eller Forte
.
Agerstumper, hvilke ogsaa ere indtagne
1551. Dere.f var endeel til Byen sg dens
Embedsmcrnd og Resten laae til Lnirrdre Hu
fe og Beboelftssteder. Diiste Blokkeere alle
ffyldsatte for 4 Tdr. 5 Skp. z Fkr. ^ Alb.............. . ........
Larris z6 T d . ; S k . i Fk. - Alb.

?5Z

Transport z6Td. 5 Skp. i Fk. - Alb.
Hartkorn; heraf ere de 58 nu i private Ejeres V«rge og de ere ansatte kor 9z Ager a L
Skp.
Alb., som for dem alle belober siz
til
r
2 — H — 2 — 2* —
De ovrige 4z Stykker, som efler gamleOptegninger have v«rek noget storre, forbleve
til Byen og ere for denö Kaffes Regning
bortlejede.
) Vestervang indeholder 96 hele og 27 halve
Agre eller 14z Stykker, som samlet udgior
119 hele og en halv Ager. Vangens Areal
udgior henved 188 Tender Land, geometrihk
M aal, hver Ager er anffagen nl Hartkorn
2 Skp.
Alb.; er
r
Z l — 5 — z — 2z-—
Denne Vang blev forst indtagen i Aaret 1582 og inddeelt i 94 hele og ;o halve
Agre, hver heel Ager indeholdt 20 Alen i
Breden og en halv Ager io» Alen. Ester
Anforselen i en Markjordsbog for 1609 have
8 hele Agre i Bangen lagt til Borgemesterog Raads-Embeder, men hvorledes de siden
ere komne derfra og i private FolkcS Eje, er
endnu ubekiendt, ligesom og hvad der er blevet af den ene halv Ager, Bangen da havde
mere end nu, med mindre en af Heel-Agrene er bleven ansat for halv ved en sildigere Omdeling.
____________ ________
Latris 70 Tb. 7 Skp. z F k.; Alb.

A69

Transport 70 Tb. 7 Skp. z F k .; Alb.
z) Ncest nye Vang har owtrent ncr» Tender
Land geometristk M aal, og bestaaer af 89
hele og 57 halve Agre, som udgior 146
Stykker eller n 71 Ager, hver heelAger er
ansat for i Skp. 2 Fk. i ; Alb. Hartkorn,
der for det hele belobrr sig til
LZ — 6 — z — LH —
Denne Vang blev ferst indtagen i Aarel 1606 og inddeelt i 91 hele og ;z halve
Agre. Lcrngden blev afsat med 281 Favn«
for hver Ager, og Breden til 12 Alen for
hcel og 6 Alen for en halv Ager.
4) Uder Vang, eller fom den kaldeö i gamle
Jordskyldsboger, Norder nye Vang, indeholdt omtroent 176 Tender Land efter geo
metristk M aal, og bestaaer nu af 164 Nu-mere, der ere inddcelte i 112 hele og 52
Agre, hvilkct tilfammen udgior IZ8 hele;
hver Ager er ansat til Hartkorn i Skp. r
Fkr. 2 Alb., er
«
ag — 6 — - — - —
Denne Vang blev ferst indtagen i Aaret 1637 og inddeelt i 9z hele og 91 halve
Agre; en heel Ager blev afsat med 12 Alen
Brede og en halv med 6 Alen. Baave i
denne ogHstervang henhore nogle Agre til
Byen, som siden neermere stkal omm«l-______________________
des. (2)
Latris 12z Td .4Skp .2 Fk.z.r Alb.

Aaa

Z76

Transport 12z Td>4Skp. 2 Fk. z;- Alb.
T il private Ejere Here endvidcre:
z) Endeel Enge, som ved Matritulens Affattelse findes at have vcrret i forstkiellige Ejercs Voerge, ligesom »u, eg Va bleve an
satte til Hartkorn
6 — L — r — 2 --T il Borgemester» dg Naade-EmbedSr
erhenlagt, en liden V ang, Rtlüdtriatibs«
Bangen kaldet, bestaaendk af 20 hele Agre
hvoraf Borgemesteren hae ro og Hbtr af
Raadmcendene 5 Agre. Dettk KolV JsrV
ligger ved den sondre og sstre Side af NNst
»ye B a n g, og er ferst indragen den samme
Gang som Bangen.
Z smaae Enge, som i Landtnaalkngen
ere anflagne til 9 L«s H re, Vltve ansatte
for 2 Fkr. ^ Alb. pr. L«s, og dtffe tilligemed
Raadmands-Vangen udglürddHartkorn
4 — 6 — r — z, —
A f disse Enge haver BdrgSniistettN dkl»
'
eNe, som ligger «vekt for Sonderbroen,
osten for Vasen og Alleen ved ven sditdtk
Strem. Den «ldsteRaablttäiid Haber den
anden, som kaldes GrenbSrg og liggek bag
ved Kejsergaarden og nogltz af Ve besten fbt
tilstedendeBygninger imcil^M Vissedg Anen
Den tredie, Tyveholmcn kaldtt, Hörer til
Len anden Raadwand, den ligger mellem______________________
Latris iZ 4 T d . s Skp.aFk. 4 Alb.

Transport i Z4 Td. 5 Skp. 2 Fk. 4 Alb.
Hovedstrommene neben eller osten forSonderbroen.
Vesterkicer er inddeelt i 2^Eogskifter;
af disse ere folgende henlagde til Geistligheden og he verdslige Embedsm«nd.
Sogneprcrsten haver Engen No. 2 ; E n 
gen No. z som forhen laae til Sognepr«-sten sor Graabrodre eller Slotökirken, blev,
da dcnsMenighed gik ind under S t . Mortens So g n , deelt mellembegge de residerende Kapellaner, som nu xro oWcio ere
i Bejiddelse hver af del halve. Borgemestcreo HaverEngenc No. 8, n , 15, 19, r?2
og 2Z. Den «eldste Raadmand No. 4, 5,
6. Den yngste dito No. IZ , 17/ 18 og
r6 , ialt 15 Engstkifter; de ovrige 12 som
ere No. l, 7, 9, io, 12, 14, 16, 20, 21,
24, 2; og 27 tilhere Byen, bortlejes fyr
-ens Regning. Hele Kirret, som indbe«
fetter foröen«vnte 27 Enge, er i Lan-maalings-Matriculen ansal for Hartkorn
, ,4
^ -7— 4
^ —Videre ejer B yen:
Veldum Mark af Hartkocn
4z — K — S — - —
Herudi er« nogle dcelö storre og deels
mindre Vangskifter, som pro oklicio ere
henlagde til nogle af Byenö Enibedemand,
Hvorom stden skal tales.
^ .
-Larris l g i T d.aSkp. z F k .r j Alb.
Aaa 2

Transport 18 l Td. 2 Skp. z Fk. 1^- Alb.
Den ostre Jord eller Blokkerne, som
under No. 1 ved ^Astervang forhen er ommcrldt, haver Hartkorn
2 — i —- - — 1; —
Hcle Byens Faedrivt er i Matticulen
anflagen til Hartkorn
8 — 4 — - —. Adsikillige smaa Toftekog Jordpletter,
'
som ved Landmaalingen häve lagt i og ved
Byen ere siden for endeel bebyggede, saa
at der Hartkorn som da blev sat derpaa, nu
ej saa let kan udfindes, näar allene undta^
ges de 2 Tofter, hvorom siden rales i den
folgende 44 §. Alle disse Jordstykker be
lobe flg til Haftkorn
- — z — 2 —
Tilsammen Randers Kiobsted?Hartkorn

192 Td. z Skp. 2 Fk. ^ Alb.

Faedrivten som ved Landmaalingen blot er ansat efter 20O HovederS
Paaflag, haver ulige storre Strakning Jord, eller flere Tonder Land til det
Hartkorn som Hafter derpaa, end hnne da fpeciel jkykdsatte Jorder. Den
Gang Harrkorner blev paasat, vare de 4 private Vange alt i fuld D rivt, og
derfor ere de jkyldsatte meget hojere end det svrige af Marken, hvilket, naar
Voldum Mark undtages, ikke allene laae aldeles udyrket, var opfyldt med
Hüller, Graver, Knoller, Lyngbanker, Steenrevler og sure og sumpige
Steder. At alle disse Vange ved Opdyrkning nu ere blevne rjenlige baade
til Korn og Gr«S ; der bor tilsikrives den Fremgangsmaade, som er indfort til Markenö bedre Brug og Afbenyttelse 4 de sidste zo Aar. Den
Mangde Giodning som falder i Byen, og nu frem for i de aldre Tideranvendes til Markbruget, haver og ziort meget dertil.

Byens saakaldtegaMle Fcrdrivt bestaaer nn af folgende Bange:
2 19z Tonde,
i) Norder Skielvang haver
Geometrifk Maal.
r ) Bester nye Vang
0
a
67
—
120
—
z) Bester Bakker omtrent
72, —
4) Nye Mellemvang
102z —
5) LeergravSfaldene
»
»
6) Nye Udervang
»
8z; —
117
—
7) Jomfruekykken og Forten
zo ; —
8) Flindtbierg Vang
-«
106
—
9) Nye Ostervang
10) Den ostre og vestre Jord og Tyvetoften, an20^ —
staaes til
Hvortil endnu kommer for det
ZU L —
n ) Boldum Mark med Brems og Tiu-Engen
Tilsammen Byens publiqve Iocder

1150 Tender Land.

Boldum Mark indeholder endvidere 171 Tdr. Land geometrifk M aal,
svm i visse og bestemle Ledder er tildeelt Sogneprasten, 2 rcsiderende Kapellaner, Borgemesteren, 2 Raadmand, Byefoged og Byeffriver, undcr
Navn af EmSedsfolde.
I Ejendomsvangene tilhorer Byen
Ager i oster og 42 Ager i Uder
Bang.
Ponkovpidans Foregivende udi der danske Atlas at Randrrs Mark
bestaaer storstevelen af god Muldjord, erikke rigtigt; vel sandt, noget, end^isndt saare lidet i Forhold til det hele, kan henfores til denne Klasse, men
den meste Deel af Marken haver dog Gruus og Flintesteen til Underlag,
hvorvel den overste Overflade kan bestaae af bedre rller ringere Jordarter.
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-Hele Marken er afNawren kold og suur, «g berfor vil gkugsadeu her
siclden lykkes. Den nu i «t Par Aar provede Vinterhvedesird syneS derimod at ville bedre könne sig, naar den behaudleS rigkig.
Og hvie den
M«ngde Giodske som her faldcr, ikke saa mcrrkelig havde forcrdlet Jordene, saa var vist det meste af Marken afden »üddelmaadigste, og en stör
Deel af de« ringeste Klasse.,
Flindtdierg Bakker ved den vstre Side af Nanderk mdeholde öfter alt
Ansecnde-nogcn Kalksteen; men da Byen haver Mangel paa Jldebrand, saa
forbydcr det sig selv, at ville med nogen Fordert taukepaa at satte Forsog
paa at bremde her Kalk.
Fceedrlvten «r som anfsrt Tid oster anden bleve« afdeelt i Vange, hvilke
paa visse Aar ved Anctioner ave borrlejede til Korn sied. Men udi de Aar
diffe have lagt ud til Hvile, ere de altid brugte trl Grcvsning og F«edrivt
til Byens Kreaturer; Voldum Mark aüene undtagen, hvilken formedelst
denö lange-Frastand til denoc ÄffbxnlMrlseä Hvileaarene ogsaa er bortleiet
til Grcrsnnrg, ligefom og den ostre og vestreIord.
D i^e Jorderö Indtagelse og Bortforpagtning er stkeet saaledes:
i) Den nordre Skielvang blev ferst indtagen fra Faeedrivten udi Aaret
1761 yg-inddeelt i 42 Felde eüer istove Agre, som bleye bortleiede til
Kernstrd -i 8 Aar, rüer sra i? L r til 1769, Legge äochtsive for «artig
Afgivt
, ^ 3U». L M k . 1 5 ^ß.iDe p^tliqv-Jocsummarlsre
sum m ariife
A fg w t.
I Begyndelsen stkeede denne VangS
N d lr . N ik . ß.
Jndtagelse alheles ikke i det W emecd at forbedre Marken, men for
ar faaePepge til «>t afberale en gawi
mel Gield, s»W>Byen havde paaSrgget sig, ved at fore en S a g mod for»
rige Frisenvolds Kjer, hvsskon Pille .
formcne Nanders IndbyggercPram-
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O e publiqve Iorders summarlske
Afgivt.
N0lr. Mk. ß.
gtittg op öz ned giennem dens Hoved-Laxegaard, som er sat tvers over
Gudens-Aaen.
Bangen selv er <?akp dg Mager,
«g derfor vare 8 Aar til Kornafgrdde
uden Hvile, til Skade for der rktte
Agcrbrug.
I Aarel 1778 er denne Vang al
ter indtagek »g afdeeelt i 40 storre
og 6 mindre Falbe, som kaldeS Hnkken, hvilkeir sidste DetttAar ferst blev
lagt til Bangen, og mcd denne bdrtlejct paa 6 Aar, fra 1779 til 1784,
2 2 Z R d .rM k . r ß.
for aarlig Afgivr
Aar 1796 blev den ligeledeS inddeelt i 40 sterre og 6 mindre Falbe,
soM bleve kortlejede til Kornsad i 5
Aar fra 1797 til 1821 for aarlig
Afgivt
Z9l — 1 — - —
Hvilket for Lejeaarene haver gkvet
Byen Jnvtagt af
5755 - 4 - 8
2) Nye Udervang, eller som den i daglig Tale kaldeS, Längvang, blev i
Aaret 1769 ferst indkagen fra Ftedriften og afdeelt i zz Falde, hvtlke
da og bleve bortlejede til Kdrnsad i

Latrie

j 5755 - 4 - 8

De publlqve I n 
ders summarljte
Afgivt.____

Transport
6 Aar, fra 1772 eil i? 7 5 , for aarlig Afgivt
Z ö rR d . - Mk.8ß.
Aar 1788 blev den atter inddeelt

"Rdlr. M k.

ß.

- 8

1 ZZ Falbe vg bortlejet tilKornsced i
; Aar, fra 1789 til 179z, for aar
lig Afgivt
91z —>2 — - —
Aar i8c>i bleve bisse Falde igien
bortlejede til Kornsad paa; Aar, fra
1802 til 1806, for aarlig Leje
825 — x — - —
Denne Vang deels haver, og deel«
vil indbringe ByenS Kasse for alle
Lejcaarene r» Kapital af 12988 Rd.
2 M k., hvoraf ved AarelS Udgang
allerede er indkommen, som her ud,
sc res
-Z) Nye Mellemvang eller de kort« Fal
be, blev forst indtagen fra Fcrdriv«
len i Aaret 1772 og afdeelt i 52
Agre eller smaae Falbe, som blrve
bortlejede til Kornsad paa 6 Aar,
fra 1771 til 1776, for aarlig Afgivt 262— - — i ; —
Aar 1791 bleve de ;o Falde atter
bortlejede til Kornsad paa 5 Aar fra
1792 til 1796, for aarlig Leje
479 — - — 4 —
Latri«

768; - - .

I 1 )4 4 0 - 4 - 8

S 77
Oe publlqve ^or»
Ser^ surnmariske
Afgivt.
Rdlr.

Transport
De 2 Falde af denne Vang nemlig No. 14 og 15, bleve samme Aar
bortlejede til Greesning for 1792 og
i? 9 Z , for aarlig Afgivt
io Rd.
I Lejcaarene haver altfaa denne
Vang indrentet til Byens Kasse
- '
4) Nye Vestepvang blev forst indtagen
i Aaret 177; og inddeelt i 50 Falde
som bleve bortlejede til Kornfcrd paa
6 Aar fra 1776 til 1781, for akrlig Afgivt ! g 14
I Aaret 179; bleve disse Falde
alter bortlejede til Kornsad paa' 5
Aar, fra 1794 til 1798, for aarlig
Leje
6Z7 —
Der for Lejeaarene belober sig til
,
;) ^>ster nye Vang, som og kalde«
Veirmellefaldene, blev forst indlagen udi Aaret 1774 og afdeelt i 54
Falde längs med -Astervangsdigek,
og bortlejet til Kornsad paa 6 A ar,
fra 1779 til 1784- for aarlig Af
givt
416 —
Udi Aaret »79; bleve bisse Falde...........

Mk.

1Z440-

4

-8

- Mk. - ß.

8988 - - 14

-

-— z —
'

----- —
'

5069 - i - 2

'
2 — -—
Latris

>22498 - - 8
B bb

S78
Oe publiqve Jo»decs sllminartjr'e
Aftz.vt.

Transport

22498

-

ß.

- 8

alter bortlejede paa 5 Aar til Äorns«d, fra 1796 kil 1800, for aar^jg
Leje
tsi-Rd»zMk.
Hvilket for Lejeaaren« haverindbragt
Byens Kaffe
»
? ;s; - Z 76) Den vestre Jord gaaer fra- Reberbanen, udenfor Vesterport, irnel«
lem Hvidmvllegrav paa den sondre.
og Wiborg Landevej paa den nordr«
S id e , lige ud til Hornbech Lands«
byes MarkeMel, deraf blev i Aaret
1782 forst indtaget et Stykke veü
Reberbanen, sonr strakker sig i
Lcmgden til det saa kalbte Ski«r
igiennem, hvor der fsr.var Kiorsel
over Mollegraven» , Denne Jord
blev for det Aar bortleiet til Gras»
12 — I — - —
ning eller Hecflet for
Det paafolgende Aar 1781 blev
det atter bortleiet til Hoeflet eller
Gr«sning paa 4 Aar, for aatfig
l6
Leje
I Aaret 178t er denne samme
Jord tilligemed det ovrige som for«
LatriS
I Z2O9Z - Z - 8

Z7 S
Oe publiqve Jor«
ders sumniarisfe
Asgivt.

Transport
hen var overladt til forrige Byefo,
ged Hansen oq Hans Enke efter Ham
for at vedligeholde Vejen fra Ve<sterport til Hvrnbech Madkefkiel,
inddeelt i z Falbe, som bleve dort»
lejede paa io Aar, fra 1785 til
1794; det jvrsteAar trlGrcrSning,
de 5 n«st pjaafolgende til Kornstev,
og de 4 sidstie til Grasning, for aarlig Leje
§ - R d . r Mk. Landevejen selv, som baade Forog Efteraar var ufremkommelig,
blev ved Jordens Jnddragelse »N-der Byen, for Vennes Kasses R^g«
>
ning ved Licitation sat i god Stand.
Aar 1794 ere Diffe Fakde alter
bortleiede i 9 Aar, de forste Aar en«
- -ten til Kornsad eller Horstet, og de
I 'i ' . ,
4 sidste allfne til Graöning eltte
Horstet, fos aarlig Leie
4z —> 5 —^
Hvilket for alle Leieaarene udgior
7
1060 Rd. 2Mk^> Hg ril A E S Udt
gang 1802 som alt er blever rr->
lagt
^ "

Latris

Rdlr.

Mk.

ß.

ZOOAZ- Z - 8

.
jZiiiO--8
Bbb 2

O e p u l'liq ve J o b 
bers suinliiaciike
A sg io t.

Transport

Rdlr.

Mk.

«s.

zm o - - - 8

7) Vesterkakker ere ferst indtagne 1782
og afdeelte i Z4 Falbe, som bleM
borrleiede til Kornscrd paa 6 Aap,>
fra 178z til 1788 for aarlig Leje , 74z Rd. xMk. - ßAar 1798 blevc de atter bortleiede
.
til Kornscrd paa ; Aar, fra 1799 til
i8 o z , for aarlig Leie
z6 6 — ; —
For alle Leieaarene bliver bet py
Kapital af 6297 Rd. i M k, og til
AaretS Udgang 1802, som allerede
59Z0 - 2
er bekalt
8) Tyvekofken ligger som mellem sidstbs>
ncrvnte Vesterbakker og Vestervaog
blcv indtagen og bortkejet 1781 til '
Grcröning og Heeflet udi 4 Aar, til
1784 inclusive, for aarlig Afgivt - 8 — Z — - —
l
Aaret 1785 blev den atter bort» leiet paa io Aar, til 1794 AapS
. ..
Udgang, det forste Aar til GrcrS,
:
ning eller Horstet, de paafolgende
; Aar til Kornscrd, og de 4 sidste
,il Grasning, for aarlig Afgivt,
20 — i -— - —
Aar 1794 er den igien bortlejst :
l
paa 9 Aar, fra 1795 til r Z o z , til
.
-_____
Latris

!z 7 c>4 0 - 2 - 8

Oe publi^oe Ic>rders suminarijVe
Rdle. Mk. ß.
Z7040- z - 8

Transport
Kornfoed i de forste s og Grasning i >
de stdste 4 A ar, for aarlrg Leie
iz R d .t M k .- ß .
Hvilket for alle Leieaarene udgior
Z72 Rdlr. 1 Mk. og ril AaretS Udgang 1822, som her udfores
-

LatriS

l

l

»^
!

9) Nordre nye -Astervang, eller fom
den og kaldes Leergravsfaldene, blev
forst indtagen 1784 og afdeelt i Z9
Falde, hvoraf de 28 allene bleve
borileiede ril Kornstrd paa 6 A ar,
1785 til 1792 for aarlig Afgivt
, De ovrige n Falde No. 14, ix .
16, 17, 18, l9 ' 22, 21, 22, 2z og
24, bleve derimod samme Gang li«
riterede til Sloifning og Jcrvnen
for
H 4 R d . i Mk.
Og til videre B ru g
og Dyrkning «den
Afgivt til 1790
Aars Udgang.
I Aaret i8 2 o blev denne hele
Vang atter inddeelt i Z8 storre og 1
diromindreFald, hvilke alt blev bon--

Z57 - - -

IZ7Z97-2-8

Oe publiqve Io rderS sammariske
Afgiot.
Rdlr. Mk.

, .
Transport
leict til Korns«d paa 5 Aar, fr» i Ä
i Zoi til l 8 0 ;, for qarljg Leie
L70 Rd» ? M k. Dcnne Afgivk, som for VangenBrug allerede deels er betalt og deelS
i de nu lobende Leieaar fkal betales,
udgior ialt
8400 Rd»
og til AaretS Udgang
1802
5790—«
Hvorfra dog afgaaer, som
er betalt for »venben«vnte
n Falbes Slsifning og
Jcevnen
-1 1 4 — iM k .
Igien som her udfores til Indtcrgt > , > .
»
io) Den ostre Jo rd, senden for Vejen
ril Mellerup, som en Enke Madam
Morlenscl-, i den celdre Tid vLe ^
«verladt paa LivSkid, mod 16 Rd.
aarlig Afgivt, blev efter hendesDod
ved Anction bortleiet 1771 udi 9
Aar, fra 1772 til 1780, for aarlig Leie
- >> '
Udi Aaret 1781 blev den attpr.
bortleiet til AaretS Udgang 1784

ß.

Z7 3 9 7 - 2 - 8

567;- 5 - '

-

541— - - — :Latris

>4ZO7Z - 1 - 8

D e publiqve I o r ders su-uiinai-iske

___

Transport
udi 4 Aar til Grasning for aackig
. Afgivt
, 1784 igien bvrtleiet i io A a r,
fra i? 8 ; til 1794 t»l Korn ogGraSning for aarlig Leie
i? 9 4 igien bvrtleiet til Aaret«
Udgang iZ o z udi 9 Aar, for aarlig
Leie
Denne Jordejendom skulle altsa»
have indbragt Byens Kasse til AaretsUdgang 182z 2264RV. ;M k .
Men hvorfra afgaaer for Leieaaret r 82z
94 — i —
Igien 2 i7 o R d .4 M k .
D a Randera «di Aaret 1821
med der Kongelige Danfke Cancellies Tilladelse uden Betaling over
lod til det i den 26 § forhen omtalte
Tojhnus og Krudttaarns Anlceg 2
Lodder cller Falbe af denne Jo rd ,
hvis aarlige Leie ZF Ild .4M k. falbe
bort for Aaret 1822 og fremdele«,
saa bliver den for Byens Kaffe b«-

Ndlr.

Mk.

ß.

4ZO7Z- i - 8

4o R d .-M k.-ß .

76— 5 — - —

94 — 1 — - —

Latris

>4327; - i - 8

384
D e pustsiqve Io»dces summarifke
Afgivt.
Rvlr.

Transport
holdne Jndtcegt af denne Iord r
Lcieaarene til 1802 Aars Udgang
Den saa kaldte von Haltens Toft
er beliggende vesten for den ostre
Iord og den Tojhuset overladle
Grund. I Aaret 1781 blev de«
borilciet til Graöning eller Horstet
paa 4 Aar, til 1784 Aars Udgang,
for aarlig Leie
178; blev den igien bortleiet tilGreeSning i lo Aar til 1794 inclusive for
Men da Tosten i Lcieaarene blev
anviist det her garnisoncrcnde jydj^e
Regiment til Fodovelser, saa er for
Aarcne 1791, 92, 9 ; og 94 ej be
talt mcre til aarlig Afgivt end
Resten er derimod fort til Omdrag
mcd 7 Rd. 4 Mk- 8 ß. aarlig.
I Aaret 1794 er Tosten atter kvrtlejet paa 9 Aar, under Forbeholdenhed af RegimenletS frieFodovlser fra 1795 til 1803 for aarlig Leie
Men Leien ophorte igien ved AaretS Udgang 1801. Denne liden

e

Mk. ß.

4)075 - i - 8

-

2IZ2

-

-

-

rr Rd.zMk. - ß.
n — 1— -—

-

Z — 2 ^ 8 .—

-

^

.3 — 4 — 8 —
Latris

>45205 - i - 8

38 ;
O e publiqve Jor«
Vers summariske

Äfljivt.
Mr. ß.
4520; - i - 8

Transport
Ejendom har altsaa indbragk ByenS
Kasse
r ;6 . ; - 8
n ) Flindtbierg Vang blev forst indta«
gen 1784 og inddeelt i 9 Falbe, der
bleve bortleiede til Kornsird paa 6
Aar til 1790 inclusive for aarlig
Afgivt
166 Rd. Z Mk. - ß.
Udi Aaret 1820 blev Bangen al
ter afdeelt i ro stsrre og i mindre
Falb, og bortleiet til Kornsird i ;
A ar, fra 1801 til 18 0;, for aarlig
Afgivt
2 2 4 — 'S -—.- —
Som for Leieaarene udgisr 212t
9ld. z Mk. og til Aarets Udgang
lgO2
,
«
-44? - ^
12) 4 Halvagre i .Hstervang, No. i89,
190, 191 og 192 sindes forst at
v«re bortleiede ved offentlig Auktion
udi Aaret 177z paa 6 Aar til 1779
Aars Udgang til Kornfted og Gr«S<ning, for aarlig Leie
iL — 5 — 8
Diffe Agre tilligemed de 12 Eng«
i Vesterkiar, vare forhen lagde til
KinMnrrfaldene i Voldum Mark^
Latris

> 46810
Ccc

1

Oepubkiqve Jordecs summarilke
Afgior.
Rdtc.

I

I

»

l

I

I

sdrdi at bemcrldte Falde ej vare lige
störe, og de ringeste og mindste derfor altsaa stk Tillag enten i Agrene
eller Enge, hvilket vedvarede indtil
, .
. lder hele kom Byens Kasse iil Jndlagt, hvorom siden skal maldes.
178a bleve Agrene for det Aar
bortleicdc til Grcrsning for
i ; R d . z M k . -s i.
Fra 1781 til 1784 cre de at.ler
bortlejede i 4 Aar til Grcrsning og
1 9 -—
— - —
Horstet for aarlig Afgivt
Videre fra 1785 til 1794p«« io
A ar, til Horstet eller Grcrsning, det
forste A ar, de paafolgende 5 Aar til
Kornscrd, og de 4 sidste til Gr«sning, for aarlig Afgivt
- , «
1794
bleve de atter bortkeiede paa
9 Aar til AaretS Udgang l8oZ:til
Kornscrd i de forste 5 og til Gr«Sning eller Horstet i de sidste 4 Aar,
for aarlig Leie
... Hvilket för alle disse Aar belober
sig til 660 Rd. ; Mk. og til AaretS
Udgang 1802 til
Latris

Mk. ß.
I -

4 6 8 10 -

Transport

6 27- 4 147437 - 5 -

387
Oe publiqve I o r ders suminariske
Afgivt.

Transport

Rrii. Mk.
47437 - ; ' '

i 3) 9! Ager i Udervang, af bisse ere de
6^ Agre udi Aaret 177; bortleiede
til Kornsad og Grasning for 6 Aar
lil 1779 Aars Udgang, for aarltg
Afgivt
Z7 Rd. 2 Mk. - ß.
Ester Byens Markregister have
bisse Agre folgende Nummere, Halvageren No. 59 og de 6 hele Agre
No. 15z, 154, 155, i ; 6 , 1570g
158. De vare forhen henlagde til
Kiamnerfaldene i Voldum Mark,
ligesom de 4 Halvagr« i Hstervang
og 12 Enge i Vesterkicrr.
For Aaret 1780 bleve de attee
bortlejede til GraSning tilligemed de
andre z Heelagre No. 1 6 2 ,16z og
5; — - — - —
164, for
Aar 1781 ere bisse 94 Agre igienbortforpagtede til Gr«sning eller
Horstet paa 4 Aar til 1804 Aars
Udgang for aarlig Afgivt
62 --- - — S —7
I Aaret 1785 bortleiedes de paa
10 Aar til 1794 Aar« Udgang, i
det forste Aar til Grasning, de x
LatriS

>

>

>47437- ; - -

Cec 2

rss
!De publiqve Z»kI -ers summariskt
Afgivt.
Ndsr. Mk.

Transport
ncrst ester til Kornscrd og de 4 stdste
til GrcrSniqg eller Hsestet for aariig
Afgivl
1794 bleve de paa nye bortleiede
i 9 Aar, fra 1795 til istoz for al
bruges til Kornscrd i de ferste 5 og
til Hoestet eller Grasning i de stdste
4 Aar, fo^aarlig Leie
For samjllige Leieaarene beleber
Afgivlen si^ til 1832 Rd. z Mk. og
til 1822 Agrs Udgang, som er ind,
kommen i Hyens Kasse
14) Jomfrue-Lskken og Forten, hvoraf
den forste Digger til Markeskiel med
Lem LandsKyejorder, bleve ferst indtagne udi Aaret 1772. Jomfrue
Lykken bleq da afdeelt r 6z Falde
og Forten H 21 Blokker eller smaa»
Falde, hviilket alt bortleiedes til:
Kornsad i j Aar, fra 177z til 1777.
D el forste Aar havde de pagtende
frie, da djsse 2 Vange paa adskil-r
lige Stcdex maatte steifes og j»vnes,, ferend de med nogen Nylte

4 7 4 Z7 - 5

ß.

- "

M . p Mki.- ß.

7- — z

->-i-

i?;z - - -

katris

^4 9 1 9 2 - 5 - -

Oe publiqveJoe«
Afgivt. ^
Ndlr? Mk.

Transport

49190 -

ß-

5- -

künde tages under Ploven. Den
aarlige Leie for de ovrige 4 A ar, be
lob afJomfrue-Lykken aarlig til
2Z4Rd. z Mk. 8ßog af Forten
,
«
108— ; ^ ° —
Aar 1792 bleve bisse Vange al
ter indlagne, og den forste inddeelt
i 62 Falbe, men den fidste esterFor
ten i 2 l Blokker, der alt blev bortleiettilKorns«dpaa5Aar,fra 1791
til 1795, for aarlig Afgivt, af
Jomfrue-Lykken
441
5 .— og afForten
1 5 2 2 ^ 8 —
Som for Leieaarene udgior
4344-5 - 8
15) Eugene i Vesterkicrr, 12 i Taklet,
foruden de ovenbencrvnte 15 Embeds-Enge. 2 af bisse forste, som
ere No. 14 og 27, bleve udi Aaret
1772, efter en afdod Jefper Lauritsen, som havde havt dem i Befiddelse, bortleiede i 9 Aar, fra 1771
1779, for aarlig Leie
4 — - — 8—
De ovrige Enge, No. i, 7, 9, io ,
12, 16, 22, 21, 24 og 25 bleve i
Aaret 177z bortleiede i 6 Aar, fr«
LalriS

153535'4 - S

Z9->
O e publique J u r dcrs slinllnarijle
A fq ivt.

Transport

^ > lr .

M k .' si.

5Z5Z5

- 4 ' ri

1774 til 1779, for aarlig Af
givt
4zRd.zMk. rast
Derefter ere alle 12 Enge alter
bortleiede for Aaret 1780, for - 58 — 4
—
Aar 1781 ere de igien bortleiede
paa 4 Aar, til 1784 Aars Udgang,
for aarlig Afgivt
77 — i — - —
1785 bortleiede« de paa 10 Aar,
til 1794 Aars Udgang, for aarlig
Afgivt
n; — z —
Videre paa 9 Aar, fra 179; til
i8oz, for aarlig Afgivt
151 — 2 — 8 —
For alle Leieaarene bliver Afgivten Z18Z Rd. z Mk. 8 ß., og som
til AaretS Udgang 1802 alt er indZOZ2
kommen
«
16) Voldum Mark er inddeelt i 570g
siden efter i ;8 Falde, som Tid efter
anden ere indtagne og bortleiede saaledes» (z)
Udi Aaret 1770 bleve Faldene
No. io, n , zo og zi bortleiede paa
9 Aar, fra 1771 til 1779 til Korn
fad i de fsrste 5 og til Graöning i
___
Latris

I

156567- 5 - 8

O e yubliqve Jocders sumrnariske
A fg iv t . ___

Transport
r de sidste 4 Aar, for aarlig
Leie
Aar 1771 blev Faldet No. 7 bortleiet til Kornscrd og Grcrsning i 8
Aar, fra 1772 til 1779, for aar
lig Afgivt
177z ere 18 Falde bortforpagtcde til Kornscrd og Grcrsning paa
6 Aar, fra 1774 til 1779, for aar
lig Afgivt
For Aaret 1780 ere 24 Falde
leiede til Groesning for
1781 er hele Voldum Mark bortleiet til Grcrßning i 4 Aar, til 1784
inclusive, for aarlig Afgivt
r?85 er den Otter bortleiet til
Kornscrd og Grcrsning paa 5 A ar,
fra 1785 til 1789, for aarlig Leie
1790 bleve 16 Falde derafbortleiede til Grasning paa 2 A ar, for
aarlig Afgivt
1792 ere alle ;8 Falde bortforpagtede til Grcrsning i 4 Aar, fra 1792
til 1795, for aarlig Leie
-

Rdle.

Mk.

fi.

56567. z - 8

110 Rd. - — - —

27 — i — - —

Z98 — i—

io—

506 — - — - —

472 — - — - —

6Z7 — - — - —

87 —

5 — -—

486 — 2 — - — _____
Latris

1 5 6 5 6 7 -5 -8

492
D e publiqve Joc»
Afgivt. ^

Transport

N75. ß.
56567- 5 - z

1795
bleve de Byen ncrrmest liggende z i Falde fra No. i t i l ; i
bortleiede paa 9 Aar, fra 1796 til
1804, de forste 5 Aar til Kornsird
og de4 sidste til Grcröning eller Hor
stet, for aarlig Asgivt
- Z 9 i R d .-M k . - ß.
Sainme Aar bleve de ovrige 27
Falde ligeledes bortleiede til Gr«sning for 2 Aar til 1797 Aars Udgang, for aarlig Leie
zc>4 — 4 — - 1797 ere de sidstbemcrldte 27 Falde
alter bortforpagtede, saaledes at de
2 z deraf, fra No. Z2 til 54, brugtes til Graöning i z Aar, fra 1798
til 18vo, for aarlig Leie
z 6S
s>
De ovrige 4 Falde, No. 55, §6,
57, og 58 bortleiedes paa 7 Aar lil
Kornftrd i de 4 forste, og til Gr«Sning eller Hoeflet i de sidste z A ar,
fra 1798 til 1804, for aarlig Leie
»7 — 5
Aar i8<x> ere de 2Z Falde igien
bortleiede til Grasning eller Hoest«
for 1801 og 1802, for aarlig
Leie
240 — - — - Latü«^ I56567-5 -

8

Z9Z
Oe publigve Mör
ders summavijke
Afgivt.
Rdlr.

Transport

Nkk.

ß.

5 6 )6 7 - ; - 8

l

I

I

Leie» for bisse ;8 Falbe belobcr
)7g for alle Leieaareye til 18922 Rd.
l2 ß., hvo^af er indkommeniByenS
Kaffe til AaretS Udgang 1802
17684 -2 -1 2
T il Voldum Mark Henhorer som
dcrunder er matriculeret, men er
bog blevel scrrMlt bortleiet:
i») Brems- og Tue-Engene ere 2 smaae
Enge, som nu ligge sammen under
eel; bisse bleve forst bortleiete 1772
udi 9 Aar, fra 1771 til 1779, for
aarlig Leie
8 Nb. 2 Mk. - ß.
For Aaret 1780 aller bortleiete
6 — 2 — -— for
Fra 1781 til 1784 leiet udi 4
Aar, aarlig for
Aar 1785 til 1789,-paa 5 Aar
for aarlig Afgivt
4 — 1 —
For Aarene 1790 og 1791 igien
bortleiet for
4 — r — -—
1792 til 179; bortleiet udi4Aar,
for aarlig Afgivt
Z— - — - —
1796
og 1797 i 2 Aar, aarlig
»
for
15---- Z —
Latris I74252 - 2 - 4
Ddd

O e publiqve Her
ders summaritleAfgivt.

74252- 2 - 4

l

l

I

«
222Z --

.

'

l

2 Z 8 - I - -

l

Transport
i? 9 7 paa 7 A a r, fra 1798 til
1804, aarlig for
14 R d. - Mk. - ß.
Som for alle Leieaarene udgior
260 Rd. i M k., og til Aarers Ud
gang 1802
d) Tyveengel ligger yderst i Voldum
Mark.
I Aaret 1785 er det forst kortleiet til Horstet og Grasning udi 5
Aar til 1789 Aars Udgang for aarlig Afgivt
1790 blev det atter bortleiet for
12 — Z — - —
der vg folgende Aar, aarlig for
1792 igien bonleiet paa 4 A ar,
12 --- I — - —
til r 79 5 Aars Udgang, for
1795 ligeledes paa 2 A a r, for
1796 og 97 for aarlig Afgivt
1797 paa 7 Aar> til 1804 Aar»
Udgang, aarlig for
Tilsammen for alle Leieaarene
2 i9 R d lr . 4 Mk. og tik AaretS Ud
gang 1802, som herudfore«
«) Pouls Mgse, som forhei» var
bortleiet «nder eet med Voldum
Latris

>7 4 6 9 z - s - 4

Oe pu^kiqve Ioa»
ders summaris^e
Afgivt.
Rdlr. Mk. «.
7469Z- 2 - 4

Transport
Mark, er sarskilt bortleiet til Grasning eller Hseflet paa ; A ar, fra
1785 til 1789, for aarlig Leie
6 Rd. z Mk. - ß.
1790 igien borkleiet for der og
felgende Aar, aarlig for
»
6 — r — -—
1792 atter bortleiet paa 4 Aar,
til 179; Aars Udgang, aarlig for
7 — z — -—
1796 igien bortforpagtet for det
og n«st paafslgende Aar, for aarlig
Afgivt
-15 —
1797 blev den atter bortleiet paa
z Aar, fra 1798 til 1820, for 17
Rdlr. aarlig. Men da Leien opHorde ifolge Auctions-Conditionerne
i Anledning af Grsftkastning og
Torvefkiceren i Mosen, Med 1799
'
Aars Udgang, saa blev allene be
talt for 2 A a r, aarlig
«
17
—
For Aarene 1820, igo r og 1802
er Grorsningen igien bortleiet aarlig sor
.
Z
—
Tilsammen for Leieaarene
Endvidere Hörer til Ränder« B y e :
7) En liden Engkylling, Engen kaldet,
karrt«

149- z

^74842 - 5 - 4
D »d 2

Oe publlqve Iordcrö summarijke

Zlfoivt.

Transport

Ml--. Mk.

ß.

^4842 - ; - 4

som ligger farskilt udenfor Voldum
Mark og grcrndser til Borup og
Bierbye Landsbyers Jorder. Dens
Hartkorn 2 Fkr. er ikke indbegrebet
under det forRanders foran udforte,
men er aldeleö ufrie, saa at deraf be- > '
raleS aarlig alle Skatter. Denne
,!
Eng, som Prcrsten i Borup for havde i Leie for 4 Mk. aarlig, blev
forst bortleiet «di 9 A ar, fra 1771
til 1779 / for aarlig Afgivt
5 Rd. i Mk. - ß.
For Aaret 1782 ligesaa for
r
6 — 2 — 1781 er den bortleiet «di 4 Aar
til 1784 Aars Udgang for aarlig
Leie
Z — Z — -—
1785 igien paa 5 Aar ril 1789
Aars Udgang, aarlig for
- -5 — 4 —
Ester derr Tid -er Enget besinn,
dig brugt til Byens Torvessicrr.
I Leieaarene haver det givet til
Indtorgt
<
.
95 - r - For alle ovenbencevnte Leieaar belsber heke Afgivtey
af RanderS offcntlige Jorder sig til den Sümtna- " f 749Z8 - - 4
Denne anftetige Kapital haver Byens Kaffe »irkelig vundet ved Jyvder«teS-hensigtsm<röffgere.'Brug og fordeelagtigere Dyrkning i de senere Ti-
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der ftemfox tilforn, hvilket vist haver v«ret cn velgisrende og saare betydelig
Jndt«gtSkilde, der saa meerkelig i alle de Aar haver befordret Randers tiltageuhe Stigen og Opkomst. Disse Ejendomme ere altid iblevne bortforpagrete ved offentligs Auctioner, hvilket og haver hivlpet til ar bringe, dem i
Veiret.
A f de aarlige Mqrkjorders Indtcrgter, ere mange, deels ordinaire
Skatter og deels overordentlige Udgivter, enten for endeel, eller i der hele
bestridete, u-en at der er blevet fvrnodent at ligne dem paa Jndvaanerne;
thi hvis dette var Met, ville saadant Have.trykket mange, paa dette ellers
dyre tzevested, og fam Selvfolge deraf, havde Fa.tkigv«senetö nu gieldende
Indretning manglet den Hielp, samme ny haver.
I alle de Aar Vangene ej have vcrret bortforpagtete, ere de brugte til
Fcredrivt for ByenS mange Kreaturer, hvis aarlige Antal, som haver gr»Sset-tzerpaa-ihaver vcrrermellem 4 0- 500 Kior og henyed 150 Hesse.
EfteygrprSningen faavol udj de saakaldte private. Vange, som i de for
Byeys Kaffes Regning bortforpagtete Jorder er-stehse hidtil forbehvlden
samtlige Jndvaanere i Randers til deres Holdende Kreaturer, hvilke og grcrsse
derpaa, ester at Körnet er hiemkiort.
Fagr, Giedder, S v ii« og Gi«s, maae ester.Byenö Vedtcegt ikke findepaa Marken, og her graisee Heller ikke noget af del- SlagS.
> HvfS denn« Drei af,Marken-var bleven udloddet mellem Jnhvaancrye, v«re sig enten i Forhokd til Stedernes GrunStaxt, eller efter hvcr enkelt Ejendo.ms virkelige Areal, eller nogen anden Maalestok, saa blev der
vist «n gr«ydet,Uarsag 5il at - e L r p S ^ M r d « - L « n g d e ville gaae med
disse Ärxtzex.lfgesom med,^>stqr., NkiKk» .R«st qye, og Uder Vange, hvilke
og-, i D«gyM ltza hleqs Udlohdttp i-hef/r og. halve Agre og tillagde hele og
halve Gaarde her i Randers, hvorfra de dog for langst sidcn ere fkildte og
afhcendM tis andr^.pyvate' ^jerx, og, naa^ den nu tilbagevoerende publique
Jordblep »Meeft, sjM M Khsth?iM«te 4 Bgssge, ville det bane en ßkker
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V«i, til ak Ränder» offenilige Kasse alter i Tiden sssulle lide er saad'än« Tab,
som den nn allerede i rnange Aar alt haver felet, ved at miste aarlig en saa
betydelig Jndtagt, som de 4 private Vange künde have givet, om de endn«
tilhorde B yen, foruden den narliggende Graügang for Byen» Kreaturer,
som og er labt, paa Eftergrasningen nar. Byen» Kasse haver nu allen«
»45 Rd. 2 Mk. 54 ß. aarlig, som en Skat üf bemaldteVange, hvilket ikke
er ^ Delen af, hvad der künde have», hvis Jordern« endnu tilhorde Byen
som et Commune. V el svare oftbenavnte 4 private Vange noget lidet i
Tiende, men denne Afgivt erlagge» til Geistligheden som Refusion for
dere» Tiende. I Udlodning» Tilfalde ville GrasningSretten ligelede» saavel for narvarende som kommende Lodsejere blive tabt for beständig.
Dette med mere haver det Kongelige Rentekammer saa vvertydende indseet, at det i den Anledning under 2 z Octbr. i gor haver givet den Resolu
tion paa endeel Borgere» Ansogning betreffende dlffe Jorder« Udfkiftning.
At da de ikke tilhorte Borgern« som privat Eiendom, Men vare Commune
for Byen, eller alle nu varende og esterkommende Beboere-tilherende, .saa
künde Udskiftningen ej finde Sted. (a )
A f det her forhen anforte, kan det tydelig skisnnes, at det er ferst fra
1769 af, at Faedrivten er inddeelt til afvaxlende Kornsad og GraSning,
hvortil megei haver bidraget, at en ordentkig Markvedtagt blev oprrttet og
vedtagen iAaret 1772, og som en Folge deraf er nu Hele Faedrivten inddeelt
i Vange, og alt tienligt Jordsmon kommet under ordentlig Dyrkning. I
«n lang Rakke af Aar have JnVvaanerne og havt den Fordeel, at de paa
Byen» offentlige EjendoMme Marne Tsrv, lignrs inellem dem,sombegi«re at
faae noget deraf, efter Lcrffetal, for saavidt dette kan rakke til, imvd at Vedkommende allen« betale Omkostningerne og noget lidet for den opffaarne Jsrd.
'
I Berragtning «falle de Pengesummer, som Ränder» i de feuere Aar
havtr indlost af den» bortforpagtete Jorder, kunde mdn vist tag« AMedning
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til at troe, at Byen Hadde en betydeliz Kapital paa Renke; men bette er
bog aldeles ikkeTUfaldet, hvorom de oeconomiffe Regnstkaber selv kunne bare
det klareste Vidne.
Efterat det nyeRaadhuuSvar opfert ndi Aaret 1778, stkyldede ByenKasse, ifolge den- Regnskab for 1779, en Kapital af 2741 Rd. 4 Mk. 8 ß.
«den selv at Have den mindste Beholdning. Denne Gield er ikke allene Tid
ester andeir afbetalt, men siden den Tid er derendog belastetet S p iir paa
Raadhuset og en grundmuret 2 Etage Sidebygning opfert. Byens Kasse
haver ligeledes bidraget til deOmkostningersBetaling,som medgik til det nye
Kirketaarn. Meget er og anvendt paa.de Veje, som gaae over Ränder
Mark, skiondt disse paa sine Steder endnu künde behsve Forbedring. For
denne Kasse- Regning er et nyt Sprojtehvus opbygt, og nasten alle BrandRedfkaber af nye anskaffete. Offenrlige Pladftrs Broelagmng og endeek af
de ordinaire Skaner bestrides af Mark-Indtagterne, hvoriblandt ere In d qvarteringS-Omkostningerne, hvilke efler Byens Regnstkab for ig o i op.
lobetil
4Z92 Rd. z Mk. 2 ß.
og for Brande til den militaire Vage
49 — - — - —
Tilsammen 4441 Rd. z Mk. 2 ß.
Deraf blev samme Aar lignet paa Jndvaanerne
264z R d. - Mk. i z ß.
og Hjelpe-Inqvarterinsskattcn udgiorde
,
Z69 >— 4 — - —E r Z2Z9 — 4 — i z —
Altsaa Har Byens Kasse blot for bette ene Aar
.
tilffudt af JndqvarteringS-Udgifterne
1401 — 4 — 5 —
D er lagt til sidste S in n udgier 4441 R ). z Mk. 2 ß.
Paa lignende Maade er det saaledes tilgaaet i en Räkle af de foregaaende A a r; thi f-ruden de staaenhe ssonninger, som Byens Kasse aarlig
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tidreder, haver den Bygninger og Veie-at'vedligeholde, og den betitter alle
frte'iBefordringMber og airviiste feie Qvarterer, der alt Aar fra Aär mere
stigcr og tiltager.
Ester Regnjkabet for 1801 belob den paa Beboerne og Grundene i
Randers ligneke Byeskat, tilligemed den halve Brandcontingent, Hyrdeog Bangevogter-Lon, Arrestleie og Renter af de da udestaaeiide Kapita
ler
246l -Rd. 5 Mk. lv ß.
Hvorimod de bestemte eller staaende Udgifter
'
det Aar belob sig til
2027 Rd. - Mk. 15 ß.
ogdeubestemte
2285 — z — i z —
^
Tilsammei^ 4z 12 — 4 — 12 -7.
Folgelig oversteg Udgiste» ^ 1850 — ; — S
Markleien for det Aar opleb til Z128 Rd. - Mk. - ß.
Deraf blev som for meldt taget
til at betale paa JnqvarteringsUdgisterne
1421 — 4 — 5 —
Jgien
T il denne sidste Sum blev
lagt afforrigeAarsBcholdning
-

1706 Rd. i Mk. n ß.

144 — Z —

.
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Som udgior den overskydende Udgivt 1852 Rd. 5 Mk. 2 ß«
Dette Aar medtog Byen« Kasse meget, hvilket for enderl blev foraarsagck ved de mange 2Egter, frie Qvartercr og Budlcjer Med mere, som
Byen i Anlcdning af indtrufne KZigsurolighedermaatte udrede. Ester bem«ldte 1821 Aars oeconomistkesRegnskab, var den endelige Beholdning,
som Byens Kasse da ejede
5854 Rd. i Mk. Z ß.
Hvoraf ridesiaaer paa Rente, Kapital
« 5000— - — - —
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Dek, hvad der Hörer til Markvasenet, bestyres afde L foregaaende 40 §.No. 6 benavnte Personer, hvis Samlinger altid holdes ugentlig paa Raadhuset, fra isteMaj til Ultimum October, under Navn af Markdirecrion.
Her anmalder Markinspecteuren og andre Vedkommende de Uordener, der
ved en eller anden Leilighed »naatte vcere forovete mod Byenö Vedtagt. Og
Directionenö Kiendelse derom maae ikke siden apelleres til Domstolen.
Markinspecteuren, om hvem der er blevet talt i den 40 § No.
Häver
beständig det daglige Opsyn, og hvis Han enten setv, eller ved Augivelse af
de Ham underordnete Vangevogtere fornemmer, at noget er skeet mod MarkVedtcrgten, anmalder Han det for Markdirectionen, som da besorger de paagieldende indkaldte til Mode, hvor Sagen underseges og Kiendelse afgives.
Videre tilkommer det Direktionen i Foreening med Graslignings-Commissionen, som bestaaer a f4 dertil udmcrldte Borgere, aarlig ved den T id , da
Kreaturerne flaaes ud paa G ra s, at affatte en Ligning, hvorved Antallet
af de Foeeshoveder og Hefte bliver bestemt, som enhver Beboer den Sommer
maae holde paa G ras, efter at vedkommende Eiere derom i Forvejen selv
have giort Angivelse. Noget längere hen, ved den Tid da Torven paa
Byens Jorder §r skaaren, ffeer ligeledes en Ligning, betraffende hvor »lie
get hver af Beboerne kan faae, af det, hvad de i saa Fald have ladet antegne
sig for.
Dette v«re nu nok talt om Marken og dens B ru g , men hvorledcs
Byen ferst er kommen til at blive Ejer «falle dcnS Jorder, derom stndes
ingen bestemt Oplysning, »den allene for saavidt Bvldum Mark betrcrffer.
At Jomfrue-Lykkcn allerede i Aaret 1477 haver udgiort endeel af RanderS
Mark, det kan erfares äset gammelt Tingsvidne fra Stsvring HerredSting
af i 6 l 6 , og ifolge Magistrakens Forestillig til Lehnsmand Estke Brock af
i 6 n , lader det som om Jomfrue-Lykken ferst er kommen fra Sierup, som
i lang Tid havde vcrret en adelig Gaard, men hvilken efter dens sidste B e 
boer og Ejer Marqvardt Lanrihens T id , som var Vabner eller Adelsmand,
Eee
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kom til Kong Christian I I I . , som lagde Gaardens Mark under Biellerup
Ladegaard; dvg havde Byen lange forhen faaet Iomfrue-Lykken af en af de
forrige Eiere, enten ved Kiob eller Gavc. Fora» paaberaabte Tingsvidne
tilkiendegiver ligeledrs, arRanderS envog ferend 1477 all haver veerek i fuld
Besiddekst af ders andre Zvrder, Boldum Mark allen« undtagen, og at
-Aster »g Bestervange ved en Silage Heg« «Ser Skiel, da have varer adskilre
fra den ovrige Mark. D el er Heist sandsynligt, at de« D d Rändere forst
blcv SamUngeplads for stier« Bessere, som nedsakl« stg der, have diss«
baade da, og stden efter, sogt «1 faae noget Jvrdemon til behovende Gr«sning, Horstet og F«edrivt. Jvrder laae den Gang for det meste «dyrkete
vg vare i Haare liden Prrie. D a Byen ftlv blev i»l en Kiobsted og Indbygr
gerne« Antal ved deStaden fvrnndteFrcheder esterhaanden alt mere og mere
hormerede« «g blev adfkilt fra -andboerne, er der Heel troeligt at flere Jor»
der ere komne dertil, deels ved de fremfarne Konger« Gavniildhed, som
have overdraget den» til Byen, og deels ved Kiob: men hvem alle diffe
Ejendomme forhen have kilhort, er nu af Mangel paa Efterretninger for det
meste aldeles ubekiendt, «ndtagen for saavidt angaaer Voldum, eller söm
den for kaldte« Waüef «Ser Wolbum Mark, hvilkem haver lagt til Manager
Kloster; derunder blev som oftest indbesattet Stistrnp M ark, som laae ved
den ostre Sid e og grcendscde til Lemjorder og Jomfrue-Lykken, og pa» den
vestve S id e Hyging Mark, strm gik t«l Hrlsted Landvbyeivrder. Men begge
diffe Marker have bog ligesöm Bold um Mark, hvvrtil de Horde, vg rindet
hvis Ravn de i en Säm ling bleve benvevnte, lagt tll formaldte Kloster.
Ester RanderS BvrgereS eget TilstaaelseSbrev af i4 6 2 , have de havt
Stistrnp vg Hygind Marker i Leje.af Mariager Kloster paa 6 Aar til Faegang, for 14 Lß. aarlig Leje; men at Byen nogle Aar efter dog haver giorr
Paastand paa diffe samme Marker, det kan tydelig seeS af Kong Christian I.
Dom af 147b, hvorved de bleve fradomre B yen, og tilkicndte Managet
Kloster som dvrsEjrndvm. Maste Aar efter haver Hojstbemeldr« Konge stiftet

«t Forlig imellem Klosteret og Randers, Hvorledes der skulle forholde» med
disse Stistrup og Hvging Marker, hvilket lader formode at Byen da alter
haver faaet dem til Brug. Documenret selv, der bcdst künde oplyse dette,
er vist ikke mere til. Längere hen i Eftertiden maae der vcrre opkommen en
nye Tvistighed om Voldum Mark, hvvrtil Randers haver tilegnet fig nogen
Rettighed, lhiiAaret 1504 haver Biskop Niels Clausen i Aarhuus Wed flere
M«nd, tilvejebragt en Forhandling mellem Randers og Mariager Kloster
om Voldum Mark, men Documenket er nu horte og derfor kan Jndholdet
ej videre angive».
Denne Tvistighed blev dog endclig ganske havet, da Lehnsmandeu over
Mariager Klosters Lehn Jorgen Lycke til Overgaard og Abedisen Birgitt«
Krumpen i Aareti 5,54 ved et Fcestebrev overdroge tilBorgemester, Raad og
menig« Mand i Randers hele Voldrim Mark udi stedsevarende Ferste, hvil
ket Fcrstebrcv der samme Aar er stadfastet paa Dronningborg den 24 August
ah Kong Christian I I I . , hvorefrer Byen aarlig skrille svare Klofteret, som
det hedder, til Skyld og Leje 14 Mark iZ ß. danske Pevninge. (4)
Ved Kiamner-Regnskabet for 1686 finde» denn« Afgivt for dette og
mange paafolgende Aar, anfort til Udgivt med Sleitedaleroggß.
Mariager Kloster efede endog lange efter det» Semlarifation Herlig
heden i Boldnm Mark, indkil Kong Friüerich I I I. ved Skiode af ist« Maj
»662 solgde den underForbehvldenhedafReluitionsret, tilligemed Hviidwolle og ander mere Gods til Stepben Rohdrs- Born i Kiobenhavm I
Skiodet finde» Herligheden ansat til Hartkorn 9 Td. 2 Skp. g Fk. L Alb.
<öm var anffagen for Grcespenge 97 Mk. 74 ß. Siden langerehen haver
Kong Friderich IV. ved Skiode af 9 Jn n ii 1721 alter tilstkiodet Antonette
Rohde alle disse Ejendomme til fuld Raadighed, udeu Fvrbehold af Tilbagelosningsret. Derpaa har hon igien ved Skiode af 7?April rTtz^sdlgt det
alt til Consumtions-Fvrpagter Bieriog.
Pmr, Adetioa efter denn» blev
Herligheden af Boldum Mark den 9 Ju n iil i74s, indkiobr til RandersBye
Eee
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for 24z R d., som bleve betalte af Byens almindelige Kaffe, hvorved denne
forst fik fnld Ejendomsrel. (5)

Den l-erom ergangen Rentekammer Collegü Resolution, som blev medVeelr da varende Stiftbefalingsmand Hr. Geheimrraad Ove Hoegh
Guldberg, er af folgende Jndhold.
Endecl af Randers Kiobsteds Indvaanere have ved Kammeret anholdt om, at samtlige Byens Jorder maatte blive udskiftete, og derbos iblandt ander forestaaet, at de saa kaldede falleds Vange maatte
deles ester Grundtaxten, saaledes at de Jorder som i Forhold dertil
blive Stederne tillagte, beständig skulle folge samme, sann at de Jo r
der, som nogle tillige befidde i de saakaldte private Vange, maatte
komme mcd under Udskiftningen, for at begge S la g s Jorder samlete
paa et Sted, künde udl«gges til bedre Afbenyttelse, med videre.
I Anledning heraf skulle vi ikke undlade herved tienstligst at tilmeelde Deres Excellenre til behagelig Efterretning og Bekiendtgiorelse
for Vedkommende: A t da bemcrldte saakaldede fcelleds Vange efter de
hertil indkomne Oplysninger, ere hele Byen, som et Commune og ikke
Borgerne som private Ejendomme tikhsrende, saa kan Udskifningen paa
den ansogte Maade, for säavidt disse Jorder angaaer, aldeles ikke finde
Sted, da ej allene endeel af Byens nuv«rende, men og dens mueligen
tilkommende nye Indvaanere, om Byen blev udvidet, derved bleve
udelukkete fra de dem tilkommende Reitigheder og Fordeke; og da disse
Jorder, efterde hertil indsendte Oplysninger, allerede ere inddeelte i
»rdeutlige Vange til afvexlende Kornsad og GraSning og bruges paa
den Maade, som Kammeret anseer meest paffende for Kiobstedmanden,
der ester vor Formeening mere bor see Heu til Jordernes hensigtsmasfig

Brug til GraSning end til Kornsced, saa künde vi nu sor Tide» Heller
ikke tilraade dermed at forekage nogen Forandring. Jmidlerkid paatvivle vi ikke, at jo RänderS Kiebstcds Magistrat og i Sardrleshed
JustitSraad Borgemester Caroe, der med saa wegen Iv e r, som Suplicanterne i deres Ansogning selv anfore, har sorget sor Jordernes Opdyrkning^ til det de nu ere, fremdes vil lade stg Jordernes Forbedring
is«r med Hensyn til Grcrsningen vare meget magtpaaliggende. Hvad
derneest angaaer Udstkiftningen af de saa kalvcde private Vange, da
stkionnes ikke rettere, efter de Oplyöninger V i deöangaaende have, end
at EftergraSningen paa disse Jorder, der ligesom hine, forhen ffal Have
verret hele Byen tilherende, jo endnu er reserveret wenige Mand i
Bye», og i saa Tilfalde ville stimme Heller ikke künde udffiftes med
mindre en stradan Foreening om Udffiftningsmaaden künde rrceffes, at
Eftergrasningen desuagtek, og »den Fornarmelse, blcv Byen sorbe
holden, men da de nu gieldende Udstkiftniiigs-Anordninger ikke indeholde Regler sor det Tilfalde, hvor en ejer Jorden, og en anden er
berettiget »il Eftergrasningen og folgelig Delingsplanen, Taxationsmaaden, den Gotgiorelse som enkelte Borgers, der have tilkiybt stg
Jortzer til hoie Priser, sordi de ere Byen narliggende, men mueligen
künde blive samme udlagt paa längere fralrggende Steder, hvorved de
natürligviis, og saa meget mere, da ingen Udstytning her, som ved
Landsbyejorders Udfikiftning, kan finde Sted, ville tabe deres Vardie,
derfor künde vare berettigede til at fordre med videre, ville komme til
at beroe paa mindelig Overeenskommelse imellem Vedkominende; men
nogle aldeles Have erkläret stg imod as Udstkiftning, saa kan Kammeret
nu for Tiden aldeles ikke indlade stg i samme.
( i ) For mere TydclighedL Skyld anmarkes det her, at denn« og de svrtge pri
vate Bangers M a a l, baade e -a n -d e »g Drede, er ansat og beregnet efter

Ale,imaal af 25 Tonnner, som var Drug indtil Forordningm af l Maj i66z
om Maal og Voegt forandrede bet til 24 Tonnner, og z Alne blive ligesom nn
regnete til en Favn. See I^LvAeI)ec1rLi Lc^ri^tores.
vn.
55z.
I.it. n. aä not. Z.
(2 ) Agrenes forste Jnddeling i hele og halve, giver tydeligt V in k om, hvor mange
storre og mindre Gaarde vare her i Randers i de A a r, de 4 private Vange
bleve indtagne, tillagde Gaardene, og deraf kan tillige flionnes, at fra 1551,
da Astervang kom ind, til 15^2 at Bestervang blev indtagen, haver Byen aftaget; men derimod ere Bygniugerne og fluttelig ogsaa Deboernes Antal, igie«
foroget 1 6 Z 7 , da Udervaug blev indd<elt.
.
( ) ) In d t il AaretS Udgang 1 7 7 z vare adffilUge Fglde som kaldtes Kicrmner-Faldene,
og hvilke efter gammel S k ik og B ru g bleve tillagte Byens Kiamnere, säaledeS
at hver af dem efter Touren künde faae et Fald , hvis Han optevede den T id ,
at noget blev ledigt; den der saaledes kom i Desiddelse af et Fald, beholdt det
for sin og Kvnes Levetid: og. naar den Langstlevende dode, da tilfaldt det den
«ldste af dem som forhen havdervaxstKicrmnere, og da ej alt havde faaetsaadant
Fald i Forvejen. Men denne S k ik blev gansse afssaffet og glemt ved Kongclig
Neffript af 4de Febr. 1 7 7 z , som er indrykket i FogtmanS Sam linger vrD eel

1 B. pag. 400. Fra det Aar ere bemeldte Falde tilligemed Agrene i Aster- og
Udervange og de 12 Enge i Vesterkiar bortlejete til Jndtagt for DyenS Kasse.
(4 ) Hvad den aarlige A fgivt haver belobet sig til, efter den nu gangbare Msntgehalt,

det kan ej bestemt angives, dog er det troeligt, da der navnes-Dänske Pennin
gs, at, Afgivten er bleven ansat efter de« Wsntberegmng, som var bvugelig
udi Kovg Christian III. Tld, hvilken lod flaaehele Markstykkrr, hvoraf.z validerede imod en NigLdaler; folgelig udgivrde hver Mark i. Mark LybA eller
2 M k. D anss, efter nuvarende Montbereguing.
ß. udgiorde Z Sostinge,
en Sosting gieldte
Hvidiog Z Hvide gik paa en S killin g esser 2 Sostinge;
altsaa haver Afgivten den Gang belobet stg til 4 R d . 4 M k . zß . M m ved den
paafulgHo np« M atricnls Ansatning og MontenS javntige Forandringirr- maae
den vare forhojet til det> hvad den fidev. blev» . .
(5 ) Dansse Magazin 1 . vi. p. 88, 1 2 1 , 1 5 8 . A r. BerntsenS Danmarks frugtb.
Herlighed. 4 B o g/p . 5 6 z. Thestrups KrigSarmatur. P. 4 F r .
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Möller i og ved Randers.
^ og ved Randers ere 5 Meller, hvoraf de z staae paa Byens Grund dg
de 2 andre ere ved Byens vestre og ssndre Side.
Bkandt de Meller, fom ere paa Byens Grund, staaer den saakakdte GirkBeirmolle, paa en hoj Banke af Flindtbierg, oven og norden sor Byen; den
forste blev anlagt af Raadmand, siden Borgemester Mrchel Thygesen, som
under 2z Ju lii 1652 derpaa haver faaet Kongelig Bevilgning, hvrlken siden
af Kong Christian V. er bteven fornyet den 2 Maj 1671. sn) Men da der
paa der herom ndfcrrdigere reenjVrevne Bevilgningrdrev, som forvares i der
Kiebenhavnsike Geheime-Archiv, er skrevet oven over forved Begyndclsen,
C a ffe re t, saa maae man med godGrund formode, at Mellen er bleven nedtagt igien, og at Fornyelses-Privilegium af den Aarsag ej Heller er indsost,
hvorved der er forblevet, indkil Raadmand og ConsuMtions-Forpagter i
Randers Thomas Karmark den »ode Jn lii i638 afkiebde Byen for 6Sle ttedaler nogrn Jordejcndom, hvorpaa Mellen og nogle siere Bygninger bkevr
opferte. Den 4 August samme Aar erhold Hirn Kvngelig Bevilgning eil at
bruge alflags Kornmaling paa denne af Ham da opbygte Molle, hvilken siden
er kommen i adMigeEjereS Bürge Mand efler Man», indtil Canwr Rasm»w Dang «di Aaret 17z? kod Len med tilliggrnde Bygninger og Ejendomrne kortsirige ved offenklig Auctivn, hvor Cvnsnmtivn« - Forpagrer Pedet
Thomcrsen Biering kiobre den. Han lod strax derpaa, einen sidst i Aaret
»7?Z eller i Bezyndelfen af det paafolgende, i den fertige Molles Sted,
somblev nedbrudt igirn,vpbygge m nye underNavn afCliasBeirmolle, hvilkcn i Iu lii Maanrd 1754 alt vür frrrdig, dg da sokgde Magistraten og Jndvaanerne med Stiftamimandens Samtykkr, hnm woget Jordsmsn dcrom-

kring til privat Ejendom for 70 R d lr., som blev indbetalt i BydenS Kasse.
Noget af dette, tilligemed en Deel af den Iord, som forhen laae til Mollen,
blev anvendt til at byggc Vaaningshuse paa, med dertil tagte Haugeplads
og Gaardsrum med mere, og Resten udgior nu en derkil stodende indhegnet
liden Tost. A f disse Ejendomme betales aarlig 2 Mk. ; ß. udi Iordssyld
til Bycns Kasse.
Udi Aaret 1795 er Mollevcrrket af den da varende Ejer Jorgen Gie
sing, nedrevet, og alter igien opbygt af nye, og da blev derved, efter forhcn erhvervet Kongelig Bevilgning af 26 Seplbr. 1792 tillige indrenet et
nytGrubbevcrrk. T il Mollen er god Maling,thi den ligger hojt og haver et
hcrligt Vindfang.
De 2 andre Möller, som ligge inde i Bycn selv, ere blot Hestemoller.
Den ene af disse er temmelig gammel, men af hvem den fsrst er anlagt,
vides ej: «ldre Documenter bevise allene saa meget, at da Thomas Karmark igien byggede Vejrmollen i Aaret 1688, haverHestemollen allercde v«ret til; men siden er den dog ligesom hiin kommen i ovenbeneevnte ConsumtionS-Forpagter Peder Thomcesen Bierings Eje, hvilken lod bygge en nye
Molle deraf bag ved Hans egen Gaard No. 612 i Torvegaden. Mollen
selv vender ud til Oster Kirkestradct, paa dct Skcd hvor Pakhusel No. 426
nu staaer. Aaret som den er bygget her, vides ej, dog formodeS, ar det er
fkeet henved i7Zo.
Forrige RegimentSskriver Kammerraad Niels Schelde, kiobde siden
Mollen efter Bierings dsdelige Afgang, og lod den Hensiytte paa SlotSgaardsgrunden, hvilken Han da «jede, hvor den endnu staaer ind paa Pladsen,
norden og osten for Huset No. 188 paa Brodregade.
Den anden Hestcmelle er i Folge Kongelig Bevilgning af Zite Maj
1786- forst indrettet vg opbygt af dens narvaerende Ejer, Tommermand
Hane Egeberg. Den ligger i Slotsgaden og gaaer med den ostre Ende til
den vestre Gavl af Huset No. 184»
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Den sierde ck en Vaudmolle, kaldet Hvidmolle; den Ngger i den vesterste Enge, og ved den sondre Side af Hospitalsgaden under No. 477.
Den er ferst bleven anlagt og bygget udi Aaret 1642. Mogens Nielsen,
Tolder og Raadmand i Ränder«, stk i samme Aar Kong Christian IV. Bevilgning, ril at opbygge en nye Molle ved Hospitalet, hvortil Lehnsmanden Otte Marsvin ikke allene skulle lade Ham for billig Betaling faae dec
fornsdne BygningStommer af Köngens Skove, men endog siden til Repa
ration. Etter dette Kongebrev maatte Mögen« Nielsen og Arvinger have
og nyde Mollen «den Feeste, saal«nge de deraf aarligen fvarede bestemtLandgilde, som skulle antcgnes i den Kongelige Jordebog. sb) D el til Vaaningshuse og Mollens Indretning behovende Iordsmon, haver forbemoeldte
Lehnsmand udlagt af Hospitalets Grund, hvorfor Mellens Ejere aarlig
skulle betale 4z Rixort til Hospitalet udi Jordskyld, som endnu erlagge«
med i Rdlr. 12 ß. so) Men foruden denne JordskyldSafgivt, haveBeboerne dog tillige vcrret pligtige at svare Molle-Landgilde, som ved den siden
paafnlgte nye Matricul har faaet Navn af Molleskyld eller Molleskyld«
Hartkorn.
At Byggepladsen til Mollen og Mollevarket er taget fra Hospitalet,
og folgelig af Byene Grund, deromkan, efter det Heroven anforte, aldeles ikke v«re noget Tvivlsmaal, men den Omstcrndighed, at MollenS Land
gilde da indfordeö i den Kongelige Jordebog, hvorved Mollen tillige kom
fra Byens Jurisdiction, og blev inddragen under Dronningborg S lo ts
Lehn, haver siden, saavel ved Mollens som Slottets og andre dertil liggende
Grunde« S a lz , beständig havt den Virkning, at denne Molle og den«
Grund, er ligesom hine Ejendomme, anseete at v«re Byen vg den« Ju ris
diction uvedkommende.
.
Der Vand, som flyller i Mollegraven» kommer for det meste fra Oust
Melle. Rendcn hvor det nu lober, udgiorde i fordum Tid endeel af Vandlobct til Dronningborg Slotsmolle, som oven er bleven talt om i den i §.
F ff '

Msllevcrrket, hvilket for faae Aar stden er sal i godt Stan d , drive»
med 2 Qvarrne. Over Vandkarmene, der fore til Hiulene, er flagerr en
Broe, som Meüeejeren holder vedkige, og hvorover Jndvaanerne til og fr»
Byen« vestre Enge have ubehindret Fart med deres Hoe og Kvrnafgrode,
men af hverr L«S Torv, som kiores derover fra der vestre Kioer, bcrales 2 ß.
Mollen som ligger ved en Udside af B yen, og de fieste Tider haver tilstrakkelig B a n d , Mangler Heller ikke paa god Sogning.
Den femke Molle ligger sonden for Gadens-Aaen paa Worup LandsbyeS Grund, og er en Vejrmolle. Den er forst anlagt og opbygt noget efter
Aaret 1744 af Garver Iohan Christian Hasstng, og haver indtil for faae
Aar siden allene varet brugt til Barkmaling, hvorfor den og beständig haver
Hort til Garveriet. Ester Kongelig Bevilgning af 27 Martii 1799 er der
udi nu rillige indrettrt er Grubbevarrk til Grynmaling.

(a ) Bevilgningen stlv med den derpaa meddeelte Confirmaüon, er af
felgende Jndhold:
-

D ii Christian den Zenite af G«d« Naade, Konge til Danmarch
og Norge, de Benders or Gothers, Hertug udi Skesvig, Holsten,
Swrmarn or Dytmerschen, Greffne udi Okdenborg och Delmenhorst.
Giore alle vitterligt, at eftersom hoeS oß Aklernnderdanigst ansogie oc
begieris voris Aüernaadigste Constrmation paa eftttschrefne voris Ekschrl. Kiere Her Faders S a l. och Hoyloflig Jhukommelse vdgifne
B re f, lindendes Ord efter ander som folgert
V i Friderich dend Tredie, med Guds Naade, Danmarchis,
Norgi», Bendis og Göttis Koning, Hertug udi Skesvig, Holsten,
Swrmarn och Dytmerschen, Greffne udi Oldenborg oc Delmenhorst.
Giorr alle »irrerligt, Efterstm oß Elfchel. Michel Tygessen Raad-

mand i vor Kisbsted Randers af oß vnderdanigst haffuer v«rit degiercndis, hannem naadigst motte bevilges der for Byen paa bemtc. Byes
Gruud oc Eyendomb, at opsette een Ve/ermolle lil at maale Brokorn
paa. Eftersom Borgerschabet der sammestedz schal hafve'stoer Trang
for Maalen, fiden dend stoere Vandmolle ved vort S lo t Drvningborg
schal v«r« odelagk. D a efterdi V i af oß Elschel. Henrich Tott til Boltinggaard, vor Mand Tienner ocEmbidhmand paa bemre. vort S lo t
Dronningborg Hans vnderdanigst Erklcring naadigst erfarer, bcintc
Hans Angiftieirde saudferdig, och at det ingen kand schee lil Skade,
haffue V i naadigst bcvilgrt octilladt, S a a och hevmed bevilger och til
lader, at bemre Michel Tygesen maae for bemte Rändere B y e , paa
ByenS Grund och Eyendomb, och paa egen Bekvstning eu Beyer Molle
lade bygge och opsette. Doch schal Han riltencht v«re Gründen Hvorpaa Hand bemelte Molle -yggendis vorder, af,bemclte B ye sig at tilforhandle, saa at «j der offner med Rene kand klages, saa och derfor »den vor oc Grone«« Told och Rettighed, svm af andre Beyer M el
ler brugekigt er Äborligen «t vdgiffue, saa frembk Hand denne voris
Benaading achter at niude.
Forbiudendi« alle och enhver Hannem Herimod eftersom forschrefuit
staar, at hindre eller udi nogen MaadeForfang atgisre, vnder vor
Hyldest oc Naade, Giffuit paa vort S lo t FlensborgHuus den 2z Ju n i
Anno i6 ; s .
Under vor» Zignet.
F r i d e r i ch.
(1, 8.)

D a ville V i forschrefne B r r f udi alle drtS Ord, Clausuler och
Punchter efter som det her offnen indfort finde« Allernaadigst Haffue
confirmerit oc stadfest, saa ve hermed cvnfirmerer oc stadfester. Forbiudendis alle oc enhver Herimod eftersom forschreffult staar, at Hindre
Z ff 2
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oller udi nogen Maade Forfang at gisre, under vor Hyldest^g Naade.
Giffuit paa vort S lo t Kiobenhafn den 2den M ail Anno 1^71.
Under vort Zignct.

De Heroin ergangne Kongelige Befalinger rre af folgende Jndhold:
Min naadigste HerreS og Konges naadigste Missive er mig kilhende kommen formcldendis i sin Meening som her efter folger: ( i)
Vor Gunst tilforn, vider at vi naadigst komme udi Forfaring, ar
skulle sindes iblandt Bvrgerne i RanderS en vis og vederheftig Mänd,
som paa sin egen Bekostning skal vilde opbygge een Molle ved Hospi
talet i Randers, og kand drives ved der samme Vand som kommer fra
Oust Molle, og giver aarligen det samme Landgilde som gaar «s forne
Oust Molle, og holder dend altiid selffe vedlige med dend Condition,
ät samme Molle maatte undes dend og dend; Arvinger uden Faste, og
altiid blive hos dend og dend; Arvinger, saa lenge de yder den aarlige
Skylde og Landgilde deraf. Dog at baade nu, saa og i Fremkiden
maatte dend forundes, som samme Molle byggendis vorder. Tommer
af vores Skove for Betaling, samme Molle at opbygge og i Fremkiden
«t reparere; thi bede V i D ig , og naadigst ville, at du retter dig her
«fter, og bortfaster kil dend og dend; Arvinger som vederheftig ere, og
med samme Condition sig MollenS Opbyggelse og ved magt holder sig
vil paatage, og lade dend bekomme saa meget Tommer for Betalling,
som til samme Mslles Opbyggelse og i Fremkiden til dend; Reparation
kan agtes at vare fornoden, saa og Mollen for uden Faste, baade for
hannem og Hans Arvinger saa lenge de giver aarligen der Landgilde,
som er gaaet af forne Oust Molle, lader nyde bruge og beholde, og
og lade forne MollesLandgildo indfsre udi vori» Jordbog, og giere os
deraf aarligen «di'vvkiS^ReMtrr Aod Revde »g Regenfkab, der med

fkeer vor Vilge. Befahlendis D ig Gud. Skrevet paa vort Slo t
Kiobenhavn den 2^de Man 1642.
S a a haver jeg underdanigst paa Hans MaytS. goede Behag tilsagl «rlig og velagte Mand Mogens Nielsson Tolder og Raadmand i
Randers, som er en vederhaftig Mand, at Hand maa optage.sig samme Molle og Hand og Hans Arvinger ffal nyde dend Frihed som forne
Hans Mayrs. B ref og Tilladelse om formelder, og strax at maa lade
sig indffrive udi Kongl. MaytS. Jordebog for forne. Molles Laridgilde.
.
T il ydermeere Vidnisbyrd haver leg trygt mit Zignete her neden
for, og med egen Haand underffrevet. Dat. Dronningborg Slot-den
26 Ju lii Anno 1642.
O tte M a r s v in ,
«gen Haand.

V ii Christian dend Fierde med Guds Naade, DanmarkeS, Norges, Venders og Gotters Koning, Hertug udi Slesvig, Holsten,
Stormarn og Dytmerffen, Greve udi Oldenborg og Delmemhorst.
Giore alle vitterligt. At eftersom öS Elffelig Ölte Marsvin til D y 
beck, vor Mand, Tiener og Befahlingsmand paa vort S lo t Dron
ningborg, underdanigst haver paa vores naadigste Behag forundt os
Elskelig Mogens Nielson Tolder udi vor Kiobsted Randers, at opbygge een nye Molle ved Hvspirallet sammesteds, da haver vi naadigst
Confirmeret og stadfast, saa og hermed Confirmerer og stadfaster det
forne Otte Marsvin herudi giort haver, i alle sine Ord og Pungter,
dog med den Condition, at Han og Hans Arvinger som samme Molle
bekommendiS vorder, deraf fra M ail MaanelS Begyndelse 1644 til
Aarsdagen 1645, indtil hvilken Tid vi hannem for al Landgild« vild«
have naadigst forffaandt, og siden aarligen drres Skylde og Landgjldc
til rette T id , fkql paa tilborlige Steder yde og fornoye. ,
.

Forbydeudis alle vg hver estersom forfkrevet staar at hindre, eller
1 nogen Maader Forfang at giore ander vor Hyldest og Naade. Givct
paa vort S lo t Kisbenhavn deu z i Ju lii 1642.
Under vort Zignete.
C h ris tia n .

<c) LehnsmaiidenS herom udgangne Brev lyder saaledes:
Jeg Otte Marsvin til Dybeck Kongl. MaytS. Befallingsmand
paa Dronningborg S lo t, KiendeS og gior hermed vitterligt. At eftersom Kongl. MaytS. min Allernaadigste Herre, naadigst haver bevilget Mogens Nielssn Raadmand her udi Randers, at maa lade opbygge en nye Molle her vcd Randers Hospital, saa haver ieg paa Hoybemke HanS MaytS. goede Bchag, vg de faltige her udi Hospitalet,
deres vegne, sorundt og devilget fome Mogens Nielssn saa meget af
Hospitals Jo rd, som samm« Moll« kan staa« paa, med trei allen Jord
paa den ostre Side Mollen, og trei allen paa den sondre Ende, sei»
mand kan have til Plads at fette Kragger og gisre Laug, naar noget
fkal forfcrrdigeS paa samme Molle, og beleber fig alt sammen Jord
ferne MogenS Nielssn bekommer af Hvspitalket til samme Huus tiufge
og Fire Si«landz Mene i Lenghden i synder og nsr, somPel og Steen
fkal nedersette«, og udi Breden «sler og vester atten SieelandS allen,
som og Pel og Steen fkal nedersetteS, saa der bkiver nederbrnt halv
niende Brnding af de tvende gammel Huus som stander paa Fald, som
Mollen bliver indsatt paa. Og fkal ferne Mogens Nielssn og Hans
Arvinger, aarligen saa lenze de haver, samme Molle til hver S t . Voldborg Dag udgive til Randers halv Femte Rixort til aaklige Jordfkyld,
og ffal samme Jordfkyld begynde og angaa fra Philippi Jacobi Dag

Anno 1644 og til Philippi Jacobi D ag 164; og siden ftemdeles t.il
ferne Tid at «dgive famme Jordffyld.
Ak saaledes holdes og efterkommes M l, som forskrevet staar, Hä
ver ieg met min egen Haand her underMevet, og mit Zignet her neben
for Hengendes. Dalum Dronningborg S lo t den i6de Februarii
Anno 164z.
O tt« M a r s v in ,
ß-en Haand.
( i ) Dette vg esterfstgende r Doeumenter om HvLLö M slle ere udffrevne efter et
fernere Tingsvidne hvor de ere indferte; -gderved kna disses f-rste Ortographie
muelig vare bleven forandrrt.

§ 44-

Slyngborg og den gamle nordre Staldgaard.
<8ed den vestre Ende og nordre Side af Randers op under Flindtbierg liggcr en gammel Avls- eller saa kaldet Staldgaard, som haver faaet Ravn af
Slyngborg; hertil Hörer en med Steen-Diige rnndt om indhegnet stör Tost
eller V«nge, som indeholder henved 26 Tender -and, geometrist? Maal.
Hvem der ferst haver bygget dette Sted,er nu «bekiendt; men nok er det, at
Slyngborg stvd der alt 1685 og formodenkltg «ndog mange Aar i Forvejen,
hvilket kan stuttes af et Skiode so>) udgivet i Aaret 1695 afforrige Byefoged Jens Nielsen, som svlgde dette Sted til Hospitals-Forstander Johan
P e t e r Piper, tilligcmed noget derril legende Jord, vg trende Tofter, hvoraf

de 2 i Fortiden dog Harde v«ret Hauger. Piper folgte det alter til ConsmntionS-Forpagter Peder Thomascn Biering; og paa Auction efter Ham blev
Slyngborg udi Aaret 1740 med dertil liggende Jorder folgt til en Mogens
Christian Trane for 1600 R dlr.; siden blev Peder Lund, da Forvaltcr paa
Stsvringgaard, og derefter Controlleur i Randers, Ejer dcraf. Efter Ham
stk Mogens Bugge Ejendommen, som Han igien solgde til Soren Clemensen
Möller, hvis Enke endnu ejer og beboer Stedet. I de fernere Aar er «lie
get i Tosten som forhen laae udyrket og bestod af Knoller og Lyngbanker opbrudt og taget under Ploven. Iorderne som ligge dertil ere indbegrebne
under Byenö frie Harlkorn, og udgisre endeel af de z Skp. 2 Fk. som efter
Anforselen i den 42 §. Hörster paa nogle Tofter i og ved Randers. Men na
get af ToftenS Areal haver ved Landmaalingen, soin her i Jylland fsrst tog
sin Begi)ndelfe i6 ? z , formodentlig varet Haugesteder, hvorpaa der neppe
er blevet sar noget Harlkorn.
Paa den nordre Side af Adelgaden op under Flindtbierg ligger cn
mindre Toft soin indeholder io-- Tonde Land, geometrifk Maal. I aldre
Tider stod en liden Avls-, eller saakaldetStald-Gaard paa den ostre Side af
denne Toft, tilligemed nogle andre sinaae Vaaningshuse. T il Staldgaardcn laae foruden Tosten en temmelig stör Fruglhauge. Alle Visse Bygninger afbrandte ud paa Somineren oinrrenl 1744 eller 4 ; , og siden er Pladset ikke igien blevet bebygget, men Haugestederne og de Grunde hvor de af-r«ndte Hufe havde staaet, ere lagt« til det ovrige af den gamle Toft, som
derved stk en marrkelig Tilvorxt; siden er det hele indhegnet og anvendl til
Kornsad og Hoeflet. Det Hartkorn som efter LandmaalingS-Anscrtningen
künde komme til at gaae paa den gamle Toft, hvis denne ellers er blevcn ansat for noget, er »den al Tvivl ligeledeS indbegreben under de forhen omtalte Z Skp. 2 Fk. Hartkorn. Tosten haver beständig, siden Bygningerne afbrcrndte, Mand efter Mand v«ret i forffiellige Jndvaaneres Eje, hvilke enlen selv have brngl den eller overladet dens Afbenyttelse til andre.
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(a)

Skiodtt er af folgende Jndhold.
I^o. z.

Halvanden RigSdalec.

Jeg underschrefne Jens Nielsen Kongl. MaytS. Byfoget i Rän
der» KiendeS og hermed vitterligt gior for mig og Mine Arfvinger og
Samssdschende, hvis Vcrrge og Formynder ieger, og efter vor S a l.
Faders Dod vaaret Hafner. At ieg med ftie Villie velberaad Hu« og
Samroche hafuer soldt schiebt og afhnndet, saa som ieg og hermed nu
selger, fkieder og afhender fra mig, Mine Arfvinger og Samtodschende lil Hans MaytS. Hospitals Forstander i Randers S ig r. J o 
, i Han Peter Piper og Hans Arvinger fede og ufode, Min Tost Eyendomb
og Staldgaard Slyngborig kalbet, »den norre Port beliggende, alt
bette som nu forefindes. Staldgaarden som Peder Mortenfen Bach
nu iboer, Tofterne og Haugestederne, saasom velbemt« Johan Piper
.
i n«st forleden Aar af mig i Brug og Leie Haft hafuer, og nu i een
: Tost findes incorporeret, nemlig
i) Min S a l. Faders Niels Jensen Byfogdis Staldgaard Slyngborig,
med hoöliggende Haue og Toft, hvilche ieg Jens Nielsen, eendeel
af min Broder Gundi Nielsen Rostrup da studioso, nu distgneret
Sogne Prtrst til Graabrodre Sogen, mig hafuer tilkiobt og Han
nen» betalt efter Hans Forsichrings Bref af Dato Randers Z i Augusti l 6 8 ; , eoäena äato paa Randers Byting last og paaschrefvet
og siden tillige med min egen Andeel mig ofuer Stifte tilfalden,
samt Mine trende Sostris, Bodrl, Maren og Kirsten NielSdottre,
deris Anpart i samme EyendoMb, Haugested vg Tost. Jeg som
hoyst biudende paa min vg deris vegne, ved offentlig Aüciion mig
tilkiobt og tilforhandlet hafuer, efter AuctionS Forvalteren« S ig r .
^Morten Barn« Attest af Dato Randers den »ste Octobris ü685
som Monsr. Piper til Forskchring hermev i Hände «r leveret.
G g g
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2) Magr. Christen Seyersens Sogne Pr«st i Ersteh, Hans Tost ta
gende «den Norre Port, paa dend eene Side nest op til ofuenschrefne min S a l. Faders Tost paa den anden Side ud til Alveyen.
Item med den eene Ende til samme Tost, med den anden Ende til
Flintbierig Bache, som Monsr. Jesper Benhen Anno l6 S ; d. iste
Oktober Hafner paa ermelte sin Svoger Magr. Seyersens vegne sat
paa Auktion, og ieg Jens Nielsen som hoystbindendc mig tilforhandlet og betalt Hafner efter Anetivns - Forvalteren» Berns og
Monsr. Bendheos Attest Dato Ränder« ur suxra og Johan Perer Piper tll Forsichring i hcende gifnit.
Z) Hans Kongl. Mayrs. Canceli Raad Velbaarne Peter Rosenorns til
Tvilum , tuende Korn Tofter kiggendis i vester «den norre Porr i
Tiufvegyden. Ern med dend eene Ende mod ofvenbemte min S a l.
Faders Tost, kakdtis i gamle Dage S a l. Jens Bays Hange, dend
anden til norre Port ad, paa Hiornet af Tiufvegyden, kaldtes i
forrige Tider S a l. Peder Lassens Hange eller Toft, saasom ieg dem
«f Hr. Canceli Raad Rosenorn kiobt Hafner, efter Han» Velbrhds.
Skiode af Dato Randers den L September 1690. Monst. Piper
og ofuerleverit.
Hvilche EieudombS PladHer alle og enhver som her ofncn anschrefuet
paaer i Langde og Bredde, som de nu forefindeS af Arilds Tid varet
Hafner, og ieg eller Mine vedkommende Hafner veret berettiget ermelte
Hospitale Forstandere Johan Peter Piper maa giore stg saa nottig som
Han best veed og kand, saasom ieg Jens Nielsen Byfoget paa Mine og
vedkonunendcs vegne, dcrfor Hafner oppebaaret Penge og fuld V«rd,
saa Hand tachis for god Berating i alle Maade. HviS imod Forhaab»
ning fchcede at nogen af for ermelte Eyendom eller Tofter blev Johan
Peter Piper fravunde» ved nogen Lo« formedelst min Vanhiemmels
Brost schuld, da bepligter ieg mig Jens Nielsen Kongl. Mayrs. B y -

fsget i RanderS simi Mine Arvinger at forschaffe meerkemte Joha«
Piper og Hans Arfvinger »nden 6 samfulde Ugger derefter ligesaa god
og velbeleilig Tofter, Hanger og Eyendom, eller og i andre Maader
dennem efter Billighed fornoye. I hvis ellers til RanderS Aye Her
ester aarlig gifuis schall, Hafner Johan Peter Piper self at lade clarere.
T il dis trygere Sradfestelse Hafner ieg dette med egen Haand underschrefuit og mit Zignet nndertrogt, og med mig til Vitterlighel»
Magr. Hans Dinesen Mosin Sogne Praest og Proust i RanderS, samt
min kiere Svoger Orte Lytchen Orgenist til Ste Maartens Kirche.
RanderS den i8 Ju n i Ao. 1695.
J e n s N ie ls e »
man. xxria.
(l,. 8.)
T il Vitterlighed
T il Vitterlighed
H . D . Mossin.
Otte Lytchen.

§ 4 k.

RanderS Enke-Pensions-Selskak.
eenige om, al oprette et Enke-Penslons-Selskab, for at sikre deres Hustruec
i disseS muelige Enkestand vm Pension. Esterat et stört Antal alt havde
tegnet sig for at indtraede i saadant Selskab, bleve der forlobig udvalgke 4
faste Direeteurer og en Bogholder, hvilke traadte sammen for at udarbeide
et Plan eller Lov, der med paffende Bestemmelser knnde bidrage til at give
G g g
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Znteresserrrskabet en stadig Varighed. Dette udkastete Plan blev under
Navn af C o n v e n t io n for R a n d e r s B y e s E n k e -P e n s io n s S e l fkab, af de indtraadte Medlemmer vedtaget som en Lov, hvorefter samme
strax blev tn-kket tilligemed Police-Formularer og Qvitterings-Blanqvetter.
Ifelge bewsldte Lrve sik Selskabet ogsaa 2 Revisorer og z Decisorer hvoraf
de ferstes Forretninger vedvare i 2 og de sidstes i z Aar. Heraf vcelges crltid een i den aarlige General-Forsanrling istedet for den da afgaaende.
Samtlige Medlemmer betale i Forhold til dereS Atder noget til SelsikabesS Kasse^ ved deres ferste Indtrcrdelse samt 24 ß. i Policepenge for en
enkelt og 48 ß. for en dobbelt Portion. Deraf tilfalder det halve KassenS
Fond, og det ander halve Bogholderen.
Selskabet haver et eget Signet, men som er simpel, og hvorndi blot
staaer: R a n g e r s B y e e E n ke -P c n s io i- s S e l s k a b s S e g l . Ligeledes ejer det en Battoteringskasse mcd lilherende Kugter. Hele IntereSsentskabet bestaaer af Z54 Pottioner, hver beregnet til 50 Rdlt. Intet
Medlem maae have flere end 2 saadalme Portioner, hvorefter Hans Enke
künde vente at faae ioo Rdlr. udi aarlig Pension; dog allene i Tilfcetder at
Manden contribuerer som Medlem i Selskabet i fulde 5 Aar og Han lever
ind i den 6te. T h i ved Conventionen er PensionenS Beregning reguleret
derhen, at naar en Interessent der,har regnet sig for en Portion, bortdoer i
det samme A ar, Han er indtraadt, bekommet Hans Enke ikkun ^Deel eller
10 Rdlr. af Len ndlovede Pension cynrrtbnerer Han der ander Aar da ^
Deel eller i ; R d .; paa tredie Aar ^ Dele eller 20 R d ., paa fierde ^ Dete
eller zo R d ., paa femte L Dele eller 40 Rd. og paa fiette Aar den hele be
sternte Pension; r alle drsse Tilfcrlde forbliver Pensionen altid den samme,
uden nogen Forhojelse. Drnne Bestemmelfe som i Ferstningen syntrs nogie
afInt^ressenterne ät v«re anstsdetig, haver dog siden funden Visses fuldk-mne
Bifatd, da Brlligheden selv tilsiger det, at den Mand, der i siere Aar eonttibuerer tU SelffabetS Beste, maarde künde tilvejebringe Hans Enke sterre
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Fordel«, end htin, p>m ikkun levedeen kort T id , og altsaa intet eller saars
lidethavdr Adraget kil SelffabetSFiemvext. >JfSlge ConventivLen M l
hvert Medlem i de forste 5 Aar fra SelMbetsBegyiidelseaf at regne betale L Mk. aarlig, eller 8 ß. qvartaliter af en Portion, og i de ncrst paafslgcnde 5 Aar t6 ß. aarlig, til SelMbetS Kasse, hvilket tilligemed de faldende aarltge Eoke-Penstoner, beregnet pr. Portion for Enke med i6ß .
aarlig, eller 4 ß. qvartaliter opkrnves af Directionen, firm derfor giver O.vittcring, der tilbringes hver Interessent ped SekskabetS Bud , som modtagkr
Betalingen hos Vedkommende, og igien afleverer den til den Directenr som
der Aar staaer for Oppeborselen. Directionen haver eller» den daglige Forvalkning. Den antager Medlemmer i Overeenstemmelse med SelMbetS
Love, cg bcscrger de faldende Pensioncr qvartaliter indkravetc og betalte til
vedkommende Enker mod Visses Qvitten'nger. Hverken Direcreurer, Nevisorer eller Decisorer have nogenstags Lon af SelMbetS Kasse. Bogholderen eller Skrlvercn for Selllkabet nydcr deriinod 20 Rdlr. aarlig, fornden
vvenbenoevnte halve Policepenge, cg SelMbetS Bud er aarlig tillagt rL R d .
De Pcnge som anvcndee Nl Protocoller, Papiir, Lak og Trykkerlon
betaleö af SelMbetS Kasse, men dcrudi indgaae til Vederlag de halve Po 
licepenge og det som maarle overskyde af lignete Pcnstoner.
2 Januarii Maaned hvert Aar holder SelMbet en almindelig Forsamling, hvortil detS Medlemmer af Direktionen, ved SelMbetS B n d ,
skrivtlig blive inviterete. Her undersoges SelMbetS Tilstand, og det af
Directionen for det da mrst fvrlobne Aar astagte RegnM b, bliver fremlagt
og opleest, med de derudi Mete Antcgnelser og Decifion, som ved RegnM belS betiMelige Astaggelse i Forvejen, da alt maae vcrre Met; men stden efter bliver bemoeldte RegnMb trykt og omdeelt til samtlige Medlemmer.
Ved denne Forsamling kan Directionen selv, efter foregaaende Overlcrg med
Decisores, indstiüe hvad Forandringer eller muelige Forbedringer i Conven
tionen künde an^cs passende til SelMbetS Nytte, og hvis nogen af S e lM 
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bet» Medlemmer i saa Fald maatte finde noget at forestille, anmarldes det
stkrivtllg for Dircctionen, som derover Hörer DecisorerneS narmere Betarnkning, Hvorefter det forestilleö udi SelskabetS Generalforsamling, og ved
Ballotering enten antage» mcd Lovs Kraft, ellcr og forkastcs. De Med
lemmer som have 2 Portioner, have 2 Stemmer, og de der Have enkelt
Portion ikkun en Stemme. Direktionen felv haver ingen Stemmerettighed,
enten i Henseende til saadann« Forflage eller til Revisvrers og Deciforers
Udkaarelse.
Selffabet er nu ikke allen« fuld complet, men det toeller endog Exspectautere. Ved AaretS Udgang 1801 var dets Kaffes Fond paa Rente looo
R d lr.; i Aaret 1802 blev den izoo Rd. og i Terminen i8oz blev atter udr
sat zoo Rdlr.
H r. Hospitalsforstander Willadsen er en af Directeurerne, og Han»
vedholdende Flid og Ordens Haandh«velse skylder Selj?abet meget, baade
for den hsrldige Fremgang hvorudi Jndretningen nu er, og for den Tiltroe
denne allerede Haver vundet, saavel hos Jnteressenterne som blandt andre
udenfor, der kiende noget til SelffabetS Grundlcrgsplan»

§. 46.

Apparater til Skindruknetes Redning i Ränder-.
^ de seeneste Aar have Lagern« mange Steder i Danmark og Norge ved
Flid og Grandsken, til fand Harder for dem og Mennehkeligheden bragk det
saavidt, at adskillige druknete Mennestker, ved henfigtsmasfiz Kunstbehandliug og Redningefor^g, ofle ere bragte til Live igien, istedet for Lt
disse^i hine mindre opklarete Tiber, naar dekleve optagne af Vandet som

ösde og redningslsfe, «den videre Omstandigheder strax blindt her, bleve
st«dce lik Jorden for at begraves. Her ved Randers indkraffer Vet ikke stet-den at adffillige Menneffer falde ud enten i Fjorden eller Güdens-Aaen ojf
drukne. Derfor er der nu udi Aaret lA o r for ByenS KksseS Rkgning amMffete Rednings-Apparattr, som ved LargerneS Medvirkning k«nd« brugeS
til fltge Skindoves muelige Redning, og SkiftöphystcuS Doctör Hahn r
Aarhuus haver r den Anledning givet e» paa forrige Stiftamtmand, Hans
Excellence Hr. Geheimeraad O ve Hoegh G u ld b e r g S Bekostning trykt
Anviisning, hvoraf samtlige karger i Byen, og nogle stere, som efter dekeS
dorgerlige Stilling have med de Soefarend» at bestilfe; hver haver modtazet et Exemplar til fornoden Afbetiening og Vejledning i paakommende
Tilfalde.

§ 47.

L i g - L a u g e og B e g r a v e l s e s - V e l j k a ö

i Randers.

^)aandv«rkS-La«gene i Randers have i Almindelighed hver sit eget Liglaug
og de Professioner, der enten bestaae af faae eller enkelte Familier, ere indkemmeie i de andre Lig-Soer«teter. Skipperne have dereS eget Liglang,
men Kiobmamdene og de Handlende «re inddeelte i 2 saadanne Langem det
«kdre ög der yngre; -der forste! af disse, fi>m er indgaaet og stiftet den agde
April 169z, dörrbarer dereS Dsde deels paa- Ligbaarer og derls i Handern«
i de Ströpper^ som ere anbragte paa Ligkisterne, hvilket sidste i de fernere
Tider dog meest er kommet i B ru g. D el yngre KiobmandSlang ejer en
Sigvogn, hvomdi dereS Dode kiore« bork. Der er stiftet den z 2<m. 1758.

4?4

N aar »ogen, enten af I»teressentcrlie,fom ere i disse Lauge, bortdsr,
rller deres Koner, esterladte Enker eller B o rn , saal«nge de stdste ere hiemme hos Fornldrene, og Dottrene leve i ugjst Stand i B yen , bortbcrres de
frjt og uden-nvAen B etaling til Inkexessenlskqbet.:
,
l..l 3 Octyber Maaned rstol foreenede endeel Indvaanere i Ränder« stz
orn at oprette et eget BegrktvelseS^eljVqh, hv.ilket, naar det er eompset,
stkal bestaae af Z02 hele Porlioner. . Ester SelM betStrykte Vedtagter ffal
der af hver Heelporiion, eller for Maud. og Kone, betales i6 ß. til hvert
LigS Begravesse iJyterestenlfkgbet, vg Ligpengeneere deeester reglemente
G 40 Mdlr. for hvert Liig^ Detttz AoMqK hestyrev as m Oldermand,
4. Biefiddere og en Bogholder eller Skriver.
.

§

48 .

Nogle enkelte Malrkvsrdigheder hvorved RanperS i
«ldre Tider findes at vare navnet.
^ Reformationstiden sogde M agr. H ans Taufen og Hans Modstander, den
hskiendl« P a u l Helie <ller Vendekaabe, hver paa sie v iis at virke t og
paa Randers,
^
^
- v ''

Taufen var den forste indfodt danff Mand, som i Danmark vffentkig
foredrog den Lutherstße Lardom, hvilket og ved Ham formodenllig er skeet i
Randers i Aarene 1527 pg 1528, som stden narmere ff'al omtales. Efter
den Gravskrivt somrr.satvver Ham i.RibsDomkirke- er han-sohtÄ494 i
Landsbyen Birkintze i Odense Arm l Fye«. A ß a Ungdomgik Han forst i
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Odense og siden i AarhnuS Skolc. Dcrcstcr blev Han Munk i Antvor^ov
Kloster i Sielland; men da Klosterprioren Ketel mcerkede fortrinlig Anlcrg
hos Taufen til Studeringer, lod Han Ham paa KlosteretS Bekostning reise
til de tydsike Universiteter, dog med det Forbud, at Han ikke maatte komme til
Wittenberg, hvor Luther og Melanchton i de Tider havde begyndt at tale
mod den pavelige Leere, men meden Han ovholdt sig ved et af de andre Universiteter, fald noget af Luthers Skrivter Ham i Hernder, hvilket i den Grad
opvakde Hans Vjdebegieerlighed, ai Han selv begav sig til Wittenberg, hvor
Han fik fuldkommet Smag paa denne nye Leerdom. Paa sin Hiemreise til
Feedrenelandet kom Han til Rostock og blev der promoveret til Magister; kort
efter blev Han i Oktober Maaned 1520 ansat til Professor, eller som det da
kaldteS, til Lector i Theologien ved KiobenhavnsUniversitet, hvorudi Paulus
Elise eller Helie var Hans Medarbeider. Fra dette Embede blev Han dog
kort efter kaldet hiein til Antvorskov Kloster, og der prcedikede Han ofte med
almindeligt Biefald, indtil engang, da Prioren var fraveerende, at Han
rssrntlig paa en Langfredag talede om Retferrdiggiorelsen »den Fortieneste,
hvorved Han, tvertimod de pavelige Loerdomme, yttrede Luthers nye Leeressetninger. Dette aabnede da med eet ^)jnene paa Klostermunkene, som
dervver sogde at fierne Ham längere bork fra Hovedstaden, og derfor kom Han
udi Aaret 1524 til et Kloster i Wiborg; her udbredede Han ligeledes den
luthersike Leere, og blev desformedelst fsrst sat i Feengsel, hvoraf Han dog udkom r 5r6. Siden blev Han ganfke udelukket af Klosteret ved Prioren Peder
Jensen. I de paafolgende Aar ophold Han sig for det meste i Wiborg, og
larde der i S t . Hans Kirke, som siden blev nedbrudt i Aaret 1578, den
rene Leerdom for en Meengde Jndaaanere- som alt havde antaget Luthers
Leerdvm. I bisse Aar haver Han uden al Tvivl ligeledes praediket i Randers.
I Aaret 1529 blev Han kaldet til at v«re Sognepreest ved Nieolai Kirke i
. Kiobenhavn. Meden Han var i det Embede, haver Han vceret med at un«
dersikrive og vedtage Kong Christian II I. nye Kirkeordinants, svm forhen
Hhh

onitalt i den i8 §. Herfra blev Han forstyttet sildig udi Aaret i ; Z 7 kil
Sognepr«st og Lector Theologi« i Roskilde, hvor Han blev i 4 Aar, kil i
Aaret 1542, da Han blev udvalgt kil Biffop i Nibe, og dode siden der den
n Novbr. i ; 6 l .
Paus«» E li« var fod i Warberg i Holland j Sverrig, og blev kidlig
Münk i «t Karmelitkloster i Helsingoer, hvorfra Han udi Aaret 1519 blev
kaldet til at v«re Lector Theologi« ved Kiobenhavns Akademie. Han var
Doctor Theologi«, eller som det i det academiffe Sprog da kaldteö, Bakka
laureus, og var i svrigt en Landmand. I Forstningen haldede Han mcget
til Lutheri L«res«tninger, som Han selv hialp til at udbrede, og Han gik
endog den forste evangeliske L«rer Magr. Morten til Haande, hvilken paa
Kong Christian II. Begi«ring til sine MsderbrodreChurforsterne afSa.ren,
efter Luthers egen Foranstaltning blev sendt herind fra Tydstkland.
Denne Mand, som var rn Tydfker, pr«dikede efter KongenS dertil
given Tikladelse i Nicolai Kirke; men den menige Mand künde ikke forstaae
Ham, hvorfor Paul E li« selv paatog sig at overfaette og forklare Ordene paa
da brugelig Danfk.
Magr. Morten havde ellers som Taler adskillige stemme Lader og Fagter, og dette afbenyttede de opbragte Katholiker saa troeligen, atdetlykke-rs dem at giore baade Ham og Hans nye L«re kanerlig og foragtet, og ved
Hans Tilbägereise til TydMand, som stkeede n«ste Aar efter, fald det igien
til sit forrige, saa at den katholske L«rdom i nogle paafolgende Aar es videre blev angreben. Efter at Magr. Morten var borte, segde Bisperne
Lauge Urne i Odense og Ove Bilde i AarhuuS med flere, at bringe den fterde
Paulum E li« paa sin S id e , hvilket og lykkedes dem ved et Canikdon» i
Odense, som blev Ham tillagt, og da sadlede Han om igien og blev Katholi-
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ker, hvoraf Han og fik det bekiendte ^>genavn Vendekaabe. Fra den Tid af
giorde Han idelige Anfald paa Lutheranerne og Magr. Taufen, og ffrev hef
tig imod dem; deriblandt var og en Bog som i Aaret 15g! blev krykt i Aarhuus under den Titel: E n K o r t oc christelig U n d e r v i i s n i n g paa
det hemmelige S t y k k e i M es s e n , som K a l d e s C a n o n med
eek ret söge B r e f f t i l Borgemester oc R a a d i R a n d e r s af
B r o d e r P a u l o H e l i e Car me lit a. Bogen var decideret til samtlige
Randers Borgere og Brevet til Borgemester og Naad, hvorved den blev
anbefalet, er ligeledes stkrevet i Aarhuus det samme A ar; men Randers
Borgere satte saa liden P riis paa denne Tikegnelse, at de lod Bogen offenllig til Skue flaae paa Kage», hvilket vist nok var til lidct hadrende Opmuntring for Forfattcren, dog staaer det ej Heller til at nagte, at dette
Tra t ogsaa barer et Prag af Forfadrenes uflebne Sader i de «ldre
Tider.
T il Sidstningen ophold Paul E lia sig i Roskilde, hvor Han og formodentlig er dod.
Foruden det Heroven anfsrte kan det her ligeledes fortiene at henfsres til Markvardigheder i HenseeNde til Rändere, at der i Aaret 157z er
bleven holdt en Herredag, som kan sees af Frederich II. derom udganget
aabet Brev af i Febr. samme Aar. (a )
Worm og Resen berette, at der stkal have sat en Steen med Rune
Bogstaver i en Borgers Huusvag i Randers, hvilket formodentlig maae
have varet Huset No. 5 paa störe Gade, lhi udenfor dette Huus ligger nu i
der yderste Fortog ud til Rendestenen en Steen, der efter Bestkrivelsen og
Tegningen hos Worm udgisr omirent det halve af hiiv Steen, og fordi at
den er kloven eller skildt ad paa längs, saa indeholder den endeel af RuneHhh 2
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fkrivten paa den forreste Linie, men hvilken dog for det meste nu er blevrn
ukiendelig. ( i)

sa) A f dette Document forvares, som der synes, Concepten i Kiobrnhavns Geheimearchiv, af folgende Jndhold ^
Frideri ch.
Vor Gunst tilforn. Viider at vii ere till Sindz att holde en almindelig Herredage vdi vor Kiobstcd Randers, till Hellig Trefoldighed; Sondag forstkommende, och ther om laditt vore ebne Brcffue
vdgaa til vore vnderfotte meinige Rigens Indbyggere, som nogcn S ä 
ger for oß haffue att forhandle, som icke ere Herrihtings och Landstings
Säger. At thennem stkulle mettdelis Steffninger, och siden vederfaris huad Loug och Rett er, efftersom i aff vvi t ebne Breff vii ether her
hoß tilMcker, ydermere haffue at forfare. Thii bede V ii etther och
ville atti samme vort Breff mett thett alder forste ther till Landztingitt
lader forkynde, saa vore vnderfotte thennem ther effter künde viide att
rette, och thett fiden vdi god Foruaringe holder tilstcrde. Ther mett
skeer vor Vilge. B ist. Skanderborg den forste Februarii Anno
i57 Z.
I Marginen paa Ducmncnte» er ffrevet mrd den samme Haand:
T ill Lanß Dommere offner alt Riiget Item till alle Stigß Leenßmend.
( l ) Hvidtfeldt. 1 - n - x. aiZs, 1513- lok. LlöHerl cimdria literats. 1 . ir. x.
886-7 L 8- Hielmstiernes Mynt- »g Skilderiesamling. 1 - m - x- z8o og 8».
^Volkka onco»». Da», xag. az. Vita kauli LIi« ä 6kr. Olivario. § g, 6, 7,
8, »8, ig et atidi ^VornliimoinW. va n . vid . V. x. 078 Sc g. kerenii ^tl.
numnscr. in vorcrixt. kewärn».

§ 49.

O m G r e v G e e r t , den S k a l d e t e s , D r a h i R ä n d e r t
ved N i e l s E b b e s e n .
^ Middelakderen er Randers blevet bekiendt i Historien af den magtige
Grev Gerts Drab, som jkeede der; folgelig kan det ikke blive af Vejen ar
m«lde noget derom.
Grev Gert, den Skaldete kalbet, havde opkastet sig til Formyndet
fvr Hans Sostcrson Waldemar, Hertug i Synderjylland, hvilken paa
Sverdsiden nedstammede fra Kong Abels Son Hertug Erich, hvis Sonneson Han var. Denne Hertug Waldemar giorde endog i den svage Kong
Christopher II. Regieringötid (der var en Broder af Kong Erich Menved
og e» S o n af Kong Erich Glipping) Paastand paa den danske Krone, og
tiltog sig, som ungt B a rn , «den al Tvivl efrer Hans «rgiarrige Modcrbroders P lan , Kongenavnet, hvilket Han dog kort cfrer igien nedlagde. Men
da Kong Christopher dode i Ju lii Maaned i z z g , saa antog Hertugen atter
Kongetitel, og i det paafolgende 7 aarige Mellemrige spiledeGreven overalt
Mester i Danmark, og arbeidede af alle Krcrfter paa at satte Hertugen,
Hans Sosterson, paa den danfke Trone. Men da Iyderne vare derimod,
og »ille i detS Sted have Waldemar Atterdag, som og blev Konge, saa
kom det til Fiendtligheder mellem begge Parkier, der gik saa vidt, at Jy derne belagde nogle af de Slotte, som Holstenerne da havde inde i Landet,
og nagtede ligeledes at yde nogen Skat eller Afgivt til Greven, hvilken derover blev opbragt, og i Tanke at gisre Ende derpaa, samkede Han til Slu tningen en Krigshcrr af 10200 Mand, hvormed Han drog ind i Norre-Jylland, i det Forstet at rügte Iyderne, og med Magt at tvinge dem til at hylde

Hertugen til Konge. Hvor denne H«r drog frem, der plyndredc, skiandede
og brande den vidl og bredl omkring. Greven sendte endeel deraf, under
Anfsrsel af sine Senner, Henrich og Nicolans, som af nogle Historiestkrivere og kaldes Claus, andensteds hen i Landet; men selv drog Han med
4000 Mand til og ind i RanderS, og lagde Hans Troppcr hist og her om
kring i Byen. Ester gammel Sagn haver Han selv taget sit Qvarteer paa
det Sted paa störe Gäbe, hvor Gaarden No. 4 nu staaer, hvor Han og
skal vare bleven drabt. Andre berette sig at have Hort fortalle, at det var
der, hvor Gaarden No. 6Z2 i den sanime Gade nu ligger. Dog ere de
flere som ere for det forste Sted.
Kort forend dette tildrog sig, havde en Adelsmand ved Navn Niels
Ebbesen af Nerreriis, tilscndt Greven et Fcibebrev, hvorved, efter de T i
bers Skikke, blev tilkiendegivet, at Han erklarede sig at vare dcnneö Fiende.
Det kan gierne vare, at den fornemste Bevaggrund dertil kan have varkr
Nidkiarhed og Fadrenelanskiarlighed, og Attraa efter at befrie Fadrenelandet fra saa magtig og voldsom en Fiende, som Greven da var; men det er og
heel mueligt, at et hemmelig Had mod Greven tillige kan have lagt skiult
dcrunder, da denne i en S a g som forhen var mellcm Niels Ebbesen og S tig
Andersen til Bisrnholm, faldede en Dom, der gik den forste mod, hvilket
sormodentlig kan vare fkeet i Aaret tZZ6, da Greven forherde og demmede
Säger paa Rettertingene i Jylland. Denne samme S tig Andersen, som
siden under Kong Waldemars Regiering findes at have varet Gouverneur,
eller som da kaldes Kongenü Statholder i Estland udi Aaret 1346, stod allercde Aar iZZg i stör Pndest og Naade hos Greve Gert, og derfor kan det
vare megct mueligt, at Niels Ebbesen haver havk Aarsag til MiSnoje. Men
det vare sig nu som det vil, saa tog Han dog Lejligheden saa noje i Agt, da
Greven laae i Randers, at Han med en Haandfuld Folk af 4 7 M an d (i )
ovcrrumplede Ham om Natten. Dog brugde Niels Ebbesen i Forvefen den

Forsigtighed at lade trcrkke Semmene af endeel Brcrder eller Planker paä
Senderbroe, saa at disse bleve liggende ganske lose. D a Han kom ind i
Byen, der ffeete den iste April 1540, som dalndtrafpaa en Lsverdag for
tredie Sondag i Faste, om Natten henimod Dagningen, forefand Han til
sit störe Held ingen Vagtposter udsatte. Han lod da ved sine Folk scette
Jld paa adffillige Steder i Byen, hvorpaa Han ved et aftalt Signal med
Trommeflag ufortevet sogde til Grevens Qvarteer, opbrod Dsren paa det
Vcrrelse hvor Han sov, og ihielflog Ham selv med hansPrcest, og Kammerjun
ker Henrich Wittenhoff. Derefter forfojede Ebbesen sig strax dort af Byen
igien ud over Sonderbroen, og lod de losgiorte Planker med det samme kä
ste af efter sig, hvilket og for endeel bidrog til Hans lykkelige Redning.
Grevens uformodete Drab foraarsagede i Begyndetsen en stör Forfcrrdelse
blandt hanS Folk, og den paasatte J ld forogede en almindelig Forvirring,
da man deraf künde ledes til at troe, at fiendtlige Tropper alt vare i Byen;
dog tcrnkde nogle paa at scette efter de Flygtende, men de bleve nodte til at
standse ved Sonderbroen, da de ej künde komme derover. At Greven,
som Gebhardi Danmarks Historie beretter, sikal have lagt paa Slottet og der vcrre omkommen, det er aabenbare Feil, thi den Tid var intet
S lo t her bygget, det skeete forst nogle Aar efter, under Kong Waldemar
Atterdags Rcgrering, og gamle Annalister, der fortcrlle denne Begivenhed,
sige blot at Greven er drcrbt i Randers Bye, uden at bencevne noget Slot.
KranhiuS angiver at Niels Ebbesen forhen haver staaet i Grevens Tre
ueste, hvilkenMeningPontoppidanudi en Note i sit danffe Atlas haver givet
Bifald, men de gamle Annalister mcelde dog intet derom, og Hvitfeldt vil
Heller ikke vide noget deraf.
To Aar efter at dette tildrog sig i RanderS, eller 154.2, angreb og flog
Niels Ebbesen nogle Holstenere hos Skiere Aae ved Lundenes Slot, hvor

de ville have befcrstcl fig, og i det stmms Aar belejrede Han sidcn Skanderborg Slot, som nogle af de Holsienste havde inde: men da disse fik en ha
stig Undstrtning af den drcrbte Grev Gerls Senner, saa giorde de Udfald,
hvorudi Niels Ebbest» stlv og mange af Hans Folk bleve paa Valpladstn.
Det maae altsaa blive urigtigt, hvad Kranhius i saa Fald. bereiter, ar
Grevens Sonner havde taget Ham til Fange, og ladet pariere Hans Legeme
og lcrgge det paa Steile, hvilket blandt ander kan modbevists äsen Qvittering, som forbeneevnie Grevcs Sonner have udgivet for ;oo Mark Lybstk,
som er betalt af Niels EbbesenS Slcegtninge udi Mandrbod, eller som det da
kaldteS til Sone for Grev GerlS Drab, men hvilket dog ej havde kündet
finde Sted, naar de havde faaet Ham i deres Magt, og derester ladet Ham
henrette. Holberg haver og vfldfaret, naar Han figer, at Niels Ebbest» omkom i et S la g ved Aalborg, thi Petri Olai og HamfortS Kroniker samtGeySmer og Meurfius mcd flere angive alle, at det er fikeel paa det Heroven ben«vnte Sied, ( i)
(1 ) Kranhius satter bette Antal til 6 0 , og Hvitfeldt 6 z M and; men Meursius og
adffillige aldre Annalister angive det alle til 47.
(2 ) Hvitfeldt lo w . i. xag. 457, 465. 468, 495 - k o vtsw ir. I.ib r. v m . x. 457,
460. Gebhardt Danmarks Historie, n D ind. xaz- 226.
b4 eur,. Litt,
v a n . 77, 78- I.-m Zebed iii Lcrixt. lo w . i. xa§. 15«, iZ Z , 504, 295 lo m . 11. x sz. 592.
l o w . vi. xsx. 225, 524.
^ Ib . L ia n tr . l i b . v n .
xsx. 172- Holbergs Danmarks Historie, lo w . i. xsx. 427. PontoppidanS
danff« Atlas, lo w . r. xag- 2zo.

§ ro.

O m S k i p p e r C le m e n og Hans

Tog

mod RanberS,

^O en bekiendte Clemen stod i Kong Friderich I. Tieneste som sverste Skip 
per eller Underadmiral, som nu svarer til en Commandenra Charge. No»
ger ester at Kong Christian II. var stygtet til Nederlandene, undlob Clemen
udi Aaret 1524 med et Krigsskib fra Floden, og begav sig tilligemed Claus
Kniphof, som var fodt i Malmoe, udi den landfiygtige Kongcs Tieneste,
hvilken meddeelede dem Kaperbreve til at krydse paa alle danske, nvrske og
svensik« Skibe; de selv behold det halve af Byttet, og der andet halve skulle
lilfalde den fordrevne Konge. Aaret efter stk Hamborgerne Claus Kniphof,
som havde giort dem stört Afbrcrk, i derrS Bo ld, og lode Ham henrette,
men Clemen undgik, og fra den Tid forblev Han rolig i Skaane, indtil i
Aaret i ; Z 4 , efrer ak Kong Friderich I. var dod, og Grev Christopher, der
var en Sonncssn af Grev Gerhard, Kong Christian I. Broder, lod sig
overtale ril at tage sig af Christian II ., for at hielpe Ham paa Thronen
igien, og hvilken alter satte Skipper Clemen, tilligemed nvgle slere Kapere,
der forhen havde tient Christian I I . , i nye Virksomhed. Det blev da overdraget ril Ham at gaae til Vensyssel og Aalborg. I Vensyffel bragde Han
«n stör Deel af Almuen i Oprsr, og ved denS Hielp rykkede Han mod Aal
borg, hvis Porte ved Borgernes Foranstaltning, «den Sverdflag, bleve
aabnete for Ham den i4de Septbr. 15)4. Baade her og i Vensyffel, samt
nogle andre Steder i Norre-Jylland, lod Han Folkel hylde den landstygtige
Konge, i sin egen Person.
For nu gt satte en Damning for dette Oprors videre Udbredekse, forsamlede endeel af Adelen sig i Randers, hvorfra de under Anfsrsel af Hol
zer Rosenkranh og Erich Banner droge mod Clemen med zoo bevnbned«
J ii
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Mcrnd og 150 tydstke Ryttere, som Kong Christian III. havde givet Ham
med, og som bleve anforke af en Jobst Globech. Disse faae Tropper rykkcde frem mod Aalborg. Paa Vejen dertil forbleve de Natten ovcr i
Svenstrup; men Clemen, der vist nok var nnderrettet om deres Fremryk«
ken og Forehavende, kom anmarscherende mod dem om Morgenen tidlig
paa S t . G a llijD a g , eller den i6de Oktober, med 6ocx> Mand, mcest
Bonder; og ihvorvel denne Magt var de andre langt overlagcn, saa vovede de dog et Angreb, deels fordi de ansaae dct for Skam , strax attage
Flugten, og deels fordi de trocde at Bonderne ej ssulle holde Stand, naar
dct kom ril endclig Trcrfning, hvorudi de dog fejlede, thi Clemen erholdt
fuldkomme» Sejer, og foruden de» ene Anforer Holger Noscnkranh, der
tilligemed stere Adelsmand fald i Slaget, bleve mange deels drabte og deels
tagne til Fange. Resten tog Flugten og tyede for det mcste igicn til Randers, hvor Clemen og kort efter lod stg fee, og stog ssn Lcjr paa Flindibierg;
men da Han ej havde noget SkydS, og de fra Slaget ved Svcndstrup flygtcde Folk tilligemed Borgerne og 4 Compagnier KrigSfolk, som Köngen
havde sendt Adele» til Undstrtning og til den Tid lykkelig vare komne ind i
Byen, alle forsvarede den paa det tapperste, saa giorde Clemen ingen Frcmgang, hvilket vist ladcr formode, at de i i §. omtalte Grave eller Volde,
og maae have bidraget noget til at holde Fienden ude.
Hertil kom endvidere, at mange Bonder og andre som vare i Han«
H a r, forefunde meget ^>l i de Kieldere, som laae udenfor Gravene, hvilket
de lode smage sig saa got, at de deraf bleve berufede, og i den Tilstand stormede de «den nogen Orden mod Byen; men de Belejrcte flöge dem af, og.
anrellede et stört Nedcrlag blandt disse drukne Folk.
D a Clemen nu saae at her intet videre ved Ham künde udrekkes, og der
tillige gik der Rygte, at stere Tropper vare i Anmarsch til Randers, saa
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brsd Han op, og begav stg igien til Aalborg, hvilken Bye Han i en Hast
sogde ak befcrste. Men efter faae Ugers Forlob rykkede Johan Ranhau og
Erich Banner Med nye Tröpper mod Byen, og efter nogle Dageü Belejrjng erobrede de den med Storm den iZde Decbr.'fqmme Aar, eller r ; Z 4 ,
og ihiclstoge 2000 Bonder foruden mange Jndvaanee«.
!
D a Clemen blev var, at Byen var indtageN, kom Han til Hest og
fogdc at redde sig med Flugten, men blev dvg strax indhentet af en Bonde
karl vcd Navn Jesper Rimand, som log Ham fangen og forde Ham til Aal
borg, hvorfra Han igien blev fort giennem Randers til Colding, paa hvilkel sidste Sted Han fad i Ferngsel indtil i Aaret i ; ; 6 , da Han i Wiborg
blev halshuggen og Kröppen lagt paa 4 Steiler. Men forend Henrettelsen
stkeede, blev en Blyekrone til Spot sat paa Hans Hoved, fordi Han udi
Kong Christian II. Navn havde ladet stg hylde af Almuen. ( i)
<,) Uvitk. lo m . ir. x. ,285. 1286, 142g, ,450 L
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