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Træk af Livet i Helsingør i Slutningen af det 
16de Aarhundrede.

Meddelte af Dr. Troels Lund.

Under Benyttelsen af Helsingørs Thingbøger, disse ypper
lige Kilder til det 16de Aarhundredes indre Historie, har jeg 
i Reglen kun kortelig noteret mig, hvad jeg fandt af mærke
ligt, men stundom dog ogsaa fuldstændigt afskrevet det paa- 
gjældende Stykke. Da det ikke var min Hensigt at lade 
disse Afskrifter trykke, har jeg ikke fulgt nogen bestemt 
Plan med Hensyn til, hvad jeg afskrev og hvad jeg blot 
excerperede, og det har ofte beroet paa rent ydre Omstæn
digheder, Tid eller Mangel paa Tid o. s. v., hvilken Gjen- 
givelses-Form jeg valgte. Ved paany at gjennemgaae mine 
Optegnelser har jeg imidlertid seet, dels at Afskrifternes 
Antal var voxet langt ud over, hvad jeg oprindeligt havde 
tænkt mig, dels at jeg ikke selv vil være i Stand til i en 
Fremstilling af Datidens Historie fuldstændigt at udtømme 
det i disse Afskrifter meddelte Stof. Det Spørgsmaal har 
da naturligt paatrængt sig mig, om jeg ikke burde offentlig
gjøre dem særskilt. Ganske vist vilde Valget af de afskrevne 
Stykker maaske være faldet anderledes ud, hvis jeg havde 
havt en senere Trykning for Øje, men paa den anden Side 
foreligge de nu engang i Afskrift, og det er neppe rimeligt 
at nogen Anden for det første vil falde paa at udføre det 
samme Arbejde. Hertil kommer, at selv saaledes som de 
ere, forekomme de mig trods det tilfældige Valg og trods 
Indholdets brudstykkeagtige Charakter at give et i høj Grad*
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tydeligt og levende Billede af Datiden med al dens Vild
skab og Overtro, Raahed og Naivitet. Jeg meddeler dem 
derfor her, med Tilføiende af, at Gjengivelsen er paa nyere 
Dansk, undtagen hvor tvivlsom Mening har gjort en bog
stavret Afskrift ønskelig.

T rolddom.

Anno 1576 den 10 Dag Juli til Claus NielCenn By
fogeds udi hans Hus vare forsamlede:

Anndris SaxOen, Hanns NielOen, Madtz LaursBen Raad- 
mænd, og af Borgerne: Rassmus Bager, Diedrich Nyemand, 
Hanns Stollt, Mr. Jacob, Laurennz Auerdich, Jonn NielOenn.

Disse forskrevne ærlige Mænd vare forsamlede efter 
Borgemesters og Raads Befaling given Claus NielOenn at 
skulle lade forhøre og udfritte, hvorledes sig haver om den 
Sag, som er opkommen om Mette Giarmesters etc., og der
efter videre at forhøre og udforske i Sagen. Og forløb sig 
saaledes:

Anne Annders Schaubois her sammesteds bekjendte, at 
nu forleden Løverdag var hun hos Hr. RasCmus og vilde 
gaae til Skrifte. Vilde Hr. Rassmus ikke stede hende til 
Skrifte men bad hende gaae og hente hendes Gaardfolk 
med sig til Hr. Rassmus. Og hun gik da hjem, gav hun 
dette sine Gaardfolk tilkjende, kom saa herom til Ords 
med Mette Giarmesters, som var til hende i Huse og nu 
sidder fangen, og sagde til hende: Mon dette ikke hænder 
mig for den Snak her gaaer om Dig med Schrapendiuell?*) 
Og Mette da svarede: Hvad skulde Hr. Rassmus have 
med mig at gjøre? Og kom saa ikke videre derom til 
Ords da, men en Kvinde kaldet Mette Frandtzis i Huse 
til Annders Schaubois havde saa bekjendt, at en anden 
Kvinde kaldet Boill Munckis havde saa berettet for hende, 
at der kom en Trætte mellem dem, for en Linhat var 
stjaalen fra Anne Schaubois, og hun skyldte dette Folk 
for Hatten. Saa løb Boil Niels Munckis ind, var vred

*) Schrapendiuell var en Landsknægt, der havde staaet i utilladeligt 
Forhold til Mette Giarmesters og senere forladt hende8
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og sagde til Mette Glarmesters: Skal jeg ind og sige Alt 
det, jeg veed, her skal blive noget af; Du har en Tyve
finger i din Krukke, og Du har to nye Knive at fordærve 
Schropendiuell med og disse Ord bruger Du: „Ild og Arne 
efter Dig afrage, al Din Velfærd fra Dig tagen, i Djævelens 
Navn!“ item: „Vor Dør marrer, vor Hund knarrer, kom til 
mig inden vor røde Hane galer, og tag Naade af mig i 
Djævelens Navn!“ Og forskrevne Boil sagde, at Mette Glar
mesters svarede intet dertil.

Forskrevne Mette Franndsis, som er til Anna Schaubois, 
berettede og, at hun kjøbte lidt Brændevin af Mette Glar
mesters, og om næste Nat fik hun saa ondt deraf, at hun 
var moxen revnet, og klagede det samme for Annders 
Schaubo og hans Hustru Anne om samme Brændevin etc.

Fremdeles berettede Anne Skaubois, at inde i hendes 
Hus saa hun nogen sinde hos forskrevne Mette Glarmesters 
Kirstinne Jep Brennders og den gamle lange Kvinde i Sielle- 
boderne, der kaldes Ellinne, de vare tilsammen der i Huset 
og drak Brændevin sammen, og Ellinne i Sielleboderne 
gjorde sig Ærinde at ville kjøbe Hør af Mette Glarmesters 
og vilde vist Anne Skaubois ud at laane en Bismer, og hun 
vilde ikke ud fra dem af Huset, sagde siden til Mette: 
Hvad have de Kvinder her at gjøre? og at Mette svarede 
da, hun skulde sige hende det. Sagde og Anne Schaubois, 
at som Kirstinne Brenders og Elline vare til hende, gik de 
ud til hendes „offnns munde“*) og stode der tilsammen hos 
to Tønder Bærme der stod, og der talede de tilsammen, og 
Elline havde den Hør hun fik af Mette, gik hjem med den, 
og om anden Dagen bar hun hende Hørren igjen.

Sagde og Anne Schaubois, at Mette Glarmesters lod sig 
høre med slige Ord stundom, at havde Boil Nielsis ikke 
kommet bort (hun var gangen til Malmø) var der vel gjort 
saa meget paa, at Skropendiuell skulde kommet hid inden 
faa Dage.

Af saadanne Ord og Lejlighed sagde Anne Skaubois, at 
hun fik en ond Mening om Mette Glarmesters, og som 
Mette da var paa Gaden at sælge sin Vin, vilde Anne Schau-

*) Vistnok = Ildsteds Aabningen, Pladsen foran Skorstenen.
20*
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bois vide, hvad i den Kiste var, bad saa Franndtz Graffuer, 
som laa der i Huset, slaae Kisten op, som han og gjorde, og 
og da stod der i Kisten en sort Lerkrukke var Brændevin 
i, og deri fandtes en Tyve-Finger, som og var nu synlig for 
Øjnene. Og de taug stille og lukkede Kisten til igjen. Og 
saa gav Anne Schaubois dette tilkjende for Claus Nielsfien 
Byfoged, og Mette da blev paagreben.

Ydermere lod Anne Schaubois forstaae, at nu for 14 
Dage skete der og noget, som Niels Munck, der er til hende 
i Huset, og hørte, (hvis Hustru Boill Munckis før benævnt, 
eftersom Niels Munck selv nu berettede, var med forskrevne 
Mette Giarmesters om Natten tilsammen i Stegerset); og som 
Niels laa i Sengen, hørte han, at det knagede og spragede 
i Ilden, og Boill kom ind i Herberget til Niels, spurgte han 
hende, hvad det var som knagede, svarede Boill: „Nu er de 
lige mange/4 og gav intet andet Svar. Og der samme Niels 
fornam at være Uraad paa Færde, skilte han sig af med 
Boill og jagede hende fra sig, og hun da en Tid lang foer 
til Malmøe etc. Hvilket Mette Giarmesters har selv siden 
her bekjendt, at saa tilgik.

Item forskrevne Niels Munck sagde og bekjendte, at 
forskrevne Boill var hans Kvinde, og paa 3 eller 4 Aftentid 
saa han, der var to gamle Kvinder i Huset hos Mette Glar- 
mesters, og han ikke kjendte dem, og de havde meget at 
snakke enlig sammen, og at der det saa knagede i Ilden, 
sagde Niels at være som der var kastet 1/2 Skjæppe Salt i 
Ilden, og da Boill hans egen Kvinde kom i Herberget til 
ham og han talede til hende, som før er rørt, lo hun saa 
lempeligt ad det, og svarede som før staaer, og at han 
sagde til hende: I have noget derunder med Eders Handel, 
I faaer end en tusind Djævles Fod dertil etc.

Bekjendte og forskrevne Niels Munck, at der hans 
Kvinde forskrevne Boill var gangen fra ham og foer til 
Malmøe, blev han strax efter saa betagen, at han endelig 
maatte efter hende til Malmøe, og var ikke uden en Dag 
mellem Helfiingborrig og Malmøe, saa stundede han; og 
Boill har en Broder der boende kaldes Rassmus Maller ved 
Vesterport.

Item var og tilstede Mette Franndfiis, som er i Hus til
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Schauboenns, bekjendte med sin Ed: Først at den Tid Boill 
Nielsis gik til Malmø fra hendes Mand, fulgtes hun med 
hende til Malmø, sit eget Hverv. Da paa Reisen lod for
skrevne Boill sig Ord undfalde, at Mette Giarmesters havde 
en død Tyve-Finger i Annders Schaubois Hus, og den havde 
de døbt i gloende Bærme. Sammeledes at forskrevne Boill 
sagde og for hende, at Mette Giarmesters havde kjøbt to 
nye Knive og en ny Naal, dem brugte hun til sin Troldskab 
paa Skrapenndiull, eftersom hun vilde handle med ham.

Ellinne Monns Skinnders i Sielleboderne kom for Retten, 
bekjendte saaledes: Først sagde, at hun har nu ikke været 
til Annders Schaubois i 3 Aar. Saa sagde, at hun kjendte 
ikke Boill Niels Muncks, desligeste, at hun hverken havde 
kjøbt Brændevin eller Hør der i Huset eller havt nogen 
Handel med Mette Giarmesters. Item som de saa stode 
sammen for Retten, gik Ellinne Skinnders flux frem og vilde 
see Anne Anders Schaubois under Øjne, da vendte Anne 
Schaubois sig hastelig om fra hende og sagde: Da skal ikke 
see mig under mine Øjne; saasnart hun seer et Menneske 
under sine Øjne, kan hun forvende dem, ligesom hun vil.

Kirstinne Jep Brennders kom for Retten, bekjendte saa 
først at hun har ikke været til Anders Schaubois et Aar, 
og da kjøbte hun Fisk af Anne. Item Kirstine tilspurgt, 
om hun kjendte Mette Giarmesters, tav hun længe stille og 
svarede intet. Og hende adspurgt, hvi hun tav, svarede hun 
da omsider sigende, at hun havde talt med Mette som med 
en anden fattig Dannekvinde dog ikke at huske, hvad Ærinde 
hun havde til hende. Sagde og, at hun aldrig kjøbte 
Brændevin af Mette dog at have ellers drukket Brændevin 
hos hende og betalt den. Sagde og, at Mette havde aldrig 
Bud efter hende, men Mette er stundom ellers kommen til 
hende og hentet Kanel, som Kirstinne sagde hun gav hende.

Bekjendte og Kirstinne Brennders, at for 3 Aar „badde“ 
hun en Kvinde i Anne Skoubois Ovn, som hun ikke rettere 
veed, det var Dreierens Kvinde derhos.

Sagde Kirstine og, at hun ikke kjendte Elline Mons 
Skinnders. Og der hun drak Brændevin til Skaubois med 
Mette, som skete nu i Vaar, saa hun ikke Ellinne der enten 
at kjøbe Hør eller i anden Bestilling.
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Fremkom nu Mette Giarmesters selv bekjendte saaledes: 
Først sit Navn at være Mette Laursdotter, født i Aarhus, 
og at være hid kommen nu forgangen Paaske et Aar, og 
det samme første Aar var hun i Huse til Annders Tromslars 
og siden til Hans Hornbyes, og siden nu sidste Paaske til 
Anders Schaubos. Item hende tilspurgt, om hun kjendte 
Kirstine Brenders eller Elline Skinders, svarede hun, at Kir
stine Brenders var til Annders Schaubois hos hende og drak 
Brændevin med hende, dog havde der (sagde hun) ingen 
Ord sammen. Om Ellinne sagde hun, at forskrevne Ellinne 
Schinders har 3 Gange kjøbt Hør af hende, og at samme 
Ellinne var ofte hos hende til Annders Tromslars. Be
kjendte og, at samme Hør havde Boill Muncks kjøbt for 
Mette til Marine Adrianns, og Mette solgte Hørren igjen, om 
hun kunde fortjene derpaa en Album [= en Hvid] etc. Item 
Mette tilspurgt, hvorledes hun er kommen ved de Tyve-Fingre, 
svarede hun saa: At Boill Niels Munckis spurgte hende ad 
engang, om hun solgte flux Brændevin, svarede Mette nei. 
Sagde Boill: Der er vel Raad til, og siden nogen Tid efter fik 
[o: gav] Boill hende Fingrene, og Mette sagde, hun vidste ikke, 
hvortil de duede eller hvorledes hun skulde bruge dem, og 
dette at være skeet lidt nu for Pintsedag. Sagde og, om 
Boill døbte Fingrene før hun fik dem, veed hun ikke. Be
kjendte og siden, at der hun tog Fingrene af Boill, vidste 
hun, hvortil hun vilde bruge dem, vidste og, hvor Boill fik 
dem etc.

Fremdeles bekjendte Mette Giarmesters om Simen Skra- 
penndiull, den Landsknægt hun havde bolet med og var nu 
reist herfra, at Boill Niels Munck spurgte hende, om hun 
vilde have Schrapendiull til sig, vilde hun lade hende see 
ham inden Søndag Morgen. Svarede Mette: nei, og sagde, 
han maa blive der som han er. Svarede Boill sigende, Jeg 
vil vel flye ham hid etc. Og at Boill da kjøbte to nye Knive 
og en ny Naal, hvad hun dermed vilde, sagde Mette, hun 
vidste ikke. Dog bekjendte Mette, at hun havde hørt af 
Boill de Ord om „Ilden at rage, Hunden at marre“ etc. 
Ydermere bekjendte ikke Mette paa denne Tid, og hun med 
forskrevne Boill Muncks blev fængsligen indsatte. Men
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Kirstine Brenders forpligtede sig paa Livs Straf at være til
stede her næste Thingdag.

Item den 13de Dag Juli paaRaadhuset vare forsamlede 
ærlig og velbyrdig Jørgen Munck Slotsherre, samt Borge
mestre, Raad og Byfoged og af Borgerne disse efterskrevne:

Rassmus Bager, Richardus Wedderborn, Broder Jenfien, 
Diidrich Nymann, Jens Holm, Jacob Bard, Hanns Stollt, 
Annders Erichflen, Villum Kromm, Willum Backer, Dauit 
Leill, Laurs Luckafien, Thiill Bardsker, Anders Bager.

Da forhørtes alle forskrevne Personer, og hvad mere nu 
blev bekjendt end før, følger her:

Anne Annders Schaubois bekjendte alting som før, sagde 
og ydermere, at der hun fornam Uraad og hun sagde til 
Mette Giarmesters om hendes Troldskab, sagde Anne, at 
Mette bandede hende og sagde, hun havde før været hos 
Godtfolk, og Ingen havde sagt hende saadant før den Djæ
vel brændte, og om Mettes Kiste at have opslaaet, som før 
findes. — Mette Frandsis bekjendte og i lige Maade 
som før.

Niels Munck bekjendte ved alle Ord som før, sagde og, 
der han fornam med Boill, hun var i saadan Handel, for
viste han hende, og der hun da foer til Malmø, maatte han 
strax efter hende til Mallmøe, og gik en Dag fra HelOing- 
borig og did; og der han kom did, vilde hun han skulde 
ægte hende; og der han ikke vilde, lovede hun ham, han 
skulde faae Skam for sin Umage, vilde hun saa vide hans 
fædrene Navn og spurgte ham ofte derad, dog vilde han 
ikke sige hende det. Sagde og, at Boill havde bekjendt 
for ham, at hun kunde vende Vrede, og at hun vilde vel 
forlige Skrapenndiull og Mette Giarmesters tilsammen.

Boill Muncks fremkaldt bekjendte at være født i Hann- 
løff Kirkeby i Steffunns Herred, hart hos Høigstrup, og 
være født paa Jomfru Ingeborigs Gods, saa at have fulgt 
Niels Munck hid fra Bygden, var ikke hans Ægtehustru 
men ellers „redt“ [o: redede] Mad for ham paa 3 Ugers Tid 
eller saa, og intet Ondt at have i Sinde at gjøre ham. 
Item sagde og kort Nei, at hun har ingen Finger eller andet 
saadant faaet [o: givet] Mette Giarmesters, som Mette sagde
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hende paa. Ydermere sagde Boill, at hun veed ikke Raad 
til, om Niels ikke vilde ægte hende, men at Mette Glar- 
mesters havde sagt saadanne Ord til hende: Jeg seer, at 
Niels Munck drikker altid fast, vil han ikke ellers have Dig, 
da veed jeg en Kvinde, som kjender nogle Urter, skal vel 
due dertil; og at Mette Giarmesters sagde, at samme Kvinde 
var Kirstine Jep Brenders. Boil hekjendte og, at det var 
sandt, det Niels sagde, det knagede saa i Ilden, og at Mette 
Giarmesters var der hos. Sagde Boill og om Mette Glar- 
mesters, at hun lod sig høre at ville hente En, hvor langt 
han var borte, og hvor hun vilde ham fra. Item bestod nu 
Boill, at hun sagde for Mette Frandtsis paa Vejen til 
Mallmøe, at Mette Giarmesters havde Tyvefinger i sin 
Krukke.

Ellinne Skinnders sagde endnu, at hun kjender ikke 
Anne Knud Muelis og veed ikke heller af den Skauboinn 
at sige. Bekjendte Ellinne og nu, at hun kjøbte Hør af 
Mette Giarmesters en Dag og anden Dagen bar den igjen.

Anne Annders Schaubois var til Ords med Ellinne Skiin- 
ders, og sagde Ellinne til denne Besked: at først kom Kir
stine Brennders ind til hendes, siden kom Ellinne Skiinders 
og satte sig uden Stuedøren paa en Kiste, og Mette Glar- 
mesters var hos, og de snakkede længe tilsammen. Saa 
sagde Anne Schaubois, at hun selv faldt i Søvn, som hun 
saa sad; og som hun da saa op, da var Mette Giarmesters, 
Kirstine Brenders og Elline Skinders tilsammen ved Annis 
„Ons munde“ [Ildsteds Aabning?] hos de Tønder, der stod med 
Bærme; hvad de gjorde der, veed hun ikke. Og Anne sagde, 
at hun talede til Mette Giarmesters sigende: Hvad have de 
Kvinder her at gjøre? Og Mette klagede for Kirstinne Brenders 
og Elline Skinders, at Anne Skaubois saa talede om dem, og 
Elline svarede: hun maa vel gaae saa. Og alle tre vare 
de saa tilsammen ved „OnBmundenn“, som for er rørt. 
Dette holdt Anne Skaubois under sin Salighed at være saa 
i Sandhed og at ville ansvare for Guds Dom, at hun ikke 
lyver dem paa.

Kirstinne Brennders fremkaldt, og hende foreholdt, hvor
for hun tilforn benægtede ikke at have saa lang Tid været 
til Anne Skaubois og nu anderledes hende overbevises,
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svarede Kirstine, at hendes Husbond Jep Brennder laante 
Mette Giarmesters 3 % paa en Skive, Mette laa syg, og hun 
kom did at kræve samme Penninge, og da drak hun Brænde
vin med Mette for 2 0 og intet andet der bestilte. Be- 
kjendte og, at hun for 3 Aar har „baid“ i Anis Ovn, 
som før er meldt.

Niels Munck svarede i Kirstines Ord, at hun turde ikke 
slaae saa langt om, og tilsagde han, at han havde seet 
hende 10 Gange til Anne Skaubois hos Mette Glarmesters, 
mens han var der i Huse, og Anne Skaubois havde klaget 
for ham, at Kirstinne Brenders havde fanget Gang til 
hendes; hvad hun bestilte der, sagde Niels, hun maa vide.

Item var nogle Ord udkommen om Kirstine Brenders, 
at hun havde været paa Jacob Kannestøbers Loft her ibidem 
hos en Karl, der laa slagen for nogen Tid siden, og herom 
skete denne Beretning:

Kirstinne Jacob Kannestøbers Hustru bekjendte, at som 
hun gik ud fra sit, mødte Kirstinne Brennders hende ud 
for Roluff Per JenBes Dør og sagde, at hun vilde gaae til 
hende. Sagde Kirstinne Kannestøbers, hun maatte vel gaae 
i Huset, og skiltes der ved hende. Og der Kirstine Kanne
støbers kom ind igjen til sit eget, da hørte hun at Kir
stinne Brenders havde været paa deres Loft hos en Karl 
kaldet Mortenn og laa der slagen; hvad hendes Ærinde var, 
vidste hun ikke; ei heller talede Kirstine Brenders om noget, 
hvad hun vilde, der de før mødtes sammen paa Gaden. — 
Herimod svarede Kirstin Brennders saaledes, at Søffrenn 
Skodborigs Kvinde kom ned i Teglgaarden og talede om 
den Karl, Peder Vægter paa Slottet havde slaaet og nu laa 
til Jacob Kannestøbers, skulde ikke blive ved Livet. Og da 
gik hun der hen at høre, hvorledes fat var med samme 
Karl, og der hun kom paa Loftet til ham, talede hun med 
ham, hvor fat var og ham led. Svarede han hende lidet, 
thi han ikke meget gad, dog viste han hende Saaret i 
Hovedet, og hun ikke andet bestilte; ellers at have været 
til Jacob Kannestøbers og ladet færde [o: færdiggjøre] Kan
der og Krus. — Da fremtraadte samme Karl, som laa 
slagen til Jacob Kannestøbers med Navn Morthenn Bolleby, 
en Graver eller Pligtskarl, berettede, at der kom Trætte
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mellem ham og Peder Vægter, og Peder slog ham Saar i 
Hovedet. Laa han paa Jacob Kannestøbers Loft og der i 
Herberg, var meget ilde tilpas; der kom Kirstine Brenders 
op til ham, dog han vidste intet af hende at sige at komme 
derop, spurgte hun, om det var ham Peder Vægter slog, og 
hvor fat var med ham, tog saa fat paa hans Haand og læste 
over ham en hel Hob Ord, som han ikke vidste, hvad var, 
og spurgte saa strax efter det første Plaster, og han sagde 
hende, at det laa bag under Hovedgjerdet, det tog hun 
strax og gik saa bort dermed. Og forskrevne Morthenn sagde, 
at strax efter hun havde saa læst over ham og gik bort, 
blev det bedre med ham, og han kom til bedre Ro. Hvad 
det var, hun læste, sagde Mortenn, Gud maa vide. Yder
mere berettede Mortenn Bolleby, at han og Anders Lands
knægt her ibidem havde Trætte om en Fjerding Smør, han 
solgte Anders, som klagede, at Smørret var ikke godt, og 
vilde have Penninge igjen, eller Annders vilde give ham en 
Skramme til etc. Og blandt andre Ord ønskede Annders 
Hustru Anne ham at tære saa mange Penninge paa sin 
Sotteseng, hvilket Anders bestod at være saa bedet for ham. 
Og strax efter sagde Morthenn, at denne Ulykke kom ham 
over, og den Tid han var slagen og var kommen paa Loftet, 
som han laa, kom forskrevne Annders derop og bespottede 
ham til sin Skade og holdt sig glad ved hans Ulykke, dog 
ikke at klage over Anders eller hans Hustru, ikke heller at 
„orOage“ [o: undskylde] dem.

Item befandtes, at den Dag Kirstine Brenders nu sidst 
forleden havde været i Rette til Claus NielGen og der blev 
forhørt og gjorde der sin Forpligt, som her findes indsat, 
var hun samme Dags Eftermiddag ganske meget drukken, 
hvilket hun selv ikke benægtede, sagde og, at hun drak til 
Beate (?) Jostis en halv Pot Vin samme Dag.

Item kom nu Mette Giarmesters og Boill Muncks baade 
til Ord sammen og forløb sig saaledes:

Mette Giarmesters berettede, at Boill havde Ord med 
hende, om hun solgte megen Brændevin, og der Mette sagde 
nei, svarede Boill at være vel Raad til, og at hun da fik 
hende de to Tyvefingre paa en Tid, og Boill hængte saa 
den ene i hendes Brændevins Krukke.
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Svarede Boill kort: Nei, at hun veed slet intet af de 
Fingre at sige og aldrig hun saa dem. Siden lod Boill Ord 
undfalde, sigende, at Mette Giarmesters skar selv Fingrene af.

Svarede Mette Giarmesters sigende, at Boill havde rost 
[sig] af for hende, hun passede ikke paa [o: brød sig ikke 
om] hvor vred en Karl er imod hende, hun vil vel faae 
hans Venskab, og om hun havde en Mand var saa vred om 
Morgenen som han mest kunde, han skulde vel blive blid 
inden Aften, og vilde han tage fra hende enten Penninge, 
Klæder eller andet om Morgenen, skulde han vel give hende 
det igjen inden Aften.

Svarede Boill, at Mette Giarmesters havde sagt til hende, 
at Kirstinne Brenders veed vel Raad, at hendes, Boelis, 
Mand Niels Munck skulde ikke saa drikke, og at de skulde 
dertil tage noget under en Heste-Manke eller under Selen 
paa en Hest, naar Hesten var svedt, og komme det i 01, 
og dertil skulde bruges nogle andre Urter, som hun nu ikke 
vidste at nævne. Sagde og Boill, at den Læsning: „Ild og 
Arne“ etc. den lærte Mette Brændevins hende, ellers kaldet 
Mette Giarmesters, og at Mette bad hende, hun vilde være 
med hende at læse over Skropendiull, for han vilde ikke 
ægte hende. Sagde endnu Boil inderligere, at Mette Glar- 
mesters lærte hende saa at læse: „Ild og Arn efter Dig rage, 
al din Velfærd fra Dig tage“ etc.

Efter lang Tale dem imellem faldt, begyndte Boill at 
berette, hvorledes Mette Giarmesters bad hende følge sig 
bort til den Galge oven ved S. Anne, der var noget at be
stille. Der de did kom, laa der en død gammel Tyvekrop 
nedfalden under Galgen, og de vare samme Tid ude efter [en] 
Sæk Brænde at hente tilsammen. Der vred de en Haand 
af den døde Krop og stak den i Sækken med Brændet og 
bar den hjem, og det skete ved Middagstid.

Mette Giarmesters bekjendte nu selv villigen, at Boill 
Muncks og hun fulgtes til forskrevne Galge, og baade vrede 
Haanden af den døde Krop, som før er meldt, og bar den 
saa hjem i Annders Skaubois Hus. Siden hug Mette to 
Fingre af Haanden i Anders Skaubois Stegers og gjemte 
dem, og den ene Finger syede Boill en Pose til og stoppede 
den deri og hængte den i Brændevinskrukken, den anden
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Finger gjemte de, og den fandtes lagt i en Pung i Mettis 
Kiste; og den Tid de hug Fingrene af, gik et Stykke med 
der foruden af Haanden, det kastede Boill i Ilden i Anne 
Skaubois Stegers, og det „spragid“ vel, det andet som igjen 
var af Haanden, sagde Mette, de kastede i Benkisten paa 
Kirkegaarden.

Mette Giarmesters bekjendte ogsaa nu, at Kirstine Jep 
Brenders stod hos hende ved Ilden hos de Bærmetønder, 
som for er rørt.

Mette bekjendte og nu og bestod Anne Skaubois Ord, 
at Anne sagde til hende om hendes Troldskab og at saadan 
Finger fandtes hos hende; dog gjorde Anne Skaubois Aar- 
sag [Undskyldning], at hun vidste aldeles intet af denne 
Handel i nogen Maade, men de mere varede dem for hende 
„hun skulle icke faaid rett om att hollde.“ [?]

Anno 1576 Mandagen næst efter S. Margrettæ Dag, den 
16de Dag Juli paa Raadhuset, nærværende o. s. v.

Mette Giarmesters bekjendte endnu, at hun og Boill 
vare baade sammen ved Galgen og vrede Haanden af den 
døde Krop og bare den hjem i en Sæk Brænde, som for er 
rørt; dog bekjendte Mette, at hun hug selv to Fingre af 
Haanden i Annders Schaubois Stegers med en Øxe, og idet 
hun hug de to Fingre af, saa gik og den tredie Finger af 
Haanden, og det var det Stykke de kastede i Ilden. To 
Fingre vare før borte af Haanden, og hvad siden var igjen 
af Haanden, det blev kastet i Benkisten. Over hvilke Ord 
og forskrevne Mettis egen utiltvungne Bekjendelse nævntes 
nu disse Mænd og Borgere til Principal Vidnesbyrd, om 
ydermere herefter Behov gjøres:

Jens Holm, Niels Barfod, Diidrich Nye, Hans Pingill, 
Richardus Vedderborn, Dauit Leill, Oluff HolleBen, Oluff 
Ipssen.

Item forskrevne Mette Giarmesters bekjendte endnu, at 
Anne Skaubois advarede hende, at hvis der var noget om 
mere Trolddomshandel hos hende, at hun saadant havde 
brugt enten i hendes Ungdom eller siden, at hun saadant 
skulde afstaae, rette og bedre sig og vare sig, hvad herefter 
vilde komme.
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Boill Niels Munckis bekjendte endnu ved sin Ed, at 
ligesom hun før har berettet og tilstaaet at være af første 
tilgaaet baade i Annders Schaubois Hus og ude ved Gal
gen, efter al den Beretning her før er indskreven, saa svor 
hun og nu at være i alle Maader saa i Sandhed tilgaaet og 
sig tildraget. Berettede og endnu, at Mette Giarmesters 
havde bekjendt og sagt saa hemmelig for hende, at Mette 
havde skoldet den Tyve-Finger i gloende Bærme, som hang 
i hendes Brændevin. Og Mette Giarmesters intet herimod 
sagde.

Anne Annders Schaubois bekjendte endnu ved sin Ed 
og høieste Formaning, at baade Kirstinne Brennders og 
Ellinne Skinnders vare med Mette Giarmesters i Schaubois 
Forstue hos Ilden og ved „Onnsmunden“ alle tre tilsammen, 
hvad de gjorde veed hun ikke.

Morthenn Bollebye var endnu nærværende og bekjendte 
endnu al den Beretning, her før findes indskreven, og sagde 
endnu, at Annders Landsknægts Hustru Anne havde bedet 
for ham at tære saa mange Pendinge paa sin Seng, som 
han fik for den Fjerding Smør; hvad hendes Ord kunde 
have paa sig, veed han ikke. Han endnu som før hverken 
skylder eller aarsager hende. Gjorde forskrevne Morthenn 
her hos og en stor Med-Ed, sigende slige Ord: Saavist var 
Fanden paa mig den Dag, før jeg blev slagen og fik den 
Ulykke; Hvo det gjorde, kommer vel ud til sin Tid.

Item Kirstine Brennders bekjendte, hun havde ikke 
andet Ærinde til Jacob Kannestøber end at see, hvor fat 
var med Karlen.

Item var tilstede M. Annders Olborig [Bødlen], og efter 
Byfogdens Befaling forføiede han den afhugne Haand eller 
Stump, som de havde røvet ved Retterstedet, med de to 
Fingre, som fandtes hos Mette Giarmesters, om de før 
havde siddet sammen. Og da befandtes, at den Finger, 
som fandtes i Mettis Pung, faldt og føjede sig til samme 
Stump eller Tyvehaand, men den Finger, som fandtes i 
hendes Brændevins Potte eller Krukke, den faldt ikke til 
Stumpen, men syntes at have været af en anden Haand, 
hvorfor Mette mistænktes for at have brugt anden og mere



318

„Finandtzie“ dog sig højligen aarsagede, som efterfølger. 
Og Mette nu førtes til Retterthinget at gives sin Dom.

Samme Dag førtes Mette Giarmesters i Rette paa 
Retterthinget, og der oplæstes al Sagens Progres af første 
Begyndelse, sammeledes hendes og Boil Muncks Bekjendelse, 
efter alle de Vilkaar før er berørt og som deres Ord faldne 
ere; hvilket de endnu i lige Maade bestode og kjendte [o: be- 
kjendte] deres Misgjerning, og ikke kunde sig aarsage eller 
undskylde i nogen Maade. Og over deres Bekjendelse her 
paa Retterthinget tilnævntes endnu de otte Mænd til Vidnes
byrd, her før ere indskrevne, og samme Mænd svarede at 
ville altid være stændige, naar videre paaæskes.

Item blev Mette Giarmesters endnu formanet ved hendes 
Salighed og Velfærd at sige sin Sandhed, efterdi den ene 
Finger som fandtes hos hende ikke faldt til den døde Haand 
eller Stump, som før er rørt, og syntes fordi [o: derfor] 
[at] hun maa have havt flere Hænder eller Fingre; at hun 
skulde bestaae det hende er vitterligt og frie sin Samvittig
hed, ei heller lade sig pine og strække, som hende ellers 
vil overgaae. Hvortil hun svarede, at hun veed af ingen 
flere Hænder eller Fingre, end som hun har bekjendt og her 
nu laa tilstede, derpaa at ville døe, og ønskede ellers over 
sig Guds evige Hævn og Straf.

End tilspurgtes Mette Giarmesters, om hun veed nogen 
Anden at være skyldig i nogen Trolddoms Stykke her eller 
anden Steds, hun skulde det aabenbare; og hun sagde høj
ligen Nei; ikke heller at vide sig nogen sand Undskyldning 
eller ret Aarsag at frembære til sin Behjælp i nogen Maade.

Efter saadan Leilighed afsagdes Mette Giarmesters hendes 
Dom ved denne Mening:

At efterdi Mette Giarmesters har givet sig til Trylleri 
og Trolddoms Handel og først har røvet og ranet den døde 
Krop ved Retterstedet, skoldet eller døbt de Tyvefingre i 
gloende Bærme, som sagt er, og siden hængt den raadne 
Tyvefinger i hendes Brændevins-Potte eller Krukke, og ikke 
brugt aleneste dermed sin Trolddoms Handel og Djævelskab 
desbedre at kunne sælge hendes Vin, men derover maatte 
og forgive og fordærve mange ærlige Mennesker, som kjøbte 
med hende, og saadanne er befundet hos hende, er taget
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med ferske Gjerninger, saa det er aabenbart for hver Mand, 
og ingen Aarsag eller Undskyldning findes med Rette i 
Sagen, desligeste forskrevne Mette aabenbare bekjender og 
tilstaaer sine Gjerninger, som her for findes indskrevet, da 
har hun forbrudt sit Liv og er skyldig at døe paa 
Baal og Ild som en ret Troldkone, og hvad hendes 
Hovedlod belanger at gaae om efter Retten. — Og for
skrevne Boill Muncks og Mette Frandzis at holdes i Fogdens 
Gjemme til videre Besked.

Samme Dag om Aftenen pin tes Mette Giarmesters og 
pinligen forhørtes og ynkeligen straktes, og hun aldeles 
ingen Anden vilde udlægge eller bekjende at have været 
med sig i denne Trolddoms Handel uden Boill Muncks, 
item aldrig tilforn at have brugt nogen Trolddom eller 
Djævelshandel før nu, item ingen flere Tyve-Hænder eller 
Fingre at vide af, ei heller flere Fingre at have døbt end 
for er meldt, og holdt ved sin Salighed og Himmeriges Part. 
Item om de Knive, Synaal og Læsning sagde hun saa, at 
Boill Muncks bad hende kjøbe Knivene og Naalen og vilde 
derved flye hende Schrapendiul til sig, og det saa at have 
brugt: at Boill havde baade Knivene og Naalen i sin 
venstre Haand og ragede dermed op ad Ilden, og sagde: 
„Ild og Ahrn ad dig rage“ etc. ut supra. Andet vilde Mette 
slet intet bekjende, og hun nu hensattes til videre Besked.

Anno 76 Mandagen den 23de Dag Juli paa Raadhuset, 
nærværende Borgmestre, Raadmænd og Byfogden allesammen 
med mange Borgere.

Samme Dag blev indført for Retten igjen Mette Giarmesters, 
som hun nu var paa hendes Yderste og idag stod sin Ret. 
Og hun endnu bekjendte, at Boill Muncks var med hende ved 
S. Anne Galge, og Boill vred Haanden af den døde Krop, 
og Mette sagde, at hun aldrig havde den i sin Haand, før 
hun kom i Anders Schaubois Hus; sagde og ved sin Salig
hed, at hun aldrig var i Raad eller Daad med nogen Trold
doms Handel i alle hendes Dage før nu.

End tilspurgtes Mette Giarmesters, om hun skylder 
Boill Muncks eller vil endelig hende aarsage. Svarede Mette, 
at samme Boill lærte hende at tage de Tyvefingre at hænge 
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i sin Potte med Brændevin, sammeledes, at Boill betol hende 
at kjøbe de Knive og den Naal at bruge paa Schrapendiul. 
Og Mette sagde sig aldrig at have vidst saadant nogen Tid 
tilforn, derpaa at ville gaae til sin Død etc.

End adspurgt Mette og forholden ved hendes Himme
riges Part, om Kirstine Brenders, Elline Skiinders og Mette 
Frandsis vare i Raad og Daad med hende i denne eller 
nogen anden Trolddoms Gjerning, og hun dem undskyldte 
og aarsagede; og nu antvordedes til sin Ret.

Mette Frandsis gjorde sin højeste Aarsag og Formaning 
over sig aldrig at have vidst af denne deres Handel og 
Trolddomsskab, mere end de Ord, som Boill sagde til hende 
paa Veien til Malmøe, sammeledes forpligtede sig under 
højeste Straf, om det befindes, at hun har nogen Tid været 
skyldet for saadant tilforn.

Ellinne Skiinders blev forholden, hvi hun havde ladet 
sig finde i en saadan Handel eller saa omløbe, synderlig 
som hun skulde være et Almisse-Hoved og nyde Almisse- 
Hus i Sjæleboderne etc. Og Elline paa Himmeriges Part og 
al Velfærd gjorde sin Undskylding, at hun ikke vidste heraf 
og aldrig hellere at have før eller nu været i Trolddoms 
Handel. Og Menigmand gjorde hende Aarsag at have ikke 
hørt eller vidst om hende saadant Rygte før nu, saa langt 
man havde kjendt hende. Og efter saadan Leilighed blev 
hun frigiven denne Tid, dog hun sig nu forpligted, at hvis 
saadan eller anden Troldskabs Handel bevises hende nogen 
Tid herefter skjelligen over, skal denne Sag staae hende 
aaben og da lide uden al Naade.

Jep Brender endnu skjød Kirstinis sin Hustrues Skuds- 
maal, om Nogen veed med hende Trolddom, Læsning, Signelse 
eller andet Saadant, at give det tilkjende. Og slet ingen 
blandt al Menigheden svarede dertil ondt eller godt i nogen 
Maade.

Blev Jeppe nu forelagt at forfølge samme Skudsmaal 
til 4 Thing og tage det beskrevet, og at forskrevne hans 
Hustru skal blive tilstede til den Tid, stillede Jeppe 
Borgen med disse Mænd: Oluff Ipfien, Morthen Bødker, 
Thomis TruilGen Skoning, som gjorde Haandtastning til
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Fogden at føre Kirstinne Brenders her igjen for Rette, naar 
paaæskes, eller de Mænd at svare hendes Gjerning.

Annders Schaubo og hans Hustru Anne haardeligen til- 
taledes, at de indtoge og husede saadant fremmed og løst 
Folk i deres Hus, som ikke have Lov at maatte her være 
eller bosidde imod alle Forbud. Og de dem undskyldte ikke 
at vide heraf. Menigmand gjorde Bøn for dem at maatte 
tilgives deres Forseelse anseende deres Alderdom og Skrøbe
lighed. Og bleve benaadede saa: Findes mere saadant hos 
dem eller anden grov Ulempe, da at forvises Byen.

Videre blev nu forhandlet om Boill Muncks som efter
følger: Først bekjendte samme Boill at være født i Hanløf 
i Steffunns Herred, hendes Fader hed Jep HansBen Fønnbo, 
hendes Moder Marine. Blev og nu berørt ved Broder 
JonnsGen, nogle Steffnsherreds Mænd at have sagt og talet 
om hendes Vilkaar, og en hendes Morbroder at være 
brændt etc. Og Boill det bekjendte, og samme Morbroder 
hed Las IpGen, boede i Hanløf, dog hun kjendte ham ikke, 
og blev brændt for Trolddom, at han forgjorde en Mand. 
Præsten i Hanløff at hedde Hr Madtz. Jtem i Malmøe 
havde hun en Broder Rassmus Maller, hvilken skulde have 
skrevet for nogle Troldkvinder og maatte derfor rømme fra 
sin Fødeegn.

Samme Boill bekjendte nu offentlig, at der Mette 
Giarmesters var hos Galgen med hende, brød Boill selv 
Haanden af den døde Krop, og at den hang med ved 
Stumpen i et Tov, og kastede saa Haanden i den Sæk med 
Brændet, og vare baade om at bære Sækken hjem til Anders 
Schaubois, og der huggede Mette selv Fingrene af, som før 
er omrørt.

Jtem forskrevne Boill endnu højlig formanet at bekjende, 
om -hun veed nogen anden Trolddoms-Bestilling, eller nogen 
anden Kvinde eller andre Personer have været med hende 
i Raad, Daad og Gjerning, at hun skulde det aabenbare og 
betænke sin Salighed saa og frie sin Samvittighed, saa og, 
at hun ikke skulde komme i Bøddelens Haand at strækkes 
og pines etc. Og hun intet vilde bekjende eller tilstaae i 
nogen Maade.

Danske Samlinger, 2den Række. VI. 21
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Da efterdi Boill selv intet bekjender at vide eller være 
skyldig i Troldddoms Handel, uden hvad her nu er op
kommet, og Mette Giarmesters har sigtet og sagt hende om 
den Tyve-Haand og Finger, item: „Ilden at rage“ etc., af 
hvilket hun en Del har bestaaet og en Part ikke er saa 
fuldt udkommet, at det er noksom at staae paa. Samme- 
ledes er ikke heller befundet hos Boill saadanne ferske 
Gjerninger eller i hendes Værge, som hos den anden, der 
ved sin Sentents kan ikke anderledes skikke sig, end hendes 
Sag vil videre granskes, og vil ransages, hvad heller hun 
bør at lide saadan Straf, som Mette Giarmesters, eller 
anderledes at fremfares; derfor blev Sagen indstillet paa 
16 uvillige Nævnsmænd, derom at sige og dømme hvad Ret 
er. Og dertil nævntes disse:

Broder JennsBen, Jacob Krogmanger, Hanns Stollt, 
Oluff Persenn, Mester Jacob, Laurs Luckeflen, Isack Kurff- 
mager, Jon Niellfien, Willum Mastrich, Thomis Truillflenn, 
Peter ArilldCen, Niels Schreder, Peder Brøgger, Frandtz 
Bosfien, LauritG Schreder og Oluff Hannsfien Drager.

Disse 16 Borgere fremkaldtes nu og dem befaledes at 
tage Sagen til dem og raades ved, hvad dem Gud giver til 
Sinde ret at være, og nu med det første gjøre deres Toug 
fuldt. Og dem alle og hver forelagdes ved deres Ære og 
Boeslod ikke at fare af Byen, før de have afsagt, etc.

Anno 76. Mandagen den 27 August o. s. v............
Blev nu fremkaldt de 16 Mænd, som ere udtagne i 

Nævn paa Boill Muncks af Steffnnsherred, efter som her før 
findes indtegnet, og af samme 16 Mænd mødte nu 15 til
stede, Laurits Schreder var ikke hjemme, og de begjærede 
at maatte nu afsige deres Vidskab, saa mange nu vare nær
værende, at de i denne Sag ikke skulde længere nu opholdes, 
og den Mand nu er borte, at være ens med dem og „den 
samme de ere“, og efter den Ledighed samtyktes dem nu at 
afsige.

Var nu samme Boill for Rette tilstede og hun intet 
andet nu bekjendte eller bekjende vilde uden som før; alene 
hun nu og bestod at have været gift i Steffnsherrid, og at 
hendes Mand stjal der et „Dreft“ af en øde Mølle og sad
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fangen derfor i 14 Uger. Blev saa benaadet og maatte 
rømme Landet, og hans Part Boslod tog Husbonden for 
Faldsmaal og hendes Part blev betalt i Gjæld.

De forskrevne Nævnsmænd som tilstede vare, efter som 
før er rørt, før de vilde sige paa Sagen, begjærede de, at 
Kongens Foged vilde endnu i Dag tilspørge for Menigmand 
her paa Thinge, om her end Nogen tilstede er, som kjender 
forskrevne Boill Muncks, veed af hende at sige, eller veed 
med Rette eller har hørt, at hun kan Trolddom, har be
drevet Trolddoms Gjerning, lovet eller gjort Nogen Ondt og 
det er dem vederfaret, eller i andre Maader at være be
funden i ret Trolddoms Gjerning, saa hun før har været 
saget og skyldet derfor, inden eller udenlands; hvis Nogen 
veed med Rette at sige paa hende for slige Sager, at de 
for Guds og Retfærdigheds Skyld ville give det tilkjende.

Og aldeles ingen svarede hertil eller skyldede hende 
ei heller vidste af hende at sige for nogen Trolddoms Handel, 
foruden hvad hun nu her er kommen i Klammer for denne Sag 
etc. Og dette nu saa forkyndtes lydeligt inden Thinge, og 
der var ingen Gjensigelse i nogen Maade.

Da fremtraadte forskrevne Nævnsmænd, hver efter anden, 
gjorde sin Ed ved Gud etc. og afsagde saa for Rette, at 
have ledt og spurgt saa meget de kunde og gide, og ikke 
vide rettere at afsige end: At efterdi forskrevne Boill Muncks 
ikke kan findes i ret Trolddoms Sag at have gjort eller 
bedrevet ved Nogen, hemmelig eller aabenbare, ikke heller 
her Nogen er eller findes, der hende vil sigte og give Sag 
for Trolddom i nogen Maade, ikke heller er fundet hos 
hende noget Trolddomsstykke eller i hendes Værge, endog 
den Kvinde Mette Giarmesters, som rettet er, havde lagt 
hende til, det hun selv har bekjendt, som skete under Galgen, 
efter den Besked derom er gjort, da ikke at kunne vide at 
dømme hende med Rette til Trolddoms Sag og Troldkvinde 
at nævne og at burde lide Trolddoms Straf, men sige hende 
kvit og entlediget, saa længe til andre Vidnesbyrd hende 
overkomme, og bedre Kundskab tilveiebringes. Men for 
hendes Forseelse, at hun har røvet og ranet den døde Krop 
under Galgen og fra Kongens Rettersted, hvad hendes Straf 
bør derfor at være, det at staae efter Øvrighedens gode 

21*
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Tykke, og som Retten derover siger og lide kan. Saa sandt 
dem Gud hjelpe og hans hellige Ord; og denne deres Afsigt 
at ville være stændige efter denne Dag.

Og hun indsattes nu udi Fængsel paa videre Besked.

Anno 1576 den 13 September paa Raadstuen etc.
kom for Rette Boill Steffnsherrid eller Boill Muncks, om 
hvilken her findes tilforn den 16 Mænds Dom afsagt. Da 
gav nu Jacop Hannfien Borgmester saa tilkjende: at nu for 
en Dag eller tre Kongl. Maj. var her og kom over fra 
HelGingborig fra ærlig og velbyrdig Hanns Schouffgaardtz 
Barsel, talede Jacob og Fredrich med Hr. Kantsler Niels 
KaaB og gav H. S. [Hans Strenghed] tilkjende al forskrevne 
Boelis Sag, hvorledes mod hende er fremfaret af første 
indtil sidste, begjærende, at H. S. vilde give Kongl. 
Maj. Sagen for, og maatte vide Kongl. Maj .s naadige Villie, 
hvorledes med hende skulde videre fortfares; lod og saa 
forstaae, at hendes Vilkaar saa begiver, at hun befindes 
være sygelig. Og Hr. Kantsler at have givet saa for Svar 
ikke at være fornøden dermed at bemøde K. M.; men gav 
saa for Raad, at efter slig hendes Sags Bedrift, og hun saa 
havde ladet sig bruge ude hos Retterstedet og ikke ret 
Trolddoms Sag ellers fandtes hos hende, da at lade ligesom 
at tage Bøn for hendes Liv, efterdi hendes Lejlighed saa 
findes, lade hende ellers straffes paa Huden, forsværge Landet 
og forvises etc.

Og vare nu nogle ærlige Dannekvinder tilstede, som 
gjorde Bøn for hende at benaades til Livet. — Og efter al 
Lejlighed anseet, sloges hun til Kagen og forvistes Landet. 
Findes hun her mere, da denne Sag at staae aaben og lide 
tilbørlig Straf efter Retten.

Fribyttere.

Anno 1577 den 3die September paa Raadstuen, nær
værende ærlig velbyrdig Johann Due Slotsherre, Henrick 
Monnsflen Borgemester, med samt alle de andre ærlige 
Mænd i Raadet allesammen.

Samme Dag vare for Rette, og efter Kgl. Majestæts Befaling
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til Johann Due forhørtes disse efterskrevne 5 Fribyttere, 
som blev hid forsendte fra Kjøbenhavn, vare der tilforn for
hørte og givet deres Sentents, og her nu forhandledes som 
efterfølger:

Kapteinen med Navn Lyder GregerBenn von Embdenn 
bekjendte saaledes, at anno 1573 var han Skipper, fik saa 
Bestilling paa Kgl. Maj.s Vegne til Spanien lydende: at alle 
saa mange han kunde overkomme, som vilde til eller fra 
Hollannd eller Friislannd og gjorde nogen Tilfør eller Affør 
paa Prindsens Vegne, dem skulde han antaste og beskadige; 
dog sig undskyldte, han ikke havde antastet Kgl. Maj. til Dan
marchs Undersaatter, ligevel det anderledes med ham befandtes. 
Han bekjendte, han havde agtet sig til Dantzke [o: Danzig], 
gav sig hid over Land igjennem Dutmersken at ville give 
sig i Kgl. Maj.s Tjeneste, blev saa berøfftt [o: røbet] og vidste 
ikke selv, hvorledes det var udkommet. Bekjendte og, at 
efter som hans Sag er befunden, er hans Sentents gjort i 
Kjøbenhavn, at han skal døe som en Sørøver.

Jtem nu Søndag Aften forskrevne Lyder kom her, og 
som han kom agende her i Byen, havde han sagt og ladet 
sig lyde, at han saa vel dem, der havde gjort saa meget 
ondt, som han etc. Hvorom han bekjendte, at han ikke 
andet mente, end formedelst der løb saa meget Folk om 
ham, og En og Anden kaldte ham Skjelm og Forræder, 
dertil svarede han, at der kunde være den, der var saa 
slem som han.

Pether Schoning, født i Landtzkrone, bekjendte, han 
var i kongelig Majestæts Tjeneste her i Riget i Fejden, siden 
at have tjent forskrevne Kaptein som en Høvedsmand paa 
Kgl. Maj.s Vegne til Spanien, og at han havde været med 
at røve og antaste Skib og Gods, hvad de overkom, dog 
ingen at have kastet overbord, etc.

Jacop JennsBen von Armøienn sagde sig at kaldes Jacob 
v. FliiBingenn, bekjendte, at han gav sig villigen hertil, da 
Trommen blev omslagen paa K. M.s Vegne til Spanien, at 
sejle for en Baadsmand, sagde sig at have intet bekommet 
af hvad de havde røvet og plustret, dog han var med. etc.

Erick Persenn, født i Thrundhiem, bekjendte saa, at 
han først sejlede med en Rostocker fra Bergen til Enge-
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lannd, blev der om Vinteren, siden med en Skipper van 
Norden sejlede til Embden, der kom han i Selskab med 
Per Schoning, blev saa fæstet for Maanedspenge at skulle 
have 24 Styver om Ugen, at sejle ad Harlum og havde nu 
været to Aar blandt dette Folk, sagde sig ikke have været 
i Raad med at kaste Folk over Borde eller var inden 
Skibsborde, naar det skete, etc.

Thamis Persenn født i Synderborigh, kaldte sig Thomas 
v. Lübeck, bekjendte at have været blandt dette Selskab 1/a 
Aar, sagde sig ingen at have kastet overbord dog at have 
været hos. Bekjendte han var med at tage et Skib fuldt 
med Malt, hjemme i Kjøbenhavn, og der samme Skibs Folk 
kastedes overbord, sagde han, at han var paa et andet 
Skib, var i Flaade med dem, dog førte Skib og Gods i 
Herrens Hænder, dem var befalet; bekjendte at deres Be
stilling lød intet paa K. M.s Undersaatter til Danmarck, 
men fordi han tjente for sin Besolding, maatte han gjøre 
hvad Kapteinen ham befol etc.

Adspurgt forskrevne Kaptein og ham foreholdt, at han 
skulde angive, hvormange han kjender, som Kapteiner ere 
eller have været i saadan Bestilling, og dem hver ved sit 
Navn benævne, hvortil han gav denne Bekjendelse selv 
villigen: Marthenn Siiwerdtz eller Siigers v. Armøien er nu 
seilet østert. Jtem En kaldet med Tilnavn Krather, veed 
ikke hans rette Navn, er hjemme til Briigill. Siipke eller 
Kiipscke Wiggers v. Schalmekhell i Groninger Land. Fopke 
Jellis v. West-Friislanndt, har ført her igjennem Sundet en 
„ByCe“ er paa 36 Læster.

Alle disse bekjendte forskrevne Kaptein Lyder at have 
været Kapteiner og at have saalænge plyndret og røvet 
baade fra K. M. til Danmarchs Undersaatter og Andre, hvo 
de kunde overkomme, saa de ere bievne rige, at de nu have 
selv Skib og sejle med og bruge deres Handel.

Efter den Ordel [o: Dom] og Sentents i Kjøbenhavn er 
given paa forskrevne 5 Fribyttere bleve de nu hensatte, 
deres Sag klargjort hos Præsten og udi slig Maade, etc., og 
derefter stod deres Ret for et Sværd.
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Rakkerens Anseelse.

Anno 1577 Mandagen den 21 Oktober paa Raadhuset 
o. s., v. Jost Johansenns Pige Eiße forklarede Søffrenn 
Nielsenn Pligtskarl, at hun ikke havde sagt paa ham, at 
han havde tjent Rakkeren i Kjøbenhavn, men at have seet 
en Karl her paa Gaden, var lig en, der tjente Rakkeren før, 
og sagde, hun vidste forskrevne Søffrenn ikke andet at 
skylde end ærligt og godt, og han fik herpaa 8 Mænds 
Vidnesbyrd og Borgmesters og Raads Brev.

Usædelighed.

Anno 1577 Mandagen den 9 December .... Claus 
Nielßen Byfoged klagede paa Christoffer Lutrings Kvinde 
Kirstine, at hun holdt ond Husholdning. Hun sig nu und
skyldte, at det ikke skal findes; dog bekjendte, at der ligger 
en Kongens Vogndriver i hendes Stue om Natten paa Bænken, 
og hun ligger selv ene i Sengen (hendes Mand var uden 
Riget) og sagde, at han er ikke fremmed, etc. Hun ad
varedes, at hvis andet befindes hos hende end ærligt, skal 
hun vare sig for Kagen.

Mandagen den 13de Januar 1578.
Christoffer Lutrings Kvinde var endnu i Rette for hendes 

onde Levnets og Husholdnings Skyld, som hun ofte tilforn 
er anklaget for, og Claus Nielßen nu berettede, at hun nu 
for nogen Tid er funden ene i Huse med en af Kongens 
Vogndrivere og vare af deres Klæder om Nattetide, og at 
samme Vogndriver havde selv bekjendt, han havde beligget 
hende. Jtem Jørenn Allesßen og Pether Bødker havde og 
hørt nogle Ord af hende selv herom i lige Mening, dog hun 
nu benægtede og begyndte at trodse og sig at ville forsvare. 
Og hun nu var saa beskjænket, at hun stod ganske 
fuld etc. Blev fordi [o: derfor] endnu i lige Maade forvist 
som tilforn.

Stodderfoged.

Denne Dag (den 13de Januar 1578) tilsagde Pouill Schö
ning Borgmester og Raad sin Tjeneste at være Stodder-
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foged, og skal han have godt Opsyn, at ingen fremmede 
Tryglere skulle stedes her i Byen mere end een Nat. Hvem 
han finder imod at gjøre, den skal han følge af By. Hvo 
ikke vil lyde, skal klages for Byfogden og da straffes. Men 
hvo som have Tegn og ere samtykte, de være med Fred. 
Hans Løn herfor: Skal han være fri for al kongelig og Byes 
Tynge og have nu første Aar 2 Par Sko af Byen; tjener 
han vel, da at forbedres med et Par Hoser efter Lejligheden. 
Kan opfindes, at forskrevne Pouill tager Gunst af nogen 
Trygler eller seer igjennem Fingre, da straffes han som en 
utro. Og han svor sin Ed og rakte sin Haand.

Snaphaner.

Anno 1578 den 14 Dag Februarii hos Byfogden var til
stede o. s. v.

Samme Tid vare i Rette tvende unge Drenge som to 
Snaphaner, den ene kaldet Christen JennsGen, Jenns 
Tømmermands Søn i Kjøbenhavn, sagde sig have en Mor
broder paa Helsingborg Slot kaldet Christenn Schonfogitt, 
item at have en Broder i Nørregade i Kjøbenhavn med 
Navn Niels Kellesmedt. Den anden kaldet og Christen 
JennCen født i Olborig, hans Fader Jens StaffenBen, hans 
Moder at boe i Teylgordtz Stræde i Kjøbenhavn og kaldet 
Inger Mauritzdotter.

Disse samme Selier bleve befundne til Michil Archeli- 
mesters Eng og havde hos dem en Hob Lærred og andre 
Kramvarer, havde og Pennige at drikke bort og hovere med 
hele Natten igjennem. Og der befandtes hos forskrevne 
Christenn Kiøbenhavn en Hob Smaakram, allehaande smaa 
Varer, hvilke han først sagde at have kjøbt for rede Penge, 
siden sagde, at hans Broder i Kiøbenhavn gav ham Kram
men. etc.

Item Per Bysuend sagde, at samme Christen Kiøben
havn nu i sidst foer her over til Wee Marked paa sit 
Snapperi, o<? Christen det først haardt benægtede, siden det 
samme bekjendte, at han var der i Markedet og solgte sin 
Kram.
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Anne Jesper Tøgersens her ibidem bekjendte, at som 
hun nu i disse Dage sad i sin Stue, hørte hun noget Bulder 
i sin Forstue, løb hun til og lod sin Stuedør op, da sprang 
en lempelig Dreng ud af hendes Gadedør og slap i Døren 
en god Side Flæsk, han tog i hendes Stegers; og den 
samme [Stund] han undløb, som hun da saa ud ad Gade
døren, da stod denne Christen Kiøbenhavn uden Døren i 
Gaden og havde et Ben i Haanden, og der hun spurgte, 
hvort [o: hvorhen] den slap, der løb ud, svarede han: der løb 
en Dreng ned ad Sanden; og saa begyndte han at holde 
Ord med hende, og [da] hun sagde, at han var en „Samkiøber“ 
[o: i Ledtog med den Anden], bandede han og truede hende.

Borgerne nu nærværende gjorde Bøn for dem for deres 
Ungdom og Uforstand, og intet der fandtes hos dem etc. — 
De bleve benaadede denne Tid uden skammelig Straf; findes 
de her mere, da at straffes til Kagen og Galgen uden al 
Naade.

Skudsmaal ved Afrejse.

Anno 1578 Mandagen den 3die Dag Marts paa Raad- 
huset var for Rette Mette Hollger Skomagers Efterleverske, 
som nu nogle Aar har bosiddet her sammesteds; lod nu for- 
staae, at hun er tilsinds at give sig her fra Byen til Kiøbenn- 
haffnn at bosidde, og fordi [o: derfor] var begjærende at maatte 
fordre sit Skudsmaal her til Thinge, hvorledes hun sig her 
har anstillet; og det samtyktes hende, hvilket hun nu idag 
begyndte første Thing. Og mange Mænd gav hende godt 
a^rligt Rygte og Vidnesbyrd, at hun har skikket sig vel, 
baade mens hun var givt og siden i hendes Enketid, at 
Ingen veed ei heller har hørt noget Ondt om hende i Levnet 
eller Omgjængelse. Og efterdi hun har saa holdt sig vel 
og ikke hun er mistænkt, det Nogen veed hende ilde at an- 
staae, og Ingen heller nu skyldte [o: beskyldte] hende, blev det 
Mette nu idag bevilget, anseet hendes fattigé Vilkaar, at 
hun maa nyde paa [o: nøies med?] dette hendes Skudsmaal 
og ikke besværes med videre Skudsmaal til Thinge at for
følge men at gives hende nu beskrevet.
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En Fremmed forvises paa Grund af sin Fortid.

Anno 1578 Mandagen den 3die Dag Marts paa Raad- 
huset var i Rette den Dantzker [o: Danziger] Kompan 
Hanns Arttz (som han holdt sig [o: udgav sig] for), boende i 
Hanns OlBenns Hus mod Stranden og havde sig her nedsat 
uden al Forlov, og ham nu som før forholdtes, hvad Besked 
han havde fra Dantzke, hvortil han gav Svar med mange 
Ord og vidtløftig Tale, han vilde faae saa god Besked der
fra, som Nogen kunde føre etc., dog var mere „facklerij“ etc. 
Jtem nu han adspurgtes, om han ikke havde i Fejden faaet 
Bestilling for en Fribytter, hvilket han ikke vilde af første 
bekjende, dog var her bevidst og kommet vist Rygte om, 
at han ikke kunde benægte det eller billigen sig undskylde; 
og blandt anden Tale kom saa vidt, at han selv bekjendte, 
at han i Fejden havde Bestilling af Kongelig Majestæt til 
Sverrig at tage paa de Danntske og deres Gods.

Jürgen Mae berettede, at de Dantzker Herrer, nu de 
vare her, havde de sagt om forskrevne Hans, at han ikke 
duer noget, og var han til Dantzke at have fortjent hans 
Hoved at afslaae.

Blev forskrevne Hanns nu forvist herfra, at han endelig 
skal sig forsee, efterdi han tilforn har mod Riget været en 
afsagt Fjende etc. og søge sit Bevis fra Dantzke og siden 
faae videre Besked.

Tyveri.

' Anno 1578 Mandagen den 17de Marts paa Raadhuset 
var i Rette LiilJabz Laursdotter, Laurs Pralis Datter i Kiøge, 
var paagreben for Tyveri, og fandtes, hun havde stjaalet 
fra Peder Møller en Gryde var værd 3 fy eller bedre, og 
solgte den til en Kvinde til Hanns Willumsens for 28 /S; 
item fra Balldzer Bardsker et Lagen og solgte det for 18/3, 
og et Stykke Garn, hun solgte for 8 /i, og grebes med ferske 
Gjerninger etc. Hun bekjendte at være kommen fra Kiøben- 
havn og hendes Mand der at være død for 2 Aar. Hun 
havde et vanført Barn ved 8 Aar gammelt etc. Hun havde 
ingen Undskyldning. Menig Mand gjorde Bøn for hende at 
maatte slippe uden skammelig Straf. Blev benaadet paa
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denne Tid, dog forsvor Kroneborig og Frederichsborig Lehn 
ikke at findes her mere under højeste Straf.

Anno 1578 Mandagen den 14de April paa Raadhuset 
var i Rette en Tyv kaldet Lauritz AnderGenn født i Flenns- 
borig, hans Fader hed Annders Laur Gen, boer i Marinne 
Hermans Kjælder. Samme Tyv havde stjaalet fra Jacop 
Krogemager, Jacop NiellsGen, Cornelius Hollennder en Gryde, 
en Tinpotte, et Lagen og nogle Kroge; blev greben med 
ferske Gjerninger og ikke kunde sig undskylde. Menig 
Mand gjorde Bøn for ham, at ham maatte forskaanes hans 
Liv, og han mistede et Stykke Øre og forsvor 
Sjælland.

Slagsmaal mellem Skoledrenge (Degne) og 
Bønder.

Anno 1578 den 13de Dag Juni paa Raadhuset nær
værende: ærlig velbyrdig Johann Thaube Slotsherre paa 
Kronnborigh, Doctor Pouill Madtzenn Superintendent, samt 
Borgmester, Raadmænd og Byfoged.

Samme Dag var for Rette Hanns OlsGen af Harridtzhey 
Ridefoged til Kronborch med samt flere Bønder med ham i 
Følge, og klagede over nogle Skolepersoner her ibidem, som 
nu forgangen Søndag Nat havde været med Bønderne til Slags
maal her paa Sletten og slaaet dem med Sten baade Saar og 
blaa, undløb saa, indtil anden Dagen de bleve fængslede. 
Og samme Skolepersoner befandtes at være disse efter- 
skrevne:

Jacob Lollindzfar
Anders NielGen

Daniel OlGen
Jens Persenn
Per BørgenGen
Hans Blasius 
Madtz Fønbo

Jonas JacobsGen
Niels Peter Gen
Jens Oluf Hørers Dreng

Og En kaldet Per Fønbo er nu ikke her i Skolen.
Samme Personer havde om Aftenen forsamlet sig at gaae i 
Skoven efter „Mai“ [o: grønne Grene]. Der de kom da til
bage igjen med Mai, kom de i Møde med forskrevne Bønder, 
og Hans OlGen havde talet En, at han skulde slippe Maien
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og følge ham til Fogdens. Og de Andre vilde da staae bi. 
Og efter lang Omslag befandtes, at den Peder Fønnbo, som 
nu studerer i Kiøbenhavn, var første Principal til at op
vække de Andre og først bad slaae med Sten, og slog og 
selv med det bedste han kunde. Og i samme Tumult blev 
slagen først Hans Olfien, [der] selv klagede at være saa be
pint med Sten og Jernlod, at han ikke kan røre sig, og var 
noget saaret paa den ene Haand og Finger.

Suennd af Horneby klagede det samme. En Bonde 
kaldet Anders havde tre Saar i Hovedet, og en var slaaet 
noget ilde paa Kjæbebenet.

Forskrevne Anders Nielfien Degn bekjendte, at før han 
eller hans Medfølgere sloge nogen Sten ud, blev 3 af Skole
personerne slagne omkuld af Bønderne med lange Spyd, og 
saa sloge de igjen med Sten. Og de der finge Hug eller 
Slag af Spyd vare disse: de to Norbagger og Jens Lollicke.

Bønderne sagde nei, de sloge ingen eller vilde yppe 
Slagsmaal, før de bleve selv slagne.

Joannes Blasius af Trundhiem i Norge bekjendte, han 
gik saa efter med sin Mai, greb Hans OlBen fat paa ham 
og fik Suend af Horneby ham at holde, og Hans løb efter 
flere. Saa slap forskrevne Joannes fra Suend og kom igjen 
blandt Degnene, og han ikke benægtede, at han jo slog med 
med Sten.

Anden Aarsag findes ikke til denne Parlament, og Deg
nene kunde ingen anden Aarsag forbære.

Johann Due begjærede endelig Dom og Ret over for
skrevne Personer, at de saa uden synderlig og skjellig Aar
sag havde overfaldet kongelig Majestæts Bønder og Tjenere 
og en Part af dem ilde skamferet.

Blev nu saa efter Leiligheden forhandlet efter Johan 
Duis og Bispens Bevilling, at forskrevne Personer først 
straffes i Fængsel nogle Dage eller Uger; derhos findes 
Raad og Middel at afstille Skaden, siden at straffes i Skolen, 
og de Principale at forvises og repudieres.

Formedelst Doctor Pouils og Borgmesters og Raads 
Forbøn var Johan tilfreds og lod dette saa blive, efter som 
nu sagt er, og naar de skal straffes i Skolen, da Johan at
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ville have sit Bud derhos at paasee, om deres Straf saa 
skeer, som det sig bør.

Sammeledes herhos og forbeholdet, at hvis nogen af alle 
forskrevne Personer eller nogen anden paa deres Vegne be
findes at ville vrikke eller herover i nogen Maade at fejde 
eller hævne ville, da at staae denne Sag aaben og lide da 
tilbørlig Straf paa Ære og Hals uden al Naade og Forbøn.

Blev og Skolemester nu foreholdet, at de andre som 
vare med dem i Følge, da denne Ulempe skete, skulle ogsaa 
komme tilstede at staae deres tilbørlige Straf, som det sig bør.

Bønderne, som havde faaet Skade, bekjendte nu, at de 
ere tilfreds efter forskrevne Vilkaar, som Johan Due har 
samtykt, dog at deres Badskjær-Lønx) betales; siden alting 
at skulle blive desbedre.

Brudevielse til Aftensang.

Anno 1578 den 13de Juni, nærværende ærlig og vel
byrdige Johan Thaube Slotsherre paa Kronnborigh, Doctor 
Pouill Madtzenn Superintendent samt Borgmestre, Raad- 
mænd og Byfoged, blev bevilget og samtykt som efterfølger:

Først efterdi megen Løsagtighed findes blandt mange 
Kvindfolk, som lade sig beligge og bruge deres onde Levnet, 
og ikke ville forbie Tiden saalænge [indtil] Gud vil forsyne dem i 
ærligt Brød, og efterdi Straffen er let, som saadan Gjerning 
efterfølger, mene og mange Letfærdige, at om de end blive 
beliggede, kunne de dog tjene derefter og endda saa snart 
komme til Brødet som en Anden, og i Ægteskab.

Da paa det at nogen Skilsmisse maa være med saa- 
danne Folk og Andre, som ærlige komme i Ægteskab fra 
deres Jomfrualder og have været uberygtede, skal hermed 
saa holdes efter denne Dag: At naar nogen Brud skal vies, 
som før har ladet sig beligge og forkrænke og ikke har før 
været i Ægteskab, efterat hun var beligget, da skal hun 
gaae om Søndagen til Aftensang og da vies efter Kirkens

’) Den B/7 1578 bestemtes Badskjær-Lønnen til 30 og tvende 
Bønder fik for „Skade og Sprække“ ialt: 5 Daler. En Bonde afslog 
at modtage Noget.
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Skik og Brug, at hun ikke om Morgenen skal snige sig til 
Kirken, og Ingen da mere veed af hende; at end for denne 
Aarsag Nogen see ved [o: tage sig i Agt?].

Skoledrengenes Sang ved Bryllupper.

Anno 1578 den 13de Juni blev bevilget med Slots
herrens og Superintendentens Samtykke denne efterskrevne 
Ordinants at skulle holdes med Discant-Sang i Brudemesser 
her i Helsingør i saa Maade:

Først naar Skolemesteren med sine Hørere og Disciple 
synge en hel Messe paa Discant i Brudevielse, da skal Brud
gom give Personerne, som synge, en gammel Daler til Bøger 
og Papir, og Skolemesteren eller Hørerne ingen Part at have 
deri med dem i nogen Maade, men skal derimod indbydes 
frit til Bryllups Maaltid og vederfares det bedste; og da 
skal ei heller gives Skolepersonerne nogen anden Gave med 
Mad eller 01 for deres Umage, men at være tilfreds med 
forskrevne Daler.

Men [naar] de synge baade i Kirken, som nu er sagt, 
og siden paa Bryllupshus til og fra Maaltid, item Bruden 
følge med Sang til Brudehus og gjøre i slig Maade den 
Tjeneste, dem bør, og skille sig høvisk og vel, da skal gives 
Personerne Mad og 01 i Brudegaard efter gammel Sædvane 
og da ingen Penge. Og Skolemester og Hørere at indbydes 
som før er meldt; vil og Brudgom ellers da forære Skole
mesteren eller Hørere, det staaer i hans eget Kaar.

Tyv hænges.

Anno 1578 den 28 Juli. Christenn JennGen Pligtskarl 
anklagede en ung Karl med Navn Jenns PerOenn, Peder 
Simmenfiens Søn i Grendersløff i Salling, som havde stjaalet 
fra ham en Hob hans Klæder, som var Kjortel, „Offuertog“, 
Buxer, Hoser, item et Værge. Laa nu altsammen i Rette, 
og var greben med ferske Gjerninger, og ingen Undskyldning 
kunde forbære [o: frembære]. Og den samme Jens PerGenn 
sad nu fangen for denne sin Gjerning, befandtes han at 
have moxen sig udgravet under af Fængslet, som
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er noksom for Øjne, saa han paa meste var undsluppen. 
Sagvolderen 3 Gange adspurgt, hvad han endelig vilde med 
ham have forhandlet, hegjærede han Dom og Ret og intet 
andet [o: at det skulde gaae efter Lovens Ord], over hvilke 
hans Ord og endelige Begjæring nævntes 12 Borgere til 
Vidnesbyrd, og de efter deres Beraad sagde at ville altid 
være dette stændig.

Efter slig Sagvolderens Anklage og Begjæring, og [da] 
de stjaalne Koster her laa tilstede, og Tyven ingen ret 
Undskyldning vidste at forbære, kunde Retten ham ikke 
vægres, og blev fordi [o: derfor] Alting bestilt som det sig 
burde, og Tyven fulgt til Retterthinget og der dømt og stod 
sin Ret.

Forvisning af Landet paa Grund af 
„ondt Levnet“.

Anno 1578 28 Juli.
Claus NielOenn Byfoged gav tilkjende, at Sognepræsten 

og Kapellanen her ibidem havde klaget for ham paa Gunder 
Knap for ond Husholdning med idelig Drik i ubetimelig 
Tid, „Siett“ og Slagsmaal i hans Hus, og allehaande Folk 
der og stedse indsøge, og anden Ulempe derhos medfølger; 
og at Gunder saa ofte er paamindet og dog ingen Bod 
raadet paa, ei heller er forhaabende at skulle kunne skee 
Forbedring. Og var ikke een iblandt alle Borgerne, som 
vilde svare en godt Ord for ham [o: gaae i Forbøn for ham]. 
Efter Menige Mænds Samtykke blev Gunder forvist Hell- 
singørs By, at skulle vige herfra inden i Dag 8 Dage og 
betale hver som han er skyldig.

Drab.

Anno 1578 den 13 August.
Var nærværende Markus Hefiis, Borgmester i Kjøben- 

havn, en hans Skipper kaldet Siuordt LaurCen, af hvis 
Skibsfolk en Karl var ihjelstungen, som Skipperen berettede 
at være saa tilgaaet. At som de sad over Maaltide i Skibet, 
spurgte En kaldet Anders Jensden, en Anden ad ved Navn
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Biørnn NielBen, hvi han ikke fik Mad. Svarede Biørn: Ingen 
vil give mig Mad. Svarede forskrevne Anders: Da vil jeg 
give Dig Mad, tog en Skefuld med Finker af Fadet og 
lagde for ham og tog et Stykke Brød og stak ham til 
Munde. Saa talede Højbaadsmanden sigende: Biørn! gjør 
Du Gjæk af Dig mere end en Anden, hvi æder Du ikke saa 
vel som de Andre. Da svarede Biørn: Hvo gav mig Mad? 
(thi det var i Tusmørket), svarede forskrevne Anders: det 
gjorde jeg. Og i samme Ord stak forskrevne Biørn 
forskrevne Anders i Livet med sin Kniv, og ingen 
vidste af det, før Anders gav sig og sagde: „Og Biørn! du 
gjorde ilde med mig, du stak mig“, og de fik da fat i Biørn 
og heftede ham i Kahyten. Item Højbaadsmanden Anders 
Holuordtzen bekjendte ved sin Ed, at være saa tilgaaet 
med lige Ord og ikke anderledes. Item den, som Skaden 
gjorde, forskrevne Bjørn bekjendte at han var overmaade 
drukken, og sagde, at han havde før havt Trætte med for
skrevne Anders og det randt ham i Sind. — Blev nu samme 
Biørn sat til videre Besked.

[Drab. Den 5 Aug. 1578 besigtiges Ligene af 2 Per
soner, om hvilke det ikke med Bestemthed kan godtgjøres, 
at de ere bievne myrdede. — Den 13 August det ovenanførte 
Mord. — Den 20de Aug. myrder en Baadsmand en Mand paa 
Gaden i Helsingør og bliver derfor selv henrettet. — Den 4de 
September drukner en Kok under mistænkelige Omstændig
heder ud for Helsingør. — Den 5te September slaaer en 
Pligtsfoged en af Pligtskarlene med et Spyd, saa han døer 
deraf. — Den 11 September myrdes en Baadsmand af en 
Matros, som derpaa undløber: Altsaa i Løbet af een 
Maaned 3 Dødsfald under mistænkelige Omstændigheder og 
4 bevislige Drab.]

I Varetægts Fængsel.

1578 30te September.
Claus Nielfien Byfoged anklagede sine Karle Jenns 

Fogedsvend, som ham tjener paa Kgl. Maj.s Vegne, og Niels
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Landsknægt, at de havde ladet Jacob Krogemager her ibi- 
dem udgaae af Byes Fængsel, han der var indsat for 
sin Ulempe, og lod ham gaae ind til Sandes Skræders 
og der sad og drak. Og tilspurgte dem, hvo dem det 
befol, eller hvem de havde til Hjemmel.

Svarede Jenns og Niels, at der Jacob sad i Fængslet, 
kom Broder JenBen og Jørgen Skomager til ham for Fængslet, 
talede med ham om at flye ham ud; kom saa Magrethe Hr. 
RasfimuGis, talede med Jacob og tog ham saa med sig ind 
til Sanders, og blev saa derinde fra 7 Slet om Morgenen til 
Middag, og da gik han i Kjælderen igjen, og Jacobs Hustru 
sendte ham en Pot varm Vin i Kjælderen til sig. Jtem 
Jens havde og tændt Lys og faaet [o: givet] Jacob i Kjæl
deren, saa hans Skyld fandtes grov, og han ikke kunde sig 
undskylde. Og han stillede Borgen at blive tilstede til 
videre Besked.

Ægteskabelig Strid.

Anno 1578 den 30te September.
Claus Nielfienn Byfoged klagede paa Jacob Krogemager, 

at han nu forgangen Søndag Aften, som Godtfolk vare til
sammen til Helle Olsenns i Bryllup, Jacob og hans Hustru 
Charine vare og der, og Jacob gik da hjem og førte sig 
af, og Hustruen da ikke gik strax hjem efter ham, løb 
Jacob over Gaden og lagde sig paa Trævinduerne uden, som 
Bryllupsgjæsterne vare inde, bankede en Rude ud i Vinduet 
og laa og kikkede ind, hvem Hustruen dandsede med. 
Raabte saa paa hende: „Herud din Hore! Du har længe 
nok ladet dig „treffue“ i Aften derinde, du har saa mange 
Djævle og Pokker, baade Du og alle de, derinde er, som 
holder mig min Hustru fra“. Slog paa Døren, buldrede og 
lod meget ilde, truede og undsagde sin Hustru, saa hun ikke 
turde gaae i Hus til ham. Og Claus [Byfogden] da gik 
hjem med hende, bad Jacob være tilfreds, efterdi hans 
Hustru var hos ærlige Folk. Og han dog mere og haardere 
truede og undsagde hende; og Claus endda bad ham med 
det bedste at være tilfreds, og der det hjalp intet, sagde 

Danske Samlinger, 2den Række. VI. øn
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Claus, vilde han ikke lade sig sige, efterdi ikke anden Brøde 
var, „vilde han tænke et Sind til“. Og Jacob da gav Claus 
onde Ord, sagde, han kjendte ikke Claus god for etc., med 
andre slige unyttige Ord. Og mens de saa talede sammen, 
tog Jacobs Hustru ene ud og søgte Stranden ned igjennem 
Clausis Gaard, og havde ikke hans Folk hindret hende, havde 
hun „forkast“ sig selv [o: kastet sig i Søen], og maatte saa 
lade holde Vagt over hende den hele Nat. Og Jacob dog 
lod ilde og vilde ikke lade af at true og undsige og over
gav Claus med en ond Mund, saa han derfor lod sætte ham 
i Kjælderen.

Jacob var selv til Vedermaal. og hans Skyld fandtes 
meget ubillig, at han ikke kunde sig undskylde; han havde 
og ingen Aarsag mod sin Hustru, at han med Rette kunde 
skylde hende i nogen Maade; item Nabo og Gjenbo gav 
hende godt Rygte og ærligt Vidnesbyrd, at hun ikke giver 
Aarsag til saadant ondt Levnet og Omgjængelse, som Jacob 
beviser mod hende. Og efter slig Leilighed indsattes Jacob 
nu igjen at straffes videre i Kjælderen.

Jon NielBen bekjendte, at han saa Jacob ligge og kigge 
ind ad Vinduet i Boelis Stue, som Hellie havde Bryllup.

Anno 78 den 6te October.
Fire Mænd fremkom, hvilke alle gjorde Bøn for Jacop 

Krogemager at maatte ham forlades hans Forseelse. Hr. 
Rasmus Sogneherre var nærværende og sagde, han vilde ikke 
samtykke, at Jacop saa slet slipper efter slig tyrannisk 
Levnet, han holder med sin Hustru, saa og ilde taler paa 
Hr. Rasmus, som han nu herover klagede, uden nogen Peen 
[o: Bøde] eller Straf ham at paalægge. Og forholdtes ham saa : 
Vil han sætte Borgen, Loven og Vissen, at naar han igjen slaaer 
sin Hustru og lever ilde med hende, som hertil er klaget, 
eller han taler ilde paa Hr. Rasmus, naar han det gjør, da 
straffes som vedbør, og han derpaa giver sine Løftnings- 
Mænd Forskrivning og Forpligt at holde sig vel under hans 
Hovedlods Fortabelse. Jacob begjærede Naade og sagde, 
han vil det gjerne indgaae; og efter slig Lejlighed lovede 
forskrevne Borgere og rakte Haand for Jacob. Synder han



339

mere, da at sættes i Kjælderen og hans Borgen at svare 
til hans Gjerning.

Usædelighed.

Anno 1578 Mandagen den 14 December.
Var Inger i Sielleboderne i Rette, for hun befandtes at 

holde ond Husholdning, og fandtes inde til hendes en Karl 
nu for nogen Tid om Nattetide liggende for paa Sengen, og 
Inger midt i Sengen og Lizabeth Margrette Kleinsmedtz- 
daatter laa ved Væggen, og laa alle tilsammen, og Lyset 
[var] slukt. Og Peder Bysvend med flere af Tjenerne og 
Vægterne kom og tog dem tilsammen. Karlen Niels Ras
mussen Fønnboo berettede, at han kom syg der ind og lod 
kjøbe en Fisk og lod syde [o: koge], lod saa hente 01 og sagde, 
han bad at maatte blive liggende der. Og Inger sagde, han 
maatte vel ligge der. Og ingen anden Aarsag havde han at 
ligge der i Huset. Niels bekjendte, han laa nu i Sommer 
til Niels Gødesens, item siden til Lauritz Guldsmed laa og 
nogen Tid.

Bysvendene sagde, at Niels lagde sin Kniv under sit 
Hoved og svor, at dersom Tjenerne kom at tage ham, 
skulde hvilken først kom, tage hans Kniv med og faae et 
Smæk deraf.

Item var samme Inger nu saa ofte befunden med saa- 
dan Ulempe og saa meget advaret, dog ingen Bod raadte 
derpaa.

Hr. Hans Kapellan var og nærværende og gav Inger et 
ondt Vidnesbyrd, at hun holder altid et ondt Levnet og be
drager mange unge Folk inde hos sig med ondt Levnet og 
Exempel, som baade Nabo og Gjenbo vel skulle beklage og 
bestaae.

Blev sagt derpaa saaledes, at Inger skal rømme Byen 
og aldrig komme hid mere under Bøddelens Straf paa Øren 
og til Kagen.

Item Lizabeth og Niells baade at forsee dem herfra 
Byen, og han aldrig at stedes her enten paa Kongens Ar
bejde eller i Fredrichsborig eller Kronneborig Lehn. Og, 
dermed skiltes de nu alle her fra Byen efter denne Besked.

22*



340

„Onde Kvindfolk“ forvises.

Anno 1579 den 16 Marts.
Blev Beate Døve Nielsis forvist Byen for Skvalder og Ulempe, 
hun førte mellem Herluff Munck og hans Hustru Kirstine, 
og fulgte Mestermanden hende af Byen; findes hun her 
mere, slaaes hun til Kagen.

End blev forvist Kirstinne Bertillsdotter født i Olborig, 
end et andet Kvindfolk kommen fra Kjøbenhavn og sagde 
sig være beliggen af Christen Vind. Den Kirstine laa i 
Elline Peters Stegers 1 Nat. Den anden sad i Gaard under 
Højmesse og „løskidtt“ Oluff Hører i Ellin Peters Stue. 
Bleve baade forviste.

Skjændsmaal.

18 Juni 1576.
Jonn NielGen, Hanns Holst, Broder JensGen m. fl. Borgere 

klagede over Hanns Rostocker, den bugede, rødskjæggede 
Tydskøls-Fører, at han nu disse Dage forleden havde dem 
overfaldet nede ved Stranden, skjældt paa dem og givet 
dem Ukvemsord og Øgenavn, hvoraf gaves Aarsag, at moxen 
Dødslag og Mandemord havde skeet; herud over beklagede, 
at han (og flere hans Lige) ligger her og udpranger deres 
Gods mod Privilegierne, Borgerne til Skade og Fordærv etc.

Svarede Hans Rostocker, at han sejler hid med sit 
Gods at søge sin fattige Næring som en Anden; men til 
denne Ulyst imellem Borgerne og ham, sagde han, at hans 
Skipper, som førte hans Gods hid, sagde for ham, at nogle 
af Borgerne havde talt hans 01, dog han ingen navngav, og 
deraf blev han forhastet og kom saa med Borgerne til Ords.

Oluff Karlfien, Peder Brøgger, Jens Holm etc. vidnede, 
at de hørte Hans Rostocker give Borgerne Ukvemsord: at 
de havde talt hans 01 som Skjælmer, item at han vilde føre 
sit Gods med Ære, de Andre her i Byen føre med Uære; 
item kaldet Jon „Jon Røgitbrød“, Hans Holst kaldte han 
„Hans Hofielapper“ etc., item sagde: de havde beskidt deres 
Broge, nu vilde de beskide hans med, men han vilde ikke 
forsvige Kongens Sise etc. med andet mere saadant.
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Tilspurgte derfor Borgerne Hans Rostocker, om han veed 
nogen Skjelmeri eller anden Ulempe med nogen af dem alle; 
og han nu gjorde Alles deres „Orfiage“ [o: Undskyldning] 
og ikke andet at vide end Ære og godt med dem alle og 
bad om Forladelse for, hvad ham undfaldet var i Hastighed.

Efter lang Forhandling ble ve de forligte formedelst nogle 
andre af Borgerne deres Forbøn, og Hans sig nu forpligtede, 
at hvis han mere befindes i saadan Forseelse, staaer denne 
Sag ham aaben.

Slagsmaal.

13 August 1576.
Tvende kgl. Majestæts Vogndrivere klagede paa Vægterne, 

at de havde dem overfaldet og slaget. Svarede Vægterne 
Erick Skoning, Peder Halid etc., at samme Vogndrivere vare 
i Slagsmaal med nogle Smedesvende og komme løbende 
i Gaden, hugge i Stenene med deres Øxen. Bad Vægterne 
dem gaae til deres Herberg. Strax en af Vogndriverne slog 
Erick paa Armen, saa han tabte Spydet, søgte saa ind paa 
Per Hald og droges med ham, komme saa tilsammen, at 
Vogn driverne maatte slippe to Øxer. De ene klagede mod 
de andre, og var ingen vis Besked og skal staae, til flere 
komme tilstede.

„Snaphaner“.

Anno 1576 den 5te Mai nærværende Borgemestre, Raad 
og Byfoged.

Samme Dag forhørtes nogle Snaphaner og smaa Tyve, 
som bleve fundne og paagrebne til Willum Nachts og til 
Hanns Holt Hus med Drik, Dobbel, Horen og andet saadant.

Den første og Principal kaldte sig Sander JohannsOen, 
Johann Baptistis Søn, født i Braband, og at være kommen 
hid i Riget for 5 Aar med en Kjøbmand kaldet Johann von 
Edtz, og siden at have tjent Per Gullennstjerne for en 
Jægerdreng, siden at have gaaet med Kram, hvorledes han 
kunde sig behjelpe, og han talede Ram-Jydsk.
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En hans Mitgesel, kaldet Søren SørensGen, Søffren Michil- 
Gens Søn i Weigle.

End var med dem en liden Kumpan kaldet Oluf N., 
født i Lørup i Salfingherred i Fyen, havde været med dem 
i Følge siden S. Mikkels Dag.

Forskrevne Sander havde hos sig, der var i alles deres 
Selskab, en løs Kvinde, kaldte sig Ane Hansdatter, født i 
Wedby, boede i Ringsted, der døde hendes Husbond, kom 
saa til deres Selskab i Kjøbenhavn og laa til Marinne Thomisis 
paa Rosengaarden.

Hos dem fandtes saadant Gods: en forgyldt Ring, 
Sander sagde, han kjøbte i Kjøbenhavn for 24 G og gav 
Horen den; item en Sølvske, de sagde at have givet 5 $ for; 
et sort „offuertoy“ og en sort Kvindetrøje, at have kjøbt 
paa LuGetorvet i Kiøbenhaffn, og sagde, at Pengene vare 
dem givne for Guds Skyld og at have givet 6 # for Trøien. 
Men den lille Dreng, ene forhørt, sagde, at de havde det 
stjaalet, og ikke han vidste hvor eller fra hem, thi han var 
da ikke hos. etc.

Beritte Styrmands, Willum Nachts Gaardkvinde, be- 
kjendte, at nu Løverdag Aften kom Sander og Søren først 
ind til Willum Nachts at laane Hus; siden kom den lille 
Dreng og Horen efter; sagde Sander at have før ligget til 
Kirstine Dauittz, og der var nu en Kræmmer, de fulgte, som 
laa der, og de kunde ikke alle faae Rum, begjærede at 
maatte blive der den Nat over. Siden ud paa samme Aften kom 
flere deres Staldbrødre, saa de bleve 12 eller 13, begyndte 
saa at drikke og doble, havde en Gige, og forskrevne Søren 
dandsede med Horen, og laa der samme Nat over 3 eller 
4 paa Gulvet hos Horen, etc.

Willum Nachtt bekjendte, at forskrevne Seiler vare saa 
komne ind til hans, men sagde, at han ikke vidste af deres 
Bestilling.

Jtem Christoffer Slagter havde og nogle af samme Sel
skab, en hed Christen Olborig, og flere, etc. Og som de 
sad i Selskab sammen til Christoffers, og han fornam, at 
Fogden og Tjenerne vare for Haanden at søge efter dem, 
varede Christoffer dem ad, og de da „forsaa“ dem, hvilket 
forskrevne Sander bestod med forskrevne Christoffer.
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Jtem befandtes forskrevne Kompaner udi idel Løgn 
med al deres Handel, sagde stundom at have kjøbt det ene 
Sted stundom det andet Sted, og havde slaaet sig saa 
sammen paa deres Snopperi og Skalkhed. Dog var Ingen, 
som beklagede dem an for nogen stjaalne Koster eller 
kjendtes ved Noget, hvad de havde med at føre. etc.

Forskrevne lille Oluff sagde, at han skulde tjene for
skrevne Sørenn og hjelpe ham, naar han var syg. etc. For
skrevne Ane sagde at være nu gift med forskrevne Sander, etc.

De bekjendte at have havt deres Værelse og Handel 
saaledes:

Til Niels Bagers i Kjøbenhavn at have ligget 3 Nætter. 
Jtem kjøbt en Kappe af Bertilm Kræmmer i Roeskilde. 
Jtem en hed Lille Michil, Madtz Aals Søn i Kiøbenhavn ved 
Vesterport boende, var og i Selskab med dem. Siden be
kjendte at have fundet forskrevne Ske i Niels Hammers 
Bislag. End siden bekjendte Sander at have stjaalet Skeen 
i Jacop Truilßens Stegers. Jtem Michil og Søren stjal 
Trøjen i Kjøbenhavn, og Oluff havde Part deri. Jtem be
kjendte Sander, at til Niels Dragers i Kjøbenhavn der stjal 
Søren „Offuertøy“ og Hoser, det fik han til sin Part, og 
Sander stjal Trøjen, og der var Niels Vagtmester efter dem, 
og de undkom.

Dauit Slutter berettede, at for 14 Dage saa han 4 af 
disse Seiler paa Sletten der for Byen, de havde en lang 
Kone hos dem, hun trættede med dem om Lægeløn, de 
havde slaaet hende, og raabte paa dem, at de havde myrdet 
Folk ved Ringsted og burde vel nu straffes derfor.

Anders Heß, Richardus Wedderbom, Broder Jenßen, 
Jens Holm, Niels Barfod, Jon Nielßen, Hans Szelt, med flere 
Borgere nævnedes synderlig til Vidnesbyrd over denne Be- 
kjendelse etc.

Menige Mænd gjorde Bøn for dem, at efterdi de alle 
ere unge og lempelige Drenge at maatte forskaanes paa 
Livet, og de benaadedes til Kagen, og forsvor Landet under 
et Hængende [o: med Udsigt til at blive hængte], om de 
findes her mere.
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Mandhaftig Kvinde.

Den 7 Juni Anno 1585 havde Hans Kiøbenhaffn paa 
Sandene stævnet Christen Riber for Rette og med klagelig 
Beretning ham tiltalt, at han nu kort siden var kommen for 
hans Dør om Aftenen og æsket ham ud med et Værge, og 
Hans Kiøbenhaffn’s Kvinde Marine vilde være imellem og 
alting styre til bedste paa baade Sider, og Christen Riber 
derover afhug hende den venstre Haand, var begjærende at 
maatte vederfares, hvis [o: hvad] Ret er over forskrevne Chri
sten Riber for slige Gjerninger.

Christen RiberG Gjensvar og egen Bekjendelse om, hvor
ledes med samme Sag er tilgangen og om Aarsagen og Be
gyndelsen dertil:

Først har Christen berettet, at han sendte sin Pige ind 
til Mætte Kocks at hente ham en Kande 01, da kom HanG 
Kiøbenhaffns Kvinde derind efter Pigen og slog hende tre 
Gange; Pigen kom grædende igjen til Christen, sagde at 
Marine Kiøbenhaffns havde slaaet hende, derover tog Chri
sten sit Værge, gik til Hans Kiøbenhaffns Dør, bad ham, 
han vilde straffe sin Kvinde for hans Pige, hun havde slaaet. 
HanG svarede ham og sagde: Det løjst Du, min Kvinde har 
ikke været ude af Huset. Da fortørnedes Christen og sagde: 
Det løist Du selv, og est Du en ærlig Karl, da kom herud 
og slaa paa mig og ikke paa min Pige. Strax gik HanG 
Kiøbenhaffn ud i Gaarden og hentede en Hob Sten, og saa 
slog baade han og Kvinden med Sten ud til Christen, og 
Marine Kiøbenhaffns sagde til Hans Kiøbenhaffn: Gak Du 
til Side og lad mig ud til ham, jeg vil fordege [o: vertheidigen?] 
Dig. Saa kom hun ud med et Skuffeil [o: Skovl] og slog ind 
efter Hovedet paa Christen, og han forsætte [o: afparerede?] 
hende Slagene med Værget. Og Hans Kiøbenhaffn dis 
imellem bar Hug paa Christen med Sten. Der Christen da 
saa, at han var saaledes af dem baade beængstiget, da 
gjorde han et Streg [o:Streich] medVærget unden op imod, 
som hun slog til ham med Skuffeln, og dermed saa ulykkelig 
ramte hende i Haandleddet, saa at, som siden befandtes, 
at Haanden af samme Slag faldt paa Jorden, dog Christen
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ikke deraf vidste, hun havde faaet Skade, thi hun slog endda 
siden ind til ham med Skufflen.

............................................[Her anføres en Del ligelydende 
Vidnesbyrd.]

Sammeledes Hendrick Pottmaager vandt [o: vidende] med 
oprakt Finger ved sin Ed, at han saa og hørte, at Christen 
bød Hans Kiøbenhaffn ud, om han var en ærlig Mand, han 
skulde komme ud og slaae med ham med et Værge. Da slog 
Hans Kiøbenhaffn ud af Døren og ramte Christen paa Livet 
med en Sten, og Kvinden desligeste slog og til ham med en 
Sten. Da vendte Christen sig om til de andre Folk, som 
sad paa Bislaget, og sagde: Er dette Ret? Jeg byder ham 
ud med et Værge, og da slaaer han mig med Sten. Med 
det samme kom Kvinden ud med en Skuffel og slog til 
Christen tre Gange; den første Gang forsatte Christen med 
Værget, den anden Gang hug Christen imod og hug i Skuff
len og gjorde ingen Skade, den tredie Gang hun slog til 
ham, hug han imod unden op „et forsætt strig“ [o: et Parade 
Hug] imod Skufflen med Værget, og dermed saa ulykkeligen 
hug hende Haanden af.

[Sagen forliges saaledes, at Christen Riber skal betale 
Bartskjær Løn* og give HanO Kiøbenhaffns Kvinde Marine 
27 Daler i Erstatning for den mistede Haand.]

Løse Svin paa Kirkegaarden.

Anno 1585 Mandagen den 19 Juli. Jtem blev nu i Dag 
omtalt og beklaget, at stor Uskikkelighed findes paa Kirke
gaarden med Folks Svin, Lam, Bukke og andet saadant, der 
indløber, som ikke tilbørligt er. Saa tilkjendegav og Johann 
Kypper, Kræmmer, at nogle faa Dage siden kom han til 
„maade“ med paa Kirkegaarden, at nogle Svin stod og havde 
rodet ned udi et Barns Grav ind paa det døde Lig1)- Da 
paa det saadan uchristelig Handel og Utilbørlighed maa af-

*) I Randen staaer tilskrevet: O, hvad bør den Sted, som saa mange 
Christnes Legeme hviles, at holdes i Reverents og Ære efter 
christelig Vis formedelst vor Troes Haab til den glædelige Legemets 
Opstandelse!
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skaffes og forekommes, er nu idag strengelig tilvaret, at 
hver holder sine Svin, Faar, Lam, Gjeder, Bukke og andet 
Kvæg af Kirkegaarden. Hvis der efter denne Dag saadant 
befindes, da skal Mester Christen Skarpretter det til sig 
annamme og for sit eget beholde; herom hver skal vide at 
vogte og tage sig Vare for Skade.

Torvepriser.

Anno 1585 tilvarede Fogden, at mangfoldige Klagemaal 
kommer over hugisker [o: Høkersker] og Andre, som „paa dyrcke 
opribe [o: opkjøbe forud, saa det bliver dyrere?] Lam, Gjæs, 
Høns, og siden det udsælge til Borgerne paa det allerdyreste. 
Og efterdi at Byen ligger nu fuld af Kongelig Majestæts 
Hofsinder og Folk, er saaledes samtykt menige Borgere til 
Bedste, at der til videre Besked ikke skal gives mere end 

for bedste Lammefjerding 4 fi gode, 
for en fed Gaas med Kraaser 7 6, 
for et godt Par Høns 4 B.

Item befaltes Fogdens og Stadsens Tjenere at have 
flittig Opseende, at Ingen kjøber udenfor rette Torvested. 
Hvo hermed findes, da skal de straffes udi Halsjernet, og 
hvad Varer de saa ulovligt kjøbt have, det skulle Svendene 
selv beholde Hælvten af og Hælvten til Helliggejstes.

Skarpretter Mr. Anders Aalborgs Død 
og dens Følger.

Anno 1581 den 27 November paa Raadhuset 
fremkom M. Anders Aalborg og for Rette anklagede En ved 
Navn (N. N.) og berettede, at samme N. N. var nu stakket 
forleden indkommen til hans, begjærede Natteleje, vilde og 
have en Hore hos sig om Natten, og der Mester An
ders svarede, at han vilde saa den Handel ikke tilstede udi 
sit Hus at skee, begyndte N. N. at overfalde ham, stillede 
sig til Værge med et spændt Fyrrør og en Degen og re- 
gjerede meget, og da omsider kom Tjenerne dertil og saa
dant afstillede, saa at N. N. blev antagen og fængsligt ind
sat. Og han nu idag var her i Rette, befandtes at være saa
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skeet, og ikke han kunde benægte, var og tilstede hans 
Fyrrør, spændt og ladt, som det toges fra ham, og ingen 
billig Aarsag hertil han vidste eller sig med Rette at kunne 
undskylde i nogen Maade. Item blev N. N. og angiven at 
have sig udbrudt af Fængsel i Roeskilde, som han og ikke 
aldeles benægtede. Var og mistænkt at skulle for nogle 
Aar have sig udbrudt af Fængsel fra Byfogden i Laugholm, 
og ingen Kundskab eller vis Besked her nu fandtes tilstede. 
Derfor blev han nu paa ny indsat i Forvaring til videre For
faring herom at gjøre til sin Tid.

Item befandtes Mr. Anders at være nu vanfør og lem
læstet i den højre hans Arm og Haand, hvilken han bar i 
en Løst eller Baand, og han nu adspurgt, hvad ham skadede, 
svarede han og sagde, at ham var lovet ondt, det havde han 
og faaet. Og han adspurgt, hvorledes det var tilgaaet, be
rettede han, at for nogen Tid, han var ud for sin Dør, der 
hvor han boer, kom et Svin gaaende, og han optog en lem
pelig Sten og vilde kaste til Svinet at jage det bort, og som 
han udslog med Armen og skulde kaste Stenen, blev samme 
Sten fast i Haanden paa ham, saa han ikke blev Stenen 
kvit, og ved samme Kast klagede han, at hans Arm gik 
tvert over mellem Axlen og Albuen, saa at Benet gik tvert 
itu, som Bartskjæreren, der ham forbandt, Mads Bartskjær 
her ibidem, svor ved sin Ed, at Benet i hans Arm var lige
som en overbrudt Stok, og baade Ender eller Piber stod op 
i Veiret inden mod Skindet. Og derover er kommen i stor 
Skade.

End adspurgt Mr. Anders, hvo ham lovede saadan 
Ulykke, hvilket han offentlig nu bekjendte, at det var Kir
stine Brænders1), og sigtede hende og skyldede hende aaben- 
bart herfor. Aarsagen hertil sagde han saaledes: At Kir
stine Jep Brenders var engang inde til Oluff Dragers og var 
meget drukken, og Mr. Anders var derinde, kom dem Ord 
imellem, og at han da slog hende med et Svøbeskaft, og om 
hun blev stødt paa Armen eller hvorledes det sig kom, bar 
hun Armen nogen Tid, og at hun da lovede ham, at han 
skal bære sin Arm dobbelt saa længe, som hun havde gjort.

J) Om Kirstine Jep Brænders smign. Stykket „Trolddom“ Side 307—324.
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Og gav hende derfor al Skyld og Sag, og til Vidnesbyrd at 
have hørt af Kirstine Brænders saadan Trusel skjød Mr. 
Anders paa Lars Eriksen af Gurre og Lass Bij af Boderne, 
som han sagde, havde det hørt af Kirstine selv. Mr. Anders 
tilsagdes at møde paa Mandag næstkommende med sine 
Vidnesbyrd.

Anno 1581 den 11 December 
mødte Mr. Anders Aalborg gav Last og Klage paa Kirstine 
Jep Brænders for den Skade og Ulykke, ham er vederfaret i 
hans Arm, at han derover er kvit hans Helbred og Velfærd, 
eftersom han her strax tilforn har i lige Maade klaget. 
Vilde nu fremføre sine Vidner.

Da adspurgtes, hvor Kirstine Brenders er, at hun 
kunde komme tilstede og høre herpaa, og blev nu berettet, 
at hun er undvigt, og strax at Mr. Anders havde givet 
hende Sag siden ikke at kunne findes her mere tilstede. 
Og efterdi de to Vidnesbyrd, Mr. Anders har nu tilstede, 
ere udenbyes bosiddende, og til en anden Tid, naar de skulle 
møde, maatte enten Herskabstjeneste eller andet Forfald 
paakomme eller anden slig Leilighed tildrage, da er be
tænkt at forhøre samme Vidner.

Las Bij, hjemme udi Boderne, bad sig saa sandt Gud 
hjelpe og hans hellige Ord at vide saa heraf: at for nogen 
Tid var han indkommen til Oluf Dragers her i Byen og sad 
der og drak, da var og Kirstine Jep Brenders derinde, og 
hun og Mr. Anders havde nogle Ord sammen, saa han slog 
hende med et Svøbeskaft, da lovede Kirstine Brænders ham, 
at han skulde faae en Fandens Færd paa den hans Arm, 
han klappede hende med, og end førend han troede mindst 
paa. Dette holdt Lauritz ved sin Salighed.

Dernæst vandt Laurits Eriksøn af Gurre, bad sig saa 
sandt Gud hjelpe og hans hellige Ord, at vide heraf saaledes: 
At han var og inde til Oluf Dragers den Tid, Laurits Bij be
retter, saa var og Mr. Anders og Kirstine Jep Brenders der
inde, og Kirstine gik til og klappede Mr. Anders ved Kinden, 
bad han hende gaae fra sig, og havde saa nogle flere Ord 
sammen. Og Mr. Anders da slog hende paa Armen med et 
Svøbeskaft, lovede hun ham en ond Færd paa hans Arm og 
inden han troede mindst derpaa.
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Oluf Drager blev og nu fremkaldt, bekjendte, han var 
inde, dette altsammen skete til hans, og at Mr. Anders slog 
Kirstine, som før er rørt, da lovede hun ham, at han skulde 
svie saaledes paa hans Arm, som hun gjorde, og end før han 
troede paa. Det holdt han ved lige Ed.

Item Peder Mogensen Skomager sammesteds var og 
samme Tid indkommen til Oluf Dragers, og han nu frem
kaldt bekjendte, at han saa M. Anders slog Kirstine Brænders, 
og de havde Ord sammen, men om hun lovede ham Ondt, 
eller hvorledes deres Ord derom faldt tilhobe, agtede han 
ikke eller hørte af.

Anno 1582 den 25 Januar.
Peder Ipsen Byfoged i Laugholm var nærværende, og 

kom nu denne Karl i Rette, Søren Mikkelsen, som nogen Tid 
lang har nu siddet her fængslig, for han overfaldt Mr. An
ders Aalborg Rettermand her i hans eget Hus, og imidlertid 
mens han sad fangen, blev her Rygte, at samme Karl havde 
for nogle Aar været fangen i Laugholm, udbrød sig der af 
Fængsel og kom i sit Behold og siden blev kjendt i Roes
kilde og der paa ny blev sat af Anders Bytter i Helsing
borg, som ham der kjendte og paa Peder Ipsens Vegne lod 
ham der antage og indsætte. Og efterat han der havde 
siddet en Tid lang, undkom han og der af Fængsel. Og der 
saadant her berygtedes, blev skrevet til forskrevne Pæder 
Ipsen, at her saadan en Karl var anholden, hvis han havde 
noget med ham at skaffe, maatte han ham her besøge. Hvor 
og forskrevne Peder Ibsen gav sit aabne Brev hid, at saadan en 
Karl og saa ved Navn havde sig der udbrudt og siddet paa 
sin Hals for Tyveri med videre Mening, samme Brev til Ende 
indeholder, og findes her i Byes Gjemme indlagt, og nu laa 
her i Rette. Og da Peder Ipsen nu saa forskrevne Søren, 
kjendte han ham og sagde, at være den samme, han før 
havde indsat i Laugholm for Tyveri, og at hans Dom var 
der given af Borgmestre og Raad, at han skulde staae sin Ret i 
en Galge. Desligeste kjendte Peder, at det Brev, han har givet 
og hidsendt om forskrevne Søren Michelsen, vil han være 
stændig, hvor det kommer i Rette eller paatales.
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Søren vilde sig undskylde og sagde, at Peder skal ikke 
bevise, at der var given Dom over ham for Tyveri, hvor
imod Peder skjød sig til Byesbog i Laugholm der at findes 
Besked. Og dem herom forløb mange Ord imellem.

Søren bekjendte, at han var sat i Laugholm, formedelst 
han fandtes hos en Anden, som havde der stjaalet og blev 
der rettet, og at han derfra undkom, sagde han, at det var 
Skarns Fængsel. Item der han blev antagen i Roeskilde af 
Anders Bytter og der indsat, bekjendte han at være for den 
samme Sag med Peder Ipsen; og at han der undkom, be
rettede han saaledes, at En kaldet Rasmus Bysvend i Roes
kilde ham handlede han med, at han lod Laasen være fra 
Bolten og fra Døren paa Fængslet, saa han kom ud, og han 
gav ham en Signet-Ring og 2^2 $ Penge, og holdt dette 
ved sin Salighed. Begjærede forskrevne Peder Ipsen, at Søren 
maatte endnu sættes paa en Ret, som og skete. Midlertid 
forhvervede Peder Ipsen Kgl. Maj.8 Forlov og førte for
skrevne Søren til Roeskilde. Der blev han halshuggen.

1582 den 21 Mai
bleve 8 Kvinder for utugtig Opførsel ifølge Dom stubbede 
til Kagen af Mr. Anders Aalborg og derpaa forviste Byen.

1582 den 25 Juni
dømtes Johanne fra Livet for at have havt Omgang med 
sin Svoger. Den Tid forskrevne Johanne kom til sit Rettersted 
ude paa Sletten, og Retteren Mr. Anders Aalborg skulde 
hende rette og afhugge, da er det saa ulykkeligt samme Tid 
tilfalden, at han ilde martrede det arme Menneske, og første 
Gang ikke kunde hugge uden en liden Ring ind i Halsen, 
saa at, som Kvinden faldt om, gav hun et ynkeligt Skrig, og 
derefter hug han 5 eller 6 Hug og kunde dog ikke hugge 
Hovedet fra hende. Og han da kastede Rettersværdet og 
gav Flugt og begjærede: Naade! Naade! Og som han da 
tog til Løb og kom over nogle Gjærder, blev han af Al
muen ynkeligt slagen og tagen af Dage, og blev 
der død.

Anno 1582 den 9 Juli.
Jep Brender skjød sin Hustrus, Kirstines, Skjel og Skuds-
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maal, om Nogen veed med hende Trolddom eller anden 
uærlig Sag, da at give det an. Svaredes blandt Menigmand, 
at altid har været og er stort Ry og Rygte om hende om 
Trolddoms Handel, hvad Sandheden er, maa hun vide.

Saa mødte nu Mr. Anders Aalborgs (Bøddels) Hustru 
ved Navn Anne, klagede og kjærede paa Kirstine Jep Bren- 
ders, sagede og skyldede hende fuldt og fast for sin Hus
bonds salig Mr. Anders’ Helbred og Velfærd, som han selv 
i levende Live havde hende saget og skyldet, og her før 
findes indskrevet, saa og, at han saa ynkelig undkom, at 
Kirstine Brenders deri havde voldt og var skyldig, og gav 
hende herfor Sag, fuldt og fast.

Saa var nu tilstede i Kirstine Brenders eget Paahør de 
Vidnesbyrd, som Mr. Anders tilforn har ladet herom her til 
Thinge forhøre, hvilke endnu fremkaldte vunde, som efter
følger, nærværende Jep Brender og hans Hustru Kirstine 
selv til „veiermaal“ [o: Gjenmæle].

Oluf Drager her ibidem vandt endnu ved sin Ed, at 
Mester Anders, nu salig, var indkommen til hans, sad og 
drak en Pot 01, saa kom Kirstine Brenders der ind, sagde 
sig at have været af By og vilde laane en Bismer at veje 
Uld med, og hun fik ikke Bismeren. Begyndte da Kirstine 
at handle med en Bonde, sad der i Stuen, skulde age hende 
paa Bygden, svarede Mr. Anders sigende: Han ager Dig vel. 
Svarede Kirstine: Han maa age Fanden og Dig med. Svared 
M. Anders: Han age Dig selv! og slog hende saa paa Mun
den, søgte saa til og slog hende med et Svøbeskaft. Saa 
løb Kirstine ud og bandede og nævnede saadanne Ord til 
Mr. Anders: Du skal svie saa længe paa Din Arm, som jeg 
svier paa min. Herpaa bad han sig saa sandt Gud hjelpe.

Laurits Eriksen af Holmen og Lars Blij af Leien vandt 
ved deres Ed, at de samme Tid vare i Oluf Dragers Hus 
og hørte, at være saadanne Ord imellem Mr. Anders og Kir
stine Jep Brenders. Og Mr. Anders han slog Kirstine da 
med et Svøbeskaft, og som hun der udløb, lovede hun Mr. 
Anders, han skulde svie saalænge paa sin Arm, som hun 
gjorde. Og end sagde Lars Eriksen, at Kirstine lagde der
til og sagde: End før Du troer paa eller vedst af.
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Kirstine Jep Brenders vilde sig aarsage og sagde, at 
hverken Lars Bij eller Lars Eriksen vare til Oluf Dragers’ 
den Tid det skete. Dog fandtes hendes Ord ikke at være 
bestændige.

Anne Mester Anders’ efterlevende Hustru mødte og nu 
tilstede, tilsagde Kirstine Jep Brenders aabenbare for Rette, 
at eftersom hendes Husbond Mr. Anders havde før i sin Vel
magt eller levende Liv skyldet hende her til Thinge, som 
før er meldt, saa skylder og sager hun hende og endnu 
fuldt og fast, og begjærede endelig Dom og Ret over hende. 
Og forskrevne Anne bekjendte nu for Rette, at hun vil forfølge 
Sagen saa vidt, hun kan og hende kan Ret vederfares. Efter 
slig Lejlighed, og efterdi Sagen er endnu mørk, blev nu 
idag opnævnt 16 Mænd paa Sagen at dømme derpaa, hvad 
de kunne kjende Ret at være og samme Mænd ere disse: 
[16 Navne opregnes].

De befaledes at tage Sagen til dem og til i Dag sex 
Uger at sige derpaa deres Sentents [o. s. v.].

Samme Dag var nærværende Anders Rasmussen født i 
Odense i Fyen. Og han sig nu fæstede og tilsagde sin 
Tjeneste for Mestermand og Skarprichter i Steden, som 
M. Anders Aalborg før tjente. Og han antog sig Tjenesten 
i alle Maader, som hans Formand før ham med lige Løn, 
om han findes god og duelig for Haandværket, og lige Tje
neste, hvo ham behov haver. Og han lovede at holde sig 
uden skjellig Paatale.

. Anno 1582 den 23de Juli 
fremkom de 16 Mænd, som ere tagne i den Nævn paa Kir
stine Brenders, begjærede paa det venligste, at Borgmester 
og Raadmænd vilde for Guds og Retfærds Skyld meddele 
dem hvad Kundskab, Vidne og anden Besked, som findes 
indskrevne i Byens Bog om Kirstine, der hun for nogle Aar 
var udi Ry og Rygte, der den Brændevins Kvinde blev 
brændt her for Byen, og om noget ydermere findes om 
hende anskrevet, saa og hvorledes denne Sag er nu først 
begyndt mellem M. Anders Aalborg og hende, som det sig 
nu er forløbet og indskrevet indtil nu. Sammeledes de 
maatte lade forhøre nogle Vidnesbyrd mod Kirstine Bren-
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ders og siden bekomme Alting ved et Thingsvidne beskrevet; 
hvilket og er dem alting bevilget.

Og blev nu Jep Brenders og hans Hustru Kirstine selv 
baade personlig tilstede og Alting paahørte, som efterfølger.

Hans Frost her sammesteds svor ved Gud og hellig 
Aand, at ved 3 Uger før Michaelis næst forgangen gik han 
ud i sin Gaard om Natten i sit Hverv, og som han stod, 
fik han svarlig ondt i sine Øjne, blev slet blind, fik saadan 
Pine, at han styrtede omkuld, raabte og skreg ynkeligt, som 
han laa i Gaarden. Kom saa hans Hustru og fik ham ind, 
laa saa den Nat over ind paa anden Dagen, som han var 
halvdød. Da kom Kirstine Brenders ind til ham, det han 
ikke vidste af hende, talede med ham, hvor fat var, og 
kastede sig ovenpaa ham i Sengen, som nu berettedes, kors
vis, læste over ham det han ikke veed hvad var, og tre 
Dage derefter fik han det bedre og blev tilpas, dog han nu 
ikke skyldede Kirstine; hvad Mening der var derunder, veed 
Gud og hun.

Peder Christensen her ibidem berettede ved sin Ed saa- 
ledes, at han engang kom ind i Niels Sørensens Stue, og 
der sad inde Unge Hans med flere Bønder og drak. Og 
som Peder stod for Bordet, kom Kirstine Brenders løbende 
derind, sprang op paa Peder og greb ham om Halsen; og 
han vilde det ikke lide, slog han hende paa Munden Næse 
og Mund til Blods, og blev hende da kvit. Siden sagde 
Peder, han bad Jep Brender at sige Kirstine, hun skulde 
ikke komme i det Hus han var, men være ham slet ubevaret. 
Og sagde Peder, at han fik saadan Ulykke, at han mistede 
baade Øjne, Syn og Mæle, maatte saa til Søborgs Badskjer 
Mr. Jacob, nu er afdød; Og Peder sagde, at der han agede 
til Søborg, sad Kirstine Brenders selv tredie udenfor Lunde
have ud med Vejen, og om nu Tirsdag han kom tilbage, 
sad hun der og. Hvilket Christoffer Slagter bestod, som 
fulgtes med Peder, at Kirstine Brenders sad der ud med 
Vejen, der de kom fra Søborg, og hendes Datter sad hos 
og end en Kvinde, han ikke kjendte, og Peder sagde nu, at 
Mr. Jacob sagde for ham, at Kirstine Brenders og nogle 
flere med hende havde gjort ham det, han havde.

Danske Samlinger, 2den Række. VI. 23
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Ydermere berettede Peder Christensen, at ved Passet 
at han laa stungen her i Byen, kom Kirstine Brenders ind 
til ham, kom sig i Snak med ham, begyndte da at sige, at 
her var kommen en Trolddjævel til Byen med en Troldbog 
og løb herom med, og sagde Kirstine: En anden Dag fanger 
jeg Skyld for det. Sagde og, at samme Trolddjævel var da 
til Elline Peters, og hun vilde gaae hen og vare Elline ad, 
vilde og lade Hr. Rasmus vide det. hvilket Kirstine og nu 
selv bekjendte, at her var kommen en Kvinde med en Bog, 
løb om at hjelpe Folk. Fremdeles berettede Peder, at nu 
forgangen Roeskilde Marked var han i Roeskilde, mødte han 
der Kirstine Brenders paa Ludtz Kirkegaard og han talede 
med hende og blandt andre Ord spurgte, hvorfor hun for 
saa fra Helsingør og ikke blev tilstede; og at Kirstine da 
svarede, at han skal faae Skam, der det voldte, at hun kom 
fra Helsingør, lod sig ogsaa høre, at hendes egne Børn 
havde raadet hende at fare af Byen. Item at Peter klagede 
saa tidt for Kirstine, at de laa der saa længe børløse og 
kunde ikke komme hjem; og om Aftenen strax være kom
men saadan en forfærdelig Storm og Uvejr, at stor Skade 
maa være skeet.

Mester Thiill Badtskjær bekjendte ved sin Ed, at han 
var i Søborg hos Mester Jacob nu salig, om nogen Krank
hed, og Mester Jacob spurgte ham ad, hvad han havde 
gjort Kirstine Brenders; og Thiill svarede ikke at vide at 
have gjort gjort hende noget imod. Og Mr. Jacob da bad 
og raadede ham, at han skulde skye hende, det bedste han 
kunde.

Marine Peder Havis her ibidem bekjendte saaledes at 
være skeet med 6 Aar forleden: Formedelst Kirstine Bren
ders var i ondt Ord og Rygte, talede Marine med hende, 
engang Kirstine kom gaaende frem ved hendes Dør, bad 
hende vare sig for saadant og raadte hende det bedste, og 
Kirstine gik saa fra hende. Derefter kom Jep Brenders ind 
til Marine i hendes Hus, tilspurgte han Marine, hvad Ord 
hun havde med hans Hustru, og Marine svarede: ikke andre 
end gode. Da sagde Jeppe til Marine: Du skal faae Ondt 
for det, og tog Jeppe sig selv om Skjægget, sigende: hedder 
jeg Jeppe med det røde Skjæg.
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Og Marine klagede, at hun strax efter fik stor Krank
hed og mistede sin ene Haand og laa paa sin Seng i 18 
Uger. Og hendes Pige, som svarede Jeppe, da han truede, 
og bad ham have det selv, hun blev, som hun havde „veint“ [?] 
aldeles forbistret. Hvilket Peder Hau selv bekjendte for 
Hans Holst og Oluf Rasmussen, som vistes til ham hjem til 
hans i hans Krankhed.

Item overbevistes Jep Brender idag med Hans Elle- 
kiøff, Charine Oluf Dragers og Lars Eriksøn af Gurre, at 
Jep Brender sagde i Oluf Dragers Gadedør 14 Dage, at skal 
Kirstine døe, det skader ikke, der skal 10 med hende. Og 
omsider bekjendte Jeppe selv, at han sagde: Tage de end 
Livet af hende, da tage de ikke af hende (Kirstine) alene, 
der skal flere med.

Oluf Møller og Jens Tømmermand bekjendte ved deres 
Ed hver for sig, at som Jep Brenders stod ved Stranden 
og saugskar, kom Tidender, at Mester Anders var ihjel- 
slagen, der han rettede den Kvinde paa Sletten; svarede 
Jeppe saa sigende: Det var ham længe lovet. Og Jeppe 
bekjendte, han sagde saa og nævnte den gamle Bøddel
kvinde, der kom fra Mr. Anders, at hun havde lovet ham 
det. Men forskrevne tvende Mænd gjorde deres Ed, at Jeppe 
ikke nævnte da den gamle Bøddel-Kvinde, da han sagde 
forskrevne Ord.

Niels Postrider paa Slottet bekjendte ved sin Ed, at 
strax Kirstine Brenders var rømt her af Byen, da Mester 
Anders først sagede hende her paa Raadhuset, var Ord om, 
at hun skulde være til Skræderens i Bøttrup. Og Claus 
Pommering Slotsfoged befol ham strax at udride, tage nogle 
Bønder med sig og søge hende op og føre hende hid. Og 
han havde med sig 3 eller 4 Bønder, søgte efter Kirstine i 
Bøtterup og Plegilt, og hun fandtes der ikke, men var rømt 
og undvigt.

Jep Brender skjød endnu sin Hustru Kirstines Skjel og 
Skudsmaal, om Nogen veed hende at skylde i Levnet og 
Omgængelse for Trolddom og anden Sag. Og Ingen svarede 
hertil blandt menige Borgere og Almue andet end som før, 
at et ondt Rygte og Ord havde altid fulgt hende for saa- 
dan Bestilling, og ellers svarede Ingen et godt Ord i hendes 

23*
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Sag. Item Mr. Anders Hustru Ane endnu fremstod og kla
gede paa Kirstine Brenders for hendes Husbonds Velfærd, 
Liv og Helbred, som hun før i lige Maade gjort har, og be- 
gjærede endelig Dom og Ret over hende.

Over al denne Sagsens Progres, som her nu findes ind
skrevet, begjærede de 16 Nævnsmænd 12 Mænds Vidnes
byrd ved et Thingsvidne beskrevet, hvilket skete.

Anno 1582, den 6 August
fremkom de 16 Nævnsmænd, begjærede, at disse Vidnesbyrd 
maatte forhøres. Og Jep Brender og Kirstine vare baade 
personligt tilstede.

Skipper Mikkel Jensen, her ibidem Borger, ved sin Ed 
bekjendte saaledes, at ved 4 eller 5 Aar forleden kjøbte han 
en Fiskerbaad af en Mand paa Salteboo Leje, som ligger 
hinsides Gilleleie. Og da han havde kjøbt samme Baad, 
sagde, at Mandens Hustru, han kjøbte Baaden af, var ikke 
tilfreds, for Baaden solgtes saa let, og at Mikkel lovede da 
Hustruen et Par Tøfler til, at hun vilde være alting tilfreds. 
Løb saa Mikkel med samme Baad her i Sundet udi Silde
fisken og kunde ingen Sild faae. Og det begav, at Kirstine 
Brenders kom da engang ind til hans, bad hun give sig et 
Kast Sild. Og Michels Hustru svarede, bad Gud bedre det, 
de kunde selv ingen Sild faae. Svarede Kirstine Brenders, 
at der var gjort Skalkhed med deres Fiskeredskab, at naar 
han tænkte, at hans staae i Søen eller Stranden, ere de 
oppe i Skoven og Bøgetoppene. Item at der sad et Træ 
under hans Pligt i samme Baad, saalænge det der sad, fik 
han ikke Sild; og sagde, at der fandtes et Træ ved et 
Kvarter langt, hvad det var veed han ikke, og huggede det 
af og kastede det bort. Sagde og, at Kirstine Brenders 
sagde til ham, at Mandens Hustru, der solgte Baaden, fik 
ikke det Par Tøfler; item at Kirstine raadede ham at skulle 
hugge i Skoven en Hybentorn og den flække og drage sine 
Sildegarn derigjennem. Der han det havde gjort og løb 
saa i Søen igjen, da første Nat reves hans Garn slet af, og 
ikke han fik uden Knuderne igjen. Svarede Kirstine Bren
ders, at hun ikke veed heraf, men om den Hybentorn at 
have alle sine Dage hørt om.



357

Frandz Meier bekjendte ved sin Ed, at som Kirstine 
en Gang kom ind til hans Faders Mr. Henrik Bartskjær, 
talede hun Latine med Skolemesteren, som da sad der
inde for hende, sagde ita, non, og Mr. Henrik da forviste 
hende, lovede hun ham brune Nødder, og han fik en Hob 
Knuder paa sit Liv og blev meget ilde faren.

Søren Arkelimester og hans Hustru Boil bekjendte, at 
som Søren var meget ilde faren, hans Ben var sønderslagen 
og laa under Læge, fik han slig Krampe eller Snerpe i 
Benet, at han ingen Ro havde, og da er Kirstine Brenders 
kommen did at ville læse Igten af hans Ben, og da langt 
omsider, da det bevilgedes, bad hun faae sig 3 $ Pendinge, 
gik saa til Sørens Brønd, kastede først en Sten i Brønden 
og sagde slige Ord: „Hør Du Ord i Brønden, her har 
Du Havre til dine Heste, Brød til dine Hunde“ og med 
slige Ord flere hun brugte, og dermed skulde hun læse 
Igten af hans Ben.

Laurits Børiesen Saugskjær bekjendte ved sin Ed, at 
han og hørte at Jep Brender sagde, at det var Mr. Anders 
længe lovet, ligesom Oluf Sobeck og Jens Tømmermand 
vandt.

Peder Hau mødte selv idag og bestod alle de Ord, hans 
Hustru vandt og før findes indskreven.

Kirstine Brenders sagde her intet imod, alene, de 
maatte vidne hvad de vilde, og hun begyndte at bede for 
sig selv og bad om Naade for Guds Skyld, Konningens, 
Dronningens og den unge Herres Skyld og sagde at ville 
fare af Byen og aldrig komme her mere, maatte hun men 
[o: blot?] slippe.

Jacob Brender skulde aarsage Kirstine, sagde han, at 
hun kunde aldrig mere, end hendes Moder kunde før hende. 
Og ham adspurgt, hvad Moderen kunde, svarede han: Pater 
noster og Ave Mari.

1582 den 20de August 
kaldte Claus Nielsen, Kgl. Maj.8 Byfoged her sammesteds, 
paa de 16 Nævns-Mænd her, som ere tagne i Nævnet paa 
Kirstine Jep Brenders her sammesteds; og Claus dem fore
holdt, om de ere sinds og ens vorden om at afsige deres
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Dom over hende, efterdi det er nu deres Tegte Dag, sex 
Uger efter Recessen, at de vilde nu fordi fuldgjøre deres 
Toug. Da fremkom de 16 [15] Mænd (hvis Navne her findes 
indskrevne tilforn) og de vare nu alle tilstede saa nær 
Hans Stolt, som var udsejlet, og han havde givet sit Brev 
ogSigil, at være den samme i alleMaader som de 15 Mænd 
hans Medbrødre, hvad de dømme af eller til, hvilket hans 
Brev nu idag læstes i den Sted, der hans Navn opnævnedes, 
og kjendtes for fuldt. Og de gave nu tilkjende at være til 
Sinds at sige og dømme paa Sagen, som de vilde ansvare 
og give beskrevet. Og var nu Kirstine Brenders og Jep 
Brender selv baade personlig tilstede og til Vedermaals Tale.

Først saa lod nu de 16 Mænd oplæse Kirstine Bren
ders Skudsmaal hende givet paa Tikjøbs Sognestævne, som 
det indeholder. Dernæst læstes det Thingsvidne, som er 
givet dem paa alle de Vidnesbyrd, derom ere forhørte. Som 
samme Thingsvidne videre udviser og stykkevis bemelder.

Saa tilspurgte nu Broder Jensen, Formand paa de 16 
Nævnsmænds Vegne, forskrevne Jacob Brender og Kirstine Bren
ders, om de selv eller Nogen af Alle, som dem er anrørende, 
om de vidste noget af alle samme Vidnesbyrd, Brev og Be
vis inden og udenbyes givne og annammede, enten at skylde 
Sag eller med Rette imod at sige for nogen Sag eller i 
nogen Maade at kunne drive, hvor det helst være kan, eller 
om de have noget Vidne, Breve, Kundskab eller anden nøj
agtig Bevis herimod at føre denne Sag til Behjelp, at de 
nu skulde det for Rette her fremsige og bekjende, at gaae 
derom hvad Ret er. Og Jeppe og Kirstine svarede ingen 
Aarsag at vide herimod i nogen Maade. Over hvilken deres 
Bekjendelse og Gjensvar de 15 Mænd (nu nærværende) be- 
gjærede et uvilligt Tingsvidne, og dertil nævntes disse 12 
Mænd [Navnene opregnes].

Da fremtraadte de 15 Mænd hver efter anden og endnu 
tilspurgte, hvo der sager og skylder Kirstine Brenders. Og 
fremstod endnu Anne Mester Anderses klagede og kjærede 
paa Kirstine Jep Brenders for hendes Husbonds Mester 
Anderses Helbred, Liv og Velfærd efter al den Lejlighed, 
forskrevne første Thingsvidne formelder, og begjærede ende
lig Dom og Ret over hende.
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Da afsagde de saa for Retten: At efter Tiltale ogGjen- 
svar, Skudsmaal uden og indenbyes, Vidnesbyrd og anden 
Sagsens Lejlighed, som forskrevne Thingsvidne udviser og her 
før er vidsomt formeldt, have de gransket og forfaret i 
denne Sag om forskrevne Kirstine Jep Brenders, som er 
saget og skyldet for Trolddom og Trylleri, som for er 
rørt, at de ikke længere gide eller udspørge kunne, og 
ikke de kunne kjende forskrevne Kirstine Brenders fri, 
men saalænge forskrevne Vidnesbyrd staae ved Magt, dømme 
og afsige, at hun er en Troldkvinde og bør at lide 
paa Ild og Baal, saa sandt dem Gud hjelpe og hans 
hellige Ord.

Efterat denne Dom var saa afsagt, begjærede forskrevne 
Nævnsmænd, at Jep Brender maatte gjøre Handtastning til 
Kgl. Maj.8 Byfoged, og sætte Loven og Vissen at møde med 
dem paa Sjellandsfars Landsthing, naar de nu skulle deres 
Dom did indføre. Og Jeppe sig deri undskyldte og aar- 
sagede ikke at kunne der møde eller did at komme ei heller 
nogen hans Fuldmagt, hvilken saadan hans Undskyldning 
de 15 Mænd begjærede at maatte indføres i næste tagne 
Thingsvidne. Og de 12 Mænd derpaa, her før ere udtagne, 
det samtykte at give i lige Maade beskrevet.

Item Kirstine Jep Brenders, der hun nu saa og for- 
rnærkte saadan Sagens Lejlighed, som nu afgik, og som før 
er meldt, og efter hun eller Jeppe ingen Behjelp kunde ind
vende deres Sag til bedste, begyndte hun at falde til Føje 
og begjærede, at hun maatte benaades, og hvis hendeNaade 
maatte vederfares, tilbød hun selv villigen at ville rømme 
her af Landet og aldrig komme hid mere, og begjærede 
Naade for Guds Skyld, for Kongens og Dronningens Skyld 
og for den unge Herres Skyld, og andet saadant hun ind
vendte.

Og de 16 Mænd hende tilspurgte, hvorfor hun rømte 
tilforn, og hun svarede ved saadanne Ord: de have før 
fanget og plaget mig for slig Sag, saa turde jeg Stakkel 
ikke bie; og bad end ydermere, at hun maatte forsee sig. 
Dette samtykte de 12 Mænd og at maatte indføres i for
skrevne Thingsvidne.
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1582 den 29 August
var nærværende Claus Nielsen Byfoged, havde paa Raad- 
huset ladet indføre Mester Anders Fynbo, som nu kort 
Tid siden stedte sig for Mestermand her sammesteds, og 
Claus nu havde ladet en Tid lang i Fængsel indsætte 
for hans Ulempe, og ham tiltalte, 1) for han havde ud
slaget Glarvinduerne i Byes Hus og Bolig, som Mester 
Anders Aalborg Mestermand før ham iboede og hans 
Efterleverske endnu iboer, 2) for han havde indtaget i
samme Hus en Hob Horer og løst Folk, som Claus 
sagde, han havde først drevet hjem af Marken og siden 
holdt dem hos sig og brugte sin Utugt med, 3) fordi han 
havde undsagt Mr. Hans Bøddel af Kjøbenhavn, som mod 
stor Forbøn og Forskrivning var tilladen at komme hid 
og rette to Manddrabere, og lod sig lyde at ville slaae 
ham ihjel, for han faldt her i hans Embede, dog [o: end- 
skjøndt] at Anders Fønbo ikke turde nu tillades at rette 
dem med Sværd, som han endnu er ung og nyligen er an
tagen i Embedet. >

Han svarede, at hvad de Vinduer i Bøddelhuset er be
langende, kom ham paa i Hastighed, at han af andet Sel
skab blev uddrevet af Bøddelhuset etc. Og lovede at ville 
lade isætte og flye Vinduerne igjen saa gode, som de vare 
før. Hvad de løse Folk er belangende, kjendes han, at 
Ryske Feiglis Søster var der hos ham, men svor, han ingen 
Utugt holdt med hende.

Om Mester Hans af Kjøbenhavn mente han at skee for 
kort, at han her skulde tage Næringen fra ham; mente og, 
at skulde han tjene for det ene, saa vilde han gjøre og det 
andet fyldest, hvad Embedet er belangende. Dog formedelst, 
at han nu stakket forleden var i Slangerup at rette en 
Karl under Sværd, og det ham noget misfejlede, blev 
han her ikke tilbetroet paa denne Tid. Og han mente at 
sige, at saadant kunde snart hændes, og at han vidste, hvor
med han skulde betale, om ham noget i slig Maade mis
lykkedes.

Og ham nu forholdtes, at dersom han vil saa tage af 
Gaarde og sig anstille, tjener han ikke her at blive, og om-
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sider faldt han tilføje, at hvis hans Forseelse nu har skeet, 
vil han raade Bod paa.

Dernæst ham forholdet, om han er sinds at blive her 
fremdeles i Tjenesten eller at forhøres om en Anden i den 
Sted, og dersom han ikke kan rette med Sværd, kan han 
det forholde en Tid lang, at han bedre øves og imidlertid 
bruge andet, hvad her falder og han rette kan. Og han be- 
gjærede at maatte nyde Tjenesten og lovede at ville alting 
deri fuldgjøre saa vel med Sværd som i andre Maader og 
derover staae sit eget Eventyr.

Og denne hans Begjæring ham nu saa bevilgedes, dog 
med denne Besked, at han nu gjorde sin Forpligt og 
Handtastning til Byfogden, at dersom det befindes, at han 
huser eller holder Horer og Skarns Folk til nogen Utugt at 
bruge i nogen Maade, eller han anfører nogen anden Ulempe, 
i hvad Maade det være kan, uden skjellig Aarsag, og det 
ham overbevises, da at være forfalden paa hans Hals 
uden al Naade. Hvad Embedet er belangende, deri at 
holde sig som ham Magt anligger.

Anno 1582 den 21 September.
Samme Tid nede i Raadhusgaarden blev Kir

stine Brenders pint og pinlig forhørt og hende blev nu 
forholden om alle de Sager, som ere forhandlede til Thinge 
med hende fra først indtil nu sidst, alt hvad hende er til
sagt og overvundet, efter al den Progres her før findes ind
skrevet. Og hun blev formanet ved Gud og hendes egen Vel
færd, at hun skulde sig betænke, at hvis [o: hvad] hun vidste sig 
skyldig i, skulde hun bekjende og tilstaae og ikke lade sig 
pine og strække og jammerlig medføre og traktere, men 
hellere bekjende det Sandhed er, og dog vare sig, at hun 
ingen skulde lyve paa for Had og Avind, men det saa be
stille, at hun kan have en god Samvittighed for Gud og 
ikke bekymre sin Sjæl etc., med andre saadanne Ord og 
Mening, hende nu forholdes.

Hvortil Kirstine svarede, at hun vidste intet at sige og 
ikke hun vilde lyve paa sig eller nogen Anden, og holdt 
sig meget frimodig og „bad men pine flux hen“.
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Saa var og nu nærværende M. Hans Christensen Ka
pellan, var her tilkaldet, og han da paa det højeste for
manede Kirstine og raadede hende, at hun skulde dog be- 
kjende og tilstaae, hvad hun havde i hendes Hjerte og ikke 
skulde lade sig forholde, at hun jo skulde bekjende sig uden 
videre Marter og Pine, men der hjalp ingen Raad eller Ord 
hos hende, og intet hun vilde bekjende i nogen Maade.

Da gjorde forskrevne Borgere Forbøn for Kirstine 
at maatte opholde med hendes Pine til imorgen, at hun 
imidlertid kunde sig betænke og sin Sag anderledes for
komme. Hvilket af Medynk er saa skeet, og hun hensattes 
i Fængsel. Anden Dagen blev hun fremstillet til 
Pinen igjen, og baade straktes paa Ramme og brændtes 
med hedt Bækken [?], og efter lang Marter og megen For
maning var dog intet hos hende udrettet, men hun blev alt 
ved et Mundhoff [o: Munden hæftet sammen?] og intet be- 
kjendte. Og da befol man Gud Sagen. Og hun siden i 
anden Uge blev brændt og stod sin Ret.

[Skarpretter Mr. Anders Fynboes Død. Den 
10 Juni 1583 førtes han i Rette. I hans Hus var der 
fundet en Dreng, der havde mistet det ene Øre for Tyveri 
i Vordingborg og oftere var bleveu kagstrøgen i Kjøben- 
havn for Tyveri. Drengen forvistes nu fra Helsingør. Men 
derhos bevistes, at Skarpretteren havde for nogle Dage 
siden begaaet et Drab. Han var nemlig gaaet ud paa 
Gaden, og som han kom hjem igjen, da sad der nogle 
Skippere i hans Hus og drak. En af disse beskyldte en Anden 
for at have taget 3 $ fra ham. Mr. Anders løb ud efter 
denne i Gaarden og bad ham give Pengene fra sig; men 
denne forsøgte at springe over et Plankeværk. Idet han var 
deroppe, stak Mester Anders ham med en Kniv, saa at han 
strax styrtede død til Jorden. Han vidste ikke at und
skylde sig. Han henrettedes derfor med et Sværd].




