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Et Par Opror i Aal borg
i Perioden mellem Kalmarkrigen og den tydske Krig.
Ved Fr. Meidell.

Historieskrivningens Forarbejder ligne Anatomi. Især ved
Beskrivelsen af historiske Vendepunkter møder man Vanskelig
heder, som ligne Dissection af Nerveknuder; thi navnlig der
gjælder det om at skjeine skarpt imellem det Væsenlige og det
Uvæsenlige for at faae dette skudt tilside, saa at hint, ligesom
Nervestammerne med deres störste Forgreninger, kan træde
frem i störst mulig Klarhed. Historien samler al Opmærk
somhed paa »Lederne«, Konger, Feltherrer og Statsmænd,
medens den lader Folkets store Masse saa upaaagtet, at det kan
forekomme Læseren, som om der paa den beskrevne Tid slet
intet Folk var til, eller som om det kun var en dump og død
Masse, der ikke kunde gjöre sig mere gjælden de end det døde
Jordsmon. Derved fremkommer vrange Tidsbilleder, og da
selve »Ledernes« Væsen og Færd som oftest kun er en Af
spejling af det Liv, der rørte sig i deres Samtidige, saa gjör
Skildringen disse Ledere til noget ganske andet, end hvad de
i Virkeligheden vare, — løfter eller sænker deres Sfære paa
en unaturlig Maade.
Selve Historieskrivningen maa ikke ligne Anatomi; thi
den skal vise os et virksomt Liv, intet Cadaver eller Dele af
et saadant. Dens Forarbejder maa følgeligt omfatte Folket,
forklare dets Tilstande. De Actstykker, paa hvilke der kan
bygges Skildringer af længst forsvundne Folkesamfund, ere
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imidlertid baade faa og tarvelige i Forhold til den store Be
tydning, de have for en ægte Historieskrivning; selv for en
Periode som Christian den 4des, der kun ligger faa Sekler til
bage for vor Tid, maa vi i saa Henseende nojes med en halv
Snes Dagbøger, af hvilke de fleste ere yderst magre, og saa
med de til vor Tid bevarede Retsprotokoller, der visselig give
os det fyldigste Materiale, — naar man har Tid og Udholden
hed til at lede om Guldstøv i Høstakke.
Har man endelig, efter langt og betydeligt Arbejde i disse
gamle Retsprotokoller, naaet frem til at klare sig en og anden
folkelig Skikkelse, faaet en eller anden Part i Sagerne eller et
Vidne til at staa levende for sin Betragtning, saa er man dog
ikke kommen videre, end at man kan begynde at tale om
Typer; thi det har altid kun været en ringe Brøkdel af Be
folkningen, som har været i Berøring med Domstolene. Der
skal mange folkelige Typer til, for man med historisk Sandhed
kan skildre et forlængst begravet Folkesamfund. — Længe,
længe vil det vare, inden vor Historieskrivning kan komme ud
over Forarbejdernes Stadium, naar man vil stille saa strenge
videnskabelige Fordringer til den, som f. Ex. C. F. Wegener
stillede til sin Skildring af Anders Sorensen Vedel; men da
disse virkelig have ideel Berettigelse, bør de søges fyldestgjorte
trods al folkelig Utaalmodighed.
De følgende Skildringer, der støtte sig væsenligst til de i
vort Rigsarkiv opbevarede Retsprotokoller, skulle kun betragtes
som et Forarbejde til en Beskrivelse af Danmarks historiske
Vendepunkt under den tydske Krig A°_ 1625—1629, i hvilket
der tages særligt Hensyn til Folket i Aalborg, Jyllands da
værende Hovedstad. Kunde dette Folkesamfunds Tilstand blive
klart igjennem disse Skildringer, saa var derved gjort et be
tydningsfuldt Skridt henimod Forstaaelse af det hele Folks
Forhold til Regje rin gen.

I.
Paa Kalmarkrigens Tid boede der i Aalborg en fordrukken
Mand, Anders Guldsmed, hvis Hustru, Abelone Ibsdatter, var
et villigt Redskab for Lederne af Folkelivets laveste Underström,
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nemlig for de Hexe, der, lige siden det 17de Aarhundredes
Begyndelse, havde dannet en Hexeskole i Aalborg og skaffet
den Anseelse bl. a. derved, at en adelig Dame stod i Spidsen
for den.
Denne Dame, Jomfru Christen se Kruckow, var Datter af
den fynske Herremand Axel Kruckow til Aarslevgaard. Han
regnedes vel ikke til Fyns Höjadel, men han havde dog gode
Forbindelser med Brokkenliuserne. Derved var Jfr. Christense
som ung Pige kommen i Huset hos den for sine Dagbogs
optegnelser noksom bekjendte Ejler Brokkenhus til Nakkebølle,
og her følte hun sig saa vel, at hun ønskede og haabede at
blive Herremandens anden Hustru, da hans förste døde. Dette
Haab slog fejl, da han den 9. August 1584 ægtede Jfr. Anna
Bille, Jensdatter, paa hvem Jfr. Christense saa kastede alt det
skinsyge Had, som hendes skuffede Forhaabninger havde avlet
og Synet af Ægteparrets Lykke dagligt nærede. — Hvad dette
Had drev Jfr. Christense til at gjöre, er saa ofte fortalt, bl. a.
i Brokkenhusernes og Bille-Ættens Historie, at vi her ikke
ville gaa nærmere ind derpaa, men blot omtale, at Jfr. Chri
stense saae sig nødsaget til at fortrække fra Nakkebølle, fordi
man betragtede hende som skyldig i, at de 15 eller 16 Börn,
som Fru Anna enten havde født eller skulde til at føde, alle
sammen døde, og fordi mange andre Ulykker hjemsøgte Gaardens Folk og dets kjærlige, men dybt nedbøjede Herskab.
Jfr. Christense valgte at nedsætte sig i Aalborg, hvor hun
sagtens har faaet Nys om, at hun vilde finde Ligesindede.
Hun tog Bolig der sammen med sin Søster, Jfr. Anna Kruckow;
men det er uvist, om denne alt havde Bolig i Stedet ved Siden
ad Rektorens, eller om hun fulgte med Søsteren fra Fyn der
hen. Sandsynligvis har Jfr. Christenses Hævnlyst bidraget
meget tilValget af hendes Opholdssted; thi paa Vreilev Kloster
boede dengang Henning Bille, den hadede Fru Anna Billes
yngre Broder, og paa Tjered eller Rönnovsholm levede Fru
Mette Banner med to Sönner (af hvilke den yngste blev den
senere bekjendte Rigsmarsk, Anders Bille), som Fru Annas
ældre Broder, Erik Bille, havde efterladt, da han Ai 1600
helt pludseligt døde under et Besøg hos Søsteren paa det forhexede Nakkebølle. — Ved at gjöre Ulykker paa de to nævnte
Gaarde kunde Jfr. Christense jo haabe at ramme Fru Anna
Bille med nye Slag; thi hendes hævngjerrige Sind var naturligvis
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ikke tilfredsstillet ved, at Fru Anna mistede sin kjære Husbond
i Slutningen af A°_ 1602 og derpaa blev mere og mere afsindig
over de mange Ulykker, som kom over hende.
De to fynske Hexej omfruer havde imidlertid ikke let ved
at skaffe sig Indpas i Eriks og Hennings Hjem; thi der tog
man sig vel iagt for dem; derfor maatte der søges og opdrages
brugelige Redskaber, som lod sig indpraktisere paa Vreilevkloster
og Tjered uden at vække Beboernes Mistanke. Saaledes kan
man i det mindste med stor Sandsynlighed forklare sig Aarsagen til Oprettelsen af den Aalborgske Hexeskole. Denne
var, som alt sagt, i Flor paa Kalmarkrigens Tid og talte blandt
sine Elever ikke blot Anders Guldsmeds Abelone, men endog
velfornemme Kjøbmænds Hustruer.
Til denne besynderlige Skoles Trivsel bidrog uden Tvivl,
at Aalborg, ligesom mange andre danske Byer, jævnligt plagedes
med Epidemier, som dengang altid kaldtes med Fællesnavnet
Pest. De jydske Byer stod i hygieinisk Henseende selvfølge
ligt ikke hojere end Kjøbenhavn, indenfor hvis Volde der
herskede det utroligste Svineri, som maatte gjore denne By
til Farsoternes Midtpunkt for hele Riget; det gamle Viborg og
Aalborg vare kun Brændpuukter i Periferiens Nærhed, men
her som hist tænkte Ingen paa at hæve Farsoten ved Afskaf
felse af det communale Svineri; derimod ledede Tidens religiøse
Udvorteshed, den stramt lutherske Orthodoxi, som fulgte af den
staaende Strid mod Papismen, til at betragte Farso terne som
Udslag af Guds Vrede. Eller Tidens overtroiske Hang lod sig
noje med den nærmereliggende Aarsag, der aldrig var svær at
finde, i Skikkelse af en eller anden Hex, Troldmand eller
Troldkone; og dette var bekvemt, ogsaa i Henseende til, at
Modgiften herimod letteligt kunde kjøbes hos en kraftigere
Hex eller Troldmand, hvorimod man ikke stolede saa meget
paa den protestantiske som paa den gamle papistiske Messe,
Forbon eller Djæviebesværgelse.
Hexene forstod sig vel nok paa, hvad der var fordelagtigt
for dem, og derfor anstrengte de sig ikke for at hæve, men
sørgede snarest for at vedligeholde de rette Aarsager til Pesten.
De fraraadede f. Ex. ganske vist ikke Matroser og Soldater at
holde fast ved den usunde Leveraaade, de havde ført i Kongens
Tjeneste, men saae roligt paa, at disse, kun altfor ofte pest
befængte Aftakkede, hjalp til med at øge Omraadet for deres
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Virksomhed. Efter Kalmarkrigen blussede Pesten stærkt op i
Aalborg, hvis Hexeskole netop var paa sit hojeste A° 1614.
Paa dette Tidspunkt var Henning Bille kommen hjem fra
Flaaden, paa hvilken han under Krigen havde tjent som
»Justitia«s Næstkommanderende. Han havde hørt til »de smaa
Herremænd« (o: adelige Drenge), som opdroges sammen med
»Prindsen«, senere Kong Christian den 4de, i hvis Selskab han
ikke blot havde lært boglige Kunster, ridderlige Exercitier og
Navigation paa Skanderborg Sø, men ogsaa Spil og Drik, samt
de andre Hoflaster. Han kom fra Krigen som en forgjældet
Stakkel, der maatte overlade Vreilev Kloster til Creditorerne,
hvorpaa han i Aalborg indrettede sig et Hjem, hvor han kunde
opdrage de fem Born, hans Hustru, Fru Sofie Munk, havdo
skjænket ham.
Han foer saaledes frivilligt i Jfr. Christenses Garn, ret
som man seer en tosset Flue fare ind i et Spindelvæv; var
han maaske ligesom denne tryllet af det lurende Udyrs onde
Øjne? Denne Tanke maatte dengang ligge nær; thi strax efter
hans Bofæstelse i Aalborg begyndte der at udbrede sig hæslige
Rygter om Henning, og alle Folk talte om den Himlens Straf,
der havde mærket ham som en Udaadsmand. Lidt efter lidt
kom disse Rygter Henning for Øren; han lod sine Tjenere
fortælle, hvad de havde hørt, og ad denne Vej fik han saa
Vished for, at det var Anders Guldsmed, der lavede og ud
bredte de skammeligste Bagvadskeiser om ham.
Paa Herredagen A± 1614 beklagede Henning sig over
Anders Guldsmed og udbad sig allerhøjeste Tilladelse til at
lade denne Æretvv fængsle; men da Rigsraaderne ikke vilde
indlade sig paa en saa usædvanlig Fremgangsmaade, maatte
Henning bekvemme sig til at gaa Rettens langsomme og, ogsaa
dengang, bekostelige Vej. Ad denne lykkedes det ham dog
at faae Anders domfældt, hvorpaa Anders tilbagekaldte sine
Bagvadskeiser og erklærede at ville betale samtlige, ham idomte
Bøder. Af denne Underkastelse lod Henning sig forlede til,
under et eller andet Paaskud, at faae Anders kastet i Fængsel;
men dette lige saa ulovlige som ubesindige Skridt indbragte
Henning forst Kongens alvorlige Dadel i et Rescript af'19.
April 1615 til Rigsraad og Lensmand paa Aalborghus, Sejl
strup og Aastrup, Mandrup Parsberg; dernæst en Forfølgelse
fra Hexeskolens Side, der tilføjede ham langt dybere Saar, end
15
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alle den fordrukne Anders Guldsmeds onde Ord havde været
istand til, og som vistnok tvang ham til ikke at lade sine Börn
færdes udenfor den Aalborgske Gaard, for at ikke Hexene
skulde faae fat i dem. Disse saae sig nemlig nødsagede til at
leje en Karl for at faae Indpas i Gaarden. Ved Hjælp af en
Skjorte og et Knivskaft af Sølv fik Hexene denne Elendige
— Ejler Simonsen hed han — til at gaa derind i Börnenes
Legetid, uglet ud som en Djævel, eller, som det hedder i
Procesacterne, som Raggi Hexedreng, og saa stor Virkning
frembragte hans sværtede Fjæs med Horn i Panden og Klump
foden, paa hvilken lian sprang hinkende om, at Legen standsede,
og at den mindste Dreng, som netop løb oppe paa Svalegangen,
blev saa skrækslagen, at han styrtede ud over Rækværket ned
i Gaarden, hvor han ynkeligt knustes.
Henning Bille synes at have faaet en Lammelse ved denne
Sorg; muligvis har han netop paa denne Tid været angreben
af Pest, der siges at have grasseret i Aalborg baade i Aarene
1614 og 15; vist er det, at han ikke benyttede sig af en kraftig
Undsætning, som paa den Tid rykkede frem i Kampen mod
Hexenes Øverste. Den kom i Skikkelse af et højtideligt be
svoret og for Aalborgs Bything aflagt Vidnesbyrd af Stadens
Repræsentant for den höj este Oplysning, nemlig Latinskolens
Rektor, Mester David*), som endelig vovede at tage Bladet fra
Munden, efter at Hexene havde berøvet hans Hustru Forstanden.
Thi det var ham ganske klart, at ingen Anden end selve Jfr.
Christense kunde være Skyld i denne store Ulykke, eftersom
hun havde kastet sit fule Had paa Rektorinden den Dag, de
Tvende mødtes nede i Baghaverne, hvor Jomfruen havde staaet
og renset Rendestenen, idet hun kastede Snavset ind i Rektor
haven; men i det selvsamme Øjeblik, da Rektorinden havde
paatalt, muligvis ogsaa bebrejdet Jomfruen denne Utilbørlighed,
saa havde Vanviddets rædsomme Sky sænket sig over den arme
Kone. — Et saadant Vidnesbyrd var dengang saa vægtigt, at
ingen forstandig Mand i Henning Billes Stilling havde und
ladt at føre sig det til Nytte; Henning derimod døde i Åaret
1615 uden at have allieret sig med Rektoren. Hans Bo viste
Hr. Pastor Vilhelm Bang liar velvilligst meddelt Forf., at denne
Rektor, der nævnes som anført i Rigens Dombog, ikke lejendes
andenstedsfra.
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saa tarvelig en Status, at Styge Høg, der havde gjort Udlæg
til hans standsmæssige Jordfæstelse, kun til Nød kunde finde
Dækning i hans efterladte Løsøre; og rent umuligt var det at
tilfredsstille hans andre Creditorer uden ved at overlade dem
Vreilev Kloster, som Hennings Fader havde mageskiftet med
Kronen mod Bille-Ættens gamle Stamgods, Allindemagle paa
Sjælland.
Jomfru Christense kunde triumfere, og det havde hun vist
gjort höjt og lydeligt, hvis ikke de Aalborgske Præster, navnlig
Mester Thøger (jvfr. Jydske Saml. V. 69), havde taget sig af
hende ved at samle Vidnesbyrd imod hende. De maatte dog
gaa forsigtigt tilværks for »Skolens« Skyld, og de understøttedes
vist nok kun i ringe Grad af Mandrup Parsberg *), som da
begyndte at skrante; men da denne i A aret 1620 fik en Vikar
i Otte Skeel til Hammelmose »efterdi Mandrup Parsberg til
Hagsholm er saaiedes med Livssvaghed beladen, at han ej kan
styre sine Sager«, saa kom der Fart i Tingene, og den 21.
Marts 1620 udgik der fra Kjøbenhavn Ordre til Otte Skeel2)
og Anders Friis, Lensmand paa Sejlstrup, om at tage Jomfru
Christense Kruckow i Forvaring saaiedes, at hun aldrig var
uden Opsyn.
Hun vejrede Faren og søgte at afvende den ved at legere
200 Spd. til Aalborg Latinskole; men det nyttede hende ikke;
thi de to nævnte »gode Mænd« fik Ordre til at fængsle samt
lige Troldkvinder i Aalborg og forhøre dem, men hemmelig
holde alt, hvad der kom frem, indtil den hele Sag forelaa
klar; og det viste sig snart, at de gode Mænd havde en
værdifuld Støtte i de Forundersøgelser, som Præsterne havde
foretaget, idet flere af de fornemmere Borgeres Hustruer bleve
fængslede; efter Sagens Natur var det omtrent givet, at
samtlige Fanger vilde komme til at gjöre Bekjendtskab med
Pinebænken paa Aalborghus, hvis »Scharprichter« derhos havde
A) Det er vel overflødigt lier at bemærke, at det var denne Mandrup
Parsberg, som Aar 1566 havde duelleret i Morke med Astronomen
Tyge Brake og afhugget Enden af dennes Næse; thi det er fortalt i
A. H. Nielsens Notitser om Aalb. Embedsmænd &c. Side 41; der
nævnes dog ikke Grunden til, at han i Aaret 1620 maatte have
Vicarer til Hjælp ved sin Embedsførelse.
2) Jvfr. om ham A. H. Nielsen: Pers. hist. Not. om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 46, Nr. 46.
15*
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sikker Udsigt til at gjore endnu mere indbringende Forret
ninger.
De Fangnes Paarørende blev følgeligt bange og lagde Raad
op med deres Medborgere om, hvad der kunde gjores for at
befrie de Ulykkelige; men gode Raad vare dyre; thi af Mogens
Kaas’s jydske Regiment laa der i Aalborg et helt Compagni
under Capitain Adrian, der havde at adlyde Slotsherren lige
saa fuldt som de Svende, til hvilke Slottets Bevogtning nærmest
var overdraget.
Sandsynligvis have Borgerne dog netop grundet deres Be
frielsesplan paa den nævnte Capitains Uredelighed, der viste
sig tydeligt i Aaret 1622, da han rom te med den ham betroede
Kasse; derhos vare de sikre paa at kunne bestikke Slotsfoged
Envold Clemmensen, og de vovede at trænge i sluttet Styrke
op paa Slottet, hvor det virkelig lykkedes dem at hindre Rettens
Fremgang, men kun for en ganske kort Tid; thi Otte Skeel
var ikke at spøge med. Det lykkedes ham at kaste Freds
forstyrrerne tilbage, og da han havde indberettet det Forefaldne,
fik han Kongens Ordre til at fængsle, tiltale, og straffe de
Opsætsige.
Iblandt disse var Kjøbmand Herman Eggenoux) en af de
Fornemste. Han havde saa gode Forbindelser i Kjøbenhavn,
at han turde vove at bede om at faae sin Hustru, der var med
iblandt de for Trolddom fængslede Kvinder, ud af Slotsfængslet,
og, mærkværdigt nok, fik Otte Skeel den 22. Maj 1620 Ordre
til at udlevere hende, dersom det paa nogen Maade var til
stedeligt. Hun maa vel sagtens have været iblandt Jomfru
Ohristenses fremmeligste Elever; thi Otte Skeel frigav hende
ikke, og Herman Eggenou var altsaa henvist til at befrie sin
Hustru imod Lov og Ret. Han samlede derfor sine Medborgere
og trængte for anden Gang ind paa Slottet, rimeligvis efter
Aftale med Slotsfogeden om at føre Hexene ud af en Bagdør,
naar Borgerne saaledes holdt Vagtmandskabet i Aånde; thi, da
ogsaa denne Plan mislykkede totalt, og en stor Mængde Borgere
vare fængslede i Slotskjælderen, saa blev ogsaa Slotsfoged Envold
sat fast.
*) Dette Navn, som vi ikke liave fundet andensteds, er muligvis en
Forjydskning af Eigenliof, Navnet paa en kjobenliavnsk Husejer, som
omtales i Dr. O. Nielsens Kjøbenhavns Historie IV.
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Der blev nu tilsagt Vidner; men samtlige Udsagn i For
hørene gik de fængslede Borgere imod, saa at der blev nær
Udsigt til et Aalborgsk Blodbad, eftersom de gode Mænd paa
Slottet havde utvivlsom Ret til at gjöre kort Proces med Enhver,
som var greben i vitterlig Opstand mod den lovlige Myndighed.
Det var derfor mærkeligt nok, at Fangerne kom til at svæve
mellem Liv og Død i henved en Maaned. Men kort Proces
vilde have gjort Byen ganske fattig paa Mænd; dertil kom, at
Fangerne i deres Suppliker om Benaadning paastod, at adskillige
af de aflagte Vidnesbyrd havde været falske, og at ingenting
turde afgjöres, förend der var indløbet Svar fra Kjøbenhavn
paa disse Ansøgninger.
Endelig den 18. August fældede Regjeringen sin Dom, og
den var over al Forventning naadig. Næsten alle Urostifterne
slap med Bøder, hvis Størrelse skulde rette sig efter deres
Formuer. Ikkun den fhv. Slotsfoged, Envold Clemmensen,
skulde høre sin lovlige Dom og med den beskreven, samt i
Jern vel forvaret, sendes til Kjøbenhavn. Ja, saa stor var
Regjeringens Mildhed, at den endog kunde strække sig til
denne utro Tjener, saasnart hans Frænder havde tilbudt at
ville sone hans Brøde. Allerede den 21. Februar blev han
benaadet.
Rimeligvis har den store Trolddomssag lagt saa stærkt
Beslag paa Alles Opmærksomhed, at Slotsfogedens og Borgernes
Pligtforglemmelse er svundet ind til en ringe Ting.
Vi have dog ikke fundet Actstykker, som vise, hvordan
det gik de lavere Medlemmer af den Aalborgske Hexeskole;
men desto bedre bekjendt er Udfaldet af Processen mod Jfr.
Christense, der, som en adelig Person, kun kunde dommes af
Kongens Retterthing og, kanskee af samme Grund, slap for
den ellers almindelige Hexestraf paa Baalet, mod at hun halshuggedes med et Sværd.
Den 25. Januar 1621 udgik Ordre til Otte Skeel om at
forkynde hende Kongens Stævning og til personligt at følge
hende til Kjøbenhavn for der at optræde som Actor i hendes
Sag, som foretoges paa Herredagen den 9. Juni 1621.
Den 4. August s. A. fik han det Hverv at forhandle med
Arvingerne efter »den for Trolddomssager dömte og henrettede
Jfr. Christense Kruckow, som for sin Død havde testamenteret
1000 Spd. til fattige Studenter og nogle Snese Daler til de
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Fattige.« Dog bemyndigedes Otte Skeel til forlods af hendes
Bo at afholde samtlige Udgifter ved hendes Fængsling og
Fangenskab, samt i Anledning af hendes Transport til Kjøbenhavn, hvor Executionen maa være foregaaet, da Rescriptet ikke
taler om Godtgjorelse for nogen anden Transport.
Fra den Dom, der overgik Hexeskolens Forstanderske, tor
vi uden Tvivl slutte os til, at Skolens Elever ere bievne kastede
paa Baalet i eller ved Aalborg, — et grueligt Skuespil, der
vistnok maa have været istand til at kue Befolkningens Oprørs
lyst, naar denne ikke har været overvættes stor; og nogle Aar
synes virkelig at være hengaaede uden væsenlige Forstyrrelser
af Byfreden, indtil forskjellige økonomiske Tryk paa Borger
skabet bragte dets Oprørsaand til at slaa ud i endnu stærkere
Lue, end Hexeprocessen havde været i Stand til at fremkalde.

II.
I Begyndelsen af 1620’erne var der hist og her i Landet
Misvæxt, som i Aaret 1622 foranledigede Kongen til at foreslaa Rigsraadet et Forbud mod Udforsel af Rug, i October
alene for Sjællands, men i November ogsaa for Fyns og Jyl
lands Vedkommende. Da det viste sig, at Misvæxten i Nabo
landene var endnu værre end i Danmark, hvor man altsaa
maatte vente sig Dyrtid, saa gik Rigsraadet i September 1623
ind paa Kongens Forslag. Inden det var kommet saa vidt,
havde de danske Landbrugere søgt at skaffe sig deres Korn saa
godt betalt som muligt var, og de havde til Nabolandene udført
saa betydelige Mængder af al Slags Korn, at Hungersnød og
Dyrtid i Danmark var den let forudseelige Følge deraf. Kongen
foreslog derfor Rigsraadet et almindeligt Forbud mod Korn
udforsel gjældende for hele Riget, og dette vedtoges i Novbr.
1623 at skulle vare til Set. Hansdag 1624. — Der har altsaa
været sørgelige Udsigter for Smaakaarsfolk, som ikke havde
kunnet skaffe sig Extra-Indtægt ved Kornudforsel. Haandværkerne rundt om i Landet leed desuden ved forskjellige
Indforselsforbud, af hvilke navnlig det paa Huder og Læder
maa have været trykkende for Sko- og Saddelmagere lige til
1625, da det endelig blev hævet. Endvidere havde Kjøbstædernes
Næringsdrivende i lang Tid klaget over den Mængde Fremmede,
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som, endog udenfor de sædvanlige Markedstider, opslog deres
Boder og falbød deres Kram uden at svare Byens Skat og
Tynge, hvorfor de let kunde underbyde de faste Indbyggere.
Da Aalborg paa den Tid var Danmarks störste Provindsby
(der svarede 1000 Specier i aarlig Skat ligesom Bergen), kom
den naturlige Utilfredshed herover stærkest til Orde der; særlige
Forhold stødte til og gjorde hele Byens Almue alvorligt mis
fornøjet.
Et Rescript af 30. December 1621 bemyndigede saaledes
Aalborgs Toldere til at paalægge ethvert gjennem Limfjorden
passerende Skib en Extra-Afgift af een Skilling, da man for
det derved indkommende Beløb agtede at afmærke »Munke
draget og Dynen«, samt andre Grunde i Løbet mellem Aalborg
og de øvrige Limfjordstæder. Man havde iforvejen Afgifter
nok paa Skibsfarten. — Saa kom Stormfloden i Begyndelsen
af Aaret 1624 og gjennembrød Harboøre; i den Anledning
udgik der den 6. Marts 1624 Ordre til Iver Juel med flere
godeMænd om at dæmme for det store Hul, og Aalborgenserne
maatte selvfølgeligt svare Broderparten af Udgiften derved. —
Samtidigt trak det stærkt op til Krig; flere og flere Afdelinger
skulde oprettes og udrustes, andre skulde aftakkes; baade det
Ene og det Andet krævede nye Udgifter, og hvor betydelige
disse vare, skjönne vi af, at der den 4. August 1624 paalagdes
den jydske Gejstlighed at stille et Kyrasser-Compagni paa 100
Mand, for hvilket der aarligt paaregnedes 13,700 Spd., foruden
Laufgeld, Mustermonat, Anrittgeld &c. — I samme Grad som
Krigsudsigterne tiltog, aftog selvfølgeligt Handelsomsætningen,
og dermed udtørrede Byens væsenligste Indtægtskilde; sand
synligvis har det omtalte Gjennembrud af Harboøre ogsaa havt
en mindre heldig Indflydelse paa Aalborgs Udbytte af Limfjord
fiskeriet.
Til at lindre Nøden, søge den afværget og til at hæmme
dens naturlige Følger, samt i værste Tilfælde dæmpe Misfor
nøjelsens Udbrud, har Aalborgs Magistrat vist ikke været bedre
skikket, end de andre danske Byers, over hvilke Rigsraadet
af og til beklagede sig, især fordi de ikke tilstrækkeligt vaagede
over, at Borgerne efterlevede de kgl. Anordninger. I Aaret
1622 foreslog Rigsraadet derfor at sætte de Borgmestre, som
fandtes forsömmelige i deres Embedspligt, i strenge Straffebøder,
og den 17. April 1623 paatænkte det at indføre en Række nye
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Forholdsregler i Kjøhstædernes Bestyrelse, hvor en egenlig
Kjøbstadret endnu dengang savnedes haardt.
I Aalborg var, efter Hans Wandels Død A£. 1622, Jörgen
Olufsen förste Borgmester1); han var en Bondeson fra Vend
syssel, men næppe skikket til at skaffe sig og sit Embede den
fornødne Respect, især naar Tiderne vare hievne saa vanskelige.
Vel havde han været Raadmand fra Kongens Kroningsaar og
Borgmester fra Ä2. 1618, men havde i Aaret 1624 ikke större
Sands for sin Værdighed og almindelig Høflighed, end at han
taalte de misfornøjede Smaahorgeres Overløb hjemme i sit Hus
i »Maren Thueris Gade, Set. Bodils Sogn« ved Siden af det
Sted, der kaldtes »Rykind«, og denne formelle Slaphed undlod
ikke at drage slemme Følger efter sig, da det för omtalte
Forbud mod Korns TJdförsel var udløbet Set. Hansdag 1624.
Den 25. Juni 1624 indfandt sig nemlig hos ham en stor
Sværm paa flere Hundrede Misfornøjede med en Skomager
Jörgen Polier i Spidsen. Hvad Forhandlingerne førte til, kan
ikke ligefremt udledes af de umaadelig vidtløftige Procesacter,
som i Maj 1625 var svulmet op til omtrent 70 forskj ellige
Documenter; men de drejede sig væsenligt om Skibsfarten paa
Fjorden, Tøndepengene og Kornudförslen. Det lykkedes ikke
Borgmesteren at berolige den ophidsede Forsamling, men han
vovede ikke at stemple den som oprørsk, ikke engang da den
næste Dag, 2Q/q, betydeligt forstærket, begav sig ud til »Hovedet«2),
hvor den fik Kgl. Majt.s Tolder, Hans Sörensen, i Tale ved
at omringe ham, hvorpaa den gik til Byfoged Jacob Wogensens
Hus, men da den drog derfra, atter omringede Tolder Hans
Sörensen, hvem den da traf paa Gaden. — Det havde sikkert
været Borgmester Jörgens Sag strax at opfordre Lensmanden
til at skride ind med den væbnede Magt, men det skete ikke.
Den daværende Lensmand var Tonne Friis til Hesselager, en
kjæk Mand, der synes uopfordret at have talt den oprørske
Forsamling til Rette, men uden större Udbytte, end at han,
næst efter at indberette Sagen til Cancelliet, maatte udbede sig
nærmere Forholdsregler meddelte. Disse blev Gjenstand for
*) A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg S. 98.
2) Hr. Overlærer D. H. Wulff bar oplyst mig om, at dette tidligere var
Navnet paa den nuværende Toldbods Plads eller den Strækning af
Byens Strand, som ligger Vesten for Østeraas Udlob.
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Rigsraadets Overvejelse den 16. Septbr. 1624; men endnu den
26. October var man ikke kommen længere end til at opfordre
Tonne Friis til at undersøge Aarsagerne til en saa usædvanlig
Opsætsighed mod Byens lovlige Øvrighed. Paa nye Forhør
støttede Lensmanden saa en Indberetning, der havde til Følge,
at Regjeringen den 25. Novbr. s. A. udnævnte en Commission,
bestaaende af Hr. Albert Skeel, Eske Brok og Mogens Kaas,
med det Hverv at udfinde Oprørets Hovedmænd, faae dem
grebne af Lensmanden og sendte vel forvarede til Kjøbenhavn.
Disse gode Mænd enedes snart om, at Jörgen Polier var
Hovedmanden for de Misfornøjede, hvorfor Lensmanden be
ordredes til at tiltale og afstraffe ham; men derhos var det
klart, at Borgmester Jörgen Olufsens Adfærd havde været saa
uheldig, at Lensmanden strax skulde formene ham »at sidde
Retten« og befatte sig med Magistratssager. Fra da af var den
anden Borgmester, Lars Hansen (Skriver), ble ven den eneste,
og han præsiderede som saadan paa Bythinget d. 7. Februar 1625,
hvor Tonne Friis efter Kongens Ordre begjærede Dom over
Jörgen Poller og hans Laugsbrødre »for Samling og Oprør,
som de den 26. Juni sidst forleden her udi Olborg beganget
have.« Her dömte Byfoged Jacob Wogensen, Jens A. Krag,
Dierik Grubbe, Lars Jensen, Anders Jensen, Hans Felthus,
Gregers Christensen, Jeus A. Hals og Raadmand Johan Ertmand, at det var fuldt bevist om Jörgen Polier, at han havde
været Hø vidsmand for Samlingen og at han som saadan »efter
Stadsretten burde at miste sin Hals og hans Hovedlod i
Kongensvære, og alle hans Medfølgere bøde hver dennem fyre
thiuge marck.«
Borgmester Lars Hansen gav i Henhold til denne Dom
Ordre til at indsætte Jörgen Polier vel forvaret udi Bolt og
Jern i Raadhusets Kjælderfæugsel, og han forsømte ikke at
paalægge Slutteren, Peder Skoning, den strengeste Agtpaagivenhed med Hensyn til Fangen, idet han, baade paa Raadhuset
og hjemme hos sig selv, truede Slutteren med, at denne vilde
komme til at lide den i döm te Straf, hvis Jörgen Pöller undveg.
Saa godt holdt den oprørske Almue sammen, at Jörgen Pöller
ikke desto mindre slap ud af Fængslet om Aftenen den 12.
Februar, hvorfor Stadstjener Peder Skoning ganske rigtig
fængsledes i hans Sted og den 28. Febr. blev dömt til at sidde
i Bolt og Jern, efter at Procurator Mads Larsen Thybo havde
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oplyst, at ingen af Fængslets Laase, Bolte og Jern vare opeller sønderbrudte, og at Peder Skoning og hans Medtjener,
Niels Svenningsen, i deres Værge havde havt samtlige Nögler.
Forhandlingen paaBythinget om denne Undvigelse er saa
naiv og komisk, og den giver os i al sin Korthed et saa klart
Begreb om hin Tids Aalborgensere, at vi maa hidsætte den
Forklaring, Peder Skoning afgav som Svar paa Procurator
Mads Thybos Spörgsmaal. Den lyder saaledes: »Samme Dag,
den 12te Febr., efter Klokken var imellem 4 og 5, da kom
[Procurator] Jens Andersen AVodskov gangendes og spurgte ham
ad, om han ikke vilde gange ud til Jacob Snedker og stævne
ham. Da gik Jens Andersen AV. med ham i Kjælderen og
stod paa Gulvet; men han holdt en Halvkande 01, som de
drak af. Saa spurgte Jens Andersen AV. Jörgen Polier ad,
om han laa altid udi Bolten. Da svarede han Ja og viste
ham det. Saa gik Peder Skoning og Jens Andersen AV. ud
samme Tid, og Peder Skoning da lukte Døren til; og siden
efter ved sex Slet gik han i Kjælderen til Jörgen Polier igjen
og havde Basmus Christensen, Bartholomæus Baggers Svend,
med sig, som havde en Kande 01 og gik ind i Kjælderen med
ham. Og samme Tid kom Marcus Skomager og gangendes
dertil. Da spurgte Peder Skoning ham, om han ikke vilde
gange ind i Kjælderen og tale med Jörgen Polier (Skomager).
Da sagde han Ja, og saa gik han ind udi den yderste Gang
i Kjælderen med ham, og da stod Rasmus Christensen i den
inderste Kjælder og Marcus Skomager ved den yderste Dör;
men om han stod uden- eller indenfor Dören, kunde ikke saa
nöje siges.
Siden tog Peder Skoning et Lys i Kjælderen og gik ud
og vilde tænde det, og disimidlertid kom for5£ Jörgen Polier
ud af Kjælderen for ham, saa han ikke veed med sit Vidskab
i nogén Maader, hvorledes han undkom, og ikke derfore klaged
paa. forB* Marcus Skomager eller Rasmus Christensen, men
dem undskyldte og aarsaged, saa de ingen Aarsag derudi var,
at Jörgen Poller er bortkommen i nogen Maade, men det at
være skeet formedelst hans egen store Forseelse, saa han bad
Gud naade sig saa sandt. — Desligeste svarede for2£ Niels
Svenningsen Stadstjener, at det var hans store Klage paa
forne peder Skoning, at han samme [Stund] ikke vared ham
ad, ej heller ladet ham vide i nogen Maader, det han vilde
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gange ad Kj ælderen til for™ Jörgen Poller, og han derudover
er bortkommen. — Hvortil for™ Peder Skoning svarede og
bekjendte, at for™ Niels Svenningsen ikke udi nogen Maader
af vidste, at han vilde gange ad Kjælderén til for™ Jörgen
Polier, og derfore intet klaged paa ham i nogen Maade, men
det for hans egen Forseelse og Forsömmelse at være skeet.
Og stod for™ Peder Skoning, Niels Svenningsen Stadstjener,
Marcus Skomager, Rasmus Christensen og Jens Andersen
Wodskov mod for™ Mads Larsen Thybo til Vedermaalsthing.«
I det politisk bevægede Aar 1625, da Kongen drog til
Tydskland med mange af Rigets bedste Mænd, og Prinds
Christian (V) forestod Landets Regjering, var der ikke Tale
om at holde nogen egenlig Herredag, som burde have taget
Beslutning om, hvad der var at gjöre for at kue det stadigt
ulmende Aalborgske Oprör. Tonne Friis vedblev nemlig at
stævne Borgerne til Bythinget for at afpresse dem Tilstaaelser;
men det hjalp ikke til andet end at øge den almindelige Mis
fornøjelse; thi Alle svore de »deris Helgens Ed med oprakte
Fingre« paa, at de ingen Del havde havt i Oprøret. Sagen
var vel den, at Kongen havde taget alle Soldater med i Krigen
og ikke levnet Tonne Friis en eneste, med hvem han kunde
udrette noget, hverken til Angreb eller til Forsvar; han maatte
bogstaveligt indskrænke sig til civil Krigsførelse og Indberet
ninger.
Disse førte omsider, den 3. Marts 1625, til, at Regjeringen
nedsatte en ny Commission, som kom til at bestaa af Eske
Brok, Christen Holk, Hr. Albert Skeel, Iver Juel og Mogens
Kaas; den synes at have taget Sæde i Viborg, hvad der rime
ligvis er Grunden til, at Procesacterne have svulmet saa stærkt
op i Løbet af de to Maaneder, der hengik, inden den fik sin
Dom fældet. Först den 6. Maj fik nemlig Tonne Friis Ordre
til at entledige Borgmester Jörgen Olufsen; derefter kaldtes
han strax »fordum Borgmester«.
Denne Mand har altsaa ikke frivilligt »resigneret paa
Grund af sin Trætte med Embedsmændene«, som der siges i
dir. Staphensens Aarbog (Jydske Saml. V. 70 og, formodenlig
efter denne Kilde, i Sechers Familiehistorie og A. H. Nielsen:
Aalborgske Embedsmænd). Den ulykkelige Peder Skoning
blev den 20. Juni ved Bythinget dömt til Døden istedenfor
den undvegne Jörgen Poller. I Forhøret den 7. Marts 1625
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havde han imidlertid hekjendt »i Guds Sandhed at være ganget
og faret udi alle samme Punkter og Artikler«, og derhos havde
han saa mindeligt »for Guds Skyld bedet Borgmester og Raad
og andre ærlige Mænd at ville være ham behjælpelig hos den
gode Mand, Velbaarne Tonne Friis, naar han hjemkom, at han
maatte benaades for hans store Forseelse, at Jörgen Polier for
ham af Raadhuskj ælderen er bortkommen«, — at han virkelig
blev for saa vidt benaadet, som han kom til Bremerholm der
at arbejde i Jern paa Livstid.
Størsteparten af de øvrige Oprørere slap med at betale
40 Mark hver; men én Undtagelse skete med de to Skræddere,
Niels og JensLauesen, hvis Sag blev henvist til Paadömmelse
af Bythinget-, — Da ogsaa den indeholder Momenter, som
karakterisere det Aalborgske daværende Borgerskab, skulle vi
referere den efter de bevarede Forhør og dermed afslutte vor
lille Studie.
Oldermanden for Skrædder-Lauget, Peder .Rysser, lod de
to nævnte Laugsbrødre foretage en Penge-Indsamling til Laugets
Behov, mærkeligt nok, netop paa den Tid, da Oprørsstemningen
endnu var höj der i Byen. Den næste Tirsdag efter at Jörgen
Polier var bleven dömt til Døden, kom de paa deres Vandring
ind til Skrædder Anders Thomsen, af hvem de krævede nogle
Penge til Laugets Lade under det Paaskud, at denne skulde
afholde Udgifterne til Oldermandens og nogle Vidners Landsthingsrejser. Derom vilde Anders Thomsen intet høre; endnu
mindre vilde han ud med Mønt, og i denne Vægring blev han
støttet af sin Hustru. Herover blev Niels Lauesen vred, drog
sit Værge og huggede løs paa Ægteparret, saa at baade han
og hun fik ret eftertrykkelige Saar. Saaledes hedder det i et
Forhør af 28. Marts; men den 8. August erklærede Niels
Lauesen, at hans Vrede ikke var blusset op, fordi Anders
vægrede sig ved at betale Pengene, men fordi han længe havde
næret Had til Anders.
Denne gik strax til Byfoged Jacob
Wogensen, der lod Syns vidneforretning holde og tog Løfte og
Haandslag af Anders paa, at denne skulde overgive Sagen til
det Offenliges Forfølgning.
Privat Hævn ramte imidlertid Niels Lauesen allerede
Dagen efter hans Udaad. Da gik han nemlig om Aftenen
Kl. 10 ind til en af sine Arbejdere, Jacob Jensen, og spurgte,
om en tredie Skrædder, Jens Jensen, ikke var kommen hjem.
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Der blev svaret Nej, og saa gik Niels ben og lagde sig i en
opredt Seng. Lidt efter bankede Jens paa Dören, ban blev
indladt, tren ind og satte sig for Enden af Skiven. »Hvorfor
gaar Du ikke i Din Seng?« spurgte Niels og opfordrede yder
ligere Jens til at gange i bans egen Seng. Nej, svaredejens,
ban var ikke tilsinds at lægge sig endnu. Derover spottede
alle de, som i Stuen vare, og de kaldte barn for »Bondens
Hofskrædder«. DenneSpot kunde Jens ikke taale; ban vilde
gaa og bad blot Jacob om at række sig Sax og Jern. Saxen
laa imidlertid i Vinduet, hvor Jens tog den, bvorpaa han atter
forlangte Jernet af Jacob. — »Snak«, sagde Niels, »Du kan
jo dog intet gjöre med det Jern i Aften; kom nu hid og læg
Dig; jeg vil ingen Forhold gjöre Dig paa det Jern.» — Dette
forstod Jens saaledes, som om Niels vilde forholde ham hans
Jern, hvorfor han sprang frem paa Gulvet, drog sit Værge,
udæskede Niels med mange Ukvemsord og trak sig ud paa
Gaden, idet han stadig brugte Mund. — »Havde jeg ikkun
eet Øje og eet Ben, saa skal jeg visselig komme ud til Dig!«
sagde saa Niels, idet han greb en Bøssestok [Ladestok?], med
hvilken han løb ud efter Jens, som imidlertid havde gjort sig
rede til at tage imod Niels ud for Christen Vævers Hus.
Denne blev vækket af Larmen, stod op af Sengen og saae
Jens hugge efter Niels’s Hoved og Krop, samt at Niels derpaa,
svært blødende af mange Saar, maatte trække sig tilbage, hvorfra
han kom.
Den 12. Marts blev der taget Synsvidne over Niels’s Saar,
og der viste det sig, at han havde faaet fem Saar i Hovedet,
hvoraf de to vare saa dybe og brede, at det hvide Been skinnede
frem, samt to Saar i venstre Arm, tæt ovenfor Haanden.
Hvad Dom der blev fældet i disse Sager, er for saa vidt
ligegyldigt, efter at vi have undret os over do her fortalte
Beviser paa Skræddernes Ømtaalighed og Stridbarhed. Sikkert
er det, at den Agtelse, man fra först af havde skjænket Sko
magerne, idet man gjorde en af deres Laug, Jörgen Pöller, til
Hovedmand for Oprøret, nu, efter hans Domfældelse og Flugt,
gik over paa Skrædderne, af hvis Laug samtlige »Embedsmænd«
(o: Haandværkere) i August valgte Sören Andersen Skræder
til deres nye Hovedmand.
Den 28. August fremstod han paa Aalborg Bything med
en skriftlig Fuldmagt fra Smede-, Skomager- og Skrædderlauget,
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som med deres Skraas Segl overdrog ham at forhandle og
afgjore alt Retsligt med samme bindende Kraft, som om de tre
Oldermænd havde været i Retten.
Den 5. Septbr. optraadte han med alle Parters Godkjendelse
paa Bythiuget og lod læse Landsthiugs Stævning af 24. August
over fordum Borgmester Jørgen Olufsen, Kgl. Majt.s TolderJ),
Byfoged Jacob AVogensen og Lensmand Tonne Friis, hvori
disse Mænd opfordres til at erklære sig over: 1) om de vare
forulempede paa deres Person af nogen Laugsbroder, 2) om
nogen havde truet eller undsagt dem, 3) om de kunde beskylde
nogen for lovstridig Forsamling eller Oprør. — Han søgte
altsaa at føre Krigen over i Modstanderens Land ved at for
vrøvle den Sag, som dog var for klar til at kunne plumres.
Landsthingsdommen faldt den 7. Juli.
Et Tidernes Tegn var det, at Regjeringen den 28. Marts
1625 hævede Forbudet mod Indforsel af Læder og Huder2), og
at Kongen samme Dag udbad sig nogle Rigsraaders Erklæring
over, hvor vidt der fra Jylland kunde paaregnes Rug til Ud
forsel; men den Eftergivenhed, der saaledes gav sig tilkjende,
synes ikke at have fremkaldt nogen tilsvarende Stemning hos
det Aalborgske Borgerskab. I Krigens svære Skole, som det
maatte gjennerngaa i Aarene 1627—8, og i hvilken det kom
til at spille en Rolle ved Conrad Nelles Tilfangetagelse, har
det dog sagtens lært at skjonne paa Lov, Ret og Samfunds
orden, som, om de end ere mangelfulde, dog altid maa betragtes
som folkelige Goder.
*) Hvem denne Tolder var, kan ikke saa lige siges, da den hidtilværende,
Hans Sorensen, den 20. Juli 1625 var anklaget for Snyderi paa Malt
og 01. Anklagen maa have været urigtig, siden han blev Borgmester
1625 (jvf. A. H. Nielsen: Aalb. Embeds- og Bestillingsmand S. 99);
men dette udelukker ikke, at han kan have været suspenderet som
Tolder den 24. August s. A.
2) Kr. Erslev: Actstykker og Oplysn. til Rigsraadets og Stændermødernes
Historie i Chr. IV s Tid, I. 440.
Nævnte Værk og Danske Cancellies Protokoller ere i Forening med
Aalborgs Thingbøger Hovedkilderne til denne Skildring.
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Et Aetstykke af Aalborgs Thingbog
for Mandag den 7. Februar 1625
(som Bilag til Artiklen „Et Par Opror i Aalborg“ ad II).

Ved Fr. Meidell.

Karsten Andersen, paa hans Husbond, Velb. Tönne Frijses
Vegne, stod her for Thingsdom og tilbød Jörgen Poller Skomager
saa vel som alle de Laugs-Oldermænd, som er: Eske Madsen
for Skomagerlaug, Peder Rysser for Skinderlaug, Laust Rem
snider for Smedelaug, alle de Breve, som den Sag er angjældendes imellem hans Husbond, Velb. Tönne Frijs, og dem,
om de dem vil annamme, eftersom de have givet hans Husbond
Varsel derfor idag 8 Dage.
Og stod for™ Jörgen Poller og alle for™ tre Oldermænd
med for™ Karsten Andersen til Vedermaals Thing og svarede,
at de ikke vilde dem annamme; og blev for™. Breve strax
indlagte udi Skrinen igjen her for Retten under Forsegling.
Og bestod Niels Ibsen og hellj (Helge?) Lauesen Drager ved
deres Ed, at de idag 8 Dage var ved Olborg Slotsport og
stævned Velb. Tönne Frijs hid tilThinget idag for for11® deres
Breve, de af ham vilde æske og begjære.
Stod her for Thingsdom Trogels (Troels [af Thorgil?])
Michelsen Skomager, Borger og Indvaaner i Olborg, og fremlagde en skriftlig Seddel, som idag blev læst og paaskrevet,
lydendes Ord fra Ord som efterfølger:
Kjender jeg Trogels Michelsen, Borger og Indvaaner udi
Olborg, at eftersom ærlig og velbyrdig Mand, Tönne Frijs,
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Kgl. Maj. Befalingsmand paa Olborg Slot, haver ladet stævne
mig til Olborg Bything for Dom, anlangendes den Trætte, som
Laugsbrødrene og Tolderen skulle have været i mellem hver
andre, da er det mit Svar imod den gode Mand, ærlig og vel
byrdig Tonne Frijs, at jeg höjlig det benægter, det jeg aldrig
haver været i samme Trætte, og ej heller skal bevises, at jeg
nogen Tid haver udlagt Penning til samme Trætte, og ej heller
skal findes, at jeg er Laugsbroder udi Skomagerlaug anderledes,
end Oldermanden haver sendt Bud til mig, at jeg skulde komme
til ham udi hans Hus; som jeg nu kom ind i Oldermandens
Hus, da tilspurgte Oldermanden mig ad, om jeg vil give den
Gylden ud efter Kgl. Maj.s Brev og være siden i Lauget. Da
svarede jeg dertil, at jeg giver ingen Gylden ud til det Laug,
inden jeg hører andre Tidender. Da haver nogle af Laugs
brødrene udvist mig pludseligen af Lauget og deres Hus og
sagde, jeg maatte vel være af deres Laug, derfore formener
jeg for samme Trætte kvit at være. Thi er min venlige Bön
til Eder, Jacob Wogensen, heller hvem som sidder udi Dom
mers Sted, at denne min ringe Forsæt (o: Indlæg) maatte læses
og paaskrives og indføres udi hvis Sentens, som bliver afsagt
for Retten. Datum Søndag efter Næste Nytaarsdag 1625.
Hvilken Seddel for1!-0 Thorgels (sic) Michelsen Skomager
nu her idag ved sin höj este Helgens Ed og oprakte Fingre
bekræfted; og stod Eske Madsen Skomager, Borger her i Ol
borg, som er Oldermand for Skomagerlauget, saa vel som en
Part af Laugsbrødrene, Skomagere her sammesteds, med for.110
Throgels Michelsen til Vedermaalsthing.
Domsmænd over Jörgen Pöller Skomager og de tre Older
mænd for Skomager-, Smede- og Skræderlaug, som er Eske
Madsen Skomager, Laurs Remsnider og Peder Rysser Skræder
med deres Laugsbrødre udi forskr?®. Laug, efter forrige Op
sættelses Indhold.
Jacob Wogensen, Byfoged.
Lauers Hansen, Borgmester. Hans Felthus,
Jens Andersen Krag,
Gregers Christensen,
Dierich Grubbe,
Jens Andersen Hals og
Lauers Jensen,
Johan Erttmand, Raadmand,
Anders Jensen,
belangendes Samling og Oprør, som for1!® Jörgen Pöller med
for110- hans Laugsbrødre den 26. Juni sidst forleden her udi
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Olborg beganget have og derom efter Kgl. Maj. Missive da var
Velbi® Tonne Prijs Dom over dem begjærendes.
De domte, at efterdi Stadsretten formelder, at være
haardeligen forboden nogen Samling at gjore i Kjøbstæderne
for nogen Ærindes Skyld, uden Fogeden, Borgmestere og Raad
kommer dem sammel, — hvilken som det gjor og er Hoved
mand fore, han skal miste sin Hals og hans Hovedlod i Kongens
være, og alle de Andre, som i deslige Samlinger [findes], bøde
hver af dem 40 Mark. Men hvilken af Almuen, som skader
noget, han skal sig beklage og kære sin Sag for Fogeden,
Borgmester og Raad, som hannem af Rette bør.
Og efterdi det bevises med adskillige Vinder og Beskyld
ning, som forskrevet staar, at for?® Jacob Poller haver været
en Høvidsmand for samme Samling, da vide vi ikke derom
andet at kjende, end forne Jorgen Poller som en Hovedmand
jo bør at miste sin Hals, og hans Hovedlod i Kongens være,
og alle hans Mødfølgere bøde hver dennem »fyre thiuge raarck«.
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