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Løgstsr sager Kjøbstadprivilegium, hvilket fraraades.
Meddelt af D. H. Wulff.

Ædle og højfornemme Hr. Overkjøbmand Sr. Spentrupl
Da os af Deres Excellence højvelbaarne Hr. Gehejmeraad 

Stiftsbefalingsmand og Baron af Holck er befalet at indhente 
Kjøbmandslavets her i Aalborg deres Betænkning, om det 
kunde være Aalborg Bys Handlende efter de Byen allernaadigst 
givne Privilegier til nogen Fornærmelse enten i Almindelighed 
eller i Særdeleshed, at Løgstør By nød Kjøbstadprivilegier, 
og om De paa bemeldte Lavets Vegne kunde have noget herved 
derimod at erindre, saa maa vi bede, De ved Lavets Samling 
vil indhente Lavsbrødrenes Betænkning og derom snarest muligt 
til os indsende Deres Tanker. Vi vente herpaa Deres behagelige 
Svar og henleve med al Æstime, ædle og højfornemme Hr. 
Overkjøbmand Sr. Spentrup, Deres tjenstberedvilligste Tjenere

H. Grotum, Oluf Juel, L. H. Trap.
Aalborg, d. 8de Februar 1752.

Herpaa blev afgivet følgende Erklæring:
Velædle og velb., velædle og velvise Herrer Magistrat,

gunstige Øvrighed!
I Anledning af Deres Excellence højvelbaarne Hr. Ge

hejmeraad og Stiftsbefalingsmand, Hr. Baron Holck’s Skrivelse 
til Deres velædle og velb., velædle og Vel visheder, som mig 
d. 8de hujus er tilstillet, angaaende Løgstør By, i Fald samme 
nød Kjøbstadprivilegier, om det da kan være Aalborg Bys 
Handlende, efter allernaadigst givne Privilegier, til nogen For
nærmelse enten i Almindelighed eller i Særdeleshed, hvorpaa 
vi underskrevne paa samtlige Kjøbmandslavets Vegne aller-
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tjenstærbødigst maa melde, at det er Deres velædle, velb., vel
ædle og Vel visbeder selv bekjendt, at Byens Privilegier, som 
vor allernaadigste Konge bar konfirmeret, hvoriblandt er salig 
og højlovlig Ihukommelse Kong Kristian den 4des Forbud af 
Dato 3. Juli 1598, at den Flække eller Fiskerleje Løgstør ikke 
maa handle med Kramvarer, Korn etc. eller holde aabne Kram
boder eller udi andre Maader, som borgerlig Handel og Kjøb- 
mandskab vedkommer, og de, som samme ville bruge, skulle 
flytte enten til Aalborg, Viborg eller andre privilegerede Kjøb- 
stæder, som det allernaadigste Forbud omstændelig forklarer, 
hvorfor vi ikke derom videre ville melde; men hvad som 
kunde desuden være Aalborg Bys Handlende til Præjudice, er 
dette, at hidindtil har Løgstørs Indvaanere kjøbt her i Aalborg, 
hvis de til Bønder, som bo ved Løgstør, kunde afsætte, saasom 
Salt, Tjære, Hør, Hamp og andre grove Varer, der af Bonde
handling kunde dependere. Skulde bemeldte Løgstør By nyde 
Kjøbstadprivilegier, maatte Aalborg Bys Handlende derved lide 
overmaade stort Tab, og 2 å, 3 Mænd, som have noget at drive 
Handel med i Løgstør, gjøre ligesom de andre smaa Kjøbstæder 
i at overtræde vor kong. Maj.s Forordning af 31. Dec. 1682 
og derved drive uberettiget udenrigs Handel, hvilket er de 
allemaadigst berettigede Kjøbstæder til stor Præjudice og uden 
særdeles ny kongelig Naade og Anstalt vel ikke bliver hæmmet, 
og om Løgstør allemaadigst med Kjøbstadprivilegier blev be- 
naadet, var det ikke alene hans Maj.s Kassa til Skade, men, 
som før er meldt, Aalborg til Præjudice og Afgang udi de 
dem allemaadigst konfirmerede Privilegier, hvorfor vi bede 
Deres Velb. og Vel visheder ved Erklæring til hans Excellence 
Hr. Gehejmeraad og Stiftsbefalingsmand at se derhen, at Aal
borg ikke taber den Naade og Ret, som den af saa mange 
højsalige Konger og tilsidst af vor allernaadigste regerende 
Konge er benaadet med. Næst at rekommandere Byen og os 
samtlige fremdeles udi vor gunstige Øvrigheds Bevaagenhed 
leve vi med Konsideration og Æstime velædle og velb., velædle 
og velvise Herrer Borgmestres og Raads tjenstærbødige Tjenere.

Aalborg, d. 10. Februar 1752.
(Af Haudelsforeningens Arkiv.)




