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Til Hjælp til dette Binds Trykning er med Tak modtaget Un-

derstøttelse fra Den Grevelige Hielrns-tierne-Roseneroneske Stiftelse,

Grenaa Byraad, Sparekassen for Grenaa og Omegn, Banken for '

Grenaa og Omegn samt ”Byfesten 1939".

For denne Økonomiske Støtte, uden hvilken Bogens Udgivelse

overhovedet ikke vilde have vaeret mulig, bringer jeg herved en hjer-

telig Tak. i I
V CARL SVENS TRUP

Christiansen & Jørgensens Bogtr. Grenaa



FORORD

Dette skal siges, saa være det da sagt -- paaForhaand og
uden Forbehold; I '

Denne Bog er skrevet for Grenaa Bys Indbyggere, de, der
bor her nu, eller som er vandret ud herfra til andre Byer eller
fjerne Lande, og de, der i senere Tider vil komme til at 'bo her

' og ønsker Besked om Byens I-Iistorie il svundne Dage - samt
for de faa andre, som søger udtømmende Oplysninger om et eller
'andet Forhold i Grenaa i Tiden før Aar 1800.

Alle andre, som kun ønsker en kort Orientering angaaende
Hovedtrækkene i Byens ældste Historie, henvises til nærværende
Bogs II Halvbind, som allerede udkom i Byens Jubilæumsaar
1945 under Titel ”Grenaa i Fortid og Nutid“. Denne Boger en
direkte Fortsættelse af nærværende Bog. Men den indledes med
en kort Oversigt paa 74 Sider over Byens Historie før Aar 1800.
Det er det samme Stof, som heri er behandlet udførligt paa den
8 dobbelte Plads.

Endelig maa bemærkes, at nærværende Bind fra Side 606 til '
721 indeholder 4 Stykker, som var beregnet til II Halvbind og
hører hjemme dèr, men somI paa Grund af Papirvanskeligheder
og det hele forcerede Tempo i Foraaret 1945 ikke kunde rum-
mes i `Iubilæumsskriftet.

*

Efter disse rent praktiske Oplysninger har jeg et Par andre
Bemærkninger paa Hjerte til dette Forord: .

`jeg bringer en Tak til de Institutioner, som paa forskellig
Maade har støttet mig ved dette Værks Udarbejdelse og Udgi-
velse. Foran har jeg allerede takket for den økonomiske Støtte,
uden hvilken et saa omfangsrigt Værk aldrig havde kunnet ud-



gives til en saa minimal Pris -- saaledes at dets Anskaffelse blev
overkommelig for enhver, der har Interesse for Byens Historie.

Men for Hjælp ved Udarbejdelsen er jeg i Taknemligheds-
gæld til mange Sider:

Foruden 3 længst afdøde Grenaaborgere, hvis Navne jeg vil
nævne til sidst, skylder jeg Landsarkivet iVib'org og navnlig dets
tidligere Chef, nuværende Stadsarkivar Svend Aakjær, København,
dyb Tak for udstrakt Velvilje og Hjælp.

Ogsaa Rigsarkivet og Nationalmuseet skylder jeg Tak for vel~
villig Hjælp i adskillige Spørgsmaal. `leg tænker da her navnlig
paa Museumsinspektørerne Hugo Matthiessen og Georg Galster
og Arkivar Poul Bredo Grandjean. Dommerkontoret i Grenaa,
baade under Dommer Thygesen og Dommer Riis, takker jeg for
overordentlig liberal Adgang til Studium af Protokoller og Arki- I
valier. Det samme gælder Borgmesterkontoret med Hensyn til
Byens Arkiv og Sognepræsterne, hvad Kirkebøger og Præste-
arkiv angaar. i

Endelig skyldert jeg en lang Række ældre Borgere Tak for
Enkeltoplysninger og for Gave eller Udlaan> af Fotografier, samt
Stenders Forlag for Tilladelse til at reprodueere nogle Gade-par-
tier. Naar der i de til nu udkomne 3 Bind'af Byhistorien findes' l
over 790 Illustrationer, hvoraf jeg dog selv har optaget en Del,
er det klart, at der fra mange Sider er vist stor Velvilje og Re-
debonhed til at overlade mig Billeidstofsom Gave eller til Laans.

Endelig bringer jeg en Tak til Christiansen 8t Jørgensens
Bogtrykkeri for godt Samarbejde og fordet smukt udførte Bog-
tryk, som for de senere Hæfters Vedkommende er fremstillet
under meget vanskelige Papirforhold.

Og saa har jeg tilbage med Tak at mindes 3 gamle Grenaa-
ensere, som alle forlængst er døde, men som hver paa sin Vis
har haft en ganske'afgørende Betydning for dette Arbejde.

Først min gamle Ven, Malermester Emil Hartmann. Det var
_ Samtaler med ham og Opnotering af nogle af hans mange ,,Hi-
Vstorier“ fra det gamle Grenaa, der oprindelig gav Stødet til, at
jeg fattede Planer om at skrive en Bog om Grenaa. _, Den var,
tænkt som en lille Beskrivelse af Grenaa i 1850erne og 60erne,
bygget paa mundtlige Beretninger.



Pastor J. Richter. Malerm.` E. Hartmann. Løjtnant J. Jensen

Deraf udviklede sig imidlertid ret hurtigt Tanken om at skrive
en virkelig Byhistorie, bygget paa Arkivstudier m. m. Jeg havde
en levende Følelse af det komplet meningsløse i, at jeg vidste god
Besked om andre Landes og Byers ældre Historie, men derimod
var ganske uvidende om min egen Bys og Egns Historie, selv i
den allernærmeste Fortid. `

Denne Følelse bestyrkedes ved Brevveksling med min anden
gamle Ven, Pastor Richter i Vejen, som jeg mindes med dyb Tak.
Han havde en betydelig personalhistorisk og topografisk Viden Vog
mange Aars Erfaring i lokalhistoriske Studier og havde foretaget
mange Afskrifter til Byens ældre Historie. Jeg skylder ham stor
Tak for megen Vejledning, Hjælp og Ansporelse med Hensyn til
dette Arbejde. ' '

Og saa endelig den tredje gamle ,,Grenaadreng“, Løjtnant J.
Jensen. Han var jævnaldrende med de to foregaaende, men død,
inden jeg fattede Planer om at skrive en Byhistorie. Jeg har saa
godt som aldrig talt med ham og aldrig om byhistoriske Emner.
Men gennem en Række Artikler om arkæologiske Forhold paa
Grenaaegnen eller Referat af ældre trykte eller skrevne Beret-
ninger om Grenaa By og Djursland, som han iTidens Løb havde
faaet trykt i ,,Jyllandsposten“ og ,,Grenaa Folketidende“, har han
været mig til megen Nytte.

Disse tre gamle Grenaadrenge var højst forskellige, ja næsten



Modsaetninger i alle ydre og indre Forhold. Men de havde det
tilfælles, at de alle tre var besjælet af en meget levende Interesse
for og Kærlighed til deres lille Fødeby og dens Minder. Og jeg
maa med Tak ihukomme de Impulser, som jeg har modtaget fra '
hver af dem. .

Øg dermed udsendes saa denne Bog, som er udkommet hæf-
tevis i Løbet af 9 Aar (1939-48), og hvis afsluttende Halvbind
allerede er udkommet i `Iubilaeumsaaret 1945.

Grenaa, 21. Oktober '1948. ,
CARL SVENSTRUP



TIDsTAvLE

1060 Søslag i Djursaaen mellem Svend Estridsøn og Harald
IIaardraade.

1165 Erling Skakke plyndrer Grenaa. i
1157 Svend Grathe lander i ,,Grindaa-Bugten“ efter Blodgildet i
' Roskilde. -,
ca.1150--1200 Gammel Grenaa Kirke bygges.
ca. 1235 Den store Møntskat (12.000 Sølvmønter) nedsattes i Aagade.
1241 ,,Grindhøgh“ nævnes i Valdemar Sejrs `Iordebog.

1250-1300 Det sandsynlige Tidspunkt for Grenaas Købstadret-
tighedes Udstedelse.

ca. 1300 St. Gjertruds Kirke paa Torvet bygges.
1301 Ebeltoft faar Købstadrettigheder.
1329 Grenaa pantsættes til Marsken Erik Holch.
1440 Grenaas ældste kendte Privilegium. Findes kun i Uddrag.
l3/5 1445 Det ældste kendte fuldstændige Privilegium.
ca. 1540 St. `Jørgens Gaard, Bro Spedalskehospital, brænder.
ca.1540 3 Aars Skattefritagelse p. Gr. af ”stor Skade“. Ildebrand?
1545 Chr. III besøger Grenaa og Ebeltoft.
1552 Chr. III giver Byen Ret til at opkræve Havnepenge.
1556 Hessels Ejere tildømmes Retten til Bro Hede.
1558 Gammel Grenaa Kirke nedlægges.
1558 Chr. III skænker ,,Provstegaarden“ i Gr. til Latinskolen.

1592 Galgebakken ved Enslev fradømmes Grenaa.
1595 Grenaa fritages foreløbig for Byskat. Beløbet skal anvendes

- til Havnens Istandsættelse.
1600 Borgmester og Raad søger Kongen om Tilladelse til at rejse

en ny Galge.
1600-03 Pesten raser i Grenaa.
1606 Bro Hede og Aaen ,,fordærves“ af Sandflugt.
1617 Grenaa og Ebeltoft antager i Fællesskab en Skarpretter. _
1617 Anna `Iensdatter brændes som Heks efter Landstingsdom.

1626 Kæmpebrand fortærer Grenaas vestlige Halvdel.
1627 Chr. IV fritager i den Anledning Grenaa for 5 Aars Skat.



1627 Wallensteins Tropper overvintrer i Grenaa og plyndrer Kirken.
1649 Kæmpebrand ødelægger Byens østre-Delmed Kirken.
1657 Svenske Tropper hjemsøger Grenaa og Nørre Herred.
1682 Borgmester og Raad ophæves i mindre Byer, bl. a. i Grenaa.
1696 Kirkens første Grgel tages i Brug.
1713-15 Indkvartering af 130 svenske Fanger. St. nord. Krig.
1715 Havnemolerne ødelægges fuldstændig af Stormflod.
1726 Nørreherreds Ting ineorporeres under Gr. Byting.
1737 Alle 3 Sønderbroer bortrives af Vandflod.
1740 Latinskolen ophæves. ,,Dansk Fattigskole“ oprettes.
1744 Grenaa første Apotek oprettes af Aug. Steube.
1750 Stor Brand paa Storegade. 8 Bygninger fortæres.

'1751 Kæmpebrand. 44 Bygn. paa Lille- og Storegade fortæres.
1762 Vandmøllen nedbrænder. Sønder Mølle opføres i Stedet.
1789 Byen forpagter Broerne og Brokornet.
1805 Raadhuset paa Torvet opføres
1808--14 Store Indkvarteringer i Anledning af Englænderkrigen.
1812 Den første virkelige Havn bygges.
1822 Kirkegaarden ved Nørreport indvies.v
1825 Morderne Schæm og Schatteberg henrettes. Hessel Hede.
1835 Søren Kanne udøver sin Redn'ingsdaad.
V1839 Den første Skole for Haandværkslærlinge oprettes.
1842 Lystanlæggets ældste Del, ,,Volden“, beplantes.
1845-46 Havnen udvides. Havnebyen begynder at fremstaa.
1849 Den ældste Skolebygning paa Vestergade indvies.
ca.1849 Bavnhøj Mølle opføres af Distriktslæge Arendrup.
1850 Grenaa Avis begynder at udkomne.
1854 Grenaa Haandværkerforening stiftes.
1856 ,,Sparekassen“, Byens første Pengeinstitut, stiftes.
1856 Gjertrud Hansdatter henrettes paa Hessel Hede.
1859 De første Tranlygter opsættes i Gaderne.
1860 Amtet indretter Sygehuset paa Grønland.
1861 Fr. VII og Grevinde Danner besøger Grenaa 12._-13. `juni.
1861 Chr. Bønløkke vælges til Folketingsmand 13. `juni.
1864 De første prøjsiske Tropper indtræffer, 3. Maj.
1866 Kirkens store indvendige Restaurering endt.
1868 Grenaa Landboforening stiftes 16. Maj.
1869 Det første Dyrskue afholdes 11. `Juni.
1869 ,,Søndags- og Aftenskole“ for Haandværkslærl. oprettes.
1870 Søndermølle brænder.
1871 De nye Landeveje fra Randers og Aarhus fuldføres.
1871 Byraadet vedtager en successiv Inddragelse af Fælleskæret.
1872 Kolindsunds Udtørring begynder. Fuldføres først 1879.
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Anlæg af en ny Havn begynder.
Kirkens ydre Restaurering er fuldført.
Grenaa Folketidende grundlægges.
Grenaa Handelsforening stiftes.
Banen Grenaa-Randers indvies 24. August.
Chr. IX.s Besøgi Grenaa 9. September.
,,Det nye Anlæg“ paabegyndes ved Konsul Mommes øko-
nomiske Støtte.
Den nye Havn fuldendt 18. Sept. efter 51/2 Aars Arbejde.
Sprøjtehuset paa Nytorv opføres.
En ny Fattiggaard opføres. Nuv. ,,Rosengaarden“.
Bavnhøj Mølle brænder.
Ligkapellet paa Kirkegaarden opføres.
Søndagsskolen i Grenaa oprettes.
Haandværkerforeningens Alderdomshjem opføres.
Børneasylet bygges. Menighedssygeplejen begynder.
Fr. VII.s Statue paa Torvet opføres 5. `luni.
Socialdem. Forening stiftes med Blomberg som Formand.
Epidemisygehuset opføres.
Missionshuset Zarepta indvies 13. December.
Teknisk Skoles Bygning indvies 30. December.
W. Dinesen vælges til Folketingsmand. Chr. Bønløkke fal-
der efter at have repræsenteret Kredsen i 31 Aar.
Grenaa Dampvæveri grundlægges 24. `luni
Den første Fagforening, Tekstilarbeidernes, stiftes.
Arbejderhjemmet af 1894 opf. af Konsul Momme.
Branden i -Lorentzens Savskaereri, Nytorv, 9. tober.
Menighedshjemmet indvies. December.
Gasværket indvies 19. December. '
Den første Sociald. Medl. af Byraadet, Købmand j. `Jensen.
Amtssygehuset ved Havnevejen opføres.
Pavillonen - indvies 18.-20. Juli.
Grenaa Andels-Svineslagteri aabnes 4. August.
Grenaa første Børnehjælpsfest afholdes.
Ungskuet i Grenaa 13.-15. `Iuli.
Grenaa Vandværk tages i Brug 1. December.
Kommunen overtager 1. August den private Realskole.
Brandstationen paa Nytorv opføres.
Posthuset opføres.
Mellemskolebygningen opføres.
Grenaa Dampvæveri nedbrænder 24. Februar.
Badehotellet indvies 5. Juni. _
Verdenskrigen udbryder. 28. `Iuli erklærer Østrig Krig.
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1917
1918
1919

192o
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1922
1922
1923
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1925
1927
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1933
1933
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1935
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1938
1940
194o

1941

1943
1943
1945
1945
1945

1945

Købmand Vogel skænker Byen Grundstammen til ”Djurs-
lands Museum“.
Grenaa-Gjerrildbanen indvies 26. `juni. _
Grenaa erhverver de første Arealer fra Hessel.
Retsreformen indføres. Byraadet vælger fremtidig selv Borg-
mester.
Elektricitetsværket tages i Brug 15. September.
Biblioteksbygningen indvies.
Savskæreriets Brand. 1
Amtssygehuset ved Bavnhøj indvies 30. August.
Søndermølles II. Brand.
De gamles Hjem indvies 12. Marts.
Kommunen køber Bavnhøj Mølle.
Kirkens store Hovedreparation (juni-December).
Grenaa køber Stranden og Hedearealerne af Hessels Ejer.
Nordhavnen indvies 10. `juni. Statsm. Stauning er til Stede.
Chr. X besøger Grenaa og Grenaa Havn. 2. August.
Grenaa-Hundested Færgeruten aabnes 14. `juli.
Stadion indvies.
Det nye Raadhus paa Nytorv indvies 22. November.
Den store Omregulering af Torvet. Fr. VlI.s Statue flyttes.
Den nyeste Skolebygning indvies 11. November.
Hørskætteriet tages i Brug.
De første tyske Tropper (170 Mand) kommer til Grenaa.
4. `juni. `
_Indlemmelsen af Bredstrup, Havnevejen og Søndermølle
Kvarteret 1. April.
Grenaa Hørskætteri nedbrænder 29. `Iu'li.
Aldersrenteboligen paa Bavnhøj indvies 27. Marts'.
Schalburgtagebranden paa Storegade Natten 24. Februar.
Tysklands Kapitulatíon 4. Maj. _
13. Maj fejrer Grenaa 500 Aars jubilæum. Tyskerne for-_
lader Byen. Englændernes Indtog. '
Professor Aug. Krogh fejres som Byens Æresborger 3. Sept.
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Den Historie, som findes optegnet i de ældste skrevne Beret- -
ninger, eller som man har skaffet sig Oplysninger om gennem

Mosefund eller Fund i Gravhøje og Afialdsdynger, strækker sig
adskillige Tusinde Aar' tilbage i Tiden. Men det er dog kun. et
uendeligt lille Tidsrum i Sammenligning med de Hundreder af.
Millioner Aar, som den Videnskab, der hedder Geologien, for-
tællerp os noget om. `

GRUNDPJÆLDET
Man mener, at `Jorden for ca. 2000 Millioner Aar siden har

været en glødende Kugle, ganske som f. Eks. Solen nu er. Denne
`Iordkugle, som svævede rundt i det iskolde Verdensrum, afkø-
ledes efterhaanden, saaledes at der af de flydende Masser dan-_
nedes faste Stenarter, der nu som en Skal omslutter den indre,
glødende Kerne. Disse faste Stenarter kalder man Grundfjældet.
Den bedst kendte af dem er Granitten. ' Paa Grundfjældet sam-

. lede sig ved Nedbør Vand i Lavninger, og nu kunde Naturkræf-
terne rigtig tage fat paa deres omformende Virksomhed. Omskiften
mellem Varme og Kulde sprængte Fjældet, den haarde Skorpe
smuldrede hen, og de hensmuldrede Dele førtes bort af Vandet
og aflejredes paa Bunden af Havet som en Mængde Lag af for-
skellig Beskalfenhed. Det er umiddelbart indlysende, at de neder-
ste af disse er de ældste, og de øverste er de yngste, medmindre
senere Forskydninger har fundet Sted.

Naar man undtager Bornholm, træffer man i det egentlige
Danmark slet ikke Grundfjældet. Det er af den ganske simple
Grund, at Danmark og de omliggende Lande mod Syd og Vest,
altsaa Nordtyskland, Holland, Belgien og Østengland i hine fjerne
Tider har været dækket af et stort Hav. Paa Bunden af dette
samlede sig saa i Løbet af uendelige Tidsrum den ene mægtige
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Aflejring oven over den anden. Og de har en saadan Tykkelse,
at det ikke selv ved de dybeste Boringer hidtil har været muligt
at naa de nederste af dem, endsige da at naa ned til selve Grund-
fjældet.

Qven paa Grundfjældet ligger en lang Række senere Dan-_
nelser. De ældste af disse, som kendes fra mange andre Lande,
har vi slet ikke i Danmark. Det vil sige, atde ligger saa dybt
nede, at man slet ikke kan naa ned til dem. Vi gaarderfor over
til den ældste Periode, som findes repræsenteret hos os, nemlig

DET ÆLDRE KRIDT, ,,SKRIVEKRIDTET“,
som dannedes for 100-150 Millioner Aar siden. <

Det danner Danmarks Undergrund og forekommer i saa tykke
Lag, at man kun ganske faa Steder og ved Boringer til næsten
1000 m Dybde har naaet Bunden af det og stødt paa de derun-
der liggende Mergellag. i

Dette Kridtlag er aflejret paa Bunden af det meget dybe Hav,
som for hundrede. Millioner Aar siden dækkede hele Danmark.
,,Kridthavet“ har været betydeligt varmere end de Have, vi nu
har omkring os. Der har været mindst 20 ° varmt hele Aaret rundt. `

' Kridtet stammer fra ,,Skallerne“ af en Slags mikroskopisk
smaa Dyr, ,,Slimdyr“, som levede i dette Hav. De fandtes i saa
uhyre Mængder, at Kridtlaget, som er fremkommet af disse Dyrs
Kalkindhold, paa sine Steder har en Tykkelse paa ca. 500 Meter.

Enkelte Steder som i Møns Klint og i Stevns Klint træder I
dette Skrivekridt frem i Dagens Lys, fordi Danmark siden den
Tid har hævet sig mange Meter op af Havet. Men i det øvrige
Land ligger Skrivekridtet som Regel dybt nede i Undergrunden.

DET NYERE KRIDT, ,,kALKEN“,
er dannet for 50-100 Millioner Aar siden.

Uven paa Skrivekridtet findes Lag, som kaldes ,,det nyere
Kridt“, det vil sige det, som man i Almindelighed kalder Kalk,
af hvad Art den nu kan være.

Kalken er ligesom Skrivekridtet fri for Ler, men mere fast
og benyttes derfor til Brænding, som Mørtel. Det nyere Kridt
har kun en meget ringe Udbredelse uden for Danmark. Det er
noget saa specielt dansk, at man har kaldet det ,,Danien“ eller
,,Danskekalken“.

Dette Kalklag er dannet i Kridttidens sidste Halvdel. Da var
det mægtige og meget dybe Hav, som iSkrivekridtstiden strakte

s sig over hele Danmark og store Dele af Mellemeuropa, blevet
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meget mindre paa Grund af Havbundens Hævning. Store Stræk-
ninger var blevet til tørt Land, saa Havet ikke dækkede ret me-
get mere end det nuværende Danmark. Og selv her-var Hav-
omraadet ,,kun som et Fladvand at regne imod det 1000 Meter
dybe Kridthav“.1)

Dyrelivet blev nu et andet end i Kridthavet. Bl. a. levede
der i stor Mængde nogle Dyr, som i nogen Grad lignede Nu-

' tidens Koraldyr og ligesom disse levede som Kolonidyr paa smaa
fælles Stængler. De tilhørte en Dyreart, som man kalder Mosdyr
eller med et græsk Navn ,,B_ryozoer“. De har ligesom Koral-
dyrene levet i Kolonier paa en fælles Stængel, hvor Dyrenes
Plads er angivet ved smaa Huller. Disse Bryozoer har dannet
lave ,,Skove“ paa Bunden af den Tids Hav, og deres Rester _-
Kalkstænglerne - er det, som i Hovedsagen har dannet den Kalk-
sten, som kaldes Bryozokalken. Mange Steder er denne ved en
langt senere Tids, nemlig Istidens, voldsomme 0mvæltninger æltet
sammen til et fint Kalkslam, som kaldes Blegekridt. Andre Steder
danner den haardere, ,,klingende“ Sten, som benævnes Limsten
og ,,Saltholmskalk“. Ved FakseI findes endda rigtig Koralkalk.

Paa Kridthavets Bund fandtes blandt mange andre levende
Væsener en Slags ,,Dyr“, Kiselsvampene. De optog i sig et Stof,
som kaldes Kisel. Det findes iNutidens Havvand, men kun me-
get sparsomt. Derimod har det i Kridthavet eksisteret i næsten
ubegrænsede Mængder. Kiselsvampene blev derfor gennemtrængt
af dette Stof, og naar de døde, indlejredes Kiselsyren fra deres
Legemer i Kridtlagene, hvor den kom under stærkt Tryk og ef-
terhaanden omdannedes til enV< fast Sten. Eftersom Kiselsvampene
fandtes samlet i store Kolonier, blev disse -- hver for sig ube-
tydelige Kiselmængder - i Tidens Løb til større Knolde eller
hele Lag. Det er disse, som vi nu kender under Navn af Flint,
og som i stor Mængde findes indlejret i Kridtlagene.

,,Danskekalken“ findes i et bredt Bælte skraas over Danmark.
Det begynder mod Nordvest i Thy og Hanherred og strækker
sig mod Sydøst gennem Vesthimmerland over Mariager-Randers-
egnen ud i Djursland. ”Derfra fortsætter det rimeligvis videre
under Havfladen ,,ad Grenaa-Hundested Rutencc til Nordsjælland
og Egnene omkring København og Fakse“.2)

KRIDTTIDENS DANNELSER HER PAA DJURSLAND
Efter dette almindelige Qverblik vender vi os til vor Hjem-

egn for at se, hvilke Spor denne Periode har efterladt hos os.
Det kan da straks siges, at medens det ældre Kridt, ,,Skrive-
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Parti fra Sangstrup Klint. ,,Danskekalken“.

kridtet“, ligger saa dybt nede, at det ingen Steder træder frem
i Overfladen paa denne Egn, saa præger det nyere Kridt, ,,Dan-

.skekalken“, i allerhøjeste Grad Djurslands Jordbundsforhold, ja,
præger dem saadan, at man kan sige, at Grenaaegnen er det Sted
i Danmark, hvor disse Lag er allerlettest at studere.

Ved Bredstrup Klint og navnlig ved Sangstrup og Karlby
Klinter træder Danskekalken tydeligt frem som en fast, sammen-
hængende Klippe af ikke ubetydeligHøjde. Bredstrup Klint be-
staar for en Del af Blegekridt, og regnes til yngste Zone i Danske-
kalke'n. Sangstrup og Karlby Klinter bestaar derimodnærmest af
Bryozokalk med ,,Saltholmskalk“ og regnes til mellemste Zone,
altsaa en noget ældre. Denne Sten er saa haard, at den klinger,
naar man slaar paa den med en Hammer. Det skyldes, at den
er ældre og dermed haardere sammenpresset end Kalken iBred-
strup Klint. Bryozokalken i Sangstrup' og Karlby Klinter stræk-
ker sig altsaa rimeligvis mod Syd neden under Blegekridtet i
Bredstrup Klint. '

I flere Aarhundreder har Kalkbrydning til Brænding fundet
Sted i4 disse Klinter. Navnlig i Tiden 1870_1900, da Bredstrup
Kalkværk var i Gang, var der en meget betydelig Virksomhed.
Men nu er Brydningen helt og holdent ophørt, fordi man andet- '
steds i Omegnen har lettere til gode Kalksten.

Det fortjener at nævnes, at Kalken i Sangstrup og Karlby
Klinter i Middelalderen udhuggedes. i Kvadre og tjente til Bygge-
materiale bl. a. til den ikke ubetydelige Række ,,Kridtstenskirker“,
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Fra Udgravningen af Bavnhøj. - Man ser det ganske tynde (ca. en halv Meter tykke)
Muldlag direkte oven paa Kalken.

som ligger her paa Djursland. Og ligeledes bør det anføres, at
Kalken til Kong Valdemar den Stores Byggeforetagende i Sles-
vig, ,,Valdemarsmuren“, der opførtes til Værn mod Saksernes
Indfald, menes hentet her Ved Kysterne Nord for Grenaa.

Men foruden at Kalken saaledes ligger fremme ilDagens Lys
ude i Klinterne, hvor Havet har skrællet dens Yderpartier bort,
saa finder vi den jo rundt omkring i mægtige Lag tæt under Over-
fladen. Det 'er navnlig Nord for Byen, som f. Eks. paa Kirke-
gaarden, Aastrupbakken og Bavnhøjbakken, saaledes at f. Eks.
næsten alle Grave paa Grenaa Kirkegaard ligger nede i Kalkla-
get. Og ved Gennemgravningen af Bavnhø'jbakken for faa Aar
siden viste det sig paa mange Steder, at Kalken laa op til mindre
end l/2 Meter fra Overfladen.

”For Resten kan man regne med, at disse Kalklag danner
Underlaget for hele Djurslands nordlige Halvdel. Men. Kalkens
Overflade synker i vestlig Retning. Medens den ved Laen endnu
kun ligger 6 m under Havfladen, ligger den ved >Løvenholm 27
m og ved Allingaahro 31 m under Havfladen“. 1)

Endnu mere forbavsende er det, at Kalkunderlaget Syd for
Grenaa By synkerfsaa hurtigt, at medens man ved Boringer ca.
50 Meter Syd for Aaen paa Schmidts Ejendom har naaet Kalk.-
bund i 8 m Dybde, saa har man et Par Hundrede Meter sydli-
gere, hvor nu Schmidts Vandværk ligger, skullet' 68 m i `jorde-n,
inden man stødte paa fast Kalkbun'd.

Fjerner vi os nogle km fra Grenaa, træffes ,,Saltholmskalk“
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saavel i Bakkerne ved Kirial 'som ved Glatved. Men der er den i
overmaade betydelige Forskel mellem disse Steder og Kalklagene
her ved Grenaa, at Kalken ved Kirial og Glatved oprindelig slet
ikke er dannet paa de Steder, hvor den nu ligger. Nej, deter i
en langt senere Tid, nemlig ilstiden, at den er ,,pløjet“ op af de
uhyre Kalkbjærge ude i Kattegat og saa af Gletschernes Tryk
eller af Smeltevandsfloderne ført derhen, hvor den nu brydes.|

Med ,,Danskekalken“ slutter Kridttiden og dermed Jordens
Middelalder. Derefter kommer den sidste geologiske Periode,
,,den nyere Tid“, som deles i 2 Afsnit: Tertiærtiden og Kvartær-
tiden, d. v. s. den tredje og den fjerde Periode. Navnene kommer
af, at man tidligere delte alt det foregaaende i første og anden
Periode. »

TERTIÆRTIDEN, ,,BRUN KUL'STIDEN“
begyndte for hen mod 50 Millioner Aar siden. Den bestaar af
flere Perioder, hvis Enkeltheder det ligger udenfor denne Bogs
Plan at omtale. Kun saa meget skal siges, at ved Begyndelsen af
Tertiærtiden var Danmark endnu dækket af Havet. Efterhaanden
begyndte enkelte af Landets højeste Punkter at titte op over Vand-

_ overfladen som Øer. |Af og til blev disse Øer overskyllet igen.
Men de løftede sig atter op, dobbelt saa store, saaledes at den
tidligere Havbund mere og mere kom-frem for Dagen.

Det første af Jylland, som har hævet sig op over Havet, er
~ den Strækning, som ligger mellem Grenaa og Limfjorden. - ,,Men

paa-de lavere liggende Steder skete der det, at Sand og Ler i
uendelige Mængder skylledes ud i Havet og aflejredes oven paa
Kridttidens Kalk“.*)' . _

Ude i Vestjylland eller maaske snarere i Skagerrak fandtes
dengang en Række Vulkaner, som> fra deres rygende Kratere ud-
sendte Askeskyer, som spredte sig i Omegnen. Man har kunnet
spore Askelagene derfra rundt omkring i Danmark og endog helt
nede i Nordtyskland. Særlig fremtrædende er de i Hanklit paa
Mors og her hos os paa Helgenæs. Af Tertiærtidens talrige Vul-
kaner er nu til Dags kun Rester tilbage paa Island. '

Ved Slutningen af denne Periode var Danmark helt frem-
staaet af Havet, men ganske vist med et noget andet Udseende
end nu. ' Å

_ Naar man'ogsaa har kaldet Perioden for ,,Brunkulsperioden“,
kommer det af, at der i en vis Tid af den har været et meget
'varmt Klima med deraf følgende frodig Plantevækst. Der har paa
deaid i Danmark vokset Palmer og andre tropiske Vækster.
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Parti fra Klinten ved Ørby. Man ser her en hel Række vulkanske Askelag nummeret med Tal.
(D. G. U.)

Det er Levninger af dem, som paa sine Steder iMidtjylland træf-
fes i Form af Brunkul. De bestaar ligesom Tørv og Stenkul af
sammenpressede (,,forstenede“) Planterester. Men de har hverken
den Alder eller Fasthed som Stenkullene og har derfor ikke paa langt
nær deres Brændeværdi. Et andet af Brunkulsperiodens Produk-
ter er Rav. Det er ganske simpelt ,,forstenet“ Harpiks, som fra
den Tids uhyre Naaleskove i Aartusindernes Løb er omdannet
til fast Form, saa det nu har Udseende og Egenskaber som en
Sten.

Hvis man nu vil undersøge, hvilke Spor denne Periode har
efterladt sig i vor Hjemegn, saa kan det straks siges, at paa Djurs-
lands nordlige Halvdel findes ingen synlige Aflejringer fra Ter-
tiaertiden. Det kommer af, at Landet Nord for Grenaa allerede
ved Periodens Begyndelse var dukket op af Havet. Derimod fin-
des i Klinterne Syd for Rugaard (f. Eks. i Jernhatten) graat, kalk-
fritLer, det saakaldte Kertemindeler, som stammer'fra denne
Periode. Og paa Helgenæs, i Klinterne ved Ørby, findes ,,plastisk
Ler“ med vulkanske Askelag. Enkelte af disse er kun ganske
tynde, medens andre er flere cm tykke. Disse Lag er dannet af
Asken fraa de forhen omtalte Vulkaner. Hver Gang disse havde
Udbrud, spredtes' Asken, blev af Vinden ført milevidt ud over
Havet og faldt ned paa dets Overflade, hvorfra den langsomt sank
til Bunds. De grove Korn sank hurtigst' og kom derved til at
ligge nederst i Laget paa Havbunden, de finere øverst. Derefter
fortsattes Aflejringen af Ler, og Asken fra et følgende Vulkanud-
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brud kom derfor til at ligge et Stykke over det foregaaende. I
alt finder man i Klinten omtrent 200 saadanne Askelag oven paa
hinanden. 1)

Efter Tertiaertiden, som strakte sig over mange Millioner
Aar, kom i

KVARTÆRTIDEN
der deles i ,,Istiden“ og ,,Nutiden“. Den begyndte forca. 1 Mil-
lion Aar siden. Istiden er langt den længste af disse to, og Nuti-
den er kun en forholdsvis kort Periode paa ikke stort mere end
20,000 Aar. Å ,

Klimaet, som i den foregaaende Tid havde været saa varmt,
at man kunde kalde det Middelhavsklima, ja til Tider maaske
endogsaa tropisk, blev i denne Periode koldere og koldere. Af-
kølingen fortsattes og tiltog _ uvist af hvilken Aarsag _ saale-
des at den evige Sne oppe omkring Nordpolen efterhaanden ryk-
kede frem mod Syd. Den Sne, somom Vinteren faldt i Skandi-
naviens Fjælde, kunde ikke smelte bort om Sommeren. Hvert
Aar blev der saaledes et Qverskud tilbage af Sne. Snemasserne
sammenpressedes til Is, der bredte sig over hele Nordeuropa og
videre over de britiske Øer, Holland, Belgien og Nordtyskland
Og dèr laa saa disse Lande, der engang havde haft et halvtropisk
Klima, i Aartusinder gemt under en knugende, flere Tusinde Me-
ter tyk Ismasse, ganske som Nutidens Grønland.

Det er en Periode, som forekommer mange som noget utro-
ligt, ikke mindst, fordi der ikke kan gives nogen sikker Forkla-
ring paa denne Afkøling af `Jorden. Men Beviserne for, at Isti-
den virkelig har været, er gode nok. ,,Og ved Studium af Nuti-
dens Gletseheres Virksomhed i Højbjerge og iPolaregne er man
paa de fleste Punkter naaet til fuld Forstaaelse af Istidsdannel-
sernes Opstaaen og er klar over, at de kun kan forklares ved
Antagelse af en stor nordeuropæisk Indlandsism), selv om man
altsaa stadig maa lade Spørgsmaaletom Afkølingens Aarsag staa hen.

i Ligesom Nutidens Gletschere skred ogsaa Istidens ganske
langsomt fra Højfjaeldene nedad og skurede paa deres Vej Striber
i Stenmasser, som de passerede hen over. Man har baade i Norge,
i Sverige og paa Bornholm fundet Klipper med saadanne Skure-
striber. Og selv hos os her paa Djursland er der fundet Mæng-
der af løsrevne Sten med Skurestriber, Sten, som Gletscherne
har ført med sig, eller som de har passeret hen over

i ' Men desuden ,,afhøvlede“ Ismasserne ogsaa Danmarks egen
Overflade, saaledes at navnlig de blødere Dele ,,aeltedes“ rundt
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imellem hinanden, medens de haardere Dele som Flintelagene og
Danskekalken bedre kunde modstaa Gletschernes uhyre Magt.

,,Paa sin Vej hen over vort Land har Isen som en vældig
Plov pløjet op i Kridtlagene, forstyrret selve den majestætiskev
Møens Klintog skubbet og væltet Kridtbjærge. Men det Kridt,
som kom ind: under Isen, blev maset og æltet sammen med Le-
ret“.1) De `Iordlag, som saaledes af Gletscherne blev slidt. af og

' slæbt eller skubbet ud mod Isens Rand, kaldes Moræner. De
lejrede sig, ofte i ganske ukendelig Form, som Volde omkring
den og kaldes efter deres Beliggenhed enten Randmoræner eller
Endemoræner. Moræneleret er meget kalkholdigt og derfor frugt-
bart. >

Men efterhaanden skete der det, at Temperaturen steg, Isen
begyndte ganske langsomt at smelte, og Isranden trak sig laengere
og længere tilbage mod Norge og Sverige. Morænerne ligger der-
for fordelt over hele det Omraade, som isin Tid har været dæk-
ket af Isen.

,,Men Smeltevandet fra Isoverfladen sank ned gennem Revner
og Sprækker iIsen og samlede sig under denne til mægtige Flo-
der, som skyllede ud mod Vest, ud til Isranden. De skyllede

i Sten, Grus, Sand. og Ler med sig og aflejrede det atter som mile-
vide Flodsletter af Grus og Sand uden for Isranden. Disse gamle _
Flodsletter er bl. a. de store flade Hedesletter i Vestjylland“og
Lavningeln tværs gennem Djursland. I

Paa denne Maade er Danmarks Omrids og 0verflade i gro-
vere Træk blevet til. _ .

Der er i det foregaaende talt om Istiden, som om det var en
sammenhængende Periode. Det er imidlertid slet ikke Tilfældet-
Der har været i det mindste 3 à 4 Istider med mellemliggende
varmere Perioder. I

I disse ,,Mellem-Istider“ har Temperaturen været omtrent som
nu til Dags, og Planter og Dyr, som levede den Gang, har ino-
gen Grad været de samme Arter som de, der nu findes paa `Ior-
den. Man har fundet Rester aftDyr af samme Arter, som nu fin-
des i vore nordlige Nabolande, men ogsaa Skeletdele af Dyre-
former, som nu ikke længere lever paa `Jorden. F. Eks. fandt man
i 1886 i etKalkbrud ved Balle, i en Dybde af 8 m under `Jor-
dens Overflade, Stødtandenaf en Mammut, en Slags behaaret
Elefant, af hvilken man i Sibirien har fundet velbevarede, inde-
frosne Eksemplarer, og som altsaa dengang ogsaa har levet her i
Danmark. Derimod ved man ikke noget om, hvorvidt der har _
levet Mennesker.
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,,Da Isen saa densidste Gang trak sig tilbage, var Landet
,,skabt“. Alt som Isen forsvandt, dukkede det frem med sine bløde
Landskabsformer overstrøet med større eller mindre Stenblokke,
som den mægtige Isbræ havde ført med sig herned fra den skan-
dinaviske Halvø. Eller der viste sig store'Dalstrøg, der angav de
Veje, som Floderne under Isen havde gravet ned iUnderlaget“.1)

Men der maatte endnu medgaa mange Aartusinder, inden Lan-
det heroppe var blevet saa rigt og frodigt, at det var skikket til
at modtage Mennesker, som alleredeV længe før havde levet i Syd-
og Sydvesteuropa. Da sejlede de første Stenalderfolk i deres Baade
af "udhulede Træstammer hen til det Land, som var dukket op af
I-lavetæog af Ismasserne. Og her begyndte de det Liv og den Virk-
somhed, som har været fortsat til vor Tid.

Efter denne korte almindelige Oversigt over den sidste af de
geologiske Perioder, Istiden, vil vi se, hvilke Virkninger den har

i haftii vor Hjemegn. V

ISTIDENS VIRKNINGER PAA DJURSLAND `
Selve Djurslands ,,Skabelse“ staar i den allerhøjeste Forbin-

delse med, at dets Underlag i saa fremtrædende Grad er den
haarde og modstandsdygtige Kalk, Danskekalken. Den strækker
sig _ som tidligere omtalt _ som et Bælte skraat under Djurs-
land,under Randersegnen og Vesthimmerland op til Thy.

Nord for Djursland træffer vi i Mariageregnen det bløde Skri-
vekridt, og Syd for Djursland findes løsere Lag af Sand og Ler. _
Disse Lag. baade mod Nord og mod Syd har Isen lettere kun-
net skubbe med sig eller ,,høvle“ bort, hvorimod den haardere
Danskekalk i Djursland har formaaet at modstaa Isens Tryk.
Derfor kom Djursland til at rage ud som en mægtig I-lalvø paa
Jyllands Østside. _

Hen over den ligger saa Istidens og Efter-Istidens Dannelser.
Det er alt sammen stenet og gruset Moræne, som Isen har efter-
ladt oven paa Kalken. ,,Hvorledes Isen er gledet hen over Djurs-
land i de forskellige Perioder af Istiden, derom kan man ikke
sige noget afgørende“.2) Derimod er det aabenbart, at Isen i den
sidste store Periode er kommet fra Syd-Øst og har bevæget sig -
skraat hen over Djursland mod Nord-Vest. Ved Slutningen af
denne Periode stod Isen en lang V-Tid over Syddjursland, det vil
altsaa i store' Træk sige Egnen omkring Mols, Helgenæs og de
tre store Vige paa Halvøens Sydkyst. Øg de pragtfulde Bakker

, paa Mols og omkring Vigene er Gletschernes Moræner. De be-
staar da ogsaa af sammenæltede, ikke lagdelte Masser af grovere
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MorænebakkerÅ paa Mols (D. G. U.)

og finere Bestanddele, lige fra store Sten til det fineste Ler- og
Kalkslam. Bakkerne ligger tilsyneladende fuldkommen planløst.
Men for Geologen Viser de sig tvært imod at ligge efter en gan-
ske tydelig Plan, saaledes at Halvøerne i Hovedsagen bestaar af
kæmpemæssige Randmoræner, medens Law/ningerne og Vigene er
udgravet af Gletscherne. lsen har gradvis trukket sig tilbage mod
Syd eller Sydøst, og derved er der fremkommet en hel Række-
af Randmoræner. Ogsaa fra Øst har lsenstrakt sig et Stykke ind
over Østdjursland. Den har ligeledes efterladt sig Spor i Form af
Randmoræner. Men da den her er smeltet ret hurtigt, er Mellem-
rummene mellem Bakkedragene bredere. Herfra stammer Bak-
kerne omkring Draaby, Hyllested og Gravlev.

,,Smeltevandet fra disse forskellige Gletschere blev til en stor
Flod, som forlod'lsen i Hoedegnen og derpaa løb vestpaa gen-
nem hele. Grenaa-Halvøen. Naar denne Smeltevandsflod ikke løb
mod Øst, ud i det nuværende Kattegat, maa det skyldes, at ls-
randen har strakt sig fra Egnen 'ved l-loed og nordpaa, saaledes
at den i det mindste en Tid har fortsat sig over hele det nu-
værende Djurslands Østkyst saa langt mod Nord som til Gjer-
rild Bugt“.1) Den har derved spærret for Smeltevandsfloden og
tvunget den mod Vest ud i Randers Fjord. Paa hosstaaende Kort
ses, at ved Kirial er en mindre -Flod fremkommet, som har banet
sig Vej mod. Nord ud til Kysten ved Gjerrild og Veggerslev.
Det ses ligeledes, at l-Iovedfloden fra Hoed mod Vest i nogen
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Kort over Isafsmeltningen i Djursland. De tykke Linier med smaa Streger angiver lsrandens yderste
Stilling. Linierne bagved antyder Morænevolde,' der til Dels er skudt op under Israndspartiet. De

prikkede Arealer er Smeltevandsflodsletter. Den yderste, meget tykke, sorte Li-nie er den
nuværende Kyst. (D. G. U.)

Grad har fulgt denne Lavning, som senere blev til Kolindsund,
og at den har delt sig i 2 Grene, en ud til Randers Fjord og en

. østligere forbi Ørsted, saaledes at Rougsø Herred var en Ø.
Først senere, da Isen i Østdjursland smeltede bort, fik Floden

Udløb til Kattegat; det vil altsaa sige, at Kolindsunds Aabning
mod Øst var fuldbyrdet.

Paa deres Vej gennem Grenaahalvøen har disse Isfloder afsat
lagdelt Grus og Sand, som paa sine Steder f. Eks. ved Maarup,
Kolind og_Ryomgaard har givet Anledning til ejendommelige
Terrassedannelser. l)

EFTER-ISTIDEN ELLER NUTIDEN _
Dentsídste Istids Afslutning ligger mindst 10,000 Aar tilbage.
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Da den var forbi, havde Djursland i Hovedsagen faaet sin nu-
værende Øverfladeform, men ingenlunde sit nuværende Omrids.
Det forholder sig nemlig saaledes, at nok var Danmark for længst
befriet fra Isens Byrde, men det var, som om Isens voldsomme
Tryk havde efterladt det Land, som den forlod, i en ustadig
Ligevægt. Landet har gentagne Gange sænket og hævet sigfl)

, Først hævede Landet sig i-en lang Periode, saaledes at Jyl-
land var landfast bl. a. med Øerne og Sverige mod Øst. Det er
den Periode, man kalder ,,Fastlandstiden“. Klimaet var nu ble-
vet saa mildt, at der kunde ,,indvandre“ Planter som Birk, Asp
og navnlig Fyr, som i tætte Skove strakte sig tværs over hele
jylland. I Skovene færdedes Elsdyr, Ulv, Bjørn, Urokse og Bæver.
Ogsaa Mennesket indvandrede i denne Tid. Alt dette v1ser `jord-
lagene i Moserne, hvor der findes Rester af Fortidens Dyr og
Planter. Noget senere kom Egen. P

I Løbet af Egeskovstiden sænkede Landet sig atter. Havet
steg og trængte ind over de lavtliggende Strandarealer og aflej-
rede sit Dynd med Hjertemusling paa den gamle Landoverflade
og oven paa Mosernes Tørv. Det er den Tid, man kalder Litto- _
rinatiden eller Stenaldersænkningen. ")

Havet har dengang i det nordlige og midterste Djursland
gaaet 6-10 m højere op end nu. Ved Grenaa ligger Strandvol-
dene med Snegle- og Muslingskaller 7m over Havet. Paa Grund
af den store Saltholdighed i Kattegat levede der ved Littorina-
havets Kyster en Del Saltvandsdyr, f. Eks. Østers, der var et
vigtigt Næringsmiddel for Stenalderfolket. Skallerne derfra finder
man endnu paa enkelte Steder i ,,Køkkenmøddingerne“.

Det er i det hele taget Iværd at lægge Mærke til den Mængde
af Havdyrenes Skaller, som man kan finde paa mange Steder i
Nærheden af Djurslands Kyster. Og ved at følge disse Spor kan
man se, hvordan Kystens Omrids var i Stenalderen, og hvor
meget Havbunden har hævet sig siden dengang. p

Rougsø Herred var i Stenaldertiden en Ø, idet Havet fra
Randers Fjord gik ind til Ørsted og Vivild og ud forbi Hevring-
holm. _

Kolindsund var et virkeligt Sund, idet det forbi Ryomgaard
og Pindstrup naaede ud til Randers Fjord. Ved Pindstrup var
det dog kun ca. 100 m bredt. En Sidegren gik Syd om Liltved
over til Alling. Mod Syd gik Grene til Thorsager-Ebdrup og

*) Littorina er Navnet paa den alm. Strandsnegl, som i den Periode paa Grund
af Vandets større Saltholdighed i stor Mængde levede ikke alene i Øster-
søen, men helt op i_ den botniske Bugt.
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Kort over Stenalderhavets Udbredelse paa Djursland.I De med sort angivne Partier er de Dele af
Djursland, der dengang - men ikke nu - var dækket af Havet. (Tegnet paa Grundlag af D. G. U. Kort)

videre til Korup Sø, som altsaa er en Rest af Kolindsund. Nord
for Kolind gik en Arm over mod Nimtofte.4 Vedø var en Ø.

Ved dette Sund med dets mange Vige og Smaanaes har Sten-
alderfolket levet i stor Mængde. Djursland er et af de Steder,
hvor man har fundet allerflest Oldsager, baade Skaldynger og
Grave. Sundets Mundíng i Kattegat har gaaet tæt Syd for Grenaa, `
omtrent hvor nuAaen ligger, men har strakt sig et Par km mod
Syd, ned' til Bakkerne Ved Aalsø og Hessel.

Djurslands Nord- og Østkyst, der nu er temmelig jævn, var
dengang ligeledes meget indskaaret. Rundt omkring gik Havet
adskillige km ind i Land og dannede Fjorde, saaledes ved Treaa,
ved Brøndstrup og ved Gjerrild. Lavningen, som er tilbage paa
sidstnævnte Sted, ligger lige ved Vejens _Sving ved Tornled og
er kendt af alle, som ad Landevejen har kørt til Benzon.

Stensmark og Fornaes laa paa en Ø. Ogsaa Annebjerg og
Havknuden Syd for Grenaa Havn laa paa en Ø, og ved. Rugaard
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gik Havet ind til Søen. Paa samme Vis saa Kysten ud hele
Vejen rundt om Vigene. De nærmere Enkeltheder vil man let
kunne fin-de paa vedføjede Kort.

Men saa kom der endelig en ny Hævning, som vedvarer
endnu. Den Del af Danmark, som ligger Nord for en Linie fra
Nissum Fjord tilFalsters Nordspids, hæver sig, medens den syd-
lige Del synker. Skaldyngerne, der har ligget ved de gamle
Kyster, findes derfor i den nordlige Del af Danmark noget inde
i Landet. Det gælder f. Eks. ogsaa for Djurslands Vedkom-
mende. For den sydlige Del af Danmark er det modsatte Til-
fældet, idet man der træffer dem ude i Havet.

Efter at Landet var hævet, dannede der sig en Klittange ved
Kolindsunds Munding i Kattegat, og hele Sundets østlige Del,
altsaa Strækningen mellem Grenaa og Hessel, kom efterhaanden

'op over Havet.. Det er den> Strækning, som i meget gammel
Tid kaldtes Bro-Enge, og hvorom mange Stridigheder har staaet
mellem Grenaa Bys Beboere og Hessels Ejere. Og endelig har
saa Flyvesandet ude fra Stranden dannet et tykt Tæppe over den
gamle Fjordmunding, saaledes at den forvandledes til Hede.

Anvendt Litteratur:
Edmond Andersen: Danmarks Geologi.
Kr. Tårup: Vort Lands Udviklingshistorie. 1910.
Victor Madsen: Oversigt over Danmarks Geologi. 1928.
V. Milthers: Mergelen i Djursland. 1919.
S. A. Andersen: De vulkanske Askelag. 1937.,
Karl A. Grønwall og Poul Harder: Paleoeæn ved Rugaard. 1907.
Poul Harder: En østjydsk Israndslinie. 1908.
Axel `jessen: Stenalderhavets Udbredelse i det nordlige `jylland. 1930.



LIDT ARKÆoLoGIsk os FoR-
HIsToRIsk INDLEDNING

Den egentlige Byhistorie gaar jo ifølge Sagens Natur kun uen- '
v delig kort tilbage-i Tiden. Som en lille Overgang til denne

skal derfor gives nogle Træk fra Oldtidsfolkenes Liv her paa
Stedet og i denI nærmeste Omegn. Det er altsammen Træk fra
en Tid, der ligger saa langt tilbage, at ingen skriftlige Meddelel-
ser eksisterer derom, men kun Redskaber, Vaaben m.. m. De
taler deres tavse, men dog tydelige Sprog.

KØKKENMØDDINGEN VED MEJLGÅARD
(Den ældre Stenalder ca. 5000 Aar førr Chr.)

For blot `et Hundrede Aar siden havde selv de Videnskabs-
mænd i Danmark, der som særlige Fagmænd studeredeHistorie,
kun et meget mangelfuldt Begreb om Landets-ældste Beboere og
deres Levevis. Navnlig var Oprindelsen til det, somf vi nu kal-
der ,,Køkkenmøddinger“, ganske ukendt for dem._I Aaret 1848
nedsatte da Videnskabernes Selskab en Kommission-Den bestod
af Geologen Forchhammer, Zoologen Japetus Steenstrup og Arkæo-
logen Worsaae ogÅhavde den Opgave ,,at undersøge nogle mærke-
lige Ophobninger af Muslingeskaller, som fandtes paa Steder, som
laa højt over Havoverfladen, og som kunde tydepaa Hævninger
af Landet“. Man opdagede snart, at der blandt Skallerne fandtes
Flinteflækker, Knogler og Potteskaar, men mente, at de tilfældig
var tabt i Havet og skyllet sammen med Skallerne. Den første,
for hvem Sagens rette Sammenhæng synes at være gaaet op, er
Worsaae. Og Stedet, hvor han fik den første svage Anelse om
denne Sammenhæng, var Mejlgaarddyngen her i Nærheden af
Grenaa. Mejlgaard ejedes paa den Tid af Proprietær C. F.
Olsen. ` Han havde Aaret før indsendt til Nationalm'useet en lille
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Benkam, som var fundet i en Østersbanke langt inde i Mejl-
gaard Skov.

I Sommeren 1850 var Worsaae paa en Undersøgelsesrejse i
Jylland og benyttede saa Lejligheden til at aflægge et Besøg paa
Mejlga'ard, hvortil han ankom den 23. September. Næste Dag
begav han sig ud til Østersbanken, ledsaget bl. a. afProprietær
Olsen. I sin Dagbog, som endnu er bevaret, skriver Worsaae
derom: ' ,,Østersbankens Beliggenhed var en Fjerdingvej fra den
nuværende Strandbred, fra hvilken den var skilt ved mellem/-
Iliggende Dale og Bakker. Overalt paa Vejen derhen laa der
Masser'af Østers, som var kørt ud af Banken. Denne var et Par
Tusinde Skridt i Omkreds og temmelig flad. Ovenpaa var den
bevokset med> Træer og Græs. I den Ende, hvor der var gravet
i den, saas en umaadeljg Masse Østers liggende i Lag i saadan
Mængde, at hele Banken ikke var andet end en uhyre Østersdynge,
blandet med Strandmusglvjinger, Strandsnegle og Cardium edule
[I-Ijertemusling]. Hovedmassen var dog uden Sammenligning
Østers. Overalt sporedes mellem VØstersskallerne smaa Trækul,
ligesom man ogsaa4 hist og her kunde spore Striber af humus
[Muldjord] eller i al Fald af forraadnede vegetabilske eller ani-
malske Genstande.

Øverst i Dyngen laa Østersskallerne fuldkommen tæt og sam-
menpakkede i Lag. Førstvar jeg saa heldig at finde midt inde
mellem Østersskallerne Spidsen af et I-Ijortehorn, som tydeligt
var tilskaaret med et skarpt Instrument, og derefter et lille Ben,
som ligeledes umiiskendelig var tilskaaret. Da dette gav Haab
om at finde mere, vedblev jeg, understøttet af mine Ledsagere,
at nedrive hele Stykker af Banken paa samme Sted i samme
Dybde, og kort efter opdagede jeg til min store Glæde en Økse
eller saakaldt Kile, raat tilfhuggen af Flintesten! Desuden traf vi
paa flere Flækker af Flintesten, adskillige Dyreben, en Del Træ-
kul o. s. v. Alt liggende enkeltvis, adspredt mellem Skallerne“.
Senere paa Dagen fandt Worsaae flere Flinteflækker og endelig
et Stykke af en lille Benkam, der havde haft' 3 Tænder. Og af
Arbejderne fik han adskillige, tidligere fundneÅ Sager, nemlig en
lille tilslebet Stenøkse, to I-Iamre af Hjortetak, nogle'Bengrene
og et Skaar af en VUrne af Ler. - j ,

Worsaae fortsætter saa i sin Dagbog: ”Jeg blev saaledes her
fuldstændig overbevist om den højst mærkværdige Kendsgerning,
at der i Østersbanken fra øverst til nederst, dog især i Midten,
under de tæt pakkede Østerslag findes en Mængde forarbejdede>
Sager af Sten og Ben, liggende enkeltvis ved Kul og Dyreben
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samt Skaar af Lerkar. En Mængde Oldsager, baade en Sten- ,
økse, en Mængde forarbejdede Benstykker og mange Flinte-
flækker, er efterhaanden bortkastede eller bortkørte til Vejfyld“.
Og Worsaae slutter 'sin Dagbog saaledes: ,,Naar man ser hen til,
at Mejlga'ards Omegn ikke frembyder andre Spor af Østers, end
netop den ommeldte Bakke, der tydeligt er begrænset, og naar
man -ser hen til de deri adspredt liggende forarbejdede Gen-
stande ved Siden af Kul og Dyreben, skulde man virkelig næsten
fristes til at tro, at der _i den fjerneste Oldtid, medens Stranden
gik tættere op til Banken, her har været et Slags Spisekammer4
for Omegnens Folk. Derfra Kogekarrene, Kullene, Dyrebenene,
Flinteflækkerne [til at aabne Østers og løsne Stolen]. Men det er
naturligvis kun en løs Formodning, som jeg ikke vil tillægge
videre Vægt“. `

Er det ikke en underlig Tanke, at det ikke er mere end 90
Aar siden, at vort Lands daværende ypperste Arkæolog rent
umiddelbart i et Øjebliks Inspiration ved at undersøge denne
Banke faar den Idé, at det kan være Rester af et Spisekammer
fra Stenaldertidens Folk, noget som hidtil intet Menneske havde
tænkt paa. Men at han dog ikke ret tør tro paa Rigtigheden
deraf og slaar det hen med Bemærkningen om, at det naturligvis
kun er en løs Formodning, som han ikke tør tillægge videre Vægt!

Men Worsaaes umiddelbare Indskydelse var virkelig Sand-
heden. Igennem en Mængde Undersøgelser af lignende Forhold
klaredes Begreberne baade for ham selv og for Kommissionens ,
andre 2 Medlemmer, saaledes at der i Løbet af faa Aar kunde
fremsættes en virkelig underbygget Forklaring paa disse Skal-
dyngers Forekomst og Oprindelse. Det var Steenstrup, som un-
dersøgte og bestemte de deri forekommende DyrebenV og ,,op-
fandt“ Benævnelsen ,,Køkkenmød.dinger“, et Navn, som gik over
og blev internationalt for slige Afialdsdynger af Skallerfi). Der-
imod synes det jo efter Dagbogsoptegnelserne at dømme, at det
er Worsaae, som er Idéens Fader. Dog maa det bemærkes, at
der den Dag i Dag inden for den højere Sagkundskab er en
standende Strid om, hvem der fortjener Æren for at have faaet
Idéen, og -at Steenstrups> Tilhængere mener at kunne fremføre
lige saa gode Grunde for, at Æren tilkommer Steenstrup eller i
hvert Fald bør deles ligelig mellem begge de to fremragende
Forskere.

. ~ Senere har andre Arkæologer foretaget systematiske Under-
søgelser af Mejlgaarddyngen, ogi 1861 kom Kong Frederik VII,
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som Vsad der i hele tre Dage
og var meget optaget af alt,
hvad Arkæologerne fandt af
interessant.

I Tidens Løb fandtes og
undersøgtes en Mængde af disse
Alfaldsdynger. De fleste fand-
tes Ved Fjorde: Limfjorden,
Mariager Fjord, Kolindsund,
Odense Fjord. Mest omfattende
erUndersøgelsen foregaaet i
Limfjordsomraadet i den be-
kendte Køkkenmødding ved
Ertebølle, ca. 18 km Syd for

- Løgstør, efter hvilken hele Per-
ioden siden har faaet Navnet
,,Ertebølletiden“.

I Køkkenmøddingtiden var
Djurslands-ja hele Danmarks
-- Kyster endnu mere tunget
ud end nu til Dags (se Kor-
tet over Stenalderhavets Ud-
bredelse paa Djursland Side 14),
og herinde paa Odder og Frem-
spring levede Datidens `Iaeger-
og Fiskerbefolkning. Skoven,
der naaede ud tilsten, gavi
Lunhed og rummede et rige-
ligt Vildt bestaaende af Kron-
hjorte, Raadyr og Vildsvin. Havet gav ved sin Naerhed Fiske-
og Bløddyr-næring i Overflod. ^

Utvetydige Rester af Menneskebolig-er er ikke fundet, men
det er jo intet Under, da den Tids simple Hytter selvfølgelig ikke
kanA ventes at efterlade Spor.

Derimod er der fundet stenlagte Ildsteder med Askelag og
Kulstykker. Naar det har vaeret almindelig antaget, at Østersen
har vaeret Stenalderfolkets I-Iovednaering, saa beror dette paa en
Fejl. Den er meget forstaaelig, eftersom Østersskallerne er den
aldeles overvejende Del af Dyngernes Indhold. Men det kommer
jo af, at der skal saa uendelig mange Østers til atgive et Men-
neske det nødvendige til Livets Ophold. Derom bemærker Mu-
seumsinspektør Mackeprang, at ,,da der skal henved 650 Østers

Gennemsnit af Mejlgaarddyngen, ca. 15 Gange
formindsket. (Nationalmuseets Foto.)
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til at tilfredsstille et Menneskes daglige Kaloriebehov, saa kan det
vist anses for givet, at Østersen kun kan have udgjort en Des-
sert, medens Fisk og Dyrekød har været den egentlige Næring“.l)

Mejlgaarddyngen er kun en enkelt af Djurslands mange ,,Køk-
kenmød`dinger“. Der er fundet mange andre. For at nævne noget
bestemter der Grund til at anføre en Række Dynger ved Fan-
nerup, Stokkebro, Kolind og sidst men ikke mindst Dyrholm i
Nærheden af Virring. Men rundt om ved det gamle KolindsundsI
Kyster er der for øvrigt gjort en hel Række mindre Fund. Mange
af dem er grundigt undersøgt og har givet særdeles værdifulde
Oplysninger. Dog, Mejlgaard er nu engang det klassiske Sted,
hvis Navn aldrig vil blive glemt, selv om denne Dynge nu er saa
godt gemt og saa lidet fremtrædende, at kun faa kender den af
Selvsyn.

Benyttet Litteratur:
Carl S. Petersen: Stenalder. VBroncealder. `lernalder. 1938.
Mogens B. Mackeprang: Fra Rensdyrjægere til Vikinger. 1936.
Therkel Mathiassen: Stenaldertidens Folk. 1919. '
Sigurd Müller: Vor Qldtid. 1897.

RUNDDYSSEN
Den yngre Stenalder (ca. Aar 3000-1500 f. Chr.)

,,Fra Stenalderens ældste Tid findes ingen Gravhøje. De døde
'blev nedgravet i `jorden nær Bopladsen -- eller i selve Skaldyn-
gen, blot med en Kreds af Sten omkring. V

Men i den yngre Stenalder, da Folkenes Levevis forandredes,
blev ogsaa Gravskikke anderledes.

Naar en Mand eller Kvinde skulde jordes, lagde man et Lag
Flinteskærver paa det Sted, der var udset som Gravplads. De
blev trampet sammen til et fast Gulv. Derefter rejste man fire
store Sten, der vendte den jævne, flade Side indad. Disse Sten

blev Vægge iet firkantet Gravkammer. Loftet dannedes af en
svær Dæksten, der blev lagt saaledes, at den hvilede paa tre af
de rejste Sten. Den fjerde af disse var lidt lavere, og der blev
saaledes en Aabning mellem den og Dækstenen. Det var Ind-
gangen til Kammeret. Gennem den blev Liget ført ind og lagt

.paa Stengulvet.
Naar den døde var lagt til Hvile, blev der dynget `lord op

omkring Vægstenene, saa det meste af dem skjultes. Men den
store Dæksten _ ,,0verliggeren“ - ragede frit op over `jord-
højen og var synlig vidt om i Egnen.

Denne Gravhøj, Runddyssen, var ikke bestemt for en enkelt
Mand. eller Kvinde. Naar der døde et nyt Medlem af Slægten,
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Runddyssen ved Knebel (,,Poseikær Stenhus“.)

blev Indgangen atter aabnet, og Liget blev lagt ind i KammeretI
ved Siden af det første. Saaledes brugtes Højen'gennem lange
Tider. Naar Gravkammeret omsider var fyldt, dækkedes Knog-
lerne med et Lag Flinteskærver eller mindre Sten, og saa blev
Højen lukket til for ikke mere at blive benyttet.

Ved Foden af den runde Høj blev der sat en Kreds af store
Sten. Det var dels for at pryde Graven og dels for at beskytte
den. Hvad der var inden for Stenkredsen, var fredet. Det var de
dødes fredhellige Omraade“.*) '

Da Dyssen var en Fællesgrav, gjaldt det om at gøre den saa
rummelig som muligt. Efterhaanden forandrede Stenalder-Folkene
da Gravbygningen. Der blev føjet flere Bærestene til, saa Kam-
meret blev sekskantet. Endelig lagde man flere Gravkamre ved
Siden af hinanden, ofte fire eller fem. `jordhøjen fik nu en anden
Form. Den blev aflang, og Stenkredsen, der indrammede Højen,
blev en langstrakt Firkant eller Oval. Disse Gravhøje kaldes
Langdysser. `

Og endelig kom saa den sidste storeForandring paa Grav-
højene, idet man i Stedet for de fire eller seks Vægsten byggede
Kamre med op til en Snes Sten, saa Rummet blev op mod 10 rn
langt. Indgangen dannedes af en lav stensat Gang midt paa Lang-
siden. En saadan Grav kalder man en Jættestue.

Paa disse forskellige Begravelsesmaader har vi en Mængde
Eksempler her paa Djursland. Af de nærmeste ved Grenaa skal
nævnes `Iættestuen ved Skærvad, den særdeles velbevarede Rund-
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dysse ved Aalsrode, der ikke ligger paa en Mark, men inde paa
en Lynghede, og først og fremmest Runddyssen ved Knebel,
,,Posekær Stenhus“, som med Rette regnes for et af Danmarks
allersmukkeste Oldtidsminder. -

Litteratur: Hovedsagelig Th. Nørlyng: Fortællinger af vort Folks Historie.
1. Bind. 1931. '

`IERNALDERENS GRAVPLADSER
Efter Stenalderen med dens Dysser følger en Tid, som kal-

' des Broncealderen' (ea. 1500-500 Aar f. Chr.)*
Danmarks Beboere havde da gennem Handelsforbindelse med

de sydligere boende Folk erhvervet Vaaben og Redskaber af Me-
tal (Bronce) og lært at eftergøre dem herhjemme. Broneen havde
man ganske vist ikke selv, den maatte stadig erhverves ved Bytte-
handel med de fremmede. Men Tildannelsen foretog man selv,

_ saaledes som Fundet af en Støbeplads i Nærheden af Thorsager
har vist. Ö

Dette Fund, 'der blev gjort i 1895, er iVirkeligheden ganske
enestaaende her i Landet. Findestedet var paa Hog Mark, syd-
østlig i Thorsager Sogn. Man fandt her store Dele af en Bronce-
støbers Værksted, mange Smeltedigler, Støbeforme af Ler m. m.
,,Man fandt endvidere Rester af hans lerklinede Hytte. Uden om
den laa en Række lldsteder, `hvor han har støbt og smeltet. Her
fandt man ogsaa de Støbeforme, hvori han har hældt den smel-
tede Bronce. Desuden var der Hammer og Ambolt, halvt og helt
færdige Broneeting som Spydspidser og Sværd, Naale og Knapperffll)

Hvad Gravlægning angaar, saa var det vedblivende Skik at
jorde de døde ubrændt. Men i Stedet for i Dysserne nedlagdes
nu Ligene i en udhulet Træstamme -- saaledes som f. Eks. Skryd-
strupkvinden _- eller i en simpel Kiste af Sten, sat paa den flade
`jord. Og derpaa dyngedes en stor `Iordhøj over Graven. Ofte
træffer man en hel Række af saadanne Gravhøje i Nærheden af
hinanden, saaledes som vi kender det saa vel især her fra Djurs-

lands østlige Del (f. Eks. Thorsøhøjene). I Broncealderens sidste
Halvdel begyndte man imidlertid at brænde Ligene. Det var en
Skik, som kom sydfra, og som forbavsende hurtigt fik Indpas her
i Danmark. De brændte Ben, Kulresterne og Gravudstyret, som

_havde været med paa Baalet, alt samledes oglagdesi en Grav.
Gprindelig rejstes endnu Stenkisten i mandslang Størrelse, men
paa dens Bund var nu kun en Dynge hvidbrændte Ben og noget
Gravgods. Snart skrfumpede derfor Gravens Størrelse ind til at
blive en lille Beholder, ofte kun et stort Lerfad med enkelte Kar .



En Brandpletsgrav (romersk `jernalder) fra Ryomgaard. Man ser et helt Sæt af Gravkar blandt de
brændte Ben. Karrene har staaet paa Ligbaalet, omkring den døde. Efter Ligbrændingen er

det hele fejet op og begravet.v Alt staar urørt, som det afdækkedes.

med Aske og Gravgods. Disse Gravsteder kaldes Brandpletter,
fordi Jorden over dem er særlig mørk, da den indeholder en'Del
-findelt Trækul. Brændingen er udført med teknisk Fuldkommen-
hed, saaledes at man meget vel kunde forestille sig den foretaget
i et moderne Krematorium og ikke paa et primitivt Qldtidsbaal.

l den paafølgende Periode jernalderen, der strækker sig fra
ca. Aar 500 før Chr. til ca. 1050 efter Chr., vedblev den Skik at
brænde Ligene at bestaa. Men samtidig vendte man delvis tilbage
til den gamle Skik, at begrave Ligene ubrændt.V Nu opkastedes

- dog ikke mere Høje over Gravene, men de nedsattes ijorden
paa flad Mark, ofte kun i ringe Afstand under Overfladen.

A» Her paa Djursland er fundet en overordentlig stor Mængde
Grave fra Midten af denne Periode, den saakaldte romerskejern-
alder.> ”Og Nationalmuseet har lige fra Aarhundredets Begyn-
delse og op til vore Dage gjort en enestaaende rig Høst, efter-
haanden som Gravpladserne blev paavist“.1)
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Det er jo nemlig det ejendommelige ved disse Gravpladser,
at de ikke er let kendelige saaledes som Dysser og Gravhøje,
der hæver sig betydeligt over Jordens Overflade. Museet har
derfor haft stor Nytte af enkelte ,,i`ndfødte“ Medarbejdere. Mu-
seumsinspektør Carl Neergaard, paa hvis udmærkede Beskrivelse
af Gravpladsen ved Lisbjærg efterfølgende korte Fremstilling 4er .
bygget, nævner for Lisbjærgfundenes Vedkommende Drænings-
mester Chr. Christensen. For Østdjursland er der Anledning til
at nævne Lærer S. Andersen i Ryomgaard, som har ,,opdaget“ en
stor Mængde Gravpladser paa vor Egn og assisteret ved deres
Udgravning. ~

`Iernaldergravene anbragtes som nævnt kun Vi ringe Dybde,
ca. l/2--1 m under `jordens Øverflade. Der gravedes et fi'rkantet
Hul paa knap 2 m paa hver Led. I Bunden lagdes Fjæle og'oven
paa lagdes Liget, ikke udstrakt paa Ryggen, men i Sovestilling
paa højre Side og med optrukne Knæ. Hovedet var vendt mod
Vest, saaledes som det var ældgammel Skik, og som det endnu

- bruges. Ansigtet var vendt mod Syd, mod Gdins Valhal. Den af-
døde var iført sin sædvanlige Dragt,_ hvad man har kunnet se af
Beliggenheden af Metalgenstande, som Liget har haft med sig i
Graven, fæstet paa Tøjet. Det kan være Pyntenaale af Bronce
eller Ben, Hængesmykker, Bøjlenaale af Bronce eller `Iern,'i en-
kelte Tilfælde af Sølv, Remspænder af Jern og endelig i Man'ds-
gravene en halvrund Ragekniv af `jern.

Foran Liget anbragtes Husgeraad. Det var saa godt som altid
Lerkar og Skaale, som man dengang lavede med stor Dygtighed,
og hsom'anvendtes til Spisebrug i det daglige Liv. Del var fyldt med
Mad og Drikke, som den døde skulde have med sig paa-den
sidste lange Rejse. Nær ved og lige foran Ligets Hoved anbrag-
tes et større og mindre Kar, et Par Vaser og en Hankekop. Ved
Fødderne stod et stort Fad og midt i dette et lille Bæger. Mel-
lem disse to Grupper var et ret stort aabent Mellemrum. Der

_ anbragtes Spisevarer i Form af en god, stor Steg af Faar, Okse
eller Svin. I ` '

Ved Gravens Sider var der anbragt Brædder. Mellemrum- _
mene mellem dem og den omliggende `Iord udfyldtes med Sten.
Naar saa Liget var stedet. til Hvile, lagdes et Lag overdet hele.
lDer spredteset Lag smaa 'eller middelstore Sten derover, og en-
delig fyldtes saa op med `Jord, indtil Graven naaede `Iordoverfladen.1)

Hvorfra ved man nu saa nøje, hvorledes alt dette er gaaet
til? Jo, ganske simpelt, fordi man - som allerede nævnt -- her
paa Djursland har afdækket Hundreder af disse Grave. De har
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`Iernalderplads fra Lisbjæilrg ved Aarhus. (Nationalmuseet). Man ser tydeligt de 2 Grupper af Kar.

Mellem dem ligger Knogler af et Faar og Rester af en Kniv. Til højre ses det velbevarede
Skelet af Liget.

ligget flere samlet, omtrent som paa Nutidens Kirkegaarde. Og
hvor Gruslagene, i hvilke de har været nedlagt, har indeholdt

I rigeligt 'af Kalk, har Skeletdelene kunnet holde sig bevaret til vore
Dage, uagtet der nu er gaaet ca. 1800 Aar siden den Tid. Af
Dragter er der ikke fundet Spor, af Træet kun et enkelt Sted
ganske ubetydelige Rester. Men Metaldelene er altid fundet paa
de rette Steder, netop hvor de maatte Ventes at ligge efter Ligets
foranførte Stilling. '

De Steder her paa Djursland og naermeste Omegn, hvor de
bedste Fund fra den Periode er gjort, er Lisbjaerg, Virring, Fløj-
strup og Thorsager. Men der er mange andre Steder, hvor Ud-
byttet har vaeret naesten lige saa stort.

i Fra andre Steder af Landet kender man Grave fra samme
Periode. Men paa de fleste Steder har der paa den Plads i Gra-
ven, hvor Liget og Spisevarerne havde deres Plads, Været et tomt
Rum, fordi alle Levninger deraf var smuldret bort. Først Djurs-
landsfundene med de bevarede Skeletdele har tydeligt vist baade
Ligets Stilling, som gaar igen ganske ens ved naesten alle Gra-Å
vene, og Resterne af Slagtekvaeget med dets Knogler, stundom
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ogsaa Rester af en Kniv. Begge Dele findes mellem de to Grup-
per af Kar henholdsvis ved Ligets Hoved og Knæ. g

”De Genstande, som i andre Oldtidsgrave bedst kendetegner
Mandsgravene, nemlig Vaaben, er ukendte i Lisbjærggravene. Den
Befolkning, som her har fundet sit Hvilested, har drevet fredelige
Sysler, og dens religiøse Tro har været fjern fra den senere Val-
halslære med dens Kampforestillinger“. 1)

Benyttet Litteratur. Carl Neergaard: jærnalder-Gravpladserne ved Lis-
bjærg. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1928. Do.V Hog-Fundet. En Af-

' faldsdynge fra en Broncestøbers Hytte. Aarbøger f. n. Oldk. 1908.

RUNESTENEN
Åstammer fra Vikingetiden (ca. Aar 950-1050 e. Chr)

Runestenen har sin Oprindelse fra Bautastenen uden Ind-
skrift. Saadanne Bautasten findes dog kun i meget ringe Antal i
Danmark, naar man undtager Bornholm.

Rimeligvis gaar den Skik at rejse en utilhugget Sten uden
Indskrift som et Mindesmærke helt tilbage til Stenalderen. Der
er jo enl umiddelbar Skønhedsvirkning i saadan en fritstaaende,
stor Natursten. Og det er ganske forstaaeligt, at selv Landets tid-
ligste Indvaanere kan have følt sigfltilskyndet til at rejse en saa-
dan Sten som Minde over en Person eller en Begivenhed.

Runestenen er en Bautasten med Indskrift.
Runeskriften er som bekendt betydelig ældre end Anvendel-

sen af Tegnene til Indskrifter paa Sten. Runernes Oprindelse er
endnu ikke helt klarlagt. Men det sandsynligste er, at de er ble-
vet til ved Omdannelse af det latinske Alfabet.

_ Man har gjort Tegnene simplere, omdannet de runde og de
vinkelrette Streger, som ikke var lette at skære i Træ eller hugge
i Sten.

Den ældre Runerække, som bestod af 24 Tegn, findes hos
os bevaret i Indskrifter paa nogle Genstande fra Folkevandrings-
tiden. Bedst og tydeligst træder de frem paa det store Guldhorn,
som stammer fra ca. 500 e. Chr.,og som fandtes i 1639. Det har
en af de ældste Indskrifter, vi kender.

Den egentlige Runeperiode ligger mellem 'Aar 950 og 1050
e. Chr. F.

Kun i ganske ringe Grad har Runestenene bevaret deres op-
Irindelige Pladser til vore Dage. Mangfoldige af dem er gaaet til
Grunde ved ældre Tiders Vanrøgt eller komplette Ligegyldighed. `
Der er i det hele nu kun ca. 180 danske Runemindesmærker til-
bage. De er fundet paa meget forskellige Maader, næsten alle
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bortslaebte fra deres op-
rindelige Steder, mange
af dem mere eller min-
dre beskadiget. De fle-
ste er fundet i Kirke-
gaardsdiger, Stenkister
under Veje, Bygnings-
fyld eller indmuret i
Kirkevaegge. Den oprin-l
delige Plads kendes kun
i faa Tilfælde. Nutildags
er de fleste anbragt paa
Kirkegaarde, en Del paa
Museer. Runestenene er
gennemgaaende ikke ret
høje. Mange er omkring

Å1 m i Højden, de fleste
et Par Meter - og kun
ganske enkelte -- som
Rimsøstenen _ naar. de
3 m. Materialet er som
Regel Granit, Rullesten,
som er fundet i `jorden,
og som havde en pas-
sende Form og i hvert
Fald een jaevn Flade til
Indskriften. I Begyndel- Runesten paa Rimsø Kirkegaard.

sen anvendte man Stenene raa, som de fandtes, senere tildannede
man dem noget isaer paa Forsiden.

De fleste Runesten har oprindelig vaeret anbragt paa et vel-_
egnet Sted ved Vej, Bro eller paa en Bakke, saaledes at de kunde
ses af mange. Det var naermere Æresminder end Gravminder.
Paa en Del Runesten findes foruden Runerne ogsaa indhugget
forskellige Tegn og Maerker. Paa Sten fra den gamle Tid findes
Hagekorset eller Thors Hammer. Paa lignende Maade ses Korset
paa de Sten, som stammer fra Kristendommens Begyndelsestid i
Norden.

Langt de fleste af Stenene er rejst for Personer, om hvem vi
intet ved: Fader for Søn eller omvendt, Broder for Broder eller
Ven for Ven. Dog ses ogsaa Sten rejst af Hustru for afdød Mand.
Meget faa Sten er rejst for Kvinder. Stenen for Dronning Thyre
er en sjaelden Undtagelse.
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De fleste Sten indeholder kun faa Qplysninger ud over Nav-
net. Dog er der en Del, som er mere veltalende. Paa en Sten
staar om den afdøde, at han ,,var den bedste og største blandt
Landmænd [d. v. s. Storbønder] i Danmark“. Paa en anden staar:
,,Tovi Bryde rejste denne Sten for sine Brødre Yre og Kade.
Held densom pløjede og saaede i sin Ungdom, det vil nok 'give
rigt Udbytte“. Og endelig paa en tredje: ”Toke Smed rejsteSten
efter Torgils Gudmundssøn, som> gav ham Kuld og Frelse“. Denne
er maaske en frigiven Træls Tale.

Det siger sig selv, at medp et saa forholdsvis ringe Antal af
Runesten, som findes i Danmark _ mindre end 200, hvoraf ad-
skillige findes paa Museerne _ saa kan det ikke være alle Egne af
Landet, hvor man har en saadan Sten umiddelbart nær. Men for
Grenaaegnens Vedkommende behøver man ikke at gaa længere
end' til Rimsø, hvor der paa Kirkegaarden findes en, oven i Kø-
bet den højeste i hele Landet. Den'har i lang Tid siddet indmu-
ret i Kirkens Fundament, hvor den blev fundet i 1832. Den ud-
gravedes i 1875 under store Vanskeligheder og henlagdes tæt ved
Kirken, men opstilledes senere paa den nuværende Plads, en lille
Bakke inde paa selve Kirkegaarden. Uagtet det altsaa er den
længste af alle bevarede Runesten, har den dog ikke sin oprin- -
delige Størrelse. Betydelige Stykker er blevet frasprængt, den-
gang man tog den i Brug som Byggeemne. Selve Indskriften har
derved faaet større Laguner, som det imidlertid er lykkedes de
lærde at udfylde. Den fuldstændige Indskrift, der dels staar paa
Kanterne, lyder paa Olddansk:
THORIN, BRODIR ÆINRADA, RÆISTIHI STÆIN THANNSI ØFT MODUR

_ SINA AUK SY-STUR SINA, `KONUR GODAR. UA ES TAUTI-II
SAM UARST MAKI.

,,Thore, Enraades Broder, rejste denne Sten efter sin Moder og Søster, [to] gode
Kvinder. Døden er den største Ulykke for Sønnen“. Stenen stammer

'fra Tiden omkring Aar 1000 e. kChr.
Anvendt Litteratur: Hans Kjær-z Vore Oldtidsmindesmærker. 1925.
Erik Arup: Danmarks Historie. I Bd. 1925.
Ludvig Wímmer: De danske Runemindesmærker. 1914.
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LANDSBYKIRKEN
(ea. 1100-1250 Aar e. Chr.)

Ved Kristendommens Indførelse i Danmark omkring ved Aar
1000 fandtes der rundt i Landet paa mange Steder Offerpladser,
hvor Høvdinge paa Folkets Vegne hidtil havde ofret til Odin og
Thor og de andre gamle Guder. Saadanne Steder kaldtes ,,Vi“
eller Gudehov. .

Da nu Kristendommen, fik Magten og under Knud den Store i
(1018-35) blev den herskende Religion, byggedes der paa mange
Steder Kirker. De var til en Begyndelse alle af Træ, ganske som
Datidens Beboelseshuse, blot større og smukkere. Det var jo

__ naturligt, at den gamle Tros Tilhængere ikke saa med venlige
Øjne paa disse Kirker, som gik paa tværs af alt, hvad de hidtil
havde levet paa. Øg af enkelte konkrete Eksempler ved man, at
de endogsaa er gaaet saa vidt, at de har afbrændt Kirkebygnin-
gerne. De Kristne valgte derfor paa mange Steder af Klogheds-
hensyn at bygge >Kirkerne paa det gamle Olfersteds Grund, saa-
ledes at den gamle, viede Plet ogsaa skulde forlene det nye Guds-
hus med en vis Ukrænkelighed. Og man har Eksempler paa, at
det virkelig lykkedes. Det er da rimeligt at antage, at om ikke
alle, saa dogen Del ogsaa af vor Egns Kirker er opført paa et

_ gammelt Gudehovs Plads.
De ældste kristne Kirker var, som allerede nævnt, af Træ,

saaledes som man har klare Vidnesbyrd om for enkeltes Ved-
kommende. ,,Datidens store Egeskove gav jo ogsaa rigeligt og let
tilgængeligt Bygningsmateriale dertil“.*)

Disse Kirker har været bygget som Stavkirker, saaledes som
vi endnu ser dem enkelte Steder i Norge. Det vil altsaa sige, at
Egestolper er nedgravet iJorden, Side ved Side, og derved har
dannet Kirkens Vægge. De er forlængst alle forsvundet her i'
Danmark. Men et 'Par enkelte Steder, saaledes f. Eks. ved Hør-
ning i Nærheden af Randers, har man fundet Stolper af en saa-
dan Stavkirke. De var paa Ydersiden udskaaret med Dragefigurer
med opspilede Gab og ottetalsformede Kropslyngninger og bema-
let med livlige, gule og røde Farver paa sort Grund. Indvendig
var de prydet med Planteslyngninger.

Fra en Beretning hos Adam af Bremen, som ved Aar 1068
rejste gennem Danmark, ved vi, at paa den Tid har Landet haft
ca. 800 Kirker. Det vil altsaasige, at over Halvdelen af Dan-
marks Kirker var rejst allerede før Aar ca. 1068. Ved Siden af
Kirken var en fritstaaende Klokkestabel, hvori Kirkeklokken var
ophængt. Den kaldte de Kristne til sig og forjog de onde Aander.
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Enslev Kirke. Kridtstenskirke fra den romanske VTid `(ca. Aar 1200). Taarn og Vaaben'hus af
Munkesten fra ,,Unionstiden“, den sene Middelalder (Aar 140041500). (Trap: Danmark).

,,Kirken varsom. Regel opført af Landsbyens egne Folk. Fra
et Klerkebo- havde de saa hentet sig enFraes-t, vel oftest en Bon-
desøn fra Sognet, der efter at have laest til Præst tog Bopæl, gif-
tede sig, stiftede Familie i Landsbyen og delte dens Kaar“.*) Det

gvar jo endnu ikke kom-met dertil, at den katolske Kirke havde
fastslaaet, at alle gejstlige skulde leve i Cølibat. '

i Den Tids Bønder har jo sikkert fundet Stavkirkens Rum fest-
ligt, netop fordi de selv kom fra usle, mørke, lerklinede Rønner.
Og derinde har de saa, mens Vokslysene straalede fra Alteret, i.
mystisk Spænding og Henrykkelse lyttet til den første. Forkyn-
delse, som har lydt i det latinske, fremmede og for dem 'ufor-
staaelige, men derfor saa meget mere hellige Sprog. _

Fra samme Adam afv Bremen ved vi, at hanV ved sit Besøg i
Danmark henfaldt i Forargelse over, at de enkelte kirkelige Hand-
linger maatte betales. ,,Hvor forargende, at Sjælesorg skal betales
selv af den fattigste i den yderste Nød!“ Men skulde dette af-
skaffes, saa maatte der taenkes paa en anden Indtægtskilde, saa-
ledes som man allerede iAarhundreder havde haft i de sydligere
Lande, nemlig Tienden.

,,Skulde Sjælesorg og kirkelige Handlinger vaere gratis, skulde
endda Kirken kunne paatage sig store Pligter, hvis Opfyldelse
var dens særlige Kendetegn'i Modsaetning till Hedenskabet, saa
maatte der en saadan fast Indtægt til“. 2) ,

,,For første Gang traadte Samfundet i Kirkens Skikkelse hen
til Bondevn og sagde til ham: ,,Du bør i din Egenskab af Medlem
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af den danske Kirke hvert Aar yde mig Tiendedelen, af hvad du
høster paa din Mark, for at en anden Mands Barn kan blive gra-
tis kristnet, for at en fattig, som du ikke kender, kan blive mæt,
en syg, du ikke er i Slægt med, blive plejet“. l)

Og det er et talende Vidnesbyrd om, hvilken Magt Kristen-
dommen allerede dengang havde overBefolkningen, at danske
Bønder i Løbet afforholdsvis faa Aar frivillig underkastede sig
denne Afgift, der jo dog, som det engang blev udtrykt af en Mod-
stander, ,,var som at give sig i evig Trældom“.

kring ved 1135 var Tienden gennemført som en almin-
delig Skat over hele Danmark.

Derved var tillige skabt Mulighed for-at erstatte de første
primitive Trækirker med Stenkirker. Og det er et Vidnesbyrd
om den Rigdom, som Kirken gennem Tienden fik Raadighed
over, at der i Hundredaaret fra 1100 til 1200 rundt i Danmark
rejste sig Stenkirker i Stedet for næstenv alle Trækirkerne, og at
der desuden yderligere byggedes lige saa mange helt nye Kirker
af Sten. Det var en uhyre Ydelse af Arbejde og Kapital, især

_ naar man ser hen til, at denalmindelige Menneskebolig dengang
kun var en Lerklining mellem Træstolper.2)

Selv om der bevislig endnu omkring ved Aar 1300 byggedes
enkelte Kirker af Træ, saa var det dog rene Undtagelser.3)

De ældste Stenkirker var alle af Natursten. Teglbrændingen
var endnu ikke indført i Danmark. Materialet tog man, hvor man
lettest kunde komme til det. Derfor er de tre Fjerdedele af Dan-
marks gamle Kirker bygget af Granit, den naturlige Kampesten,
som man fandt paa Marken. Men medens man paa Sjælland nøje-`
des med at bruge Stenene, saaledes som man fandt dem eller i
bedste Fald kløvede dem, hvis de var alt for ujævne, saa huggede
man dem i `jylland iAlmindelighed i Kvadre. Det vil altsaa sige,
at de tilhuggedes i firkantede Blokke som Regel 'med en Forside paa '

` 1 Al. (63 om.) og omtrent den halve Bredde. ,,Jydske Bønders
Sejghed og Udholdenhed i Modsætning til Sjællændernes Lethed _
bragte dem til ikke at vige tilbage for det Arbejde omhyggeligt
at tilhugge de mellem eet og to Tusinde Kvadre, som gik med
til en almindelig' Landsbykirke“.4) - '

I Skaane anvendtes Sandsten, paa Sjælland bl. a. Limsten og
Fraadsten (altsaa Kridtsten) og ved enkelte fornemmere Kirker
som f. Eks. Ribe Domkirke anvendtes udenlandsk Materiale som
den lette hvidgraa Tufsten, der hentedes helt mod Syd i Rhin-'
egnene.

For Djurslands Vedkommende laa Sagen ganske klar. I Klin-
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.. . i__f m i _ mmm; imm __ j;- teme ud mod Kat;
` " m tegat, ved Sang-

'strup og ved Karl-
by, havde man et

feligt Materiale i
Form af ,,Kridt-
stenen“. Den var
ikke vanskelig at
bryde ogtildanne,
den fandtes i stor
Mængde og var

Kridtstens Arkadefrise fra I-Iammelev Kirke. (Storck.) forholdsvis nem at
g . transportere for

Landsbyer, der ikke laa alt for langt fra Kysten. Det drejer sig
om 10 Kirker, alle> i Grenaas nærmeste Omegn, og de udmærker

^ sig næsten alle ved deres smukke og rige Enkeltformer. Da de
stod nyrejste og rene i deres skære Hvidhed, maa de ubestridt

smukt og fortræf- _

have været Landets pynteligste Smaakirkerfi) Det er først i en
langt nyere Tid, at de er blevet overkalket.

I Storcks store Værk om Grenaaegnens Kridtstenskirker an-
føres, at ,,det er tydeligt, at der ikke er benyttet Stenhuggerværk-

' tøj ved disse Limstens Tildannelse. Den grovere Bearbejdelse er
udført med Økse [Skarøkse], og Kvadrene er derefter afskrabet
med skarpe `Iern. Saadanne er ogsaa anvendt til Udskæring af
Søjlerne i Blindarkaderne og andre ornamentale Bygningsdele.
Kvaderstensmuringen er særdeles smukt udført, ogFugerne' er ofte
saa fine, at man ikke kan stikke et Knivsblad ind mellem Stenene“.2)

De 1.0 Kridtstenskirker er følgende: Gjerrild, Karlby, Voldby,
I-Iammelev, Enslev, Vejlby, Lyngby, Nødager og Rosmus samt
endelig Gammelsogns Kirke, som blev nedbrudt ca. 1580. SelvV
om det altsaa er den Kirketype, der er den almindeligste i Grenaas
allernærmeste Omegn, saa er dog den overvejende Del af Djurs-

lands Kirker bygget af Granit. Ikke den raa kløvede Sten, men
den med uendelig Flid og Ihærdighed kvadrede Granit. I Stil
ligner de to Slags Kirkerv hinanden, deres Opførelsestid er den
samme. Kun staar Granitkirkerne ofte med Stenens naturlige graa
Farve, hvorimod Kridtstenskirkerne altid er kalket. Ved nogle af
Granitstenskírkerne træffes overordentlig smukt Stenhuggerarbejde
iSøjler og Portaler omkring Døraabningerne. Det er næsten altid
Mandsindgangen, altsaa/den sydlige Dør, der er rigest udstyret.
Udsmykningen bestaar som Regel i Fremstilling afjes'u Liv, navn-
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lig de 3. Hovedoptrin:
Barnet paa Marias Skød,
Korsfæst'elsen og Kri-
stus paa Kongetronen.
Men paa en lille Grup-
pe af Portaler, bl. a.
flere af dem her paa
Djursland,har man ud-
videt E'mnekredsen til
en hel lille Bibelhi-
storie. - De 'rigeste af
disse smukke Portaler,
der forøvrigt ogsaa vi'-
ser indbyrdes Lighe-
der ved en udstrakt
Anvendelse af Tovsno-
ninger paa Halvsøjler

log Rundstave, findes i
Vejlby, Ørsted og Rim-
sø Kirker. Man mener
at kunne henføre dem
til en Stenhuggermester
ved Navn I-Iorder, som
pudsigt nok med en
Blanding af latinske

Rimsø Kirkes Sydportal af Granit. Læg Mærke til de bibelske
Bogstaver 'Og Runer Billeder paa Siderne, Christus (,,Løven afjuda Stamme“) paa
SClV har' indhugget Sit Tympanon og de smukke Tovsnoninger langs hele
Navn __ ikke paa n()_ Døraabningen. (Trap.)

gen af disse Arbejder, men paa en Ligsten fra Gjesingholm, som
nu findes paa Nationalmuseet. Den er fra ca. 1250, og dermed
er altsaa ogsaa Kirkernes Portaler tidfæstet.

Saa godt som alle Djurslands Landsby-Kirker er bygget 1
romansk Stil, hvad enten de nu er af Kridtsten eller af Granit.
Det vil sige, at de stammer fra Valdemarstíden og er mindst 700
Aar gamle. Mange af dem er ideres Kerne nogenlunde uberørte,
men d'e'allerfleste er i Tidens Løb saa forandret ved Tilbygning,
at kun en mindre Del af Kirken er den oprindelige. Den første
store Forandring er for de flestes Vedkommende sket i Unions-
tiden, altsaa omkring ved Aar 1400 (Dronning' Margrethe 1387-;-
1412). Da kom der atter en Opgangstid for Landet efter det fore- ,
gaaende lovløse Aarhundrede. Befolkningen voksede, og øde Skov-
strækninger ryddedes og lagdes under Ploven. Denne Opgangs-
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tid satte sit Spor paa Kirkerne.
_ De forsynedes med et Taarn,

fi' som tilbyggedes mod Vest, og
hvorisom Regel Klokken op-
hængtes. Endvidere opførtes en
Tilbygning mod Nord oppe ved

IIIZIWW ' / W ` Koret, Sakristiet, hvori opbevare-
f' des de hellige Kar, Messeskrud

m. m. Og endelig en Tilbygning
mod Syd over Mændenes Ind-
gang, som fik Navnet Vaaben-
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Himmelev Kirke- Rë'fnansk Døbefëm med Sværdet, og Vaabenhusets Hensigt
W smukke Tovsnoninger. (Storch).

var altsaa at værne Kirkefreden.
Mange Kirker ombyggedes ved samme Lejlighed delvis, saa-

ledes at den halvrunde Apsis blev nedrevet og Kirken forlænget
et Stykke mod Øst, saa der blev et større Korrum. Og endelig
erstattedes det flade Bjælkeloft, som i mange Tilfælde havde vist
sig at være brandfarligt, med murede Hvælvinger.

Allerede under Valdemar den Store blev den Kunst at brænde
Ler- til Mursten indført hertil sydfra, formentligfra Lombardiet.
Og nu begyndte manat opføre Kirkebygninger> af'Teglsten, ikke
Nutidens smaa Sten, men Middelalderens store Munkesten. Om-
trent samtidig foregik Skiftet fra den oprindelige romanskeV Stil
med dens smaa rundbuede Vinduer, flade Lofter, smaarunde
Apsisafslutninger til den gotiske Stil. Populært kendetegnes den
som ,,Spidsbuestilen“. Den har høje, slanke Vinduesaabninger,
Hvælvinger, som støttes af mægtige, udadbyggede Støttepiller, eet
samlet Kirkerum, hvor Koret er meget fremtrædende og har
samme Bredde som Kirkerummet. I sin Renhed er denne Stil
meget sparsomt repræsenteret hos os og næsten slet ikke i Lands-

. bykirkerne.
Forklaringen er den ganske naturlige, at da den gotiske Stil

trængte ind i Danmark, var Landet allerede fuldt ud dækket af
Kirker, saaledes at det kun var i ny og Næ, at der var Anled-
ning til Nyopførelse af en Kirke. Af Landets Landsbykirker var
de 90 pCt. allerede opført inden Valdemarstidens Afslutning. ,

For Landsbykirkens Vedkommende fik Gotikken altsaa kun Lej-
lighed tilat præge Ombygningerne, der som nævnt næsten alle fandt
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Nimtofte Kirke, Skib og Kor af Granitkvadre fra den romanske Tid (ca. A r 1200). Det
spinkle Taarn og det anselige med Kamgavl smykkede Vaabenhus er af Munkesten

og stammer fra Middelalderens Slutning. (Aar 1400-1500). (Trap).

Sted i Unionstiden. Og selv der var det kun i meget forvansket
Form. Hvælvingerne, som muredes op, fik ikke det himmelstræ-
bende Præg af den gode Grund, at de skulde rummes under det

lave Loft. Vinduerne forblev i Reglen urørte. Derimod prægede
Gotiken ofte Tilbygningerne, som opførtes af Teglsten og udsty-
redes med Kamgavle og Blindinger. Ligeledes tækkedes disse
Tilbygninger ofte med Tagsten af Tegl i den gamle Form som
Hulsten, der lagdes oven paa hinanden med de hule Sider vendt
sammen (populært kaldet ,,Munk og Nonne“). Saaledes gik det
da til, at de fleste af vore Landsbykírker baade er præget af'den
romanske Stil, hvori de oprindelig »er skabt, og af den tillempede
Gotik, underÅ hvilken deres Udvidelser har fundet Sted. Og dog
staar de som noget ægte dansk og som en Skønhedsværdi, som
i ganske afgørende Grad præger det danske Landskab.

Som allerede nævnt var Gammel Grenaa Kirke af Kridtsten.
Det forekommer mig endogsaa, at jeg har læst, at man anser den Å
for at være den ældste af disse. Derimod er Grenaas-nuværende
Kirke, som er 100 à 200 Aar yngre, sikkert fra første Færd op-
ført som Teglstens-Kirke. Om begge disse vil der blive fortalt
udførligt senere i Bogen. '

Saa vil det være rimeligt at sige et Par Grd om Kirkernes
indre Udsmykning, altsaa specielt Kalkmalerierne.

Paa samme Vis som Hallen hos Vikingetidens Høvdinger
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,,tjeldedes“ med Tæp-
per eller maledes saa-
ledes ogsaa med de æld-
ste Kirker.

De ældste Kalkma-
lerier stammer allerede
fra den- romanske Tid.

lDe pudsede Vægflader
smykkedes med Bille-
der, der d1rekte i;;ned-
stammede fra 'lyd " "
Mosa1karbe1derfíii.de ta-
lienske K1rker

V Først dekoreredes
Apsis, senere,.;_Tri;umf-
buen [Buen mell'emf'Ko-
ret og selve Kirkes-'kibet],
sidst de øvrige Vægge.
Der maledes paa blaa
Grund med stærke Far-V

Voldby Kirke. Gotiske Kalkmalerier. Vet.. Man Ser Kristus
Nat1onalmuseets Fotograf1.

tronende i al sin Her-
lighed omgivet af Evangelisterne og andre bibelske Skikkelser.
”Figurerne er iført lange, lige Klædebon med østerlandsk Pragt
og unaturligt store og mørke Øjne. Kristusglorien er af Stuk,
belagt med ægte Bladguld“. 1) - >

Gotikens Kalkmalerier, der næsten altid maledes paa lys Bag-
grund, er af en noget anden Stil. De kan ikke maale sig med de
ældre hverken i Værdighed eller i kunstnerisk Udførelse. Frem-
stillingen er ofte plump og naiv. Men det hele virker alligevel
dekorativt. Man finder Dagliglivets Færden afbildet, men navnlig
fremstiller man Billeder af Bibelhistorien og især de voldsomme
Optrin med Dommedag og Djævelen i de forskelligste Skikkelser.
'For den Tid (d. v. s. omkring 1400), hvor meget faalkunde læse,
og hvor Kirkesproget var Latin, var Billederne en overmaade
nyttig folkelig Bibelihistorie. For os er de i kulturhistorisk Hen-
seende af den allerstørste Interesse. ,,De er ikke blot, som Hen-

V sigten var, en ,,Fattigmandsbibel“, men tillige en folkelig Billedbog,
derspænder fra Bonden bag Ploven til Ridderen paa sin Ganger,
fra Stodderen foran Kirkedøren til Bispen foran Alteret“. 2)

Efter Reformationen kalkedes Billederne over, saa kun de
hv1de Vægge stod tilbage. Men i det sidste halve Aarhundrede
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Tirstrup Kirke. Gotisk Altertavle. (Trap).

har man igen lokket demfrem ved forsigtigt at pille Kalken af.
Øg adskillige af Kirkerne i vor nærmeste Omegn har nu atter
deres gamle Kalkmalerier. Til Eksempel kan nævnes Voldby og
Gjerrild. Adskillige af de fremdragne Billeder var dog saa dra-
stiske, atrman ikke i vore' Dage kunde have dem staaende, navnà
lig ikke i en Kirke, og de er derfor atter blevet overkalket. '

Og saa til sidst et Par Qrd om Kirkeinventaret:
'Som det var Valdemarstiden, der frembragte vore Landsby-

kirker i deres oprindelige Skikkelse, saaledes var det Unionstiden
beskaaret at faa dem forsynet med Taarne og Tilbygninger og
smykket paa Loft og Vægge. Men først halvandet Aarhundrede
senere, i Reformationstiden, kom Kirkeinventaret. _

De katolske Kirker var omtrent tomme for Inventar. Alter
var der, men der var ingen Prædikestol og ingen ,,Stole“ til Me-
nigheden. Kun oppe i Koret var der i Hovedkirkerne udskaarne
Korstole med Klapsæder, som kunde slaas ned. Paa den Maade
kunde Kanniker og Munke, der ifølge deres Præste- og Munke-
løfte skulde synge eller læse bibelske Tekster i Timevis Døgnet
rundt, nu og da gøre sig det lidt bekvemt ved at sidde ned.

Det var først ved Reformationstiden (ca. 1536), at Prædiken
kom til at spille en 'Rolle i det kirkelige Liv. De korte latinske
Messers Tid var nu forbi. Stemningen og Mystikken forsvandt.
Folket skulde nu høre og belæres. Derfor anbefalede da ogsaa
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Sjælland-s Biskop, den helt til vore Dage kendte Peder Palladius,
at nedrive de smaa katolske Helgenaltre og af Stenene opbygge
en Prædikestol. , Senere blev Prædikestolene Åskaaret Vi Træ,
mange af dem overmaade smukt og kunstfærdigt. (Dg snart trængte
Prædiken alle Gudstjenestens øvrige Elementer til Side og va-
rede i Timevis. Det var da intet Under, at Tilhørerne reagerede
og maatte have noget at sidde paa. Først anskaffedes ,,Stole“ til
Præst og Degn, snart efter til hele Menigheden, ganske vist saa-
ledes, at mange af Sognets Folk selv bekostede en saadan og saa
fremtidig havdeForret til dens Benyttelse. '
'V Man vil derfor se, at Prædikestol og Stolestader i de fleste
Landsbykirker, hvor de endnu findes i deres oprindelige Skik-
kelse, stammer fra den nærmeste Tid efter Reformationen, altsaa
Tiden mellem 1550 og 1650.
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HERREGAARDEN
Fra Danmarks Bebyggelse iStenalderen, da Beboerne levede

af Jagt og Fiskeri og boede i ganske smaa Samfund ved Fjorde og '
Vigc, og ned til Valdemarstiden, da store Dele af de kæmpemæs-
sige Skove var fældet, Landet tildels opdyrket og Landsbyer an-
lagt, ligger en overmaade lang Udvikling, som Pladsen her ikke
tillader at komme ind paa.

Men vi standser ved Tiden omkring Aar 1000. Fra mange af
de gamle Landsbyer, Adelsbyerne, som de kaldtes, varda en Del
af Beboerne udflyttet. De havde dannet nye Samfund, de saa-
kaldte Torper, saaledes som allerede Ærkebiskop Anders Sunesøn
siger: ,,at om Torp ved man, at den er udrundet fra en anden
By“. Disse Torper fik ofte Navn efter den Mand, der havde
grundlagt dem, f. Eks. Nielstorp (nu Nielstrup), Pederstorp (nu
Pederstrup). Endelsen torp forandredes ofte til -'-drup, --rup,
f-strup eller -terp, som genfindes rundt i Landets Bynavne.

Men Torperne kunde ogsaa opstaa ved, at en Storbonde ud-
sendte en Flok Trælle, som skulde bryde ny `lord op til Dyrk-
ning. Efterhaanden blev det saa Skik, at Storbonden for at gøre
sine Trælle mere interesserede i Dyrkningen ligesom ogsaa i at
udvide den ryddede `Jords Omraade overlod dem en Del af Ud-
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byttet. Det udviklede sig til, at Trældom og Trællenavn faktisk
ved Valdemarstiden, altsaa omkring ved Aar 1200, er ophørt at
eksistere i Danmark. Det er gaaet saa jævnt for sig, at Overgan-
gen vanskelig lader sig paavise.

' Trællene forvandledes derved til Landboere eller Fæstere,
som sad under saa taalelige Forhold, at mange frie Bondesønner
med Glæde indtraadte i deres Kreds. Deres Liv var i og for sig
lige saa frit som Selvejerbøndernes, blot at de svarede Storbon-
den, `Iordejeren, Landgæld som Betaling for Brugen af jorden.
Som Regel var denne ,,Landgilde“, som Navnet senere kom til
at hedde, af Størrelse som Udsæden paa den tilsaaede jord. l)

Men lige saa vel som denne Ordning var til Fordel for Be-
boerne i Torperne, lige saa vel og navnlig var den tilFordel for
Storbonden, som ejede Torpen. Og i Tiden fra Aar 1000 til 1200
gik det da saaledes, at rundt omkring hævede en Række Stor-
bønder sig op over de almindelige Selvejerbønders og navnligl

over ,,Torpernes“ Kreds 'og blev til `Iorddrotter, d. v. s. Herrer
over Fæstere og Tiendevdere. De kaldes da ogsaa faktisk fra om-
kring ved Aar 1200 for DOMINI, d. v. s. Herrer eller Herremænd.2)

Denne Standsadskillelse var imidlertid nu saa gammel i Lan-_
det, at den var en Selvfølgelighed. Den, der ejede og brugte sin
`Jord, var Bonde. Den, der tillige ejede `Jord, han lod andre bruge,
var Herre. Enhver, der skulde besegle et Brev, det være sig
Bonde, Bymand eller Herremand, maatte dertil bruge et Bomærke.
Naar det brugtes til Segl, blev det et Seglmærke. Dertil brugte
de vaabenføre Herremandsslægter deres Skjoldmærke, thi det var
for dem blevet Sædvane, atMænd af samme Slægt førte samme
Skjoldmærke. Vi har her Oprindelsen til alle de mange Vaaben-
mærker i de danske Adelsslægter: Brok og Galt, Hvide og Lunge,
Bjelke og Stolpe. ' ' -

I Vikingetiden, altsaa Aar 800-1020, havde Forholdet været
saaledes, at Høvdingene, Storbønderne, lod deres Landbrug be-
sørge af Trælle under Ledelse af en ,,Bryde“, medens de selv
med deres vaabenføre Svende om Sommeren gik paa Sørøveri.
Det kunde indskrænke sig til, at de fra deres Bjælkegaarde ved
Vige og Sunde sejlede ud og overfaldt de frisiske Købmandsskibe,
der fredeligt gled langs Kysten. 3)

Men det kunde ogsaa -- og navnlig - udvides til, at de gik
paa laengere Rejser til andre Lande som Frankrig og England og
derfra hjembragte let erhvervet Bytte og Rigdom. ,,Den Rigdom,
som de hjemvendende Vikinger medbragte, var dog navnlig de
hærtagne Trælle. Thi de Krigsfanger, som Vikingerne tog, blev
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deres I-Ierrers Ejendom. Det stemte med den pattelse, der var
herskende ogsaa i de ,,civiliserede“ vesteuropæiske Lande, som
Vikingerne vel hærgede, men hvis Civilisation de samtidig tileg-
nede sig“. 1) ~-

Men Vikingetogene holdt op med Kristendommens Indførelse
i Danmark. Nu holdt Herremændene sig hjemme. MenFejde-
tiderne var ikke dermed forbi. Først og fremmest fik Danskerne-
nu selv at føle, hvordan det var at blive Genstand for Sørøver-'
nes Angreb, idet Venderne fra Nordtysklands Kystbyer r; mere
end et Aarhundrede spredte Rædsel blandt de danske Kystboere,.
indtil deres Magt i Valdemarstiden uigenkaldelig blev knækket.

Men I-Ierremændenes indbyrdes Fejder, Fejder mellem Stæn-
derne og Kongen og Bøndernes Oprør mod Herremændene fyldte;
de næste Aarhundreder med evig Uro og Lovløshed. Intet Under
da, at enhver vilde beskytte sig og sine saa godt det lod sig gøre,l
og derfor begyndte at befæste sin Bolig. v

For den lille graa Bonde var dette ugørligt, men for Herre-
manden, der raadede over større Midler og navnlig over større
Arbejdskraft, var det muligt. Qg derfor opstod der da, ikke mindst
langs sejlbare Fjorde og Vige, en lang Række befæstede ,,Borge“,
saaledes som vi her paa Djursland kender dem saa godt. >

Hovedpunktet i alt Forsvar var at komme højere op end An-
griberne., derfor var det oprindelig nok at skaffe en Vold elleret
Dige, hvorfra man kunde slaa Angriberne ned. Tænk paa Thyras
Vold i Sønderjylland eller de forskellige 4,,Diger“ rundt i, Dan-
mark, hvorfra Folket som Helhed har forsvaret sig mod Fjender:
Men der var jo ogsaa de mindre Voldsteder, hvoraf endnu en
Mængde er tilbage. Derhen søgte da Egnens Beboere, naar de
:blev udsat for Uverfald.

Det var de første, primitive Forsvarsforanstaltninger. Men
allerede paa Valdemarstiden var Voldstederne forældede. Krigs-

. ;førelsen havde faaet en anden Form, og. til Værn mod Fjender
_byggedes nu faste Borge. Det var til en Begyndelse Konger og
Bisper, som byggede disse Borge, og de bestod oprindelig kun

af et enkelt, meget svært bygget Taarn det saakaldte ,,Barfred“,
åmed omgivende Bygninger. Vi kender det her fra Egnen i Kalø
Ruin, hvis store Stentaarn opførtes i v1313 af Kong Erik Menved
Som Tvangsborg mod de oprørske Jyder. Men I-Ierremændene_
optog Skikken med Stentaarne. Kongemagten saa med Frygt disse
stærke Taarne opstaa, og i 1396 forbød Dronning Margrethe videre
Opførelse af dem, et »Forbud som dog senere ophævedes af Kong
Hans.
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Saa gik Udviklingen Videre.,1 Stedet for et Voldsted bag ved
en tør Grav anlagdes nu Borgene Ved en Lavning, hvor Vandet
fra Havet eller vFjorde let kunde ledes ind. Eller man lavede en
kunstig Sø uden om Slotsbanken, saaledes som Vi kender det fra
næsten alle Djurslands Herregaarde.

For at kunne bygge maatte man først pilotere Grunden, og
herfik man ret Brug for Træet i alle de herlige Egeskove, som
dengang endnu fandtes i Danmark. Et klassisk Eksempel herpaa
kendes fra den pragtfulde Herregaard Egeskov paa Fyn, som siges
at have faaet sit Navn deraf, at der til dens Anlæg er brugt Stam-
merne fra en hel Egeskov.

De ældste danske Herregaarde var udelukkende tænkt som
Forsvarsborge. Deres hele Udseende bærer Præg deraf. De var
Fæstninger i højere Grad end Boliger. ,,Og naar Herremændene
i Kong Hans, Haandfæstning fra 1483 atter fik Ret til at befæste
deres Gaarde, var det en helt |anden Befæstningsmaade end i
Dronning Margrethes Tid, man tænkte paa. Det var nu den ind-
gravede Gaard, Herregaarden omgivet afdybe'Vandgrave, der
kunde holde det fjendtlige Skyts paa passende Afstand. Bindings-
værksgaarden var overalt forsvundet og havde givet Plads for
Stenhuset“.'l) Murene var tykke, Vinduerne ganske smaa. Øverst
var der en fremspringende Etage med Skydehuller, det saakaldte
,,Kamploft“.v Fra Skydeskaar og Taarne kunde Borgens Omgi-
velser sættes under Krydsild.. Vindebroen, som førte over de dybe
Vandgrave,kunde i Ufredstider trækkes op. Og Indgangen var
saaledes anbragt, at den let kundebeskydes fra Borgen. Over
Indgangsporten var et Faldgitter, en tung Egestolpe, besat med
lange jernpigge, som man ovenfra kunde ladefalde ned i Hove-
det paa de _, fremstormende Angribere, hvis det endelig Var lyk-
kedes dem at sprænge Porten, der var stænget med en mægtig
Bom. Og selvfølgelig var Borgen forsynet med Løngange og hem-

° melige Rum som den allersidste Redning, hvis alt andet glippede.
”Men |paa Frederik II.s Tid (1559-88) skete der atter en For-

andring. Herregaardenes Betydning som Fæstninger var nu i Ho-
vedsagen forbi. Og selv om man vedblivende tog skyldigt Hen-
syn til i givet Tilfælde at kunne forsvare Borgen, saa tog man
nu tillige meget stærkt Hensyn til Skønhed og Bekvemmelighed.
Den nederlandske Renaissance sætter sit Præg paa den Tids Byg-
ninger, og dens Sandstensornamenter fortæller os, at Adelen nu _
har faaet andre Interesser end Krig“. -

Hvordan fik nu Herremændene Penge til disse mægtige Byg-
ningsarbejder, til Nedrivning af de gamle, tunge, mørke Forsvars-
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borge og til Opførelse af den Række Pragtbygninger, hvis Op-
førelsesaar næsten alle ligger mellem 1550 og 1620? t

Aarsagerne er flere. Med Aaret 1570 begyndte en halvhun-
dredaarig Fredsperiode for det danske Folk, kun afbrudt af en
enkelt, kortvarig og ikke særlig betydelig Krig, nemlig Kalmar-
krigen med Sverige i 1611-13. Perioden var en O'pgangstid og
fik sin særlige Glans ved den Rigdom, som den hidtil saanøj-
somme og fattige europæiske Verden blev kastet ud i Det var
Guldet og navnlig Sølvet, som fra den nye Verden, fra Syd- og
Mellemamerika førtes til Europa i saa svimlende Mængder, at
alle tidligere Værdiforhold helt forrykkedes. Fra en Sølvproduk-
tion paa 47,000 kg i Aarene før 1500 (altsaa før Amerikas Op-
dagelse) naaedes i Aarene omkring 1600 den tidobbelte Produk-
tion, og deraf gav Amerika de 9/1o. Følgen var, at alle europæi-
ske Penge faldt i Værdi, medens Vareprisen steg. ` Her i Dan-
mark var de vigtigste Eksportartikler i denTid Korn ogStude.
Og den forøgede Produktion af Ædelmetal bevirkede, at Priserne
paa disse Ting mangedobledes.

_ Selvfølgelig var Forøgelsen af Sølvproduktionen ikke den
eneste Grund til Kornprisernes Stigning. Bl. a. bevirkede en lang
Række Misvækstaar iSydeuropa i 1580erne en stærk Efterspørg-
sel efter Korn. Eksporten. sydpaa foregik i Hovedsagen over
Amsterdam og Antwerpen. Hollænderne var altsaa. Mellemhand-
lere, men vi var Leverandører. Og deres store Opkøb iDanmark
i Tiden omkring 1590 var den anden Aarsag til den stærke Pris-
stigning paa Kornet. 1)

Denne Indtægtsforøgelse kom især Herremændene til Gevinst.
Dels fordi Gaardens egne Produkter indbragte mere, dels fordi
den Landgilde, som Fæstebønderne udredede in natura, Aar for
Aar af sig selv blev af større Værdi,.uden at H'erremandenbe-
høve'de at røre en Finger derfor. Prisstigningen og den Rigdom,
som tilførtes, varr i Virkeligheden saa uhyre, at Herremændene
kunde bygge disse Gaarde uden at gøre sig videre Bekymringer
angaaende Pengene, det kostede. Det var ganske paa samme Maade
som med senere Tiders Millionærer, der kunde indrette deres
Livsførelse, som de vilde, uden Hensyn til Omkostningerne. 2)

Men selv om nu Hovedhensigten med disse Herregaarde fra
Tiden omkring Aar 1600 var den, at de i langt højere Grad end
før skulde være smukke og praktiske, saa skulde de dog ogsaai
givet Tilfælde kunne yde Forsvar. Derfor beholdt man Taarnene.`
Var Borgen enfløjet, anbragte man som Regel et Taarn paa Mid-
ten over selve Hovedindgangen. Derfra kunde hele Forsiden be-
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Katholm Slot, opført 1588-91 af Thomas Fasti. (Vilh. Hansens Foto).

stryges. Paa Bagsiden anbragtes et 4Taarn i hvert Hjørne, som
Regel 6 eller 8-kantet, fast forbundet med Muren, men saaledes,
at det ragede ud'| til begge Sider. Derfra kunde saa Bagsiden og
begge Gaardens :Gavle beskydes. -

Var Gaarden tolænget, det vil sige bestod af 2 Bygninger,
der stødte sammen i en ret Vinkel, lod det sig ogsaa gøre at nøjes
med 3 Taarne. Saa anbragtes der et i hvert af de yderste Hjørner
og et inde i Vinkelen. Paa den Maade var ogsaa alle Siderne
dækket (se Skitsen Side 44).

Vi vil saa til Slutning se en Smule paa de 3 af Djurslands
Herregaarde, som ligger nærmest ved Grenaa, og som hver for
sig i Tidens Løb har haft ikke saa ringe Forbindelse med Grenaa
baade i ondt og i godt: Katholm, Rugaard og Benzon.

KATHOLM
var i Slutningen af 14. Aarh. en Bondegaard, som tilhørte Fami-_
lien Strangesen. Omkring-ved Reformationstiden ægtede Anna
Klavsdatter Strange Kristen Fasti, som gjorde den til Sædegaard.
I-lan efterlod ved sin Død i 1557 Enke og 3 ,,raske“ Sønner. Om
dem blev det senere sagt, at ,,hvor Thomas, Mogens og Strange
Fasti lod sig drive ud, der skulde ikke FandenV selv kunne komme
ind“. De4 to sidstnævnte døde ugifte i en ung Alder, men Thomas,
der var født 1538, fik et langt og virksomt Liv. Han deltog med
Hæder i Krigen mod Ditmarskerne, hvor han fik sit ene Øje be-
skadiget, og i den nordiske Syvaarskrig, hvor han bl. a. var med
i> Slaget ved Svarteaa. Han ægtede i 1575 Christence Bryske og
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trak sigderefter til- i
bage" tilsine . :God-
ser. 'I Herfulgte han

'_ Tidens'v Skik Ved
, _ _,Mageskifter at af-

,-jfrunde sine `Jorder
' ffog Ved Køb at lægge

. `flere til. Vi er nu
` l`[5"7Ved de før omtalte.

gyldne Pengeaar for
_Herremændene, og

i Thomas Fasti skred
Plan Qverkathoim slot og` omgivelser. De 2l med som opfmkfie til Opførelse af en
Firkanterfler- deV oprindelige-- Fløie.. Den lskrav'c'erede Del er en senereA StOr, Smuk,ny Gaard.
Tilbygning fra 1622. I Vinkelen imellem Fløjene ses det firkantede

indre Taarn, yderst de 2 ottekantede Hjørnetaarne. Det er jo intet Un
der, at han følte sig

tilskyndet dertil, naar han saa, hvorledes den ene Herregaard ef-
ter den anden rejste sig her i Omegnen: Rosenholm opført i
1560erne af jørgen Rosenkrantz, Mejlgaard omkring 1573' afel

Juul, Skaføgaard> og Rugaard begge i 1580erne, sidstnævnte af
Hans Axelsen Arnfeldt, førstnævnte af samme Jørgen Rosenkrantz,
som opførte Rosenholm.

Den første Bygning, som Thomas Fasti opførte, Var Østfløjen.
Den bærer hans og Hustrus Navnetræk T. F. og C. B.'og Aars-
tallet 1588. Den næste Fløj, Nordfløjen, opførtes i 1591. SaaV Var
det Thomas Pastis Mening, at der endnu skulde føjes en tredje
Fløj til mod Vest, og at det hele skulde dækkes af en lav Spær-
remur med Indkørselsport mod Syd ind mod Ladegaarden. Mur-
Værkets Fortandinger viser tydeligt denne Plan. Men Døden kom
Thomas i Forkøbet. Spærremuren blev aldrig opført, og Vestfløjen
byggedes først adskillige Aar senere og i meget beskednere Skik-
kelse af en følgende Ejer, Rigsmarsken Hr. Albert Skeel..

Thomasl Fasti døde Aar. 1600. Han begravedes i Aalsø Kirke.
Over hans? Kiste ophængtes> 3. Faner, som 'han' under Felttogene
i sine unge Dage havde taget fra Fjenderne. Øg da han var
barnløs og sidste Mand af Slægten, blev hans Vaaben lagt ned i
Graven til ham. »

Katholm er et typisk Eksempel paa Forsvarstaarnenes An-
bringelse Ved en tofløjet Gaard: Imod Sydøst og mod Nordvest
er et ottekantet Hjørnetaarn, inde iVinkelen et firkantet Trappe-`
taarn med l-Iovedindgangen. Hvis Thomas Pastis' Byggeplan helt
var kommet til Udførelse, saa var dertil. kommet endnu et fir-
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Rugaard opført af Hans Arenfeld i 1580erne. (Stenders Foto).

kantet Taarn indvendig og et Hjørnetaarn i Vestfløjens sydvestre
Hjørne.

_ _ RUGAARDV _ W
opførtes i 1580erne Vaf Hans Axelsen Arenfeldti Slægten Var op-.
rindelig en Bondeslægt, som først i hans Farfaders Tid var kom-
meti Adelsstanden. Hans' Arenfeldts Gods laa oprindelig-i Viuf
ved Fredericia, men desuden havde han en stor Del ,,Strøgods“
rundt i `jylland. Ved Mageskifte bortbyttede han dette og erhver-
vede i StedetV alt KronensGods i Rosmus Birk samt en Række
Gaarde i Hyllested. Dette Jordegods havde oprindelig tilhørt Øm
Kloster, som i 1183 havde faaet det testamenteret af Biskop Svend
i Aarhus. Ved Inddragelse af Klostergodset; efter Reformationen
var det saa kommet under Kronen.

Hans Arenfeldt nedbrød en hel Landsby, Rove, som bestod af
- 16 Gaarde, og lagde Markerne ind under Hovedgaarden. Og paa

den nedlagte Rovegaards Grund opførte'han saa i 1580erne den
nuværende Gaard. Den var oprindelig enfløjet med 2 Hjørne-
taarn-e,1et mod Nordvest og et mod Sydvest. Desuden var der et
Porttaarn paa Borgens Adgangsside. Dette er senere nedrevet, og
Graven, der om'gav Bygningen, er opfyldt. Sidebygningerne, som
ikke kan maale sig med Hovedbygningen, er af senere Oprindelse.

'Gaarden har vistnok staaet færdig iAaret 1588. I det Aar
ægtede Bygherren Anna Jørgensdatter Marsvin. 1 1

Hans Arenfeldt døde 1610 og efterlod sig 12 Børn. 2 Aar
efter døde ogsaa Enken

Den mest kendte (,,berygtede“) af Rugaards Ejere er Hans
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Arenfeldts Sønnesøn, Jørgen Arenfeldt, ,,Heksejæg.eren“, som var
Ejer 1682-1707,>og om hvem der senere vil blive fortalt forme-
delst hans Hekseprocesser. Han var en daarlig Administrator og
en utrættelig Procesmager, og han satte efterhaanden alt sit Gods
til, endda det bestod af adskillige Hovedgaarde foruden Rugaard.
Jørgen Arenfeldt døde i Fattigdom i Ebeltoft Aar 1717. Rugaard
gik kort Tid efter over i en anden Slægts Besiddelse, og Aren-
feldterne fik ikke senere noget med den at gøre

BENZON
Allerede paa Dronning Margrethes Tid laa her en Sædegaard

" ved Navn Sostrup, som tilhørte Svend Udsøn. Den ejedes senere'
af Jens Hvas til Kaas. Han var Landsdommer i Viborg og blev
under Grevefejden tvunget til at sværge Kong Chr. II Troskab.

` Efter Johan Rantzaus Sejr over Skipper Clement blev Jens Hvas
fængslet og henrettet i Viborg.

i ' I 1586 fik Rigsraad Jacob Seefeld Skøde paa Sostrup. Der-
med begyndte et nyt Afsnit i Gaa'rdens Historie.I Seefeld var en
overordentlig dygtig Mand, der bl. a. var Medlem af Regerings-
raadet under Chr. IV.s Umyndighed. Efter de bedste Mønstrei
udvidede han i de gyldne Pengeaar i 1580erne og 90erne sine
Jordegodser i overordentlig Grad, saaledes at han efter en Snes
Aars Forløb var Ejer af ca. 50 Bøndergaarde.

Som ung Mand havde Jacob Seefeld bygget det firlængede
Visbo'rg med 7 Taarne. Som moden Mand paabegyndte han paa
Sostrup en endnu mere storslaaet Bygning. Men han blev revet
bort i 1599, just som Arbejdet var sat i Gang. Hans Enke, Sophie
Bille, byggede videre, men standsede, da hun havde opført det
halve af den planlagteGaard. Den anden Halvdel blev aldrig
bygget. Kun Piloteringsarbejderne til den var udført. I den alle-
rede byggede Halvdel var der Plads nok for alle de kommende
Slægter. '

Og som Slottet er beliggende nu med Indkørselsporten mod
Syd, med de to ret anselige Sidefløje, men med hele Nordsiden
skjult bag Træer, der spærrer Udsigten til Bagsiden virker det gan-
ske som et fuldfaerdigt Bygningsanlæg Der er i Virkeligheden kun
faa, der aner, at nøjagtig Halvdelen af den planlagte Bygning mangler,
og at Jacob Seefelds Byggeplan er skaaret over nøjagtig paa. Mid-
ten. Men ser man Bygningen fra Nordsiden og lægger Mærke til,
at de to Sidefløje afslutter med hver sin Bindingsværksgavl, min-
des man ret levende derom. Man bemærker straks, at Sostrup er
lidt yngre end de to tidligere omtalte Herregaarde. Forsvarstaar-
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Benzon Slot, paabegyndt af Jacob Seefeld 1599, fuldført af hans Enke i 1606. (Traps Foto).

nene paa Forsiden mangler. Der er ganske Vist to Taarne i Vink-
lerne indad mod Borggaarden, men de har vistnok kun været
tænkt som Trappetaarne. , , _ I

Fru Sophie Bille døde1'.,1608 et Par Aar' efter at hun havde
afsluttet Byggeriet. Ved Skiftet efter hende tilfaldt Sostrup og
Skærvad hendes yngste Søn Hans. '

Kort efter kom Trediveaarskrigen, og snart red Hans Seefeld
ud _.af Borgens Port for at melde sig under Fanen. Ovre i Skaane
kom :han sammen med en anden Adelsmand her fra VEgnen, den
meget ældre `Iørgen Skeel, der var Lensmand Ipaa Kalø og Løjt-
nant ved Aarhusfanen- I Slutningen af 1612 solgte Hans Seefeld-
Sostrup og næste Aar-Skærvad til denne jørgen Skeel. Papirerne
ved førstnævnte Salg blev underskrevet i Halmstad.

Sagnet fortæller, at han paa een Nat havde tabt begge sine
Gaarde i Spil. Da han havde tabt den ene Gaard, skal han i
Desperation have sat den anden ind med de Ord, at de hellere
maatte følges ad, saaledesat forstaa, at hvis han Vandt, skulde han
have Sostrup tilbage. Men tabte han ogsaa denne Gang, saa
skulde Skeel have begge Gaardene. Efter Sagnet skal han altsaa
have tabt og7 maatte forlade sin Fædregaard, forarmet og kun
fulgt af sin Tjener- Deraf har man Ordsproget: ,,De følges ad
som Sostrup og Skærvadff. `

De dramatiske Begivenheder ved Gaardens Afhændelse er
som sagt rimeligvis Sagn. Menman forstaar> nok Oprindelsen.,
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naar'fm'an betænker, at
Hans Seefeld, der kun
var en Snes Aar gam-
mel, 'saa hovedkulds og
borte fra Hjemmet _af-
hænder sin Fædrene-

' gaard. Hvad angaar den
anden Gaard, Skærvad,
saa findes endnu be-
varet hans egenhændi-
ge Brev fra December
1613 hvori han ind-

rø--mmer over for sin
'_ Broder, at han forme-

delst adskillige Løfter
frygter, at derskal bli-

VIIve gjort Udlæg i den
tilbageværende Gaard,
og at..<hañ derfor hel-
leref selv vil sælge iV
Tide. Han skriver, at
han. helst vil forundel
Jørgen Skeel Gaarden,

Jørgen Skeels Renaissance-Portal af Sandsten over Indkørselen Og anmoder Sln FOF-
til Benzon Slot. (Nationalmuseets Fot'o). mynder, Lave Brok paa

Gl. Estrup,om at ordne Salget, som ogsaa fandt Stëd i Løbet af
14 Dage. ,,Dokumenterne taler ikke om Spil, men man maa dog

' spørge: Hvorledes er Hans Seefeld blevet saa.v forgældet, at han
er blevet nødt til at sælge begge sine Gaarde? Mon ikke ved Spil“?')

Med den nye Ejer, Jørgen Skeel, kom Sostrup i en af Jyl-
lands bedste Slægters Besiddelse. Han var som nævnt Lensmand
paa Kalø, senere Rigets Marsk m. m. og blev Stamfader til den
Gren af Slægten, som ejede Sostrup indtil de ulykkelige Aar un-
der Pengekrisen efter 1813. Ved Ægteskab med Lave Broks Dat-

ter, Jytte Brok, blev han siden, efter Svigerfaderens Død, ogsaa
Ejer af Gl. Estrup. .

Foruden at være en meget dygtig og anset Mand inden for
den jydske Adel og i sine mange Hverv udadtil var han ogsaa
hjemme paa sine Godser en dygtig Administrator Mest opholdt

'han sig paa Sostrup.
Sandstensportalen over Indkørselsporten er anbragt af ham til

Pryd forJaeob Seefelds noget strenge og prun.kløse,-Hus.
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En senere Ejer-fik Sostrup'gjort til Grevskab under Navnet
Skeel. _En endnu senere forandrede Stavemaaden til Scheel. Og
endelig fik det ienny Slægts Besiddelse Navnet Benzon.

Over Benzons Indkørselsport ind mod Slotsgaarden lod Sofie
Bille sætte følgende Indskrift: _ -
,,A.ar 1599I hafver min salig Hosbond `]acop Sefeld til Visborg ladet begynde aft

bygge paa disse Huse oc hafver ieg Sofia Bille til Sovstrup ladit dennom
forfærdige oc denne Stien o'psett'e Aar 1606.

Gud beuare os vel fra Ildsens Vaade Oc al ouerfalds vløcke os skaade
Oc unde os her at bygge saa, at vi motte Himmerigs glæde faa“.

I Sandstensportalen ud mod Broen, der oprindelig var en
Vindebro, lod Jørgen Skeel indhugge:

,,.Hebr 13,14. Wi haffuer her icke en bliffuende Sted. Men vi søge efter
den tilkommende Fred.

Fru Kirsten Jørgen Schiel F. `lytte
v Lunge Ridder . Brock“

Skeel er den af de 3 store Herregaarde, der laa længst inde
paa Livet af Grenaa. En meget stor Part af Gaardene i Dolmer,
Robstrup og Bredstrup hørte under Grevskabet. Saaledes ses det
f. Eks., at i 1741, da der som Følge af et kgl. Cirkulære skulde
ske store Reformer af Landsbyskolevæsenet, var Grev Scheel den
største Tiendeejer i Gammel Sogn og derfor den, som skulde tage
sig af Sagen. -

Anvendt Litteratur:
Erik Arup: Danmarks Historie I-II.'1925-32.
S. Nygård: Katholm. - Do.: Rugaard. Ejler Haugsted: Benzon (alle i

”Danmarks Herregaarde ved Aar 1920“. Bind III.)
Vilh. Lorenzen: Studier i dansk Herregaardsarkitektur, 1921.

KØBSTADEN
I Danmark som i alle andre Lande er Købstæderne gennem-

gaaende af langt nyere Oprindelse end de gamle Landsbyer, i
hvilke Befolkningen slog sig ned, da den først begyndte at tage
fast Bopæl.

Alligevel træffer vi dog adskillige af de danske Købstæder
nævnt i de ældstehistoriske Kilder, som vi har. Det vil sige, at
de har eksisteret allerede ved Kristendommens Indførelse i Dan-
mark, altsaa rundt regnet for 1000 Aar siden. Ansgar byggede
ved Aar 860 Kirke i Ribe, der allerede da var en betydelig Han-
delsstad. Baade Viborg, Odense, Roskilde og Ringsted omtales
før Aar 1000.

Man skelnede iMiddelalderen mellem to Slags Købstæder,
Akselkøbinger og Strandkøbinger. Navnene viser os deres for-
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skellige Oprindelse. Akselkøbingen var en Markedsplads inde i
Landet, hvor Omegnens Bønder mødtes for at købe og sælge.

Da den Tids Transport udelukkende foregik med Vogn, viste
Hjulsporene rundt omkring fra ind mod Handelspladsens Torv,
som derfor fik Navnet Akseltorv eller Hjultorv. Begge Navne
kan endnu træflfes'i danske Købstæder.

I VBegyndelsen holdtes disse Markeder kun et Par Gange om
Aaret. ,,Men naar Folketallet og Omsætningen var steget saa stærkt,
at der kunde holdes aabent Torv paa bestemte Dage Aaret rundt,
var Markedspladsen godt paa Vej til at blive en Købstad“. l)

De ældste af vore Købstæder er Akselkøbinger og ligger alt-
saa inde i Landet. Mange af dem opstod omkring et Offersted fra
den gamle Tid, ,,thi her, hvor mange Mennesker søgte hen og
Ofl"erstedets Hellighed lovede Fred og Beskyttelse, var de bedste

Betingelser til Stede for Omsætning og Handel. ,,Saaledes har da '
ogsaa flereaf Landets ældste Købstæder Navne, der minder om
Byens Opstaaen omkring et Offersted. De to mest kendte er Vi--
borg (det hellige Bjerg) og Odense (Odins Helligdom).

_' Hvad Strandkøbingen angaar, saa skyldte den Havet eller
Fjorden sin Tilblivelse. Sejlads og Fiskeri skabte her det samme
travle Liv, som Vareomsætningen frembragte paa Markedsplad-
serne inde i Landet. _

Købmænd baade fra Indland og Udland kom sejlende over
Havet med deres Skibe og lagde ind i Havne og Fiskerlejer. Og
snart voksede disse op og blev tilStrandkøbinger.

Men det varede længe, inden Befolkningen lærte at udnytte
Havets Vej. Fartøjerne var smaa og Rejsen farefuld. Vikinger og

' Sørøvere forstod sig mindstlige saa godt paa Søfart som de fre-
delige Handelsmænd. I et helt Aarhundrede sukkede Danmark
under Vendernes Plyndringer. Derfor findes næsten alle de ældre
Strandkøbinger inde i Bunden afBugter eller Fjorde, hvor der
varèmere VSikkerhed end ude ved det aabne Hav.l

Men var Akselkøbingerne saaledes de ældste, saa varede det `
ikke mange -_Aarhundreder, før det var Strandkøbingerne, som fik
Forspringet. Det var den' Vej, Bevægelsen gik. Og efterhaanden
som Freden paa de danske Have sikredes, skød Strandkøbingerne
i Vejret og overgik snart i Størrelse de andre. Det maa jo erin-
dres, hvor langsommelig og træls Rejsen ad Landevejen var i
gamle Dage og hvor langt lettere til Søs.

Mange Bynavne viser i rent sproglig Henseende deres Op-
rindelse af en Aa Aars (nu Aarhus, betyder Aaens Munding),
Randers (Rand-Aaens Munding), Hobro (Broen over Ho).
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De fleste Købstæder voksede frem af Landsbyer, 'hvis Navn `
de togi Arv, direkte eller lidt omformet. Et meget slaaende Eks-
empel har man for Byen Sakskøbings Vedkommende. I Begyn-
delsen af Kong Valdemar Sejrs `Iordebog fra 1231 kaldes den
Sakstorp (Torp == Landsby), men i etsenere Stykke i samme
Bog bærer-den Navnet Sakskøping (Køping = Købstad). Her er
altsaa et klart Vidnesbyrd om, at den netop paa dette Tidspunkt
er gaaet over fra at være Landsby til at blive Købstad.

En Del danske Byer er opstaaet omkring en Borg eller et
Slot. Deraf kommer det, at saa mange Bynavne ender" paa -borg.

,,Paa Valdemarernes Tid, omkring ved Aar 1200, fandtes "alle-
rede de fleste af de nuværende Købstæder. De havde faaet deres-
Omraader udskiltV fra det omgivende Land og skulde ikkelæn-
gere svare under det almindelige Herredsting. De havde deres
eget Tingsted inde i Byen, deres egen Øvrighed og deres egen
Byret, der gjaldt saa langt som Købstadens _]ord naaede. Ude,
hvor Landevejen førtewind over Byens Grænseskel, stod Freds-
korset oprejst som-Tegn paa, at herbegyndte den særlige Ret
og den særlige Beskyttelse-Thi Lovene var strengere og Bøderne
højere inde i Byen end ude paa Landet. Handel og Omsætning
kunde ikke trives, hvor Ufred herskede, og Voldsomheder kunde
befrygtes. Derfor lystes Fred over Torvet, saa længe Markedet
holdtes,.og denne Torvefred blev senere til den almindelige By-
fred, som der var streng Straf for at bryde. Efterhaanden samle-
des de Bestemmelser, -:.som gjaldt for de enkelte Byer, til særlige
Stadsretter. Den ældste Stadsret, vi kender fra det gamle danske
Landeomraade, er Byen Slesvigs fra Aar 1201. Senere fulgte Ros-
kilde efter, saa Ribe med den for sin Strenghed særlig kendte
,,Riberet“ og efterhaanden de andre større Byer“.*)

Købstæderne's ældste Ret var altsaa Retten til at holde Torv.
Det staar i allernøjeste Forbindelse med, at Byernes Næringsliv
var knyttet til Omsætning og Handel. Denne Torve-Ret sikredes
snart efter ved kongelige Privilegier. Disse indeholdt tillige For-
bud mod ,,Landprang“ og ,,ulovlige Havne“.` Paa alle Maader
søgte Købstæderne at sikre sig Eneret til Omsætningen. Men,
som ogsaa Grenaas Historie viser, maatte der i Aarhundreder
føres Kamp mod den ulovlige Handel eller ,,Landprang“. Næsten
alle Kongerne støttede villigt Byerne i deres Bestræbelser for
Sikring af deres Eneret. Det er meget naturligt, eftersom Konge-
magten havde gode Indtægter af Byerne.

,,Ingen have Havn uden ved Købstæderne, som de af Arild
haver været“, hedder det under Dronning Margrethe. Og Kristian I
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[indskærpede,__a't ,,Bønderne skal bjærge sig af Ager og Eng,
men Købmænd af Købmandsskab“. Ggsaa Haandværkerne søgte
man at tvinge inden for Bygrænsen. De naaede dog aldrig helt

-at blive ligestillet med Købmændene, af hvis Kreds som Regel
Byens Styrelse udgik. V

' Hvordan saa dette Bystyre udviklede sig i den enkelte By,
og hvordan Livet levedes i godt og ondt, i lyseog i mørke Tider)
vil i det følgende blive udviklet for Grenaas Vedkommende. Y

Og lad mig saa slutte denne ikke helt korte Indledning med
,-et lille ,,Hjertesuk“. _

, Naar man ser, hvad der i lidt sydligere Lande er bevaret af
god gammel Bygningskunst fra Middelalderen og Renaissancetiden,
Huse i Tusindtal, ikke enkelte, isolerede, men gamle Huse lig-

gende i uafbrudt Række i Mængder af Gader eller hele gamle
~ Byer, omgivet af Bymure med VægtergangeV og skønne Taarne

med Byporte, og naar man ser, hvor der hæges om disseByg-
ningsværker, saa kan man ikke undgaa _med et vist Vemod. at
tænke paa vore egne Købstæder.

Hist og her finder man hos os et ganskeenkelt smukt gam-
melt Bindingsværkshus, tit liggende mellem moderneHuse som
en Hund i et Spil Kegler, tit set paa med umilde Blikke, næppe

Åtaalt og ,,med Øksen hængende over Hovedet“.
Det maa saa være en Trøst, at vi endnu har vore romanske

Landsbykirker og Renaissancens Herregaarde tilbage ude paa
Landet, disse to skønne Typer paagod Bygningskunst fra Fortiden.

Øg det er at haabe, at vort __Land aldrig skal blive saa ,,fat-
tigt“'_eller,saa blottet for historisk Sans, at det ogsaa skulde lade

disse vore sidste synlige Minder om tidligere TidersBygnings-
kunst gaa til Grunde. i

Anvendt Litteratur:
Dr. phil. Villads Christensen: De danske Købstæders Oprindelse og Ud-
vikling. Danmark, Land og Folk. Bd. II. 1919. `



DEN EGENTLIGE GRENAA
BYHISTGRIE

I. AFSNIT: TIDEN FØR CA. 11-700'.`

GRENAA ÆLDSTE BEBYGGELSE
Det Sted, hvor nu Grenaa By ligger, har været bebygget i

Aartusinder. Vidnesbyrd derom har man i en Række spredte Fund
af enkeltvisliggende Redskaber af Sten og Ben samt Skaar af Ler-
kar, som er gjort ved Udgravninger til Kældere'eller ved Ned-` i
lægning af Kloak paa flere Steder iBye.n Mest afgørende er dog
Fundet af en Skaldynge fra den ældre Stenalder, altsaa fra Tiden
ca. 3-5000 Aar før Chr. Fødsel, paa Byens Torv i Sommeren
1899. Dele af denne Affaldsdynge fandtes baade Øst og ;Vest- for
Kirken, og der er vel meget stor Sandsynli-ghed -for,"at'den har
strakt sig ind under selve Kirken. Herom skriver Løjtnant `len-
sen, som nøje fulgte denne Udgravning som saa mange andre: '

”Ved Gravning til Kloakanlæg paa Byens Torv fandt-es for-
leden, midt mellem Østsiden af Kirken og den modstaaende Hus-
række, Levninger af en saakaldt Skaldynge fra Oldtiden. Denne
forekom i en Dybde af omtrent 3 Fod [ca.1 m] under Brolæg-
ningens Niveau, oven paa et naturligt Lag af Strandsten og bestod
hovedsagelig af Skaller af Østers og andre spiselige Muslinge- og
Sneglearter. Blandede mellem disse bemærkedes Smaastykker af
Trækul, Askestriber samt Skaar af Lerkar med og uden Prydel-
ser, ligesom ogsaa Fiskeben og Knogler af Pattedyr samt nogle
raa Redskaber af Sten. Endelig iagttoges paaV Dyngens Plads et
Ildsted, dannet af henved en Snes Koltringsten [store ildskørnedae
Sten], som vare sodede og mørbrændte. Det er uden Tvivl,
Dyngen hidrører fra Mennesker, og dens hele Beskaffenhed viser
noksom, at den bestaar af Affald fra Maaltider og disses Tilbe- _
redning. De mellem Skallerne fundne simple Redskaber af Flint
henføre Dyngen til Urindvaanerne, der iStenalderen have bygget
deres primitive Boliger her, og som møjsommeligt have forskaf-
fet sig Klæder og Føde ved jagt og Fiskeri.
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Disse Folk, maaske de første Indbyggere paa Djursland, have
. sikkert staaet paa et meget lavt Kulturtrin. Iklædt Dyrehuder og

kun forsynede med simple Vaaben og Redskaber af Sten og Ben
ere de havnede paa denne Kyst, hvor Forholdene den Gang have
frembudt gunstige Betingelser for deres Levevis, oghave til Bo-
plads valgt den højeste Del af det Terrain, der nu indtages af
Byens Grund. Herover breder sig nemlig som et talende Vid-
nesbyrd den omhandlede Skaldynge. _ I

Udstrækningen af denne _lod sig ikke nærmere angive, men
den Del af den, som er bleven udgravet ved de alene med prak-
tiske Formaal iværksatte Arbejder [altsaa Nedlægning af Kloak]
har indtaget en Plads paa henved 4 Kvadratfavne [ca. 16 m2]. Skal-
laget naar lige til Kirkebygningens Grund og fortsætter formo-
dentlig ind under denne over mod Storegades Munding, hvor man
ved de i forrige Uge foretagne Arbejder har fundet Ophobninger
Iaf Bløddyrskaller, som ligeledes utvivlsomt hidrører fra enSkal-
dynge. De enkelte Skaller vare som Regel noget opløste, og La-

get, hvori de forekom, var sammensunket, saa at det gennem-
gaaende kun var nogle faa Tommer tykt;'Flinteredskaberne, som
fandtes mellem Skallerne, vare raat forarbejdede og af de almin-
deligt kjendte Former fra den ældre Stenalder, nemlig Skivespal-

tere, Flinteflækker og Bor.
Langt ned i Tiden, efter at Aartusinder vare gaaede hen over

Skaldyngen, da man var naaet hen imod Slutningen af det 15.
Aarhundrede [P] efter Chr. F. skulde en ny Kirke opføres, og
man valgte til Plads for denne det højeste Punkt i Byen. Oven
paa Skaldyngen, der iTidens Løb var bleven dækket med et tykt
Muldlag,'-byggede mannu Guds Hus, og uden om dette anlagde
man Kirkegaarden. Denne naaede ind over Dyngens eaade,
og Skallaget fandtes derfor gennembrudt af gamle Grave med '_
forraadnede'Levninger af Trækisterog Menneskeskeletter. Og-
saa et muret Gravrum var anlagt her, lige ud for Midten af
Kirkens Gavl ...... “ .l) .

Af mundtlige Meddelelser fra andre vides, at Skaldyngen har
strakt sig videre endnu, idet der ved Gravning til Kloak inde i
nuværende Købmand Holehs Gaard paa Hjørnet af Storegade
ogsaa der er fundet Rester af den.

Hvordan det saa er gaaet til, at Indbyggerne fra denne Sten;
alderboplads omkring Byens nuværende Torv senere er flyttet
længere mod Nordvest, op ad Bavnhøjsbakken til, derom er det
vist umuligt at faa paalidelig Besked.

Men at den sidste Del af Qldtidens og Begyndelsen af Mid- '
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delalderens Bebyggelse her paa Stedet har været en Bondeby,
som laa paa den nederste|V Del af Bavnhøjsbakken, derom er der
enkelte Vidnesbyrd, og derom :synes i hvert Fald den højere Sag-
kundskab ikke'at være i Tvivl. . . _ _

Etaf de vægtigste Vidnesbyrd for denne `Antagelses Rigtig-
hed er Gammel Grenaa Kirkes Beliggenhed. Ved en systematisk
Udgravning af dens Tomt og Grund, som i 1893 foretoges under

'Nationalmuseets Opsyn og under Ledelse af Løjtnant jensen, af-
dækkedes hele denne Kirkes Fundament og den. nederste Del af
densMur. Kirken har været opført af tildannede Kridtstens-
kvadre ligesom Østdjurslands øvrige Kridtstenskirker, men der-
om vil senere blive fortalt nærmerei et selvstændigt Afsnit. Dens
Beliggenhed har vaeret ca. 100 m Nord for Amtssygehusets Øko-
nomibygning. Dette tyder jo afgjort paa, at det ældre Grenaa har
ligget op ad Bavnhøjsbakkens Fod og Side, altsaa noget Nordvest
for den nuværende By. Fra Kirken paa Torvet og til Gammel
Grenaa Kirkes Tomt er ca. 300 m. '

Det maa vel være rigtigt, hvad Hugo Matthiessen skriver i
,,Fra det gamle Kjøge“, at ,,ligesom Haderslev laante Navn af den

tæt Nord for liggende ældre Landsby Gammel Haderslev, Grenaa
af Gammel Grenaa, saaledes tog Kjøge sit Navn iArv efter Bon-
debyen Gammel Kjøge, og alle tre Købstæder har ogsaa for saa
vidt Træk tilfælles, som de ikke er flyttede Byer-enFaastand,
man ofte møder - men Nydannelser, udlagt paa det 'ældre Bon-
desamfunds `jorder, nærmere Aa og Sejlløb og baserede paa for
en væsentlig Del at opretholde Livet ved Søfart, Haandværk og
Handel“.*) Eller som samme Forfatter skriver i,,Torvog Hær-
stræde“: ,,Bag det nuværende Grenaa dukker saaledes Gammel
Grenaa frem som Genfærdet af en ældre Bygd, der _ for Aar-
hundreder siden lagt i Graven - lod Navn og Boslod gaa i.Arv
til 'et Torveanlæg, som muligvis er grundlagt ud fra en nærlig-
gende Kongsgaard“.2)

Eller endelig i ,,Danmark, Land og Folk“: ,,Maaske har denne
Gammel Grenaa Kirke, hvis Plads var Nord forÅ det nuværende
Lystanlæg paa Sydskraaningen af et Bakkedrag, ligget i Hjertet
af Byen, men dens Tyngdepunkt er i saa Fald i Løbet af Mid-
delalderen forskudt betydeligt ned mod Aaen, hvor dens-Løb
spaltedes i 3 Grene“.3) ' “

Hvis man nu vil spørge, om derda ikke er fundet Rester af
Bebyggelse oppe ad Bavnhøjsbakken, som kan 'giveafgørende
Beviser for disse VAntagelsers Rigtighed, saa maa Svaret blive Nej.
Der er ved Pløjning fundet enkelte Qldsager, men ingen Rester af
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Beboelse. Det er jo imidlertid ogsaa ganske naturligt eftersom
den Tids tarvelige Hytter af Træstolper, Fletværk og Lerklíning
i Almindelighed ikke kan efterlade synlige Spor til Nutiden, hvisI`
man ikke systematisk vil afskrælle hele Overfladen og ijord-
lagene nedenunder finde Fingerpeg. f f

Det er undertiden fremført, at naar Gammel Grenaa sand-
synligvis har ligget paa den før angivne Plads, saa har det været
Frygten forV Sørøvere, som har faaet den Tids Mennesker til-at ^
opslaa deres Boliger lidt borte fra Vandet og ikke direkte der-
ved.- I Valdemarstiden, da Vendernes Magt var uigenkaldelig knæk-
ket, skulde de saa atter være flyttet nærmere mod Vandet. Det
er alt sammen Formodninger, som har en stor Sandsynlighed for
at være Sandhed.

Men man kan vist ikke komme Virkeligheden nærmere end
ved kort og godt at sige følgende.

1) Beviselig har der ligget en Stenalderboplads der, hvor det
nuværende Grenaas Centrum, Torvet, ligger. `

2) Beboerne fra denne har saa muligvis eller'rimeligvis senere
hen flyttet Boligerne længere mod Nordvest, maaske foraarsaget af
Plyndringer af Sørøvere. Derved er den gamle Boplads dækket
med `Iorden og efterhaanden blevet Bymark for Landsbyen ved
Bavnhøj (,,Gammel Grenaa“).

3) Endelig er der saa engang hen iMiddelalderen paa denne
Bondebys `Iorder og tilfældigvis netop oven paa Stenalderboplad-
sen ved Flytning opstaaet en Nydannelse, nemlig det nuværende
G.renaa '

OM KAMPENE I KGLINDSUND OG GRENAAS
PLYNDRING 1165

De ældste historiske Begivenheder, der findes optegnet an-
gaaende Grenaa og dens allernærmeste Omegn, Djursaaen og
Kolindsund, findes hos den danske Historieskriver Saxo, som le-
vede ca.1150--1220, og hos den islandske Sagaskriver Snorre
Sturlassøn (1178-12111).

Det drejer sig i alle Tilfældene om Krigsbegivenheder. Den
første af disse Kampe stod i Aaret 1060 og 'førtes mellemden
danske Konge Svend Estridsøn og den norske Konge Harald
Haardraade. Det er Saxo, som i sin latinske Danmarkskrønike
fortæller følgende.

”Harald Haardraade havde været paa en Rejse til Konstan-
tinopel, hvorfra han var kommet hjem til Norge og havde ind-
taget Landet. Han vendte derpaa sine Vaaben mod Danmark.
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Svend Estridsønf' gav sig ikke Tid til at samle alle sine Folk, men
sejlede mod ham alene med sine Jyder. Ved Djursaaen vovede--
han at byde hele den norske Flaade Spidsen. Men han kom til
kort>i*Slag-som i Folketal, da Lykken holdt medden stærkeste
og llærte Svend, at defl vinder ikkealle,'som vover. For at frelse

'sig fra :Fjenderne rsprang ved Vdenne Lejlighed en stor Del `lyder
ifVandet. Dei'kofm saaledes Fjenden i Forkøbet, næstenI som om
de: vilde være vispaa Døden. Thi Fjenderne kunde jo dog ikke
havegjort dem størreíSkade, end de gjorde sig selv, med mindre
de virkelig af'to onde Tingansaa det for at være værre at falde
i Striden end at drukne. Det maa man jo virkelig tro, siden de
rystede saa stærkt for den ene Dødsmaade, at de greb den anden
med Begærlighed“. l) .

_ Cm en anden Træfning i Djursaaen mellem Valdemar den
Store og den norske Konge Erling Skakke i Aaret 1165 fortæller.
Snorre Sturlassøn, som dog anvender en mere kortfattet Fortæl-
lemaadeí end sin danske Kollega: Danskerne havde været paa
Plyndringstog iV Norge og havde ranet-vidt ogbredt. Da Erling
fik Besked derom, samlede han i I-Iast en Del Skibe og forfulgte
Danskerne, der allerede var paa Vej hjemad. ,,Da Nordmændene
kom til det Sted, som hedder Dyrsaa, fandt de der en Del af de
hjemvendende Daner. Erling sejlede imod dem og holdt Slag med
dem; Danerne flygtede snart og mistede mange Folk; men Erlings
Mænd plyndrede Skibene saavel som Købstaden og fik meget
Bytte. Siden för de tilbage til Norge. Da var der en Tid Ufred
mellem Norge og Danmark“. 2)

Om disse Kampe i Djursaaen har man siden fundet Minder,
idet der efter Tørlæggelsen af Kolindsund flere Gange er opgra- i
vet Vaaben, som'man mener at kunne henføre til den Tid.

' Ved l'Helgenæs (,,det 'hellige Næs“) udkæmpedes en sidste
Kamp mellem Harald Blaatand og hans Søn Svend Tveskæg..
Saxo fortæller, at Kampen mellem dem varede hele Dagen. Da
Aftenen kom, var Striden endnu uafgjort; men da begge Hære
var trætte, bestemtes det, at de vilde holde inde og næste Dag
forhandle om Fred. Da Kong Harald i Tillid til den forestaaende
Øverenskomst gik omkring, som om der var Fredog ingen Fare,
Vkom han ind i en Skov. Der blev han saaret af en Pil fra Svends
Ven og Fosterfader, Palnatoke, der havde et gammelt Mellemvæ-
rendeflmed Kongen, og som brændte af Begærlighed efter Hævn.
Haardt saaret blev Harald ført bort fra Helgenæs af sine Mænd.
Han døde ganske kort efter, og hans Lig begravedes i Roskilde
i den Kirke, som han selv kort forinden havde bygget. l)
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Om et andet Søslag ved Helgenæs fortælles hos Snorre:
Magnus den Gode var dengang Konge over baade Danmark og
Norge. Han havde indsat Svend Estridsøn til Jarl over Danmark,
men Svend havde rejst Danskerne til Oprør. 'Ved Juletid 1044
opholdt han sig i Aarhus. Magnus kom sejlende langs Jyllands
Østkyst, og begge Flaader mødtes ud for Helgenæs. Kampen var

_ meget haard, og skønt Nordmændene var i Mindretal, vandt de
dog. Magnus entrede personlig Svends Skib, og Svend og mange
af hans Mænd maatte flygte, medens andre omkom i Striden.
Dagen efter Kampen gjorde Nordmændene Strandhug paa Kysten
og forfulgte derpaa de flygtende Danskere' over til Sjælland.

Magnus, Efterfølger, Harald Haardraade,genoptog Krigen mod
Svend Estridsøn. Han løb med sin Flaade ind i Randers Fjord,
hvor han afbrændte Høvdingen Geysas Gaard og førte hans Døtre
fangne med sig ned til Skibene. Pigerne havde Vinteren før gjort

Isig lystige over, at Harald agtede sig til Danmark med Hærskíbe.
De havde udskaaret Ankre af Ost og sagt, at slige Ankre var
gode nok til Nordmændenes Skibe. Nu lavede en af. Haralds
Mænd en Vise, hvis Indhold var, at havde Geysas Døtre før spot-
tevis lavet Ankre af Ost, saa skulde de nu faa Jernankre at se.

Deovermodige Pigebørn havde grædt deres modige Taarer,
da de gennem den tætte ,,Hornskov“ førtes ned til Stranden til
HaraldsfSkibe, og Thorkel Geysa maatte siden med en umaade-
lig Mængde Penge løskøbe sine Døtre. Men Harald plyndrede
hele Sommeren i Danmark og drog om Høsten hjem til Norge
med rigt Bytte.')

Og endelig kunde det saa nævnes, at Svend Grathe med sin
Flaade iAaret 1157 llandede her ved Grenaa, da han var paa Jagt
efter Valdemar, som efter ,,Blodgildet“ i Roskilde var flygtet til
Jylland. Saxo skriver ganske kort, at Svend saa styrede til Jyl-
land med den sjællandske og fynske Flaade, som han lod lægge

ind i ,_',G'rindaa Bugten“.2)
Anvendt Litteratur: Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus, fordansket

ved N. F. S. Grundtvig, l Del, 1818. - Norges Konge-Sagaer forfattede af
Snorre Sturlassøn o. fl., oversatte af P. A. Munch, I Bind, 1859.

GRENAA BYs ALDER
Hvor gammel er Grenaa By?
Det er et Spørgsmaal, som man møder mangfoldige Gange.

Som foran vist har her ligget en Bebyggelse tilbage iden fjer-
neste Oldtid. Gammel Grenaa Kirkes Opførelse, der formodent-
lig maa sættes til ca. Aar 1100-1150, viser, at der paa den Tid
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har ligget en Landsby her paa Stedet. _ Der er saa kun tilbage at
besvare detSpørgsmaal: hvornaar blev denne Landsby Købstad?
Det vil sige:l hvornaar fik den af Kongen Købstadrettigheder?

For en Del af Landets Byer er dette Spørgsmaal let besva-
ret, fordi de har deres Købstadprivilegier bevaret enten i Original
eller i Afskrift. For Grenaas Vedkommende maa Svaret blive,
som skrevet staar i Pontoppidans Danske Atlas fra 1768: ,,Naar
eller af hvem Byen er) anlagt og bleven'til Kjøbstad, vides ikke
'det mindste om. Men gammel er den og nævnes allerede 1262.
Dens ældste Privilegier ere ubekiendte, og siges ved ulykkelige
'Ildsvaader at være forkomne“.

Nærmere kan man ikke komme Sagen den Dag i Dag, hvis
den skal afgøres med fuld Nøjagtighed.

Nu er der imidlertid den Ting at lægge Mærke til, som alle-'
rede iKorthed er anført i Indledningen, at Landets ældste Byer
vganske'jævnt harD udviklet sig tilKøbstæder, inden de modtog de
første kongelige Privilegier. Der er for deres Vedkommende fak-
tisk intet ydre Tegn, der angiver Øjeblikket for Overgangen, idet
der i den ældste Tid ikke krævedes en Godkendelse af Kongen

- altsaa et Privilegium _- for at forvandle enV Landsby til at blive
en Købstadfl) Det skete ganske jævnt derved, at der opstod en
Klasse næringsdrivende, der gjorde Køb og Salg til deres Næ-
ringsvej og levede af at'handle med det omgivende Land. Ordet
Købstad> viser jo tydeligt nok sin Oprindelse. Det er en Stad,
der lever af Køb og Salg. Saa snart vi derimod kommer op i
'Valdemarstiden (ca. 1150_-1250), kan man regne med, at Tids-
punktet for, at en Bebyggelse bliver til Købstad, markeres ved et
kongeligt Privilegium, der giver Tilladelse til Afholdelse af By-
tinget, lyser Fred over Stedets Torvehandel, giver Rettigheder
angaaende Fædrift, Ildebrændsel, I-Iavneanlæg. Og at Kongen en-
delig godkender den i Forvejen værende Stadsret, hvis en saadan
findes, eller henviser til en anden godkendt Stadsret, hvis Byen
ikke allerede har opregnet sin egen.

Som Vederlag for disse Rettigheder krævede Kongen en'vis
aarlig Afgift, der paalignedes enhver Husstand i Byen. Den op-'

krævedes ved St. Hansdagstid og kaldtes derfor ofte Midsom-
mergæld.

Endvidere skulde Kongen have visse Afgifter af Handelen.
De opkrævedes ved Byens Porte, paa Torvet eller ved Havnen,
og navnlig tilkom der Kongen en vis Toldafgift. 2)

Da nu Grenaas ældste Privilegier ikke eksisterer, hverken i
Original eller Uddrag, men er forsvundet for mange Aarhundre-
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der siden, saa er den eneste Maade, paa hvilken man kan danne
sig et Skøn over Byens Alder, den, at man undersøger, hvornaar,4V
dens Navn først dukker op i Historien. '~

I Kong Valdemars `Iordebog nævnes Grenaa Bys Navn
(,,Grindhøgh“), uden at det dog af denne fremgaar, om den har
været Købstad eller ikke.

Da dette Sted er det ældste, hvor vi finder Byens Navn næv-
net, og da _ mange fejlagtig har den Opfattelse, at dette uden videre
kan tagessom Bevis for, at Grenaa paa det Tidspunkt har' været
Købstad, skal her gives nogle ganske korte Oplysninger om dette
Haandskrift, som af Kendere karakteriseres som et enestaaende
Værk, hvortil man ikke i noget af de'andre nordiske Riger og

' næppe nok i de sydligere Lande har Mage.
Skriftet, der er paa Latin, er en Opgørelse over Kronens og

Rigets `Iordegods og de Afgifter, som svares deraf, og bestaar af
en Række Lister. Hovedlisten, den første, begynder saaledes:
,,D.isseáOptegne-lser er gjort i-Aaret 1231“. Det kan maaske være
paa sin Plads her at minde om, at Kong Valdemar II-Sejr iAaret
1223.ved et natligt Overfald paa Lyø var blevet taget til FangeV
af Grev Henrik af Sehvverin. Nogle Aar efter løskøbtes han af
sit Fangenskab og kom tilbage til Danmark, hvor han straks tænkte
paa Hævn, men i Stedet forV kun opnaaede Nederlag ved Born--
høved (1227), og at de sidst løskøbte Fanger fra de ulykkelige'
Begivenheder-just i 1231 kom tilbage fra' deres Fangenskab.

, Fortsatte` UdbetalingerV forestod,'og Erstatning maatte gives
mange, som havde ydetLaan. Der var derfor Grund til med
dette Aarsom Udgang at skaffe en Status over hele Landets
I-Iusholdningf) Tilmed var det stærkt paakrævet at faa en Opgø-
relse over, hvilket Jordegods der var Kongens personlige Ejen-V
dom og altsaa kunde gaa i Arv i Kongeslaegten, som i enhver
anden Slægt, og hvilket der var Rigets.

Paa den Maade opstod `Iordebogens forskellige Lister. Men
efter at den egentlige jordebog var afsluttet, føjedes i Tidens Løb
andre Fortegnelser til. Foruden de egentlige `Iordebogslister inde-
holder Skriftet en Liste med Fortegnelse over Øer i Danmark med
deres Dyr og Stenarter, altsaa nærmest en geografisk Beskrivelse,
samt yderligere adskillige rent teologiske Skrifter: en Paveliste,
Stykker om Messen, om Cistercienserordenen m. m., uden at man
kan se disses egentlige Oprindelse. Sagen er nemlig den, at det
ikke er Originalen, som eksisterer, men en Afskrift, som er taget
omkring ved Aar 1300. Og det er endda ved et rent Lykketræf,
at denne er blevet bevaret. Efter at have ført en ganske upaaag-
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tet Tilværelse erhvervedes den for en Bagatel og kom i det 18.
Aarhundrede til det svenske Rigsarkiv, hvorfra den i de aller-
seneste Aar som et uerstatteligt Kildeskrift er overdraget Rigs-
arkivet i København.

I den 11. Liste i Skriftet, som antages affattet iAarene mel-
lem 1234 og 41, og som er en Fortegnelse over Gods, som er
pantsat eller eventuelt udlagt til en af Kongens Sønner (Abel?), er
det, at Grenaas Navn forekommer. `jeg citerer de naermeste Linier

vfør og efter: ' 4 " I
,,Scandthorp [Skanderborg] 60 Mark. ~
Derefter kommer et Indskud, som i Oversættelse lyder.
Af Hr. Vognsens Len 220 Mark for Fritagelse for Leding.
Af Horsnæs [Horsens] og Arus [Aarhus] 80 Mark for det

samme. Saa følger. _ ., _
Grindhøgh [Grenaa] 60 Mark.
Randrus [Randers] 160 Mark.
Brofiarthyng [Brofjerding] 24 Mark
Rold 40 Mark“. l) ' e
Da der ikke findes nogen Overskrift eller nærmere Beteg-

nelse ved noget af Stykkerne, og da Grenaas Navn staar mellem
Stednavne, hvoraf nogle er Købstæder, andre ikke, vil det ses, at
`jordebogen hverken beviser eller modbev1ser Spørgsmaalet om
Købstad.

Saa er der Oplysningen om Slaget i Kolindsund, som fandt
Sted under Valdemar den Store i Aaret 1165 (eller muligvis 67).
Snorre Sturlassøns Beretning herom er lige naevnt i foregaaende '
Stykke. Der staar, at Erling Skakkes Mænd ,,. . derefter plynd-
rede Skibene saavel som Købstaden“. Oversætteren P. A. Munch
skriver i sin Norges Historie, at Nordmændene plyndrede ,,.

_ den nærliggende lille Kjøbstad Grindhøg, hvor de gjorde stort
_ Bytte.. `

Ordet Grindhøg findes ikke hos Snorre og er altsaa Munchs
egen Tilføjelse. Men at det er samme By, Snorre tænker paa, er
sikkert nok. Derimod er det jo temmelig givet, at Snorre med

` Ordet Kjøbsta'd ikke kan have antydet noget `i Retningl af Køb-
stadprivile'gier eller kongelig Stadfæstelse. `I`saa Fald 'maatte Grenaa
have været forud for alle andre danske' Købstæder'i den Hen-
seende, eftersom Slesvigs Stadsret som anses forden ældste,
først er fra Aar ea. 1200. ' ' "

Men saa er der endnu en Kilde tilbage, endda en særdeles
fortræfielig Kilde, nemlig Byens ældste 'i Segl. Dets Tekst er
SIGILLUM: CIVITATIS: GRINDVGH: d. v. s. Grenaa Bys
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Fac'simile af en Side i Kong Valdemars `Iordebog (fra Aar 1.231). Sidens Over-
skrift er gucia (Jylland). Navnet GRINDHØGH staar midt paa den første Spalte.
Længere nede staar fionía (Fyn), og midt paa den anden Spalte, lige under lnd-
skuddet, staar selandia (Sjælland). Sidetallet 40 er en langt senere Tilføjelse.

(Kgl. Biblioteks Fotografi).

Segl. Efter Bogstavernes Form og dets hele Præg anslaas det af
de kyndigste Fagmænd til atpstamme omtrent fra Aar 1300, sna-
rere før end senere. Da Byseglets Tilstedeværelse jo er et uom-
stødeligt Bevis for, at Byen paa det Tidspunkt har været Køb-
stad, ' og da det jo næppe er givet, at Seglet er anskaffet lige umid-
delbart efter Privilegiets Modtagelse, bliver Summen af disse Un-
dersøgelser altsaa den, at Grenaa rimeligvis har eksisteret som et
Bysamfund før Aar 1200, og at det harfaaet sine første Købstad-
privilegier iTiden mellem 1250 og 1300, saaledes at den med
andre Ord har været Købstad fra Slutningen af Valdemarstiden.
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GRENAA BYS SEGL
I det foregaaende er i

med et Par Ord omtalt
Byens ældste Segl og hvad
det beviser om Byens Al-
der. Her skal fortælles
noget nærmere om dette
Bysegl. Qmskriften (,,Le-
genden“) er SIGILLUM
C1VITATIS` GRIND VGH
(,,Grenaa Bys Segl“). Og
Billedet forestiller,_ som
man let kan se: ”en paa en
Strøm pælevis lagt Plan-
kebro, forbindende to Kir-
ker, 'den underste nedad-
vendt, begge med lave
Kor og bærende 3 Kors
yderst paa Tagene. I Feltet øverst til venstre er en liggende opad-
vendt Halvmaane, til højre en seksoddet Stjerne, nederst til
venstre Stjernen, til højre Maanen nedadven'dt“.') Seglets Bredde
er 65 mm. Det er det interessante ved dette Segl, at man ikke
alene har det som Aftryk, men at selve Signetet findes fuldkom-
men velbevaret, saaledes vat det vistnok'erV den ældste Genstand
af lokal Oprindelse her i Byen. Det ældste endnu eksisterende
Aftryk af dette Segl findes under et Dokument i Rigsarkivet fra
4. Novbr. 1556, et senere er fra l. Maj 1610. Disse Tal siger jo
intet om Seglets virkelige Al-
der, som er langt højere. Men
ved Studium af Bogstaverne
og Tegningen og Sammenlig-
ning med andre Købstadsegl
har sagkyndige Arkiv- og Mu- _
seumsfolk kunnet fastslaa med
stor Nøjagtighed, hvor gam- i
melt Seglet er. '

Der er det fælles Træk _
ved gamle Segl og gamle `__~ _ W. .,__j_ _ i
Mønter, at de mangler Aars- __ \_\:,_\\\`“ jjl'fipfl
tal. Der skulde gaa adskillige `\\«__-_f_\\_. \“
Aarhundreder, før man kom ' "*" <.;`,_-;f`~" _ _
ind paa at præge disse med Samme Segl efter TegningiTraps Danmark IV Udg.

Grenaa Bys ældste Segl fra ca. 1300. `_(Grandjean).

` sk

“MMX`

t/
/" /f

rflí
ð.3

=.
._f

-
'

'^
AL

;1
1

.
'v

tf
i'd

x'nu-“u nl: l fh kläw må I$Ä\i' _ a\\\. - l__u__mnl_|

_.L
WW

?

I \ v-
X h t.. , _

_\__|l'lll 'llll"I |m|||_ t “H \_`__ _



64 GRENAA Bys sEGL
Aaret for deres Fremstilling. De ældste Køb-
stadsegl med Datering er fra ca. 1550. Men
af hele Seglets Udseende,Omskriften og Teg-
ningen lader dets Alder sig altsaa fastsætte
med ret stor Nøjagtighed, selv om Aarstal
mangler. Man anslaar Aarhus, Randers, Ros-
kilde og Viborg Bysegl til at være Landets

_ ældste og stamme-fra 1250. København,._ Ribe
` Grenaa Bys »Seefewm“- og Kolding kommer dernæst og stammer fra
ff (Grandlean) Tiden 1250-1300. Saa kommer der endelig

i en halv Snes andre Bysegl, som stammer fra ca. Aar 1300. Blandt
disse er Grenaa. *) » “

Dette Grenaa ældste Bysegl er, som Billedet viser, særdeles
smukt Arbejde. Det er et gennemgaaende Træk, at de ældste af
de danske Købstadsegl er de smukkeste, det gælder baade smaa
og store, rige og fattige Stæder. Men ,,den sene Middelalders
pompøse Sigililer viger som Hovedregel stadig væk for ringere
og ringere Arbejde. Der spores en fremadskridende Nedgang,
hvad Seglets hele Valør angaar“. 2)

Det siger sig selv, at et saadant anseligt Segl som Grenaa
Bys ogde mange andre Købstæders ældste ikke kom til Anven-

delse udenved særlig højtidelige Lejligheder. Til almindeligt Brug
Vanskaffedes et-Secretum [Forkortelse af ,,Sigillum secretum“ d. v.
s: Vmindre Segl]. Her i Byen fik man'ogsaa -et saadant. Det er
26 mm i Bredde. Tegningen minder lidt om I-lovedsegletfmen'
er'jo meget ringere. Teksten er omtrent den sam-me, kun er Byens
Navn forkortet til Grindu. Detforekommer første Gang i 1584
under Hyldningsakten (Chr. IV), men er selvfølgelig meget ældre
end dette Aarstal.

Man har gjort sig forskellige Tanker angaaende de 2 kirke-
lige Bygninger i Hovedseglet fra 1300. At den ene hentyder til
Gammel Grenaa Kirke er aabenbart. Men den anden? :Man har
ment, at da den laa paa den anden SideV af Broen, maatte det
være en Bygning, som har ligget Syd for Aaen, altsaa eventuelt
et Kapel ved St `Iørgensgaarclen (Spedalskehospitalet), som laa

i lige over for nuværende Søndre Mølle.
Det er vistnok med Urette. Den naturligste Forklaring er den, ,

at Seglskæreren der jo sikkert ikke har boet i Grenaa, af rent
dekorative Hensyn har anbragt de to Kirker en paa hver Side af
Aaen uden Hensyn til-den virkelige Beliggenhed. At det-heller
ikke kan udlægges som' en`| Kirke, der spejler sig i Aaen, fremgaar
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af, 'at Maanen og Stjerneni
fsaa Fald skulde have været
anbragt omvendt. 1)

I Men det skal indrømmes, _
I at hvis den Forklaring om de f

to'. Kirker er den rigtige, saa `
skulde dermed være bevist,

Grenaa Bys Seal aftègnef at Grenaa 'Kirke paa Torvet
paa Resens Kort ca. 1680.

Grenaa Bys Segl aftegnet

maa have eksisteret i hvert iPomoppidansDanske
Fald noget før 1300, og altsaa maa være opført Atlas “1768
i Slutningen af 13. Aarhundrede. Det er naeppe troligt, at Segl-
skæreren skulde have fremstillet et lille Kapel, hvad enten det
nu skulde være et S.t Jørgens eller et St. Gertruds Kapel som
Modstykke til Gammel Kirke paa Bavnhøj. i

GRENAA BYS NAVN i
Der er givet mange Forklaringer paa, hvad Byens Navn. be-

tyder. Den almindeligste er den, at Navnet skulde komme af, at
Aaen i ældre Tid delte sig i 3 Grene Syd for Byen. Saa er
Betydningen saa lige til: Gren-Aa, altsaa Byen, som ligger, hvor
Aaen grener sig.

Den Forklaring er nu imidlertid ikke holdbar og afkræftes
|ganske givet af Navnets Skrivemaade i de ældste Skrifter.

I ,,Danmark, Land og Folk“ siger Museumsinspektør, Magister
Hugo Matthiessen herom følgende. ,,Købstaden har dog ikke -
hvad man altsaa kunde fristes til at tro - Navn efter disse [Grene],
idet den i Kong Valdemars `Iordebog kaldes Grindhøgh, senere
Grindug, Grindøugh, hvoraf Forleddet maaske er afledet af Grind,
som betyder Gærde, Gitter eller Bro. Til Fordel for sidstnævnte
Forklaring taler Broens Betydning som Bindeled mellem Nørre-
og Sønder-Djursland, og li Byens middelalderlige Signet er afbildet
Jen stærkt stiliseret, i Fugleperspektiv set Bro, førende over en
Strøm og flankeret af to korsbærende Bygninger“.2)

Det er dog ikke uden historisklnteresse at se lidt paa de
_.ældre, mer eller mindre naive Forklaringer, som Byens Navn har
givet Anledning til.

IfResens Atlas fra ca. 1680 staar der iden latinske Tekst et
Stykke, som idansk Oversættelse lyder: ,,. . B.yen ligger ved en
Aa, der kommer fra Kolindsund, og efter denne Aas grønne Farve

:mener nogle, at Byen hartNavn......, endskønt andre snarere
mener, at den er opkaldt` efter...__en vis MandGram eller Grim.

I Pontoppidans Atlas (1768) er Forklaringen adskilligt mere
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fornuftig: ,,Naar man farer fra Grinnaae til Synder-herred, kom-
mer man over tre Broer; thi Kollind-Aae deler sig tæt Synden
for Byen i tre Greene, hvoraf nogle ville, at Byen har faaet Navn
og bør skrives Grenaa; skiønt andre holde for, at Aaen i æld-
gamle Tider paa det Sted har' været kaldet Grind-Aae, af det
gamle danske Ord Grind d. v. s. et Led, Tralværk, Skranke..
Pontoppidan fortsætter. ,,Navnet skrives igamle Dokumenter paa
mange Maader: Grinøgh, Grindugh [fra et Skøde paa Debelhede
Mark fra 1329], Grinduk [fra et Dokument fra 1313], Grundow,
Grindaa, Grindu [Resens Atlas 1680], Grindue, Grinow, Gryndhe,
Grindne, Grinne, Grindæ“.

Pontoppidans Liste over Skrivemaader kunde suppleres med
. endnu flere Navne. I Byens Segl fra ca.1300 staar Grindugh.

Fra de ældste Tingbøger - alle i Aarene fra 1564 til1639 -~,an-
førerjeg: ,,Grindoe, _Grindwe, Grynduu, Gryndo, Griindou, Grind-
nue, Gryndue, Gryndow, Grinnow, Grindnow, Grynndw og
~Grindou“. Af disse mindst 20 Skrivemaader er Grindou og Grindow
langt de hyppigste.

Fra en senere Tid (nærmest 17. Aarh.) kan anføres. Grindaa,
Grinaa, Grina (Lyschanders Krønike fra 1650), Grine (Lyse-
krone i Kirken fra 1697).

' Vi vender tilbage til Forklaringerne paa Navnets Oprindelse.
Grundtvig siger i sin Oversættelse af Saxos Danmarkskrønike:
,,Dyrsaa, hvor der, efter Snorre, laa en Kjøbstad, slutter man,
maa være Grenaa, som da burde skrives Grindaa. Thi Forveks-
lingen maa da have reist sig deraf, at baade Dyr og Grind paa
Islandsk betyder en Dør“. l)

I Traps Danmark II Udg. fra 1875 forklares Navnets Oprin-
delse saaledes: ,,Grenaas Navn Grindhøgh udledes af Grind,
Stakit, og høgh, Gravhøj, altsaa en Gravhøj omgivet af Stensæt-
ning“. Denne Forklaring maa dog vistnok rettes derhen, at Grind-
høgh skulde hentyde til Bro og Høj, altsaa Broen ved Højen
(maaske BavnhøjP). Udtalen maatte isaa Fald have været omtrent
som ,,GrinhøW“, og Overgangsformerne høw, øw ogow til aa i
Sted-navne siges afFagmænd ikke at være ualmindelige, f. Eks.
Ekhøgh (1320) nu Egaa.

Følgende Forslag til Udtydning af Navnet foreligger altsaa:
1) Resen: Grindue = [Byen ved den] grønne Aa eller
2) [Byenved] Grims Aa. V .
3) Pontoppidan: Grinnaae = [Byen ved] Aaens Grene eller
4) = [Byen ved] Broen [over] Aaen.
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5) Grundtvig: Grindaa = ..[Byen. ved] Dyrs Aa, idet islandsk

Grind svarer til Dyr. . .
6) Hugo Matthiessen m. fl. Grindough =.[Byen ved] Broen

[over] Aaen.
7) Trap ll Udgave: Grindhøg~-- Gravhøj, omgivet af Sten-

gærde. _ g

8) Endelig eventuelt: Grindhøg = [Byen ved] Broen [ved]
Højen.

Eftersom Bogstavet h kun forekommer et ganske enkelt Sted
__- ganske vist paa et saa vigtigt Sted som i Kong Valdemarsjor-
debog -«og vistnok ellers ikke, saa kan man> maaske se bort fra
Nr. 7 og 8. Det rimeligste er sikkert Nr. 4 og 6, altsaa at ,,Grenaa“
skal betyde ,,Bro - Aa“ d. v. s. Byen ved Broen over Aaen.

GRENAA BYs ÆLDsTE PRIVILEGIER
oG koNGEBREvE

Som tidligere nævnter Grenaas ældste Privilegier forsvundet
allerede paa et tidligt Tidspunkt. Det er i hvert Tilfælde sket in-
den 1648. Fra det Aar stammer nemlig den ældste Fortegnelse, som
kendes. Den fremkom paa den Maade, at Kong Frederikden III
straks efter sin Tronbestigelse lod udgaa Brev til Købstæderne _
om at indsende deres Privilegier tilkgl. Konfirmation. I Grenaa
vByarkiv er bevaret Kopi af Kongens Brev. Det er udstedt i Kø-
benhavn 29.juli 1648 og gaar ud paa, at Grenaas Magistrat ,,skal
overskikke Copi af alle Byens ,Frivilegier“ til Konfirmation. Den
Slags kongelige Bekræftelser af Byernes tidligere givne Rettighe-
der gav altid Penge i Kongens Kasse. Det ses f. Eks. tydeligt
ved en senere Lejlighed. I Byarkivet findes Brev af l/12 1706 fra
Amtsforvalter Michel Nielsen i Aarhus angaaende ,,Grenaa Bys
Privilegiers Confirmation at indløse“. Det har været ved Frederik
~IV.s Tronbestigelse. Det er rimeligt at antage, at Privilegierne er
forsvundet ved Brand. Den Slags vigtige Papirer vaagede man i
»Middelalderen meget omhyggeligt over, saaledes at det som Regel
kun var ,,i Fejdetid eller ved ulykkelig Ildebrand“, at de forsvandt.

Aarstallet for Grenaas ældste Privilegium, altsaa det, hvor-
ved den fik de første, til Grund liggende Købstadrettigheder, ken-
des ikke. Indholdet deraf kan man dog nok i nogen Grad tænke
sig til ved at sammenligne med andre Byers. Det har bestaaet i
Ret til at holde Torv og Byting, til Fædrift og til Brændsel i en

. af Kongens Skove. Og i Følge hvad der er anført tidligere (Side
- 62) har Udstedelsesaaret rimeligvis vaeret i Slutningen af Valde-

`marstiden, altsaa 'omkring 1250.
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X'Daf Ebeltofts Købstadsbrev fra -1391 findes bevaret, og [da de
to Smaabyers første Privilegier sandsynligvis har været'. nogen-
lunde ensltydende, ier det fristende at gengive Ebeltofts og saa
tænke sig Navnet ,,Æpplætoftæ“ ombyttet med ,,Gri.ndugh“. Det
er: skrevet fp'aa Latin, og lyder i-dansk Oversættelse af den gamle
Ebeltoftpræst og -Byhistoriker L. J. Bøttiger saaledes:

_',,Erik, af Guds Naade Danskernes og Slavernes Konge, hil-
ser evindeligt i Herren alle, som nærværende Skrivelse kommer
for Øje. Vider, at vi tilstede Indvaanerne iÆpplætoftæ,_som øn-'

_ ske at opnaaIen særlig Gunst, at1 maatte med Benyttelse af de
;Vilkaar »som andre Byer og Stæder i vort Rige have, - alminde-
ligt.- holde Torvlhve-rSøndag paa detÅ sædvanlige Sted, som_.dertil
erb-anvist dem paa vor Grund. Vi tilføje ogsaadenne specielle
Gunstbevisning, at de maa faa Brændsel af Grene, unyttige Træer
og Vindfælder i vor Skov sammesteds og have ,,Fort-e“ (Driftsvej)
og ,,Fægang“ fuldstændig frit i Nærheden af nævnte By. Vi for-
byde derfor strengt under vor Naades Fortabelse, at nogen af
~vo`reFogder (,,advocati“) eller deres Em-bedsmænd eller nogen
som helst anden drister sig til i nogen Maade at fortrædige samme
Indvaanerei Anledning. afJ-denne gunstigt indrømmede Frihed,
saafremt han viltmene at kunne undgaa. vor kongeliger Naades
_Fortabelse og Straf. Givetíi Nyborg under vort Segl i det Her--
rens Aar 1301 paa den salige Jomfru og Martyr Agness Dag [21.
Januar] i vor Nærværelse“. l) i

Hvis man altsaa tænker sig Navnene Erik og Ebeltoft om.-
-byttet med Valdemar og Grenaa, vil man nogenlunde kunne fo-
:redstille sig, hvordan Grenaa ældste Privilegium har set ud,

Naar Ebeltoft Torvedag sattes til Søndag, saa er det af den
rent verdslige Grund, at Handelen kunde nyde Fordel af Søn-
dagsfreden. 2)

I et 16 Aar yngre Naadebrev fra samme Konge til Ebeltoft
gentages Tilsagnet om Kongens, Beskyttelse Torvedagen foran..-
dres'i dette til at være Onsdag, og der tilsiges ,,Fredlysning“Å saa-
velover selve 'Indvaanerne' som over| alle, som kommer for..;at
købe eller eaelge deres varer, det. er altsaa, hvacl man kalder
',,Torvefredenffl. Ligeledes gives tilkende, at Kongen. forunder Ind-
byggerne sammeílstadfæstede Lovog IVedtægt som. Borgerne 1

'Viborg og Aarhus har. Brevet er skrevet i Horsens ,,i det Her-
rens Aar 1317, Dagen efter den salige Apostel Bartholomæus Dag
(d. v. s. 25. August)“.3) .

Ved: Udtrykket: _ ,,samme stadfæstede Lov og Vedtægt som -
Borgerne i Viborg og Aarhus“ maa være tænkt paa. den gamle
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slesvigske Stadsret. I hvert Fald Afik Ebeltoft tilsendt et Eksemplar
af denne Stadsret fra Horsens. Forklaringen er den ganske simple,
at Kongen 'har udstedt Brevet til Ebeltoft, medens han 'har op-
holdt sig i Horsens. Han har anmodet Magistraten i Horsens om
at tage en Afskrift af den i Horsens gældende (fra Slesvig arvede)
Stadsret og lade den medfølge Brevet til Ebeltoft. Og man har

- her det kuriøse Tilfælde, at medens Horsens eget Eksemplar af
- Stadsretten efter en Tids Forløb var forsvundet og ikke mere kom

frem, saa havde Ebeltoft sit _ fra Horsens tilsendte Eksemplar
_ i Behold. Og da den lærde Arkivmand Langebek i 1770 fore-
tog Arkivundersøgelser rundt i Landet, fandt han uventet iEbel-
toft det overmaade smukke Eksemplar af ovennævnte Stadsret.
Det var paa 10 Pergamentsblade i Oktavformat og med 91 Para-'
graffer paa Latin. l) Eksemplaret findes nu paa det kgl. Bibl1otek
i København og er vistnok den eneste bevarede Afskriftl) af den
berømte slesvigske Stadsret, som efterhaanden kom til at gælde
i en Række Byer.

' Stadsretterne fastsatte nøje Regler for en Mængde Forhold
navnlig Ting som følgende: Byens Fædrift. Hvor langt ,,Byfreden“
strakte sig [meget vigtigt efterdi Vold eller Drab inden for ,,By-
freden“ medførte Fordobling af Bøden og yderligere Betaling af
40 Mark til den krænkede eller hans Arvinger og ligeledes 40
Mark til Kongen].2) Toldgrænserne og hvor' meget, der' skulde
betales i Told. Om Byretten. 'Om Bylaget. Om Arv. Hvem'der
skulde være Værge. Om Sandemænd. Om Nævninger. Om Hus-
fred og Hærværk. Om Voldtægt. [,,Tager Mand Qvinde med Vold
inden Byfred og vorder greben paa fersk, mister han sin Hals“]. 3)
Om Saar og Hug. Om Ran og Tyveri. Om Mordbrand [,,Fører
nogen Mand Mordbrand i By, og vorder han tagen paa fersk, er
han skyldig at miste sin Hals“]. Om Torvehande'l. Om Styris-
mænd og Skippere. Om Ølsalg. Om Bagning. Om Tofte-Pen-
ninge m. m. 4)

Det foregaaende er altsaa i Hovedsagen om Ebeltofts oprin-
delige Købstadrettigheder og ældste Stadsret. Men _ som før be-
mærket _ er der en overvejende Sandsynlighed for, at de for-
svundne Grenaaprivilegier og dens Stadsret har haft ganske samme
Indhold, maaske i det højeste i en lidt anden Form.

Vi gaar saa over til Grenaas ældste bevarede Privilegier.
I den af Grenaas Magistrat i 1648 indsendte Afskriftf som

fremkom paa Foranledning af Kong Frederik III.s Brev, staar ordret:
1) ”Effterschreffne kongelig previlegier, stadfestelser oc manda-
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ter fandtis paa Grænaa raadstue indlagt vdj foruaring den 8. Sep-
tembris anno 1648. _

i 1 a) Salig høylofflig jhukommelse kong Christoffer hans maye-
stetz previlegie daterit Kiøbenhafl'h 1440 Iblant andet, om nogen
aff Grænaa borgere lide skibbrud der for landet, skulde det vere
dennem friit faare, selff deris goedtz at bierge indtill Saltbecken
sønden for Haffknud.

b) Item frj fægang wd med stranden hen till forschreffne
Saltbeck

_ c) Item Grænaa borgere at skulle haffue deris fri jlldebrand
_ d Haffknud“. l)

Udstedelsens Dato findes ikke nævnt.
Dette Kongebrev giver, som det ses, Grenaa Borgere Ret til

ved Strandínger selv >at indbjerge deres Gods indtil Saltbækken
(nuværende Havknudebæk) sønden for Havknuden. Det maa her
erindres, at Vragretten, der oprindelig var Kongens, som Regel
var bortforlenet til en eller anden verdslig eller gejstlig Herre,
og at dette havde bevirket detV forfærdelige Misbrug, at man i
Stedetfor'at hjælpe de skibbrudne frelst i Land, _tvært imod var
interesseret i, at de druknede, for at man kunde tilegne sig deres
Gods. Nu fik altsaa Grenaa Borgere selv overladt denne Bjerg-
ningsret for deres Skibe.

Det andet var fri Fægang ud mod Stranden saa langt som til
Saltbækken. Hermed maa formentlig forstaas, at Borgerne fik Ret

' til at drive deres Kvæg ud i Kongens Overdrev i Hessel Hede
ud mod Stranden.

Og endelig for det tredje: fri Ildebrændsel i Havknuden. Det
'maa her erindres, at fra ældgammel Tid havde Kongen Ret til
alt det i Landet, hvortil ikke nogen bestemt Priva-tmand kunde
godtgøre sin Adkomst. Det vil sige Fælleder, Skove, Vandløb,
aabne Havne o. s. v. Og som det fremgaar af mange af de æld-
ste Kongebreve, er det netop Retten til Brug af disse Kongens, -
fra Arilds Tid hjemlede Rettigheder, han overdrager Byerne.

I Brevet til Ebeltoft staar med al ønskelig Tydelighed, at
Borgerne der ,,maa faa Brændsel af Grene, unyttige Træer og
Vindfælder i Kongens Skov ved Ebeltoft“. Paa samme Vis faar
Grenaas Borgere i 1440 Ret til det samme Gode i ,,Havknuden“.

Vi har her en Mindelse om, at der i gammel Tid har ligget
en stor Skov ved Havknuden. Det er en Rest af denne, som nu
kaldes Katholm Storskov. Rigsmarsken, Albert Skeel, der var Ejer
af Katholm, købte (,,mageskiftede“) den i 1627- af Kronen. Der
skrives om den: ,,Skoven Havknuden var ansat til 120 Svins Olden
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og altsaa ret betydelig. Den laa ved Stranden Sydøst for Katholm.
I Da Skoven senere hen - maaske i Krigens Tid - var blevet

ødelagt, blev dens Grund en Udlod af ringe Bonitet“.*)`
Foruden Uddraget af Privilegiet fra 1440 indeholder den

nævnte Skrivelse Kopi af 12 andre Kongebreve, nemlig fra Aarene
1445, 1460, 1463, 1515, 1524, [1530], 1546, 1560, 1569, 1590,1596
og 1641. Og der er ingen Sandsynlighed for, at der paa lndsen«>
delsens Tidspunkt har eksisteret andre og ældre.

Det første af dem skal gives ordret, Resten i et ganske kort
Uddrag.

2) ,,Vi Christopher med Guds Naade, Danmarks, Sveriges, '
Norges, Venders og Gothers Konning etc. giør vitterligt alle Mand,
at Vi af vor synderlige Gunst og Naade, saa og for troskab og
villig tieneste, som vore Borgere i Greenaae os og vort Rige
Danmark hidtil giort haver, og her efter troligen giøre skulle.
Thi have vi naadelig undt og givet ogunde og give dem med
dette vort aabne Brev toldfri at vaere, med deres gods og Kiøb-'
mandskab, hvor de helst kommende vorder i vort Rige Danmark,
uden paa Skanør, Falsterboe og andre vore Silde-leyer om høsten,
saa længe vor Naade tilsiger. Thi forbyde vi alle vore fogder og
Embedsmend og alle andre, i hvo de helst ere eller være kunde
forne vore borgere i Greenaae, eller nogen af dem imod denne`
vor Gunst og naade for nogen Told og ydermere end forskrevet
staaer, i nogen maader at hindre eller hindre lade, kræve eller ud-
fordre, under vor Kongl. Hevn og vrede. Datum Kiøbenhafn,
d. 5. Dag efter Christi Himmelfart [d. v. s. 13. Maj] 1445 under
vor Kongl. Haand og Zignet.2)

L. S.“
En lille Bemærkning hertil. Kongen gør nok Borgerne i

Grenaa toldfri, men. undtager udtrykkelig de skaanske Sildebyer
om Høsten. Grunden er lige til, eftersom Hestetolden i Ribe og
Sildetolden i Sundet var nogle af Kongens aller vigtigste Indtægts-
kilderf') som han selvfølgelig ikke skænkede bort.

De følgende Kongebreve gives i korte Uddrag.
3) Brevet fra 1460 er udstedtpaa Kalø Slot Fabian og Seba-

stian Dag [20.Januar] af Kong-Christian I og indeholder blot en
Bekræftelse paa de af ,,vor Far-Fader Kong Christopher og andre
vore Forfædre fremfarne Konger i Dannemark undte og givne
Privilegier“. Det er altsaa meget tydeligt, at Chr.I paa det Tids-
punkt har haft ældre Privilegier for sig end de to lige anførte
fra Bedstefaderen, Kong Christoffer af Bajern.

4) Brevet fra 1483 er givet af Kong Hans et Par Aar efter
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hans Tronbestigeilse og er en Bekræftelseraf de tidligere Pirivii
legier. I Brevet'nævnes med' rene Ord det, som for Kongemagten
er Formaalet med alle Købstadprivilegier, nemlig, ,,paa det at
vor Kiøbsted Grenaae maa derefter bygges og forbedres, og vore
Borgere og Almue sammesteds maa gøre os og vore Efterkom-f-í
mere, Konger udi Danmark og Riget desydermere Og rettellgere
Skat og Tjeneste..

5) Ved Brevet af Aar 1500, Lørdag efter St Martinsdag (11 i
Novbr.), som er udstedt i Aarhus, gavi Kong Hans, Grenaa Bor-
gerne den Frihed, at ingen, som boede nærmere end 2 Mil ved
Byen, maatte købe med Bonde'n. 'udenf Borgerne Vi Grefnaa, og at
de, som boede omkring Byen og brugte. dens Havn, skulde give
4çSk. af hvert Skib, som'bær'er mere end 10 Læster [ea. 200 hl], I
2 Sk. af hver Skude og 1 Sk. af hver Baad, og at ingen maatte
,,delle“ [sagsøge] eller forfølge Borgerne uden ved deres Byting.

' 6) Brevet fra 1515 er Christian II.s Bekræftelse paa de tid-
I ligere Rettigheder.

7) Brevet fra 1524 er fra Frederik I og indeholder ligeledes
Konfirmation paa tidligere Rettigheder. '

9) Brevet fra 1546 er Christian III.s Bekræftelsesbrev paa
de tidligere Privilegier. Men desuden findes der fra 1547 et Brev fra

_ samme Konge, som ikke er anført i den indsendte Kopi. Det
gaar ud paa, at der maa holdes Torvedag i Grenaa Vhver-Lørdag.
Endvidere er der' et an'det'Brev af 4/1 1552, 'hvorefter Borgerne
i Grindu lmaa til deres Havns og Skibsbr'os Behov opbære 2 Skill.
dansk af hvert indlændisk Skib og 3 Skill. dansk af hvertgud-
lændisk Skib, som kommer til Grindu indtil videre. ') ,

Grunden til, at disse to Breve ikke er kommet med, er
aabenbart den, at der i Mellemtiden, altsaa før 1648, er sket Æn-
dringer i deres Bestemmelser.

10) Brevet fra 1560 er Kong Frederik II.s Stadfæstelse paa
tidligere Privilegier. '

11) Brevet fra 1595 Ver fra Kong Christian IV. Det gaar ud'
paa, at| Indbyggerne i Grenaa maa indtil 'videre være fri for de-
res aarlige Byskat og for at holde Baadsmænd og Bøsseskytter,
imod'at de anvender Byskatten til Istandsættelse af Byens Havn.
Borgmester og Raad har nemlig 'paa Menighedens Vegne berettet,
at Skibshavnen for nogen Tid siden er bleven ødelagt af langva-
rig Storm, Is og Vandløb og at Byen ikke er saa formuende, at
den selv kan bekoste Istandsættelsen. 2)

12) Brevet af 1598 er Chr. IV.s Konfirmation paa Byens Ret-
t1gheder. Det indeholder mange kraftige Forsikringer om, at han V
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il ,,hegne, værne og beskærme“ Byens Borgere og tage dem i'
sin Beskyttelse. V

Et Brev fra 1627, endda et af Byens mest kendte og om-
talte er derimod ikke anført. Det er Christian IV.s Brev af 28/3
1627,- skrevet og afsendt fra Hovedkvarteret i Stade ved Elbenv
midt-under Danmarks Deltagelse i Trediveaarskrigen:

Aabent Brev til Købstaden Grenaa, at Kongen ,,. . . af synderlig
Gunst og Naade haverbevilget ogefterladt og nu med dette vort
aabne Brev bevilger og efterlader Borgmester, Raad og menige Bor-
gere oglndvaanere udi vor Kiøbsted Grenaae, som Skade af Ilde-
brand sammestedsnu nyligen lidt haver, paa det'de Ãder boende
kunde komme paa Fode igen, og forne vor Kiøbsted Grenaae kunde
igen forbygges og forbedres, at de udi de fem næste efterfølgende
Aar maa kvit og fri være for Told, Skat og anden kongelig Tynge
og Besværing.. .“ 1.)

OgsaaI der er Aarsagen til, at Brevet ikke medtoges, let for-
klarlig, nemlig den, at de 5 Aar længst var forbi og Skattefritagel-
sen med dem. I _

Ogv saa endelig det 13deV og sidste Brev, som er fra 1641.
Baggrunden for det er den stadige Strid, som Købstæderne maatte
føre 'mod'Landprang, Forprang og ulovlige Havne, og i hvilken
de fandt virksom Støtte hos Kongen. Brevet lyder:

,,. .. Vi Christian den Fjerde med Guds Naade. .. gør alle
vitterligt, at vore Undersaatter, Borgmestere, Raadmænd og me-
nige Borgere udi vor Kiøbsted Grenaae haver nu ladet dennem
for os beklage, hvorledes de haver plat ingen Tilføring af de Bøn-
der og Almue deromkring boendes ere, for den Sags Skyld, at _
de vikke hidtil haver haft nogen Torvedag om Ugen, som andre
vore'Kiøbsteder herudi Riget. Da paa det forne.v vor Kiøbsted
maa og kan des ydermere bygges, forbedres og ved Magt holdes,
haver vi af vor synderlige Gunst og Naade bevilget og samtyk-
ket og nu med dette vort aabne Brev bevilger og samtykker, at
forne. vore _.Undersaatter udi Grenaae herefter at beholde skulle
een Torvedag der i deres By hver Mandag om Ugen. Thi beder
vi og byder Bønder ogmenige Almue udi Nørherridt og Sønder-
herridt boendes ere, at I herefter om Mandagen vbesøger eders
rette Torvedag udi forne. Grenaae og der at udføre og sælge,
[hvad] Iv have, og der igen at kiøbe, hvis Deel I behof have. Thi
forbyde vi alle, hvosomhelst det er eller være kunde, særdelis.
vore Fogeder, Embedsmænd og alle andre forne. vore Undersaat-
ter deri Grenaae herimod paa samme forne.Torvedag, eftersom
forskrevet staar, at hindre eller i' nogen Maade Forfang at giøre,
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under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort Slot Coldinghus 9.
I`juni Anno 1641.

Under vort Zignete
Christian
(L. S.)“

Fra Aar 1635 findes et Brev fra Chr. IV, som vel ikke egent-
lig kan kaldes et Privilegium, men som dog bl. a. for sin Forms
Skyld er ganske interessant. Det lyder med en noget moderni-
seret Retskrivning saaledes: _

,,Wy Christian d. IV o. s. v. hilser Eder os elskelige Borg-
mester og Raad og menige Almue udi vor Kíøbsted Grøndaa.
Evindeligen med Gud og vor Naade. Vider at eftersom en Del
af vores kære tro Undersaatter underdanigst haver ladet os an-
drage om den mærkelige Skade, som den aarlige Baadmands- og
Skibsfolks Udskrivning paa Søfarten udi vores Rige foraarsager,
der de udi Fredstid er begærende derfor at maa forskaanes, der-
hos tilbydende sig til Vederlag aarlig til os og Kronen med no-
gen visse Tillæg, Folk derfor at levere og antage, medens de for
samme Udskrivning forskaanes og forlades. - Eftersom Wi dog
foraarsages vores Flaade at underholde for Rigets Strømme at
renholde saa og vores Land til Sikkerhed fornemligen i denne
Tid, da vores Naboer er udi stor Armering og Beredskab til
Søs. Og efterdi saadant vort ganske Rige og Fædrelandets Vel-
stand dermed angaar, da haver Wy den Lejlighed vel overvejet
og med vores elskelige Riges Raads Raad og Samtykke for godt

i

anset, at eders By, førnævnte Grøndaa, aarligen hver St. Hans
Dag paa vort Rentekammer skal lade erlægge syv Rixdl. eller
dets Værdi udi god gangbar Mynt imod fornævnte Baadsmænds
Udnævnelses Eftergivelse udi Fredstid saa vel som ogsaa Resi-
denters og ordinære Postbuds Underhold udi een Summa ind-
beregnet _ tagendes ingen Forsømmelse for. At fornævnte Ve-
derlag imod fornævnte Baadsmænds Udnævnelses Eftergivelse at

_ lade levere inden den Tid, som foreskrevet staar, fremkommer
saa intet deraf udebliver lades det ingenlunde. Givet paa vort Slot
Koldinghus d. 25. Marts 1635.

` Christian“.')
Et andet Brev fra samme Konge: '
,,Ví Christian den Fjerde med Guds Naade, Danmarchis,

Noriges, Wendis oc Gottis Konning.
Vor synderlige Gunst tilforn. Vider eftersom Mette, afgangne 1

Peder `Jensøns forrige Accisemester udi vor Kjøbsted Grænaa
hans Efterleverskes underdanigste Suplicande giver tilkende, hvor-
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ledes hun [bønfalder om] ikke [at] tiltales for den Accise som
fornævnte hendes afgangne Husbond skulde have clareret for an-
gaaende Tiden fra Anno 1626 til 1627, da Fjenden kom her i
Landet. Da efterdiV foregives, at bemeldte hendes Husbond ej
alene samme Accise det Aar ej kunde bekomme, men endda hans
egen Formue ganske at Være tagen, [saa] er Vi naadigst tilfreds
at bemeldte Mette Peder Jensøns for samme uclarerede Accise
maa ej videre tiltales. Dermed ske vor Vilje. Befalendes eder
Gud. Skrevet paa vort Slot Kjøbenhaffn d. 2. August 1642.

Under vort Zignete l
Christian“. l)

Og saa anføres endelig endnu et Brev, som iForm refererer
sig hertil, men som er gaaet den modsatte Vej, nemlig fra Bor-
gerne i Grenaa ind til Kong Christian. Det er naesten for godt
til, at det kan være paalideligt. Men da det findes omtalt nu og
da, bør det ikke savnes i en Byhistorie. Det skulde være frem-
kommet paa den Maade, at de Grenaaborgere ønskede at rejse
en ny Galge paa Galgebakken ude ved Enslev og dertil skulde
have Kongens Samtykke. Da de nu ikke var'meget skrivekyn-
dige -hvad i Sandhed Sproget i de gamle Tingbøger bærer sikre
Vidnesbyrd om - saa tog de et af Brevene fra Kongen til Byen i
for sig og efterlignede i bedste Mening Stil og Sprog deri. Re-
sultatet blev følgende:

,,Os elskelige Kong Christian den Fjerde, vor Konge og tro
Mand. .

Dette kjærligen.
Vi Grenaa Mænd selv syvende af Guds Naade hilse Dig Kong

Christian den Fjerde. Vor Gunst tilforn, vide maa du,at vi med
fri beraad Hu og med menige Borgeres Samtykke paa vor Byes
Bekostning har ladet oprejse en Galge, som vi nødvendigen be-
høve for os og vore Børn og Efterkommere, hvilken vi ydmyge-
ligen bede og begjære at maatte bruge, nyde og beholde umole-
steret af Dig og Dine Efterkommere i alle Maader. Dermed skeer
vor Villie.

Givet i vor Bye Grænaae d. l. April 1600(P)
Borgmester og Raad“.2)

Brevet er oprindelig omtalt i Professor Holger `Iacobæi Rej-
sejournal fra 167,1. Denne er ført under en Rejse i Indlandet og
indeholder et lille Kapitel, som har til Overskrift: Adskilligt, som
enhver By er berømt af. Om Randers skriver `lacobæus: Berømt
for ,,Lax, Burøl, Troldkvinder, Øksendrivere og Handsker“. Aar-
hus: ,,M,indet[Aaens Munding] Domkirken og Hans Klokker“-
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Mariager: ,,Kalk“. Ebeltoft: ,,Skovtyve“. [Hvilken Uforska'mmet-
hed!]. Grenaa: ,,Ved [altsaa Træ] og Mænd. Vi Grenaa Mænd
selv niende af Guds Naade _ svarede de paa Kong Christian
d. Fjerdes Brev“. l) Holger `Iacobæus, der var en berømt Læge,
levede 1650-1701. Han foretog mange Rejser og blev 'siden Pro--
fessor i Historie og Geografi ved Københavns Universitet. '

En anden, endnu mindre troværdig Udlægning, gaar ud paa,
at de Grenaa Borgere, da de skrev Brevet, var 20 i Tal samlet'
paa Tinge. De skulde da have indledet Brevet til Kongen med
Ordene: ,,Vi nitten og een Mand af Grenaa o. s. v.“ for ikke at

` komme ilden pinlige Situation at skulle skrive: ,,Vi Tyve Mænd
af Grenaa. . .“ hvad jo i Sandhed ogsaa nok kunde have givet An-
ledning til Misforstaaelse, navnlig da det drejede sig om en Galgefz)|

'Vi' gaar saa tilbage til det mere historiske. Kong Frederik III ~
stadfæstede selvfølgelig de i Aaret 1648I indsendte Privilegier,
som er omtalt i det foregaaende, og paa samme Maade er det
formentlig gaaet ved senere Tronskífter. Det skal blot bemærkes,
at efter Enevældens Indførelse (Aar 1660) indeholder Bekræftel-
serne et Forbehold, nemlig ,,for saa vidt de ikke strider imod den
kongelige Suverænitet“.

Af senere Breve er kun Anledning til at nævne, at Christian V
ved Rescript af 8/s 1686 allernaadigst bevilgede, at Grinna Bys
Accise maatte anvendes til HavnensReparation.. Havnen var Byens
Smertensbarn- og store Haab -- dengang som siden. ~

sTRIDEN MED HEssELs EJERE oM GRENAA BYs
RET TIL FÆDRIFT 1 BRo HEDE

Som Itidligere nævnt var en af de Rettigheder, som Grenaa
'fik ved Kong Christofiers Privilegium i 1440, ,,Fri Fægang ud~
med Stranden hen til Saltbeek“.

Meningen er jo ikke helt klar, men af de mange Udtryk og
Vendinger, som forekommer i de følgende Aarhundreders Stri-
digheder mellem Hessels Ejere og Grenaa Bys Borgere om denne
Ret, kan man dog slutte sig til Meningen. Det bliver da den, at
hermed har været tænkt paa det, som vi nu vilde kalde ',,Ret til
fri Kvægdrift i Hessel Hede“, eller i hvert Fald i en Del af den.
Thi det, der er Sagens Kerne, er, hvor langt denne Ret egentlig
har gaaet.

I et af de ældre Dokumenter i denne Sag (Aar 1561) fore-
kommer Udtrykket ,,Kongens Hede, som kaldes Bro Hede“. Der
kan da næppe være Tvivl om, at denne formentlig ganske øde
oguopdyrkede Strækning - ved Udstedelse af Kongebrevet fra
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1440 som ,,Ingenmandsland“ har hørt under Kongen, og at'han
saa har givet Grenaa Bys Borgere Ret til at drive deres Kvæg
derud. Hvor nær denne Strækning saa har gaaet ind mod Hes-
sels `lord, derom er det vistnok ganske umuligt at faa nogen Un-
derretning. Gg det er formodentlig bl. a. ogsaa denne Uklarhed,
som er den dybere Aarsag til hele Striden.

Det Kongebrev, som det nu i Femhundredaaret for dets Ud-
stedelse vilde have vaeret særdeles interessant for Byen at eje
som et Kuriosum, men soml joaltsaa ikke eksistere-r mere uden
i senere Afskrift og oven i Købet kun uddragsvis, maa meget
Ltidligt være gaaet tabt til stor Skade for Byen. Herom skriver
Byfoged Blichfeld i en Indberetning af 15/1 1720 samtidig med
|Indsendelse af Afskrift af Byens andre Privilegier saaledes:

,,...._.~ Denne By skal og i gammel Tid være berettiget til
Fædrift udi en Mark, kaldet Bro Hede, imellem Grenaa og Hes-
sel, som Højsalig Kong Christoffer skal have ,,bebrevet“v Byen
[d. v. s. givet Byen Brev paa]. Men eftersom dette Privilegium
muligt i Fejdetid eller i ulykkelig Ildebrand -- som Byen nogle
Gange har været undergiven -- er ,,forragt“ [bortkommen],_ er
Vsamme Fædrift Byen til mærkelig og ubodelig Skade betagen og
forment af Hessels Ejere, hvorhos, om nogen Copie af allerhøjst
bemeldte Kong Christoffers, Grenaa By meddelte Privilegier udi
gamle Arkiver udi Kiøbenhavn kunde findes, var det ønskeligt
og meget nyttigt for Byen, om de der maatte blive undersøgt. .“ J)

i Dette Brev viser altsaa Sagens sørgelige Slutning, nemlig at
Grenaa By paa dette Tidspunkt forlængst havde mistet Retten'
til Fædrift i Hessel Hede, og at man var klar over, 'at det skyld-
tes, at det ofte nævnte Kongebrev var forsvundet og ikke i rette
'Tid havde kunnet fremlægges.

Vi vil nu se paa Sagens historiske Udvikling 1-- Allerede
faa Aar efter Privilegiets Udstedelse opstod der Strid derom. Det
angaar ikke alene selve Heden, men ogsaa Engene derved og
Strækningen ud ad Stranden til.

_ Der blev derfor optaget et Vidne derom (Pergamentsbrev,
dateret Grenaa Midfaste Søndag 1467), som gaar ud paa, ,,at den
Eng, som ligger Østen op til Kirke- Holmen ,,adff [ved] Grenaa
Øde (P) er den rette Eng og Tørveskær og Fægang til Grenaa og
ingen anden har nogen Rettighed deri uden Grenaa Borgere“. 2)

Samme Aar ,,Søndag næst før St. `lulians (P) Dag“ [12. April]
> blev der optaget et Sognevidne paa Aalsø Kirkegaard ). Der staar

_ *) Et Sognevidne holdtes paa Kirkegaarden efter endt Gudsqeneste af
Præsten som Formand og 2-3 andre paalidelige Sognemænd. _ . _ _ .



78 STRIDEN OM FÆDRIFTEN'I BRO HEDE

deri, ”at Saltbæk Renden, som ligger Sønden for Havknuden og
til Aarmbæk, som ligger Norden for Havknudenif), det har ligget g
til Grenaa i 100 Aar og ligger der endnu, og ingen har Del eller
Rettighed deri i nogen Maade uden Grenaa Borgere“.1)

Og endelig er der endnu et Sognevidne, denne Gang dateret
Grenaa Kirkegaard Fastelavns Søndag 1470, hvor 12 Mand har
vidnet, ,,at fra Saltbæk Rende, som ligger Sønden for Havknuden
og til Aarmbæk, Norden for Havknuden, det har ligget til Grenaa
i 100 Aar og ligger endnu, og har ingen Mand Del eller Rettig-
hed deri uden Grenaa Borgere“.2)

Disse 3 Vidner blev oplæst paa Sønderherreds Ting den paa-
følgende Tingdag, og dermed synes Sagen at have væretordnet
for en Tid og ordnet saaledes, at det blev Grenaa, som fik til-
kendt den historiske Ret baade til Eng, Tørveskær, Fægang og
"Stranden paa begge Sider af Havknuden. ITingsvidnet fra Sønder
Herreds Ting bruges Ordene, at ,,. .. 8 Mand paa fornævnte
'Sønder Herreds Ting har vidnet det samme, at Hauf-Knude Havn
fra Aarmbæk til Saltbæk Rende, som ligger Sønden for Hauf-
Knude, det har lagt i 100 Aar til Grenaa“.3) Det synes altsaa
virkeligderafat fremgaa, at der i hine fjerne Tider har ligget en
'Havn ved Havknuden, og at den har hørt til Grenaa.

Saa gaar der et lille Hundrede Aar. Hessels Ejer er da Niels
Krabbe. Der er stadig Strid om Fædriften i Heden. Saa møder
Borgmesteren paa Byens Vegne paa Grenaa Byting Fastelavns
Mandag 1561. I Byarkivet findes en Udskrift af. Sagens Forløb.
Den er ganske interessant og gengives her paa Nutidsdansk,
fordi dens Stavemaader ellers let vilde skræmme en Del Læsere
bort fra den: _

,,Alle Mænd, som dette Brev ser eller hører læse, hilser vi
Per Trøy, Byfoged til Grenaa Bytíng, Søren Offuersen, Raad-
mand og [her følger 7 andre Borgeres Navne] evindelig med
Gud. Aar MDLXI den Mandag næst efter Fastelavns Søndag var
for Tingsdom skikket Niels Bundesøn, Borgmester i Grenaa.
Han lovlig æskede, erholdt og fik et fuldt Tingsvidne af 8 lov-
faste Dannemænd, som er `Iørren Offuersen, Niels Quist o. s. v.

Disse forne. 8 Dannemænd vidnede alle paa Tro og Sand-
hed med 3 oprakte Fingre, at de har set og hørt, at forne. Niels
Bundesøn Borgmester har staaet her for Tingsdom udi 2 sam-

*) Saltbæk Renden sønden for Havknuden maa være nuværende,,Hav-
knudebæk“ og Åarmbæk norden for Havknuden maa være nuværende,,Katholm
Mølleaaffi Åarm-bæk maa nok have Forbindelse med ,,Ormshøie“, som ligger i
samme Sogn.
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fulde Ting og i Dag i det 3. Ting paa Kgl. Maysts. Vegne og

.paa menige Borgeres Vegne i Grenaa [,,Grynndw“] og frem-
æskede af ærlig og velbyrdig Mand Niels Krabbe til Hessel hans
Lovhævd [,,log hafiued““] angaaende, hvor langt og hvor vidt i
Indhold og Udstrækning i Kongens Hede, som kaldes Bro Hede
[,,broff hiiee“] hans Ret var.

Tillige har forne. Niels Bundesen Borgmester givet Last og
Klage paa Kgl. Maysts. Vegne og paa menige Borgeres Vegne i
Grenaa over, at forne. Niels Krabbe lod bruge forne. Brohede
med Fædrift og Tørveskær videre og ydermere, end somv forne.
Borgmester paa Kgl. Maysts. og Borgernes Vegne synes at tyk-
kes, at Niels Krabbes Lod og Part kan være.

Vidnede og kundgjorde Per Bohus og Søffren Sømsmed i
Grenaa paa Tro og Sandhed med 3 oprakte Fingre, at de var i
Hessel Mandag næst efter Kiørmes Dag og gav ærlig og velbyr-
dig Mand, Niels Krabbe, lovlig Varsel for dette Vidne, om han
haver noget at svare dertil. ' “

At saaledes er i Sandhed foregaaet, som skrevet staar, det
har vi set og hørt. Det vidner vi og stadfæster med vort Segl“. 1)

Herunder 4 Segl.
[De 4 Tingmænd har altsaa ikke kunnet skrive deres Navne,

men har kun trykt deres Segl derpaa som Underskrift].
Men Niels Krabbe maa jo aabenbart have haft sit paa den

sikre Side, thi han mødte med en Landstingsdom, som ligeledes
blev oplæst; Den var udstedt nogle Aar før, nemlig i 1556. ,,Erik
Skram, Landsdommer i Nørrejylland, Jens Skriver, Landstings-
hører o. s. v. gør alle vitterligt, at Aar 1556 efter Guds Byrd,
Søndag som var Vor Frue Dag Præsentationis [Mariæ Aaben-
barelse, 21. Novbr.] paa Viborg Landsting var skikket ærlig og
velbyrdig Mand Per Ebbesen til Tirstrup'og berettede, at han
havde hørt og var. vidende, at der skulde være gangen en Dom

yimellem ærlig og velbyrdig Mand Niels Krabbe til Bustrup (P)
paa sin Moders Vegne paa den ene Side og Borgerne i Grenaa
paa den anden Side om en Fædrift udi en Hede, som kaldes
Bro Hede, og sagde sig at have Ret til samme Hede paa Kgl.
Maysts. Vegne og til Kongens Gods i Grenaa. Han sagde, at
baade den Mand, som bor i Kongsgaarden, og Grenaa Borgere
har den med mere. Gods i Leje og Fæste af ham paa Kgl.
Maysts. Vegne, og sagde, at baade den Hede og mere til var
udi hans Befaling. Han paastod, at han var aldrig kaldet eller
stævnet udi Retten for denne Sag“.. i

,,Nu var forne. Per Ebbesen [begærende], at Grenaa Borgere
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'skulde vise deres I-I'jemmel til at bruge sammey Hede med mere,
som>v de havde iFæste af ham rpaa HKgl. Maysts. Vegne indtil
,,I-Iannestien“ [d. v. s. Fru Annes Sten ved Hessel], saa længe
han bliver lovlig kaldt i Rette for samme Sag. .“ .1) .

Her er vi altsaa ved det brændende Punkt, nemlig Privile-
giet af 1440.

Tingbøgerne for naevnte Aar (1561) findes ikke, saa det ses
ikke, hvorledes Sagen endte. Men da Borgerne aabenbart ikke
har kunnetffremlaegge Kongsbrevet, som .'paa den Tid maa være
,,forkommet“, saa har de altsaa ikke kunnet dokumentere deres
Ret og har altsaa næppe vundet Sagen.

Ad anden Vej ses, at der saa umiddelbart efter udmeldtes 6
(,,Ridemænd“ [d. v. s. ,,Adelsmænd“, som underen Sags] For-
følgning skulde foretage Udlæg hos sagsøgte]. Deresfgørel'se
synes'ikke at have tilfredsstillet Grenaa. Borgere.2) En Snes Aar
efter, da Niels Krabbe længst var død, blussede-Striden opigen.
Grenaa Borgere henvendte sig da til .-Lensmanden paa Kalø,-_]ør“- '
gen Rosenkrantz, og. af lKancelliets Brevbøger ses, at Kongen 15/11

' 1582 meddeler, at han har givet 4 gode Mænd, nemlig Peder
Gyldenstjerne, Jørgen Skram, Mandrup Parsberg og Jacob Seefeld
[til Sostrup] Ordrel til med det første at møde i Grenaa og dømme
i Trætten mellem LensmandenV paa Kalø paa Grenaaborgernes
Vegne og Ejeren af Hessel, for at de vedkommende kunde rette
sig derefter. Hvis de ønsker at have andre gode Mænd tiltaget,
skal de straks erklære sig derom. 3) .

(I Mødet fandt Sted i 1583, og af en kort Bemærkning i Regi-
strant over Benzons Arkiv (jacob Seefeld paa Benzon var jo en ~
af Dommerne) ses, at Niels Skram til Ulstrup, der varBroder
til Hessels nye Ejerinde, `jfr..Elsebe Skram, mødte :paa hendes
og Medarvingers Vegne og erklærede, at deres Forældrehavde
haft Brohede ,,til Midtstrøms“. Meningen med dette Order ikke
klar, og nogen Afgørelse findes ikke vedføjet. Men den er i hvert
Fald ikke faldet ud til Grenaas Fordel.

Byfoged Blichfelds Ord 1,1720 som findes nævnt i Begynf
delsen af dette Stykke (Side 77) viser det med al Tydelighed

Skulde' man nu drage en ganske kort Slutning udaf det paa
de foregaaende Sider nævnte, synes det mig at være. følgende:

x1),`. Niels Krabbe, der var Ejer af Hessel 1553-64, maa iBegyn-
delsen af denne Periode have faaet Kongsgaarden igGrenaa' med
'de'dertil hørende Tofter rn. m. i. Forlening af Kongen. 2)fEnd-"-
videre maa man i Rentekammeret forlængst havde glemt, (at Grenaa
fhavvde'Ret til "f'Fædrift iiBroHede, og har derfor ladetdenne Ret
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følge medtil Niels Krabbe, ellers har han jo næppe kunnet faa
Medhold ved Landstingsdommen. Gg da Grenaa altsaa ikke, da
Processen staar paa, har været i Besiddelse af det noksom om-
talte Privilegium fra 1440 og med dette har kunnet godtgøre sine g
langt ældre Rettigheder, saa har Sagen dermed været afgjort til
Fordel for Hessel og til Skade for Byen.

BRO ENGE
Qrdene Bro Hede og Bro Enge synes ofte brugt i Flæng. j

Det har nu aabenbart alligevel været 2 forskellige Landstræknin-
ger, der har været tænkt paa. Her kan først og fremmest hen-
vises til Tingsvidnet fra Midfaste Søndag 1467 (se heri Side 77),
som siger, at ,,den Eng, som ligger op til Kirkeholmen og ved
Grenaa Øde, er den rette Eng og Tørveskær og Fægang til
Grenaa og ingen anden har nogen Rettighed deri uden Grenaa
Borgere“. Ligeledes kan anføres et Tingsvidne fra 29/11 1707 i
Anledning af en Strid om Kragsø, afgivet af Smeden i Thorsø, Chr.
Christensen, der er barnefødt i Høbjerg, og som ofte har været
med til at slaa Hø i Bro Enge, østen for Kragsø. Han erklæ-
rer, at Bro Enge ligger mellem Kragsø og Hessel Fædrift ,,Østen .
for Kragsø, Sønden for Mølleaaen samt Grenaa Bro og Sønden
for Grenaa-Aa samt videre Hessel Markskjel“. «_ ,,Vandet gik fra
Kolindsund til Kragsø, fra Kragsø ad Mølleaaen til Møllenffl ,,Der
er ingen anden Skilsmisse mellem Sønder Herred og Nørre Her-
red end Klosteraaen, Kragsø og Mølleaaen“. l) Endvidere findes der
i Grenaa Tingbog for 1571).,altsaa fra det Tidspunkt, da Striden
stod mellem Grenaa og Hessel om Bro Hede, indført følgende:
,,Søffren Mattszøn paa Kongens og Folmer Rosenkrantzls Vegne
gav Last og Klage over, at . . . nogen har slaaet Hø' og hjem-
ført det fra 2Stykker Eng som ligger iBro Hede“.2) Da nævnte ,
Folmer Rosenkrantz var Stiftslensmand i Aarhus Stift (1564-72),
kan man vel gaa ud fra, at de omtalte Stykker Eng paa den Tid
har ligget til Kronen, og at det er paa dennes Vegne, at han op-

` træder. Kongen har saa rimeligvis bortforlenet disse Enge. 8/1
1588 ses i hvert Fald i Grenaa Tingbog, at Christen Himmerbo
,,paa sin Husbond Erlig og Velb. Fru Anne Friisdatters Vegne
forbyder nogen Mand at føre eller føre lade noget Fæmon udi Broujf
Enge, førend de fanger Afgrøden af dem. Hvem, der gørdet og
derved tilføjer hende nogen Skade, skal beholde den for Hjem-
gæld“. Ydermere oplyste samme Christen Himmerbo, at 2 Ung-
nød~[Kvier] ,,stander i Broufio inddragen“, det vil altsaa sige, at
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Kort over Grenaa Bys _]order 'paa Grundlag' af Generalstabens Maalebordsblad.
>Den skraverede Linie viser Byens `Iords nuværende Grænser., _

de er indfanget og skal udløses mod den sædvanlige Bøde for at
komme paa Andenmands Mark. ll)

v Af Benzon Godsregistrant ses, at jørgen Friis i 1616 havde
købt noget `Jord, bl. a. ,,2 Enge kaldet Bro Enge“ af Laurs Ras-_
mussen i Grenaa Mølle, og at han næste Aar faar Kvittering af
,,Laurs Møller“ for Beløbet.
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I 1631 døde Jørgen Skeel'. ' Det følgende Aar lader Sønnen,
Qtto Skeel, sinV Ridefoged (P), Peder Poulsen, give Møde paa
Grenaa Byting, hvor han ,,vedkender sig“, at Otto Skeel har
,,Lod og Del iBrou Hiede“.` Han forbyder, at der udstedes
noget Vidne iSagen,VA før hans Husbond fik lovl. Varsel derom.')

f VUagtetdetaltsaa faktisk forekommer, at Bro Engene be-
skrives sompliggendei Bro Hede (Side 81 heri), saa er det ._vist-'
nok rimeligst at antage, at Navnet Bro Hede har været anvendt
om den virkeligeHedestrækning Øst for den gamle Landevej,
som i Parantes bemærket gik noget østligere end den nuværende,
og at Bro Enge har været de egentlige Engstrækninger, som laa
og ligger Vest for Landeve1en. Disse maa paa et eller andet Tids-
punkt været afhændet til Hessels Ejere.

Hvor nær man i Grenaa har taget sig, at disse Enge var i
Hænderne paa udenbys Folk, viser den anden halve Del af By-
foged Blichfelds Side ;77 omtalte Brev fra 1720 til 'Rytterkom-
missionen. Han skriver: ,,. . . ellers berettes her af gamle Folk,
at en Ejendom her næs't synden op til ByenV inden for et gam-
melt Aaløb` skal i forrige Tider` være solgt af Magistraten til
Hessels Ejere for en ringe Penge, hvilket Køb tvivles om nogen
Tid af Høysal. Konger at være confirmeret. Kiøbstedens Ejendom,
som er Kongens og ikke Byens, synes ikke vel af nogen Magi-
strat at kunne sælges eller afhændes uden Kgl. Tilladelse. Findes
der dog ingen Skrifter her ved Stedet, som man vel kan bygge
paa. Men om det allernaadigst maatte behage Hs. Kgl. Mayst. at
tilholde Hessel-Ejerne at vise deres Adkomster til samme Ejen-

. dom mellem det gamle Aaløb og Byen, saasom dets Afhændelse
er Byen meget til Had og Præjudice . . . .“

-Henvendelsen har nu ikke hjulpet, thi i 1766, da Sogne-
præsten j. Risom skulde give sin Beretning om Grenaa By til
Brug ved Udarbejdelsen af det kendte og berømte Pontoppidans
Danske Atlas, skriver han deri: . ,,Byen har ej alene mistet et Stykke
jord synden op til Byen, som Hessel nu har i Brug, men end-
ogsaa Fædriften Brohede kaldet, beliggende mellem Grenaae ogÅ
Hessel, saa den nu har alene tilbage ungefæer 424 Tdr. Udsæd,
bestaaende af 80 Tdr. Hartkorn og en Fædrift af 90 Høvders
Græsning. . . .“ 2)

Siden den Tid blev saa Bro Hede uanfægtet ved Hessel,
indtil Grenaa By i 1932 efter lange Forhandlinger købte Heden
og Strandarealerne, ialt 950 Tdr. Land [ca.. 525 ha.], for 68.000`
Kroner.
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~ _ BROGAARD -
Det'”kan saa være rimeligt at nævne, at mellem ~<~disse 2 -

jorder,~nemlig Bro Hede modiØst og Bro Enge mod Vest, laa;=
i ældgammel-Tid Grenaa BysSpedalskehospital, ,,St. jørgens-L.
gaard“ eller “,,Br0 Hospitalcf, hvorom f der Ä-vil blive fortalt i `'en
særlig Artikel. Desudenflaaderen SamlingafBygninger; . Der
har'i hvertald været een større Gaard,e,,Br0gaarld.“, og et~eller
flere Huse. I Grenaa ældste Tingbøger optrædertmeget ofte.
”Manden fra`V -Brogaard“~, men ogsaa:j Mænd fra -Husene _som-
Tingsvidner, Synsmænd m. m. jeg nævner et Par Eksempler:
1463 Oluf Boesen i Brogaard har jord i Fæste af Er`n Kloster;
15/1o 1588 ,,Mads iBrougaard“ har Trætte med en Mand i Grenaa.

om et Stykke jord paa Grenaa Mark kaldet ,,Rasses Mark“~“, [som.=_
ligger paa Aastrupbakkens Nordside]; 15/4 1588 Las Nielsen i
Brou optræder paa sin Husbond, Erlig og velbyrdig Fru Anne
Friisdatter til Hessels Vegne; 1661, Brogaards jord tilhører Fru 1,
Ide Lunge til Katholm. [Hun ejede i en Aarrække baade Hessel;Å
og Katholm].

Uagtet Hessels Ejere saaledes saa godt som hele Tiden ejede
jorderne i Bro, laa de dog til Grenaa i juridisk Henseende og f
svarede Skat til denne By. '

SANDFLUGTEN GVER BRO HEDE
._ ,,I det 16. Aarhundrede, altsaa Tiden mellem 1500 og;~1_599,=-_

begyndte'her i jylland en forfærdelig Sandflugt.V Man regner, at
en. afdens Hovedaarsager var, at Befolkningen i> Aarhundreder..
ganske skaanselsløst havde borthugget Skovene, der tidligere if
stor Udstrækning havde staaet langs jyllands Vestkyst. _Man, varE
dernæst gaaet over til som Brændsel at bruge Lyng og Klittag.
Og der, hvor nu Plantevæksten ikke længere holdt sammen paa
Sandet, brød dette løs og føg ind over Landet. Man mener, at>
Sandflugten ved Siden deraf har andreGrunde, daV den ikke alene`
optræder i Danmark, men ogsaa i andre Lande“.2)`
_ Om Sandflugten her paaDjursland. har Forbindelse med Om-
hugningen af Midt-~ og Vestjyllands Skove, kan jeg ikke sige.

_Men vi har i hvert Fald flere Vidnesbyrd om Sandets Ødelæg-
gelser nogle Steder i Djurslands nordlige Del, hvor store, dyr-
kede Arealer i Glæsborg og Fjellerup Sogne gik til Grunde,
saaledes Størstedelenv af de til: Landsbyen Skjærbæk hørende
jorder samt Hedegaards og Hyttens Marker m. fl.3).>

Ligeledes er der klare Vidnesbyrd om Sandflugtens Øde-.
læggelser af Egnene i Grenaas umiddelbare Nærhed. Mest tyde-
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ligt4` fremtræder Forholdet gennem en Række >Kongebreve til
Lensmanden over Kalø Len fra Aarene mellem 1606-og 1634.
Der tales deri om Vandmøllen Ved Hessel, der er helt: fordær-
vet af Sandflugt, saa ingen Møller vil bo der eller have den i
Forpagtning. I Grenaaen er der dannet store Banker, som hin-
drer S'ejladsen. Havnen er ligeledes ødelagtaf Sandflugten.

I 1623 hedder det om Grenaa, at den har vaeret ,,en fornem
By i gamle Dage, da Sejlads| sammest'eds og Havnen var ved
Magt forringes nu meget for Flyvesand“ fra Bro Hede Sønden
for Byen. l)

` Det slaar jo ikke fejl, at det ogsaa erfradenV Tid, at de to
BakkerV stammer, som tidligere laa synligeV over for Sønder-
mølle,-men som nu er skjultaf Bebyggelse og Haver.

` Hvor disse Bakker nu er, har forhen BrolHospital ligget,
' og Sandlagets Tykkelse oven paa Ruinerne rvidner omSandflug-

tens Voldsom-hed. Det samme kan ogsaa ses ved Grusgravning
i Heden, idet der tit er et meget tykt Lag Sand oven paa det
forholdsvis tynde Muldlag, som er dannet før Sandflugtens Tid.

Til Bekæmpelse af den Ulykke, som Sandflugten-- var, ud-
nævntes Sandflugtskommissærer. De skulde'sørge- for Besaaning
"med Klittagog Ma'rehalm'og udnævne Klitfogeder tilat paase,
at de tilsaaede 'Arealer ikke ødelagdes. ved Færdsel af Dyr eller
Mennesker.

Fra Bro Hede kender jeg ikke noget konkret Eksempel paa,
hvorledes Bekæmpelsen af Sandflugten foregik. Derimod findes

` den 3. Maj 1802 i Grenaa tinglyst en Fredlysnings-Plakat for den
nærliggende Bredstrup Mark.

Der staar deri, at da Sandflugten paa Bredstrup Bys Mark
' og Fælled i Gammel Sogn nu er afmærket og indpælet, dels

allerede er besaatet og dels skal besaas med littags-Vipper. eller
andre Sandvækster, saa lyses dette Areal nu iFred. Enhver ad-
vares om at ,,entholde“ sig' fra at 'betr'æde 'denne ,,Sandflu'gt“,
hverken kørende, ridende eller gaaende.I Der er Pengemulkter
for at overtræde dette Forbud. Ligeledes mulkteres Ejerne af

'Kreaturer, som træfies inden for det afmærkede Gmraade, og
' saaledes, at Mulkten fordobles for hver Gentagelse, "alt i Hen-

thold til allernaadigste Forordning af 19/9' 1792. »Til Klitfoged og
Opsynsmand er udnævnt to Gaardmænd, Rasmus Møller` og Søren
Hansen, begge iBredstrup. Sandflugtskommissæren for Nørre-
herred var bl. a. den senere Postmester her i Grenaa, Rasmus
Møller, der var Medunderskriver af ovenstaaende Fredlysnings-
plakat;2) ` - - '
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Endnu saa sent som i 1860 var der il Grenaa en Sandflugts-
kommissær, nemlig Prokurator Steenberg, populært kaldet ,,Sand-
kukken“. '

GRENAA BYS UDSTRÆKNING
I ,,GRENAA BYFRED?c

Grænsen 'mod Syd. Det er tidligere nævnt, atH Købstæderne
I havde deres egen Byret, som gjaldt, saa

langt som Købstadens `jorder naaede. ,,Hvor Landevejen førte ind
over Byens Grænseskel stod Fredskorset, som viste, at her' be;
gyndte Købstadens særlige Ret og dens særlige Beskyttelse“.` Og
eftersom Straffen var strengere for at ,,bryde Byfreden“ end for
en Ugerning, som var forøvet uden for Byens Grænse, saa fik
det til Tider Betydning at kunne paavise det nøjagtige Sted, hvor
en Voldsgerning var begaaet.

Fredskorset, hvor Vejen fra Syd førte ind paa Grenaa `jord
ved Hessel, er for mangfoldige Aarhundreder siden borte. Men
,,Hanne-Stenen“, eller ,,Fru Annesten“, som den nu hedder,
staar den Dag i Dag ude ved Hessel paa det Sted, hvor man
mener, at den gamle Landevej til Grenaa har gaaet, og viser,
hvortil Byens ,,Fæste“ og Fægang gik i ældgammel Tid. Denne
Grænse blev aktuel bl. a. ved følgende Lejlighed: '

Niels Knudsen, der var Karl i ærlige og velbaarne Fru Mette
Krabbe til Bjørnholms Tjeneste, var 14 Dage før Pinse i Aaret
1574 blevet saaret ,,inden Grenaa B.yfred“. I den Anledning frem-
kom paa Grenaa Byting ,,Ma-ndagefter ,,Ascensionis Dei“ [Kristi
Himmelfart] Martin Nielsen, Foged paa Bjørnholm, og førte Klage
paa sin Husbonds Vegne. Byfogeden i Grenaa, Søren Sørensen
Villersø, _æskede da et Tingsvidne om, hvor langt denne ,,Gre'naa
Byfred“ gik. Borgmester `jep Skøtt og de Raadmænd, der var
til Stede paa Tinget, erklærede da, at saa længe de Privilegier

_ og Stadfæstelser, som gamle hedenfarne Konger havde givet og
deres nuværende Herre, Kong Frederik Il, havde stadfæstet, stod
ved deres fulde Magt ,,urøgtjt“, da gik deres Byfred sønden ud
fra Grenaa og til ,,Hanndtt styen“ [d. v. s. Hanne Stenen] efter
nævnte Privilegiers Stadfæstelsers Lydelse.

Thyge Sandberg fra Isgaard, formodentlig Voldsmandens Hus-
' bond, foreslog Morten Nielsen at opsætte Sagen, indtil Lensman-

den, Jørgen Rosenkrantz, var kommet tilbage fra sin Rejse,.hvil-
ket Forslag maa være blevet modtaget. Nogle Retsdage senere,
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Et lille Udsnit af Generalstabens Maalebordsblad, som viser ,,Fru Annes Sten“ s
Beliggenhed i Forhold til Hessel. ~

nemlig Mandagen efter Viti og Modesti Dag [15. _]uni], mødtes
Parterne atter for Retten. Efter nogen Forhandling ,,svor da
Sandemændene Rasmus og _]ørgen Villumsen fuld Vold over for
at de havde slaget Niels Knudsen i Grenaa Byfred“. l) . ' '

Som tidligere nævnt heri (Side 51 og 86) var Straffen for Vold
og Drab dobbelt saa stor indenfor Byfreden som udenfor Gg des-
uden var der et ekstra Tillæg paa
40 Mark til den skadelidte og hans
Arvinger og 4G Mark til Kongen.

Ved Retsforhandlingen faa Aar
før (nemlig i,1561) imellem Grenaa
Borgere og Niels Krabbe 'til Hes-
sel angaaende Fædriften i Bro Hede
bruges ligeledes Udtrykket, at
'Grenaa Borgere har samme Hede
i Fæste af ham ,,indtil. Hanstien“

'Der synes altsaa ikke at have
vVæret Tvivl hos den Tids Bor-

gere om, at Byens _]order strakte
sig Sønden for Hessel til Hanne- `
stenen.

Grænsen - Om Grænsen mod
mod Vestl Vest ud mod Enslev

i har der enkelte Gan-
ge i den ældre Tid-været' Smaa-

Fru Annes Sten. Den staar ca. 500' m Sydøst
for Hessel, hvis Avlsgaard ses i Baggrunden.
He1til gik i gamle Dage ,,Grenaa Byfred“_-,

altsaa Byjordens Græns.e '
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uenigheder. -I -Foraaret 1523 fik Stiftslensmanden'~>paa Aarhus-
gaard, Erik Lykke, kgl. Befaling' til sammen med 4 navngivne
Mænd fra Landsbyer paa Djursland at drage til Grenaa for at
,,efterse den Uret, som Grenaa Borgere beretter sig at være sket

` paa noget Jord af de Enslev Mænd. De skal granske og íSand-
hed erfare, hvem den paagældende Jord med Rette tilkommer“. l)
Sagens Udfald kan ikke ses.

Der er en anden Sag fra en'lidt senere Tid, nemlig fra 1592.
Tæt ved Grænseskellet mellem Grenaa og Enslev Marker, men
aabenbart - lige saa vel som nu

- ude paa Enslevs Side, laa
en Bakke ,,Kongens Kielbjerg“ eller, som den ogsaa kaldtes,
Galge-Bakken. 'Navnet findes endnu den Dag i Dag paa Gene-
ralstabens Maalebordsblad, og Bakken sættes til 45 Fods Højde.
Om Grænsen paa det Sted var der nogen'Strid. Den kaldes i
en ældre Arkivregistratur for ,,Galgebakke-Aktíonen“. Grenaa

.Galge stod derpaa, men Jorden har altsaa helt eller delvis til-
hørt -de Enslev Mænd. Grenaa indstævnede Sagen for Nørre
Herreds Ting 10. Maj 1592. Søren Ingvertsen iEnslev mødte og
,,kíendtes ved sin Part i det Stykke Jord, som Grenaa Gallie nu
staar paa, indtil det bliver ham afvunden“. Men da Jacob Seefeld
til Soestrup '[nu Benzon], som altsaa maa have ejet Fæstejord i
Enslev, ikke var blevet stævnet til Tinge, endte Sagen med en
,,Frafindelsesdom“ for Grenaa. 1) Og antagelig er Grænsen da
fastlagt, hvor den nu gaar, nemlig lige Øst for Galgebakkens Fod.

Smaa 2 Hundrede Aar senere var der atter Uenighed mel-
lem de Grenaa og de Enslev Mænd angaaende Skellet. Grenaa- .
Borgere indgav til Amtmanden en Anmodning om, at der maatte
blive foretaget et Syn, og Amtmand Gersdorff og Amtets 2 an-
ordnede Synsmænd, Obrist- Leutnant Hoff til Ryomgaard og Sr.
Niels Behr til Skafføgaard, indfandt sig saa ved Midsommertid i
Grenaa. Grevskabet Scheel var dengang i Besiddelse af en stor
Del af Jorden i Enslev, og paa Grevens Vegne mødte Gods-
forvalter Peder Ilsøe. Paa Enslev Bys Vegne mødte 2 af By-
mændene. Fra Grenaa mødte en Snes af Byens mest ansete Bor- _
gere med Sognepræst Risom, Byfoged Behr og Byskriver Bay i
Spidsen. '

Skelbrevet, som oprettedes, gaar ud paa følgende.
,,Skellet begynder fra nordre Side af Gammel Aa og gaar

d_erfra i Nord lige ind under den østre Ende af ,,-Galle Bakken“
[Galgebakken], derfra mere vestlig over østre Ende af nævnte

_Bakke indtil Diget, som er omkring Hundekrogen paa Grenaa
Mark. Skellet er afsat med Pæle og andre Mæ1ker.
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Alt Vest for denne Linie i Kæret og Galle-Bakken beholder
Enslev, og Grenaa Købstads Indvaanere beholder alt Øst for“.

Det vedtoges, at de i Fællesskab skal ,,opføre“ en forsvarlig
Grøft lige midt i det - °"' "
afpælede Skel, saaledes
at hver af de to Byer
lader opkaste og ved-
ligeholde sin Side af
Grøften, _ Vsaaledes at
den alltid er i forsvar-
lig Stand. Enslev Mænd

i skal dog udlægge saa -
' meget af> Galge-Bak- '
ken ved 'den nordre “

_ \ “Et lille Udsnit af Generalstabens Ma'alejbordsblad, som viser

Slde, Som er fØrnØden Galgebakkens Beliggenhed i Forhold til Enslevgaarden og til
Grænselinien mellem Grenaa og Enslev.til Grenaa Mark- Diges

nødvendige aarlige Reparation samt til den fornødne Vej,s._ om
den hidindtil har været i 12 à 13 Alens Bredde langs med Diget.

' I Skelbrevet, der nu findesi Viborg Landsarkiv, erunder-
skrevet af samtlige tilstedeværende Repræsentanterl og af de 3
høje Herrer fra Amtet.

Grænsen mod Nord. For Grenaa Bys Jorder har Grænsen mod
' . ~ Nord vistnok fra ældgammel Tid gaaet om-
trent, hvor den nu gaar. Det vil altsaa sige tværs over 'Lande-
vejen ved Bavnhøjsbakkens nordlige Fod. Fra dette Punkt imod
Øst langs den nuværende Vej til Aastrup. Halvvejs ved Aastrup
drejer Skellet ind over Marken og løber lige sønden om Aastrup
ud til Kejserbækken. Fra samme Punkt ved Bavnhøjsbakken

Vgaar Skellet omtrent i Vest ud til Randers Landevej gennem
Dolmer Kær.

Stridigheder om denne Grænse fra meget gamle Tider ken-
des ikke. Derimod har `justitsprotokollen fra en forholdsvis ny
Tid et tinglæst Skelbrev oprettet mellem de Dolmer- og de
Grenaa-Mænd. Det er udstedt 2/9 1749 og indført i Justitsproto-
kollen som tinglæst umiddelbart efter.

Ved Grænseskel var det fra gammel Tid ofte Skik, at de ofte
markeredes paa den Maade, at man gravede et I-Iul i Jorden,
lagde et Lag Trækuls-Brokker og knuste Flintesten i Bunden og '
saa oven derpaa anbragte 3 store'Kampesten lige op ad hinanden-
Det kaldtes ,,trebundne Skelstenff.

Den omtalte Dag mødtes Friderich Wolgast, Fuldmægtig paa
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Skærvad, paa Grev Seheel paa Benzons Vegnef; Jens Fæveile, '
Fuldmægtig paa Hessel, paa Major Hofifs Vegne; Hans Grim-
strup, Fuldmægtig Ved Aarhus Hospit,al paa samtlige Lodsejere
i Dolmer Bys Vegne, og endelig 9 Grenaaborgere med Sogne-
præsten og Kordegnen i Spidsen. Justitsprotokollen bruger det
Udtryk, at de mødes ,,i Anledning af en mellem Grenaa Bys
Indvaanere og Dolmer Mænd rejst Dispute angaaende Grænse-
skellet imellem Grenaa Bys Agermark og Dolmers sammen-V
stødende Kær og i den Hensigt at faa samme Uenighed afgjort
og bilagt i Mindelighed efter retteste og billigste Skønsomhed“.
”Og begyndte vi da ved Nakkebjerget [vistnok det gamle Navn
paa Bavnhøjsbakken] kaldet at sætte 3-bundne Skielsten med
Flintesten og Kul under og kontinuerede dermed i Øster indtil `
en Dige, som løber langs med Vejen imellem Grenaa og Dol-
mer, saa at der blev sat ialt 27 Skielsten, som venligen og i
Kiærlighed blev sat og vedtagen at være og forblive evindelig
til et uryggeligt og uigienkaldeligt Skiel imellem bemeldte GrenaaI
og Dolmer By-Marker, saavel for nuværende Beboere som for
efterkommende, hvorved dog er at agte, at i hvorvelde Skiel-
stene, somT er sat ved Enderne i Grenaa »Agre, hvor" Dolmer
Skiel paastøder, ikke er i lige Linie, skal dog Skiellet gaa lige
og snor-ret fra Skielsten til Skielsten. Gg paa det, at denne
Forretning og sætte Skiel kan have des større og fuldkom'n'ere
Kraft, og at Efterkommerne i Tiden derom kan have og faa for-
nøden Vished og Oplysning, har vi og vedtaget, at dette vores
Brev paa første Tingdag paa Grenaa- og Nørreherreds Ting 'skal'
læse-s og protokolleres og iTingsvidne Formunder Rettens For-
seigling udstedes og meddeles dem, som det forlanger“.1`)~`

Naar de '3 førnævnte Fuldmægtige for henholdsvis Benzon,
Hessel og Aarhus Hospital var til Stede, beror det' paa, at næsten
alle Gaardene i Gammel Sogn, i dette Tilfælde altsaafnærmest
Dolmer, var Fæstegaarde under diisseö Jordbesiddere,

Grænsen mod Øst. ' Saa skal der endelig anføres en lille Stri-
i dighed fra Bygrænsen mod Øst med de

Bredstrup Mænd. Den er fra 1624. '
I ældre Tid var der jo paa Grenaa Jord, hen mod Bred-

strup, et ret betydeligt Kær, som kaldtes Tnekjær, som gennem
Kejserbækken havde sit Afløb til Aaen.

Nu var der nogle Mænd i Bredstrup, bl a. en Jep Ghri-
stensen Brog, som havde dæmmet op for Vandet, saa det ikke
kundey _løb'ef ud Mtil Aaen og derfor l`sfteglli "Tu-'ekjæí'nDZ--JiDtlzfV indstæv-
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nedes derfor til Ting i den Anledning Det foregik Ipaa det sæd;
vanlige Byting Mandagene den 13. og 20 December 1624. Den
første Dag optoges et Tingsvidne af 24 ældre paalidelige Maend,
dels fra Grenaa, dels fra nærmeste Omegn '

De vidnede ,,med oprakte Fingre og Helgens Eed“, at de i
en meget lang, nærmere angivet Aarrække kunde mindes, at det
Vand, som var og har været iTuekjær, har haft sit fri Løb ufor-
hindret fra nævnte Kjær rogtil ,,Grindou Aa“. Nogle kunde
mindes 50 Aar, andre ned til 40,30 eller 20 Aar. De Bredstrup
Mænd var indstævnet for at høre dette Tingsvidne. Næste Ting-
dag fortsattes Sagen. `Iep Christensen Brog i Bredstrup blev til-
spurgt, hvorfor han havde ladet ,,fille _og demme for det Vand,
som løber af Thuekier og ad Grendou Aa“. Han svarede, at det
var, fordi han kiendte sig fuldt og fast ved al den Ejendom.
Han bad Skriveren skrive ,,i tusinde Dieffles Navn“.

Jep synes dog at være blevet mere tam hen paa Dagen. Thi
umiddelbart efter staar der i Tingbogen, at ,,Jep Brog, `jens Ja-
cobsen oglv Erich Nielsen alle af Bredstrup stod for Tingsdom og
forpligtede- dennom, atV Vandet'af Thukiær og til Gren'dou Aa
skulde 'løbe ubehindret af' dennom og have Vsit fulde Løb, som
det af Arilds Tid haft haver. De vilde ikke hindre det. Dog
skulde deres Kirkevej `være uforkrænket, men 'ellers maatte
Vandet løbe frit hver Mand uden" Skade“..1). . `

VVi har formodentlig her et Vidnesbyrd om, at ,,denRende,
som fører. Vandet fra Tuekjær og til Grenaaen“'`> fra de ældste
Tider har været Skellet mellem Bredstrup og Grenaa. Den Rende,
som nævnes, maa formentlig være Kejserbækken, selv om den
ikke nævnes ved Navn. Det kunde-___jo tyde'paa, at man omver-
hovedet ikke i' ældre l__Tid har haft noget Navn til den. Jeg “erin-
drer i hvert Fald ikke at have set noget Navn i ældre Doku-
menter. Jeg har en svag Formodning om, at Navnet Keiserbækken
er af ret ny Oprindelse. De fire smaa Huse paa Grenaa Grund
lige før man kommer til Kejserbækken, har jeg hørt gamle Folk
benævne som ,,Kejserhusene“.^ Det østligste afdem, som ligger
ganske tæt ved Bækken, opførtes omkring 1864' af en Enkemadam
Cathrine Keiser, Enke efter en Mejeriforpagter Keiser. Det er
min private Mening, at Bækkens er blevet 'opkaldt efter hende, _
saaledes som faktisk alle Byens Stræder ogfiGyder i ældf'e Tid
opkaldtes efter en eller-anden afde Husejere, der boede ved dem.

Efter dette lille Sidespring til Navnets Oprindelse gaar vi til
vAaret 1798. Der maa paa den Tid være opstaaet alvorlig Uenig-
hed :mellem Bredstrup og_Grenaaænd-vom, hvor :denprette
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Grænse mellem deres Jorder var. I den Anledning afholdtes
V ,,paa Grenaa Strandvej“ den 27. tober 1798 et Møde af Par-

terne ,,for at forny og nærmere fatsætte Skellet og udfærdige et
Skelbrev“. Det gik ikke saa højtideligt til som ved Dolmerskel-
lets Fastsættelse med Nedsættelse af ,,trebundne Skelsten“. I-Ier
dannede Grøften jo et naturligt Skel. Men der er i Brevet ned-

skrevet adskillige værdifulde Gplysninger, hvoraf de fleste fører
langt længere tilbage i Tiden end til 1798.

' Som ved de foregaaende Forretninger mødte ogsaa her en
god Del af Grenaas mest ansete Borgere for at optræde paa

, Byens Vegne. Man var nu saa langt fremme i Tiden, at der var
4 ,,eligerede Borgere“, et svagt Tilløb til et Byraad men der
mødte altid, naar alvorligere Sager stod for, omtrent en Snes
Mand, Byfoged Behr selvfølgelig ogsaa. For Modparten mødte
kun en eneste Mand, nemlig Forvalter Laurits Jespersen paa
Benzon som Repræsentant for Lodsejerne i Bredstrup, nemlig
Grev Scheel paa Benzon og Kammerjunker Brüggemann til Mejl-
gaard Disse to ejede Hovedparten af Gaardene i Bredstrup.

Det nævnes først i dette Skelbrev, at i Følge Landmaalings-
forretningen over Bredstrup ,,Fædrift“, som er til 18 Høveders

'-Græsning, begrænses denne af ,,den Grøft, som gaar fra det
saakaldte Tuekjær til Aaen, paa hvis søndre Side Hessel I-Ioved-
gaards Ejendomme er beliggende“. '

Det er værd at lægge Mærke til, at heller ikke her synes
man at kende Navn til ,,Grøften“, ej heller til ,,Aaen“.

Det hedder videre: ,
1) Der skal opkastes en Skelgrøft 2 à 3 Al. dyb og bred

efter Godtbefindende imellem Grenaa og Bredstrup Ejendomme,
der hvor ,,den gamle Grøft, som endnu for Størstedelen er syn-
lig“ , fra Begyndelsen af har gaaet. Det vil sige fra Tuekjæret,

>hvor Grenaa Enge slipper, og i Sønder eller Sydvest til Vejen
fra Bredstrup til Grenaa, hvor to Stene findes liggende fast i

Jorden ved søndre Side af Vejen, efter Udseende som et Par
Skelstene. Denne Vej beholder Bredstrup Folk fremdeles ufor-
ment til deresKirkevej, imod at de selv bekoster og vedligehol-

. der fornøden Bro derover til Fart og Overkørsel for dem, som
farer fra og til Bredstrup.

Grøften fra Tuekjær graves videre under samme Bro og
videre i ,,muligst lige Linie“, hvor den gamle Grøft har gaaet i
Sønder til Aaen.

Grenaa Købstads Ejendom bliver da den Part, som ligger
vesten for Grøften, hen mod Byen, og Bredstrup Byes Ejendom
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bliver den Part, som ligger østen for Grøften til Havet, saa
langt soi-røften strækker sig.

2) Grenaa By lader den forbenævnte Grøft opkaste i hele-
sin Udstrækning. Men Bredstrup Bys Indvaanere tilbagebetaler
uvægerlig Udgiften til Gravningen af det Stykke af den, som
ligger mellem Tuekjær og den omtalte Bro over Bredstrnp Bys
Kirkevej. ' -

3) Uagtet den østen for Grøften beliggende Ejendom _ som '
meldt er __ herefter tilhører Bredstrup By, saa skal dog Grenaa
Købstads Handlend'e og øvrige Indvaanere fremdeles som hidtil
i alle Maader ufo-rhindret beholdefri Vej, Kørsel, Gang og Part
ligefra Grenaa Bys østre-Port> 'og til Grenaa Skibshavn ved
Havet. Denne Vej skal gaa omtrent som den hidtil har gaaet,
dog i mere lige Retning, og vaere anordningsmæssig 12 Al. bred `
med fornøden Grøft paa begge Sider. 'Vedligeholdelsen af Vejen
fraSkelgrøften af og til Stranden bekostes af Grenaa By og Bred-
strup med ,,proportionsmæssig'Andel“. Broen over Grøften be-v
kostes og vedligeholdes af Grenaa.

4) Ligesaa skal Grenaa Bys Havn herefter -- som hidtil -
evindelig beholde og eje den Plads ved Havnens nordre Side,
som stedse har vaeret anset for at være Havnens Lade- og Losse-
plads, inden og uden for ,,Søeboerne“ eller Pakhusene. Denne
Plads skal strække sig saa langt norden for bemeldte ,,Søeboer“
eller Pakhuse, som den nu er afpælet og "er fastsat til Strand-
bredden. Dog skal Bredstrup Folk uforment have Lov at be-
nytte sig af denne Plads til'Græsning for deres Kreaturer, hvisv
noget Græs vokser der. Dog for saa vidt det kan ske uden i
mindste Maade at beskadige enten Købmandsgods, Materialier
eller andet, som henlægges der.

5) Endelig skal det fremdeles og stedse være Grenaa Køb-
stads samtlige Borgere ,,uforment“ (tilladt) at have fri Fiskeri
i Stranden._"Nord for Havnen og at lande med Vaad og Garn
langs med Strandbredden, desuden sammesteds at hente Sand og
Tang. Bredstrup Bys Beboere har vedblivende samme Retfi)
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DEN ÆLDSTEVEJ TILAARHUS OG TIL
« EBELTOFT ' __ I d
Det er :nævnt paa Side 86, at ,,Hannestenen“ `(eller 'Fru'

Annes Sten), ved Hessel efter de ældste T1ngsv1dner..at1 dømme
maa have ligget ret nær ved den gamle Landevej fra Grenaa
mod Syd. Ellers'var der jo ingen' Mening i at betegne, af ved
den begyndte Grenaa Byfred Hvor denne gamle Landevej mod
Aarhus har gaaet er det vistnok umuligt i Enkeltheder at af-
gøre nu Men den har vel i nogen Grad fulgt den Landevej,
hvis totale Omlægning begyndte i 1850erne, men først fuldførtesl'
mange Aar senere. ~ - - 11

Dersom Hannestenen har ligget ved denne er- det muligt,
at Vejen har gaaet noget østligere end nu, altsaa gaaet om. ad
Fuglsang >og Jøsteníl om Hessel., for saa et Stykke1__1sønden for
Gaarden at dreje í en skarp Vinkel mod Vest Dette. erkun. en?
Formodning. ~ '-

Men det faktiske er, at den Landevej, som eksisterede indtil
hen i 60e rne, fulgte den nuværende Vej fra Hessel t.11 Katholm.
et Stykke, for. saa ved Skellet. mellem -Hesse1s..og .Ka'tholm's':_jor-1
der 'at dreje skarpt mod. Vest og over Vejlby,I Lyngby, Albøge,
Nødager og Rostved at'. løbe ind i Rønde By og derfra fortsætte
tilAarhus. Og formentlig er dette i Hovedsagen den'fældgamlef
Vej til Aarhus, saaledes som den f. Eks. kan ses paa Videnska-
bernes Selskabs Amtskort fra 1791. - '

Derimod har Vejen fra Grenaa til Ebeltot i de helt gamley
Tider slet ikke gaaet sønder ud af Byen og altsaa fulgt Aarhus-
vejen et Stykke, men er gaaet langs Stranden Man har for-
mentligfbenyttet Havnevejen, som altid dengang kaldtesStrand-
vejen og saaI fortsat videre langs Stranden Man har passeret
,,Havknudeskoven“ (nu Katholm Storskov), hvor Grenaa som
nævnt Side 70, i 1440 fik Ret til at hente Brændsel, hvortil
manIhavde Fægang, og hvor-man ogsaa havde en Havn, ,,Hauf-
Knude Havn“. Videre har saa VVejen gaaet langs Stranden til
Rugaard for noget Syd for denne Gaard at dreje ind over Land
til Ebeltoft. Menher kom der nu i 1636 ved Mogens Arnfelds
Drilagtighed noget i Vejen, idet han spærrede af for Færdselen.
Derom blev der optaget et Synsvidne paa Grenaa Byting. Uden
dette havde der næppe nu foreligget noget som helst Vidnesbyrd
om denne Vej.

Det er en Ridefoged fra Ebeltoft, Anders Jacobsen, der be-
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~ gærer' dette Vidne optaget (13. `juni 1636)." En af Grenaas mest
ansete Borgere, Raadmand Niels Christensen Kræmmer, vidnede
først _ som sædvanlig ,,med oprakte Fingre og højeste Eed“ -, -
at i 27 Aar kunde han mindes, at der havde været ,,fri Kiøring
fra Grønnaa og til Ebbeltofft ud med Stranden, igennem Skoven i
til Ebbeltolft. Han havde aldrig hørt, at denne Vej nogensinde
af de Adelige paa Rugaard havde været forment førend nu i den
senere Tid, da den er forelagt med Lukkelse og Gærde. Det har
været den nemmeste og gienneste Vej fra Grønnaa og til Ebbeltofft“.

Paa samme Maade vidnede~7 andre'troværdige Grenaabor-
gere, hvoraf nogle kunde mindes indtil 40 Aar tilbage. En enkelt
erklærede endog, at han vidste ingen anden Vej til Ebeltoft.
,,Og alle vidnede med lige svorene Eed, ligesom Niels,“Chri-'Å
stensen havde vidnet, at de havde brugt denne Vej ulastet og
ukæret indtil nu for en kort Tid siden“.

Det synes ikke, at Mogens Arnfeld har ladet sig repræsen;>
tere paa Tinget. Han har i hvert Fald ikke udtalt sig. Men 2
Stævningsmænd fra Ebeltoft vidnede, at de for en Maaned siden
gav Erlig og Velb. Mand Mogens Arnfeld Varsel ved hans Port
paa Rugaard for dette Vidne at tage beskreven. l) '

GRENAAS BORTFGRLENINGER GG
PANTSÆTTELSER

De fleste af de danske Købstæder har vistnok oprindelig ,
,,ligget under Kronen“, saaledes at forstaa, at Kongen fra gammel-
Tid har hævdet at have Ret til visse Afgifter af Borgerne. Disse
Afgiftersamledes noget senere i en vis aarlig Byskat, der paa-
lignedes Borgere af Byraadet og af dette udbetaltes til Kongen.2) ,

Men det skete ikke saasjældent, at Kongen, naar han var i
Pengenød 4formedelst Krige eller paa anden Maade,“eller naar han4 è
vilde vise en fortjent `højtstaaende Mand en Paaskønnelse, pant-
satte eller bortforlenede baade Byer og hele Landsdele. Denfi
kom derfor ret tidligt til at skelnes mellem Byer, som var bort-A
forlenet, og hvor Lensmanden i Kraft deraf oppebar Skatterne, v
og Byer, som ,,laa'" under Fadeburet“, ' det vil sige, at deres Afl-V
gifter direkte gik til Kongens Kasse.

Grænsen imellem de Købstæder, som var bortforlenet, og|
saadanne, som laa til Fadeburet, var dog i Samtiden ret vag. En
By kunde i Løbet af en kortere Aarrække gentagne Gange gaa j .
over fra den ene Kategori til den anden. 3)
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_ g 4 For Grenaas Vedkommende gælder, at Byen -f som de fleste
andre - oprindelig harV ligget til Fadeburet. Men i Tidens Løb
har den flere Gange været bortforlenet. f

2/21327 pantsattes Grenaa ,,med Grev Gerts Samtykke“ til
Marsken Erich Holch og Aage Iversen. Kongen

var den 12- aarige Valdemar Erichsen (,,Hertug Valdemar af Søn-
derjylland“), Grev Gerts Søstersøn, som han Aaret før havde
faaet valgt til Danmarks Konge i Stedet for den fordrevne Kri-
stoffer II.

Herom skriver Arild Huitfeld i sin Danmarks Krønike (1650):
,,Aar 1327 pantsatte Kong Waldema'r Slesvigcenf. Dane oc Sclavis
Konge med Grev Gertis oc hans Raads Samtycke hans Marskalk
Erich Holch oc Aage Iffuersøn Vindby, Draugby [nu Draaby],
Boesholme [nu Boeslum], Elsmarch [nu Elsegaarde], Holme,
Svorttorp [Soestrup, nu Benzon], Æbeltofft oc Grindov med
Kongsgaarden sammesteds med Stensvaadeng [_StensmarkP] oc
Mølle sammesteds udi Pant for 1000 Mark Lybsk.“ l) Vidnerne -
er Laurits `jonesøn, Drost, Lodvig Albretsøn, johannes Ufl'esøn,
Henrich Nicklesøn oc Ufl'e Nicklesøn, Riddere. Udstedelses-
datoen: Die purificationis Mariæ [d. v. s. Marie Renselsesfest,
2. Februar.]

5/9 1441 skete den næste Bortforlening af Grenaa. Det var un-
der Christoffer afBajern og altsaa netop Aaret efter

Udstedelsen af hans-anoksom omtalte Privilegium til Byen. Den,
som fik Byen i Pant, var Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørn-
holm, Lensmand over Kalø Len 1439-522) Han var en meget
betydelig Mand og havde længe i Forvejen været Medlem af
Rigets Raad. I 1438 var Otte Rosenkrantz med til at indkalde
Kong Christoffer, efter at Erik af Pommern havde forladt Dan-

' mark. Han var Kongen en ivrig Hjælper under Bondeoprøret i
1441 og belønnedes derefter med Bjørnholm, som havde tilhørt
Oprørernes Leder, Henrik Tagesen Reventlow. Og desuden for-
lenedes han altsaa med ,,Vor og Kronens Kiøbstad Grenaa og
med vor og Kronens Gods i Stensmark og Anholt“. 3 Samme
Otte Rosenkrantz var efter Kong Christoffers pludselige Død i
1448 med til at Vælge den unge Kong Christian I, under hvem
hans Magt og Indflydelse yderligere befæstedes. Han havde af
Kong Christian som Pant for et Laan paa 1000 rhinske Gylden
[i vore Penge ca. 50,000 Kr.] faaet Hassens, Ebeltoft og Hjelm
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Gods i Pant. Christian I skænkede ham det senere til evig Arv
og Eje, formodentlig fordi han var ude af Stand til at indløse det. '

I '1455 forlenedes Otte Rosenkrantz med Bro Hospital ved
Grenaa for Livstid. I 1459 fik han og hans Søn, Erich Ottesen
Rosenkrantz fri Birketing og Birkeret over Bjørnholm [nu Høg-
holm] med 2 Ladegaarde, Drammelstrup og Ubbedrup. Han
døde i 14771)

Naar Købstæderne var bortforlenet, kunde det enten være
paa det Vilkaar, at Lensmanden skulde nyde alle kongelige Ret-
tigheder (Skat, Told, Sagefald, Fogedens Indtægter) eller ogsaa
saaledes, at Kongen skulde have Skatten, som Lensmanden i saa
Fald oppebar paa hans Vegne og indsendte til ham. Saaledes
har det været her.

I Rosenholm Arkiv er bevaret en Kvittering fra Kong Chr. I
fra 1461. Han gør deri vitterligt, ,,at Hr. Otte Nielsøn, Ridder,
vor Elskelige Mand og Raad haver os til godhe redhe, fornøjet
og antvordet al den Landehjælp, som han upaa vore Vegne oppe-
baaret haver af Almuen i Kalfføe Len og Grindaa, som han af
os i Værge haver“.

Et Afladsbrev. Om nævnte Otte Nielsen Rosenkrantz og
hans Nærværelse i Grenaa er bevaret et

saare interessant Aktstykke. Det er et trykt Afladsbrev paa Per-
gament, dateret ,,Grindiv“ i Maj Maaned 1473.

Brevet er udstedt af Marinus de Fregeno. Han var ikke
en almindelig, jævn Afladskræmmer, men en højtstaaende Mand,
Professor Theologiæ, pavelig Legat og Protonotarius m. m. m.
og nærmest Aflads- Grosser.er

I Brevet meddeler han ,,den højbaarne Ridder, Hr. Otte
Nielsen til Bjørnholm, den fuldkomneste Forladelse for alle be-
gaaede Synder, Forbrydelser og Fejltrin, ja hvilke som helst
Forseelser, selv om de var af saa grov en Art, at man ellers
desangaaende maatte henvende sig umiddelbart til den hellige
Stol for at faa Dispensation“.

Ved Brevet hænger Marinus i rødt Voks aftrykte Embeds-_
sigil, ,,nostre legationis sigillum“, hvis Omskrift sigter til, at
Afladskræmmerens Opgave var at samle ind til Korstog imod
Tyrkerne, der paa den Tid angreb de kristne Middelhavslande.

Da der ikke ellers bliver Lejlighed til at omtale Afladshan-
delen her i Byen, skal jeg blot bemærke, at nævnte Marinus de
Fregeno var en af de mest berygtede Afladskræmmere, som alle-
vegne efterlod sig et slet Ry. Man undte ham det derfor godt,
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at han fik den Streg i Regningen, at Kongen, inden han slap ud
af Landet med sine Afladspenge, nødte ham til at afgive Halv-
delen af dem til Kongens eget Brug.1)

Afladskræmmernes Fremgangsmaade var den, at naar de kom
til en By, opslog de paa Kirkedøren en Meddelelse om deres
Fuldmagt og Falbydelse af Afladsbreve. Saaledes er det selv-
følgelig ogsaa' gaaet til i Grenaa hin Dag i Maj 1473. Lensman-
den har tilfældigvis paa den Tid været i Byen og har altsaa be-
nyttet Lejligheden til at erhverve sig en meget udstrakt og kraftig
Sryndsforladelse.

1515. I Begyndelsen af det næste Aarhundrede er Grenaa
atter bortforlenet. Det er til Niels Erichsen Rosen-

krantz, en Sønnesøn af forrige. Han var Rigshofmester ligesom
sin Far og Bedstefar. Fra hans Forleningstid er bevaret Afskrift
af en Kvittering til Grenaa By paa 24 Mark Sølv, som er betalt
i Skat. Den lyder paa, at Borgmester og Menighed i ,,Gryndw“
d. 26. Febr. 1515 fik Kvittering paa, at Hr. Niels Erichsen paa
deres Vegne har betalt nævnte Beløb ,,Offuerskat“ af deres By,
som de var pligtige at betale St. Mortensdag Aaret før.2)

, Niels Erichsen var en højt betroet Mand hos Chr. II, og en
Hædersmand i alle Forhold. ”Han havde det Held at dø 2/11 `

1516 lige kort forinden Dyvekes Død, Torben OXes Henrettelse
og hele det Omslag disse Begivenheder medførte i Kongens For-
hold til Adelen“. 3)

Hans Enke Birgitte Thott fik 25/1 1517 Stadfæstelse paa
Pantet, dog imod Tilbagegivelse af Grenaa. Men deres Søn Hen-
rik Nielsen Rosenkrantz fik i 1523 atter Grenaa tilbagegivet.
Han var Lensmand paa Gotland, hvor han døde i 1530 efter et
ulykkeligt Fald med Hesten. 4)

Med hans Død er det vistnok forbi med Grenaas Bortfor-
lening. Alle de tre Rosenkrantzer har hørt til Landets mest
fremtrædende og mægtigste Mænd.

Det kan tilføjes, at Stensmark en Tid efter tillagdes Grenaa,
men 27/11575 mageskiftedes til Erik Lykke.5)

Medens Forholdet var det, at Adelen iAarene efter Chr. II.s
Fordrivelse havde været godt paa Vej til at gøre sig til Herre
over Købstæderne, saa standsedes denne Udvikling som bekendt.
under Chr. III. Under ham kom saa godt som alle Byerne un-
der Fadeburet, saaledes at ved hans Død kun Skive manglede. 6)
Ved hans Tronbestigelse havde Danmarks Gæld været saa uhyre,
at der ikke var Haab om, at den i en overskuelig Fremtid kunde
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afbetales ad normal Vej ved Skattepaalæg og ordinære Udgifter.
Men Forholdene kom Kongen til Hjælp. To Aar efter indførtes
Reformationen i Danmark [1536], Kongen blev Kirkens Over-
hoved, og Kirke- og Klostergodset inddroges under Kronen.
Derved fik Staten en stor Kapitalrigdom tilført, og de økono-
miske Forhold bedredes saaledes, at det vigtigste Motiv til Bort-
forleninger og Pantsættelser, nemlig Pengemangel, dermed var
bortfaldet.5) .

Det kan jo imidlertid ikke skjules,at det ogsaa senere kunde
hænde,'at Kongen, naar det kneb ham med Penge, ,,bortforle-
nede“ eller pantsatte -- ikke længere hele Byen -- men de

lEjendomme deri, som tilhørte Kronen. Det vil sige Kongsgaar-
den med dens Tofter og en Række Jorder Syd for NByen ud efter
Hessel til. Derom vil der blive fortalt i næste Afsnit.

- ,KONGSGAARDEN OG KGNGSGAARDS TOFTER
SAMT PRGVSTEGAARDEN

Det er en Kendsgerning, at der fra ældgammel Tid har ligget
en Kongsgaard her ir Grenaa. Man har mange og klare Vidnes-
byrd om dens Eksistens. Derimod er det ikke saa tydeligt an- '
givet, hvor dens Beliggenhed har' været. _

Det antages i Almindelighed, at Kongsgaarden har ligget et
Sted i Storegades sydlige Husrække. Af Grunde, som senere
skal blive anført, er jeg personlig af den Mening, at Beliggen-
heden har været omtrent, hvor 'nu A'agade og dens Naboejen-
domme mod Øst-ligger. ' I

Til Kongsgaarden hørte et Par Tofter, d. v. s. smaa Stykker
`jord inden for Bygrænsen.. Deres Beliggenhed kender man. De
er bl. a. aftegnet paa Resens Atlas fra ca. 1680. Paa dette Kort
er `Iordstykket Syd for Storegades Husrække' fra omtrent nu-
værende Sportsplads og videre mod Vest betegnet som ,,Kong-
Gaards Toft“. Ved de hyppige Bortforleninger af Kongsgaar-
den har disse Smaatofter samt nogle andre `jorder som Regel
fulgt med. i i

i Hvad forstaarr man saa ved en Kongsgaard? I- Følge den
store ,,Danske Ordbog“ betyder Kongsgaard en Gaard, som ejes
af Kongen og hører til Krongodset, især en Gaard, hvor Kongen

~ bor eller midlertidig opholder sig.
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Provstegaarden. Men der har i Grenaa i gammel Tid eksi-
steret endnu en Gaard, som tilhørte Kronen.

Om den ved man, at den laa ,,østen for Kirken“, nærmere be"-`
stemt paa den nuværende Østergades nordlige Side og omtrent,
hvor nu Apoteket ligger.

8/1 1552, altsaa ganske faav Aar efter Reformationens Ind-
førelse i Danmark, udstedes aabent Brev fra Kongen, at `lens
Pedersen, Borger i Grindov, maa have-,,en Kronens Gaard' og
Grund sammesteds østen for Kirken“ til evig Ejendom mod at
gøre sædvanlig Tynge og med de sædvanlige Bestemmelser an-
gaaende Købstadgaarde.1) -

vMen allerede 9/12 1558 kommer et nyt Kongebrev, hvori
bl. a. bestemmes, at Kronens Gaard kaldet Provstegaarden i . '
Grindov skal herefter bruges til Latinskole og til Bolig for
Skolemesteren.2) Det er sandsynligt, at denne Provstegaard er
den samme som den, Jens Pedersen fik Brev paa 6 Aar før.
Navnlig ledesv man til at antage det, da ,,Provstegaarden“ just
laa Øst for Kirken, et lille Stykke ud ad Østergade, og Belig-
genheden altsaa stemmer ganske nøjagtig.

De 'to Kronens Gaarde i Grenaa har næppe været af helt
sammeV Art. Man gør næppe fejl i at antage, at ,,Kronens Gaard'
kaldet Provstegaarden“ oprindelig har været en gejstlig Bygning,
og at Kongen ved Reformationens Indførelse her i Landet har
lagt Beslag paa den ligesom paa det øvrige Kirke; og Kloster-
gods. Derimod har ,,Kongsgaarden“ fra ældgammel Tid hørt tilV
Kronens Gods og formodentlig paa en saadan Maade, at den,
der havde den 'i Forlening, havde Pligt til at yde Kongen Natte-
leje paa hans ,,Gæsterier“ rundt i Landet. Deri har dog næppe
været iberegnet Underhold, hvad der vilde have været et alt for
urimeligt stort Vederlag.-

Kongsgaarden nævnes 1327 for første Gang. Det er hos Arild
Huitfeld. Han fortæller, som anført

paa Side 97, at Kong Valdemar Erichsen, Grev Gerts Søstersøn
og Myndling, pantsætter en hel Del Jordegods paa Djursland, bl.
a. ogsaa Grenaa med Kongsgaarden sammesteds til Marsken Erik
I-Iolch og Aage If'fuersøn. Ved de senere Pantsættelser og
Bortforleninger af Grenaa nævnes Kongsgaarden ikke specielt,
men den er uden Tvivl indbefattet. V

I Aaret 1561, Fastelavns Mandag, omtales Kongsgaarden
næste Gang. Det var den Dag,-da Niels Krabbe til Hessel lod
sig repræsentere paa Tinget i Grenaa i Anledning af den nok-
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som omtalte Strid om Fædriften i Bro Hede. Hans Fuldmægtig
siger da, ,,at baade den Mand, som bor i Kongsgaarden og Grenaa
Borgere har den med mere Gods i Leje og Fæste af ham paa
Kgl. Maysts. _Vegne“. Det vil vel sige saa meget som, at Niels
Krabbe til Hessel har været forlenet med baade Kongsgaarden
i Grenaa og nogetjord samt - i hvert Fald delvis _ Bro Hede.

Saa træffer vi Navnet igen i 15.72. Da er ,,Vor og Kronens
Gaard udi vor Kiøbsted Grindow, kaldet Kongens Gaard“. af
Kong Frederik II bortforlenet til Carl Schotte. I Bortforlenin-
gen er indbefattet adskillige `Iorder. Der nævnes først ,,2'Fjer-
dinger `Iord“. Det er muligt, at dermed menes ,,Kongsgaards Tof-
terne“, Vmen det er ikke afgjort. Dernæst nævnes ,,et Stykke Eng

- kaldet Baarholm, et Vandet Stykke Eng kaldet Konningsholm og
endelig en lille Holm kaldet Boeholm. Dertilkommer endnu
11'/2 Fjerdinger `Jord ,,i Grenaa Byfred“. Angaaende nogle af
disse Jorders Beliggenhed henvises til Kortskitsen heri Side 82.

Carl Schotte havde allerede haft det hele i Forlening inogen
Tid, men han havde bortfæstet det ti'l andre. Borgerne var mis-
fornøjet dermed og ansøgte Kongen, om de maatte ,,fange samme
Gaard og Jord til Byen. De vilde gøre og give deraf, hvad ret
og billigt var“. '

Kongen svarede da, ,,at 'eftersom Carl Schotte ikke selv be-
sidder eller bruger den omtalte Gaard eller `Iorderne, men har
bortfæstet dem til andre, vore Undersaatter i Grenaa til Træng-
sel“, saa "har Kongen af synderlig Gunst og Naade forundt og
tilladt, at hans,,Undersaatter i Grindow, Borgmestre, Raadmænd
og menige Borgere maa bekomme førnævnte Vor og Kronens

'Gaard, Kongelige Gaard, sammestedsmed al sin Ejendom og
Tilliggelse samt de 12 Fjerdinger jord inden Grenaa Byfred og
nyde, bruge og beholde dem til bedste. Dog skal de aarlig i be-
timelig Tid yde nævnte Carl Schotte al den Rente og Landgilde,
som der nu gaar deraf, eller som de kan blive 4enige med ham
om. Naar Carl Schotte dør, skal de henvende sig til Kongen
om videre Besked“. .

Det bemærkes udtrykkelig, at Borgerskabet er pligtig at bygge
og forbedre Gaarden med gode Købstadbygninger ogaltid holde
dem ved god Hævd og Magt, saa at deraf kan svares ,,Tynge og
Besværing“ [d. Vv. s. Skatog Afgifter] baade til Kongen og til
Byen, som skyldig er. Brevet slutter: ,,'l`hi forbyder vi alle, -
særdeles vore Fogeder og Embedsmænd, fornævnte Borgmestre,
Raadmænd og Borgere udj Grenaa herimod at hindre eller i
nogen Maade Forfang at gøre under vor Hyldest og Naade o.s.v.“ l)
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I en Aarrække maa saa Byen have haft baade Kongsgaarden

og Jorderne i Porlening og selvfølgelig have udlejet dem. Fra

den Periode har man en lille Oplysning, idet Grenaa Tingbog
for 15/1 1588 meddeler, at en Borger, Knud Sørensen, lod ud-

melde 6 Synsmænd. Tinghøreren, Christen Lauritsen, fulgtes

med dem ned til et Stykke Planteland, som han havde ladet føre

Møg paa ,,liggendes paa Konngis gordts thoffter“. Og saa de da,
at Møget var kastet af det Stykke, som hanførte dem til, og hen

paa et andet. Hvem der havde gjort dette, hjemlede de ,,fuldt
syund over“. -

Tofterne.. Kort efter er J o r d e r n e bortforlenet til I n g v o r
Glad. Om Kongsgaarden nævnes derimod intet.

17/3 1589 udsteder Kongen et Forleningsbrev til M a dtz E ric h-

sen, Borgmester i Grenaa, paa 2 Kronens Fjerdinger Jord i

Grenaa By'mark, hvoraf der af hver svares 1 Pund [ca. 21/2 Td.]

Rug og 1 Pund Byg [3 Td.] i aarlig Afgift. Naar Jorderne bli-

ver ledige, »maa Mads Erichsen gerne bortfæste dem til andre og

oppebære Afgiften kvit og frit. l) '

Faa Aar efter døde Borgmesteren, og de to smaa Stykker

' Jord udlejedes da i 1592 henholdsvis til Borgmester Michael

Nielsen og Byfoged Niels Andersen i Grenaa med een

til hver. De faar ligeledes Ret til Fremleje. j V
I Byens Taksation fra 1661 nævnes med saerlig Fremhævelse

,,2 Fierdinger Jord, som er tillagt af hans Majestæt til Borgmester

og Byfoged for deres Bestilling“. Det er muligt, at deter disse

Kongsgaards Tofter.
Vi rykker saa frem til ca. 1680. Paa Resens Atlas over

Grenaa er Tofterne aftegnet Syd for Storegades Husrække. Re-

sens Kort er jo ikketegnet paa Grundlag af Opmaalinger, men

skønsmæssigt. Beliggenhed og Udstrækning kan derfor ikke

tages alt for bogstaveligt. Men ,,Kong-Gaards Toft“ er hos Resen

aftegnet bag Storegades midterste og vestlige Del, ned mod Syd

efter Aaen. Benævnelsen Kongs Gaards Toft ellerTofter' træffes

i Pantebøgerne enkelte Gange i' Tiden ca. 1700-1750. Det er

ved et Par Skøder og som Nabobetegnelse for Ejendomme, som

altsaa grænser til de paagældende. Det drejer sig om Ejendomme

omkring Svinetorvet, altsaa ,,Messen“, Lindgreens og Hartvigsens

(Storegade Nr. 21, 23 og 25). Derimod findes Kongsgaards 'Toft

ingensinde nævnt som bortskødet eller pantsat.
Ret snart efter træffer man paa sammelSted Benævnelsen

,,Posthaven“, d. v. s. den Eng, hvor Postholderen havde Ret til
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friGræsning af Posthesten. Det nævnes i 1772 som noget, der
allerede længe har været Praksis. Uden at der findes nogen
bestemt Dokumentation derfor, kan man vistnok med nogen Sand-
synlighed gaa: ud fra, at da Borgmester- og Raadmands-Institu-
tionerne ophævedes i Grenaa (1682), er Retten til Kongsgaards
Toften ganske stille gaaet over til Byen, som saaI siden efter har

_ indrømmet den 'nyoprettede Postholderbestilling et mindre Stykke
af denne Toft'til Græsníng til Posthesten. Nærmere om dette`Iordstykke findes i nærværende BogstBind B, Side 228. `

Engene. De. 3 smaa Engey Syd for Aaen, som i Kongens Pri-
vilegium kaldes Baarho'lmen, Kongsholmen

og B o h olm en, og som laa omkredset af Aaløbene, som fra
Kragsø onolindsund løb til Havet, maa senere dels være kom-
met ifens Besiddelse, delsi privates. Boholmen findes nævnt
en Mængde Gange i Panteprotokollerne fra 1740 og fremefter.
Den var altid i nogle af Byens fornemste Købmandsslægters Eje,
og man faar Indtryk af, at det har været en Prestigesag for disseSlægter at beholde denne Eng.

De ,,12 Fierdinger For deres Vedkommende er Sagen noget
_]ord“. anderledes. Ved Byens Matrikulering i

' ' 1661, hvor alle Byens `Iorder opregnes,
anføres, at disse 12 Fjerdingerjord af Kongen er pantsat til FruI'de Lunge til Katholm. Der er altsaa sket dette imellem Aar
1572, da Byen' faar baade Kongsgaarden og alle `Iorderne i For-
lening, og Aar V1661, da Matrikuleringen finder Sted, at disse 12
Fjerdinger `Jord af Kongen 'er blevet pantsat til Fru Ide Lunge.

Læseren bedes fastholde, at det udtrykkelig ved Forleningen
til Byen i 1572 nævnes, at de er beliggende i Grenaa By-
fre d (altsaa inden for Byjordens Grænse), og at den Omstæn-
dighed, at de nævnes under Grenaa `Iorder ved Matrikuleringen
i 1661, bekræfter det samme. ` ` `

VAngaaende `Iordernes Udstrækning kan' det tjene til Vejled-
ning, - at de var delt i 24 halve' Fjerdinger, og at hver af disse
var udlejet enten til 1, til 2 eller til 4 Mænd eller Kvinder i
Grenaa for en aarlig Afgift. i

- Der nævnes ialt 6 2 N a v n e, altsaa et overmaade stort Antal.
Det maa følgelig have været et ikke ubetydeligt Areal. Gg da'
det altsaa skal have ligget i Grenaa Byfred, og da denne gik heltud til den »noksom omtalte ,,l-Iannesten“ ved Hessel, er der al.Grund t-il at formode, at det har været Arealerne langs Sønder-
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møllevej. Hvordan og hvornaar det saa er sket, at disse fra at
være pantsat af Kongen er blevet solgt som Ejendom til..v Kat-
holms, senere Hessels Ejere, derom synes ikke at eksistere nogen "
Underretning. _DMen at de var og blev ved Hessel, er jo altsaa
en Kendsgerning. - f ~

Kongsgaarden. w Saa er der kun selve Gaarden tilbage. Dens
I Beliggenhed kan der intet absolut paalideligt

siges om. .Den menes i Almindelighed at have ligget iStore-
gades øverste Del -ogpaa den sydlige Side af Gaden, som det
allerede er nævnt Side 100. Jeg personlig gætter paa,lat den maa
have ligget, omtrent hvor senere Hennings Gaard ogNabogaar-
den laa, altsaa Storegade 5` og 7, nu delvis Aagade, delvis Ejen-
dommene Øst derfor. Jeg støtter det navnlig paa 2 Kendsger-
ninger: Først den, at det mægtigeV Møntfund i nuværende Aagade
fra Tiden ca. 1240 netop blev gjort i den til Hennings Nabo-
gaa rd hørende Have. Disse 2 Gaarde har rimeligvis hørt sam-
men i ældre Tid. Dernæst den, at Hennings Gaard fra meget
gammel Tid, fra Aar 1700 og vistnok længe før, beviselig har
haft k gl. P ri vi l e gi u m paa at maatte drive Mølleri vedf Hjælp
af en Hestemølle. Denne Mølle nævnes f. Eks. særskiltved Taks-
ationeni 1682. Den. tilhørte da sammen med Gaarden en af Byens
fornemste` Mænd, Raadmand Niels Christensen med Tilnavnet
Skrædder.. (Se BindB Side 167). Længerekan man ikke komme
tilbage, idet Taksationen fra 1661 dels kun nævner Ejerens Navn'
og en samlet Vurderingssum uden Specifikation, dels ikke følger
Gadelinien, idet alle de gejstlige Ejere og alle de udenbys Ejere
nævnes for sig selv og det derved kun i enkelte Tilfælde lader

sig gøre at udfinde Rækkefølgen. Hestemøllen maa altsaa for-
modesfat have eksisteret ogsaa dengang, uagtet den ikke specielt
nævnes. Da nu Mølledriften var en kongelig Rettighed, som
kunde overdragesv til Undersaatterne ved et kgl. Privilegium,
liggerV den Tanke nær, 'at den Mand, der var Kongsgaardens
Forpagter eller Ejer, ogsaa harmodtaget et kgl. Privilegium' paa
Mølledrift. Menjeg indrømmer, at det kun er Gætteri og ikke
lader sig-dokumentere. Ligeledes gør jeg opmærksom paa, at
der intet som, helst findes anført om Afhændelse ellerOver-W
dragelse fra Byen til en Privatmand af nævnte Kongsgaard. `Men
Forklaringen er rimeligvisV den, at en Mængde Aargange af'de
ældste Tingbøgermangler, navnlig Tiden 1640-1704, inden for
hvilket Tidsrum en eventuel Afhændelse maa have fundet Sted.
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Andre kongelige som angaar Byen. Her maa selvfølgelig først
Rettigheder, og fremmest nævnes Mølledriften ved S ø n-

dermølle, som var bortforpagtet for en
vis aarlig Afgift til Kronen. Denne erlagdeswi Form> af Mel til
Lensmanden paa Kalø. Søndermølle var Vandmølle, indtil den
brændte 30/6 1762 og derefter opførtes som Vejrmølle. Men dens
Historie vil blive fortalt i en særlig Artikel.

Det kan endvidere nævnes, at Kongen havde en Aalegaard
i Nærheden af Grenaa. Den nærmere Beliggenhed er ubekendt.
Den havde før 1600 været bortforlenet til `jacob Seefeld,
Sostrup, (nuværende Benzon). 21/1 1600 overdroges Rettigheden
til Valdeim ar Paarsberg, ,,kgl. Embedsmand paaSkander-
borg Slot“. Den aarlige Afgift deraf var 2 Tdr. Aal at levere til
Skanderborg Slot. 9/9 1608 udstedes nyt Forleningsbrev. Det er
til den nye Embedsmand paa Skanderborg, Laurits Ebbe-
sen til Tuestrup. Han skal svare samme Afgift som Forgænge-
ren. Det tilføjes, at den bortforlenes med tilhørende I-lus i
,,Veileby“. l) Det seraltsaa ud til, at Aalegaarden har ligget i
Sønder Herred.

Det synes, at Kongen ogsaa har haft en Aalegaard i Nørre
Herred. Peder Sørensen i Sjørup forbyder i hvert Fald i 1570
paa sin I-Iusbonds, F o l m e r R o s e n k ra n t zis Vegne ,,at bruge
Forstranden paa Stensmark og ligesaa kgl. Majestæts Aalegaard,
uden at man havde erhvervet Tillad-else dertil“.

Resumé. Som kortfattet Resultat af foregaaende kan da fast-
slaas følgende.

1) Kongsgaarden har formentlig ligget i Storegades
øverste Del og paa Gadens Sydside. Den nævnes første Gang i
1327, idet den bortforlenes sammen med selve Byen til Marsken.
Den nævnes i 1572, da Byen selv overtager Forleningen imod
atv svare Schotte Rente og Landgilde. v Derefter Ånævnes Navnet
aldrig mere. Formentlig er Gaarden efter Carl Schottes Død
gaaet over til Byen som Ejendom og er blevet bortsolgt. I

2) Kongsgaards Tofterne har ligget Syd for Vester-
gade og Vestervej. De nævnes første Gang ved Byens første
Bortforlening i 1327. De følger med ved senere Bortforleninger
og bliver senere Byens Ejendom, uden at nogen Hjemmel der-
for eksisterer. De nævnes endnu ved Navn omkring 1750. Ved
samme Tid faar den østligste Del deraf Navn Posthaven. Den til-
grænsende Del (den nuværende Festplads) kaldes Plantelandet.

3) De 3 smaa Enge Syd for Grenaa By nemlig Baar-
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holmen, Kongsholmen og Boholmen fik Grenaa iV Forleni-ng i
1572 paa samme Vis som Kongsgaarden og Tofterne. De gik
dels over til at blive Byens Ejendom, dels É(Boholm) til private
Borgere, uden at nogen Adkomst dertil kendes, saa lidt-som
noget Aarstal. .

_ 4) De 12 Fjerdinger `jord i Grenaa Byfred, som
efter' min Mening maa være `Iorderne langs Søndermøllevej fra'
Møllen udad til Hessel, er i 1661 i Grenaa Bys Grundtakst

anført som bortforlenet af Kongen til Fru Ide Lunge paa
Katholm. |Denne Gaard og Hessel havde i Aarene 1623-1691
fælles Ejer. I Løbet af nogle Aar maa de vaere gaaet over til
Hessels Ejer som virkelig Ejendom, uden at nogen Adkomstder-
til er migbekendt. Der er de saa forblevet siden.

MøNTFUNDETI AAGADE 1910
OG HVAD DET FQRTÆLLER

Det store Møntfund i Aagade i 1910 er jo en Begivenhed,
som saa ganske afgjort hører Nutiden til. Men da Fundet fører
hen til Tiden omkring 1230-40 og dens sørgelige og urolige
Forhold, er det vistnok naturligt at omtale det paa dette Sted af
Byens Historie. I ,,Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Hi-
storie“ for 1931 har Museumsinspektør ved den kgl. Mønt- og
Medaillesamling G. Galster givet en indgaaende Beskrivelse
af dette Fund. Da denne udenV Tvivl er den højeste Sagkund-
skabs Redegørelse for dette interessante Møntfund, benytter jeg'
naevnte Artikel som Udgangspunkt og giver paa Grundlag heraf
og med Hensyntagen til de lokale Aviser en kort Beskrivelse
af Fundet og hvad dermed staar i Forbindelse.

Om Morgenen d. 8.'juli 1910 var Arbejderne gaaet i
Gang med en Udgravning i Aagade i Anledning af Nedlægning
af Gasrør. Gaden var nylig anlagt paa det oprindelig stærkt
skraanende Terraen imellem Storegade og Aaen. Her havde tid-
ligere Købmand Hennings Gaard og Nabogaard ligget (se Bind B,
Side 167--189). Grunden bestod af 21/2 Td. Land (ea. 11/4 ha) og.
var købt af A/S Grenaa Byggeforening, d. v. s. Brødrene A. og
S. Bilde. Man havde nedbrudt og delvis bortsolgt Gaarden og
udlagt en Del af Grunden i Forbindelse med enDel af den lige-
ledes købte Naboejendom (Holstvigs) til Gade. Fundet skete i
Gadens østlige Side og i en Afstand af ca. 63 m Syd for Storegade.
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Kort over Grenaa. Krydset i Aagade 'angiver |Findestedet for Mønterne. (Galster Side 211).

Da en af Arbejderne nævnte Morgen var naaet ned i en Dybde
af ca. 11/4 m under Gadens Niveau, d. v. s. 4kun carl/2 m un-`
der den oprindeligejordoverflade, stødte han lpaa
Skaarene af en sort Lerkrukke, der indeholdt smaa runde Metal-
stykker.

Han og de øvrige Arbejdere antog, at det var noget vaerdi-
løst Affald fra et Blikkenslagerværksted, som i sin Tid havde
ligget i Gaarden. De kastede derfor en Del af det fundne op
mellem Fylden fra Udgravningen og fortsatte 'deres Arbejde.
Smedemester Lindgreen havde Entreprisen med Nedlægning af
Gasrørene. Ved 9-Tiden om Formiddagen kom han og hans
Svend til Stede. De havde straks Fornemmelsen af, at det op-
gravede var gamle Mønter. Medens Mesteren gik til Telefonen
og gav Meddelelse om Fundet, bl a. til de lokale Aviser, sprang
Svenden ned i Udgravningen og fremgravede med sine bare
Hænder de Lerskaar og sammenirrede Møntklumper, som endnu
vsad fast ijorden paa Findestedet.

Kort efter kom Grundens Ejer, Tømrermester A. Bilde,
Redaktør Hansen og flere til Stede, og det fundne blev bragt i
Sikkerhed. Rygtet om det mærkelige Fund naaede selvfølgelig
straks ud over Byen, og baade Børn og voksne strømmede til
og gennemrodede `Jorden for at finde Mønter. Dette varede- ved
det meste af Dagen. Imidlertid havde Nationalmuseet ved Tele- .
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Amatørbillede tagetved Middagstid i bagende Solskin. De ”fiittige Skattesøgere“ ses
her upaavirket at Vfortsætte deres Virksomhed. Billedet indsendt af Herredsfuldmæg-
tig Fr. Ulrich. (Galster Side 212). Personen længst til venste er let kendelíg som

Mr. Benzon. `

gram fra Bilde faaet Meddelelse om Sagen. Næste Dag tog By-
foged Rothe Affære paa Foranledning af en Skrivelse fra den kgl.
Møntsamling. Under Politiets Tilsyn blev Fylden fra IFindestedet
afharpet. Der fremkom derved 429 Mønter. En Eftergravning
paa Stedet tilvejebragte yderligere 564 Mønter. Ved denne Grav-
ning, der førtes ned i Sandlaget under Mulden, viste det sig, at
der i en Afstand af indtil 2 m fra det Sted, hvor Lerkrukkens
Bund var fundet, laa ikke faa Mønter og enkelte Karskaar, en
Spredning, som ikke var foraarsaget ved Udgravningen i 1910.
Forklaringen herpaa er antagelig den, at den øverste Del af Ler-
krukken og af Møntmassen i tidligere Tid kan være blevet pløjet
eller gravet bort, uden at man egentlig har iagttaget det. Hermed

` stemmer det, at en Mønt af samme Type som en af de fundne
allerede længe før var indsendt til Møntsamlingen af den i sin
Hjemstavns Fortidsminder saa interesserede Løjtnant J. Jensen.
Den var fundet i en Have nær Sønderbro, altsaa ikke langt fra
Findestedet for Krukken.

Af et Par Arbejderes Udtalelser ved jeg, at Løjtnant Jensen
tidligere har udtalt, at ved 'Gravning i Holstvigs Have, som var
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hans 'Barndomshjem (Storegade 9, hvor nu Afholdshotellet ligger),
vilde der sikket findes gamle Mønter. Det maa da antages, at
Løjtnant `Jensen har været vidende om, at der foruden den om-
talte Mønt, som var fundet i 1892, ogsaa var fundet andre Møn-
ter i disse Omgivelser. .

I de lokale Aviser lod Politiet næste Aften bekendtgøre, at
alle de fundne Mønter var Danefæ og i Henhold til Loven skulde
afleveres. Derved indkom atter et betydeligt Antal Mønter, saa- f
ledes at Fundet, da alt blev talt med, omfattede 12,007 Mønter,
foruden at notorisk en Del Mønter ikke erafleveret, men er
havnet i Privatsamlinger eller i Provinsmuseer. Et Par :Privat-
samlere havde ,,reddet“ tilsammen ca. 1000 Mønter, hvoraf dog
den største Part siden afleveredes til Møntsamlingen. Grenaa
Museum fik senere et Udvalg af Mønterne, som den Dag i Dag
udgør en lille Samling for sig i Museets Montre med Mønter.

Lerkrukken, hvori Mønterne fandtes. (Galster Side 213).

Mønternes Alder. Efter denne Indledning om'Fundets Historie
skal der, stadig paa Grundlag af Museums-

inspektør Galsters førnævnte Artikel, gives en kort Oversigt over
det fundnes Tilstand og Alder og dets Værdi, navnlig med Hen-
blik paa Byens Historie.

Alle de fundne Stykker af Lerkrukken samledes og sam-
menlimedes. Desværre er den alligevel meget defekt, idet en hel
Del Skaar rimeligvis længe før er bortkommet, antagelig ved den
førnævnte Gravning eller Pløjning. Kruk-ken er af graasort Ler,
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tyndvægget af buget Form, nærmest som en fladtrykt Kugle.
Den har haft vid Munding med udbøjet Rand. Højden er 20
om, dens største Tværmaal 21 cm. Det er et Stykke Husgeraad,
gjort til Brug i Køkkenet af ringe og fordringsløst Arbejde som
andre middelalderlige Lerkar.

De fundne Mønter var alle fra Valdemar Sejrs Tid, nær-_
mere bestemt fra Tiden omkring 1230. Med Undtagelse af 2
Mønter, der kun forelaa i de samme to Eksemplarer, og som
var præget henholdsvis i Lund og Roskilde,1) var alle de andre
præget i jydske Møntsteder, uden at det dog er muligt for alles

l Vedkommende med fuld Sikkerhed at afgøre hver enkelt Mønts
Prægested.

Mellem de over 12,000 Mønter var der ialt 35 jydske Mønt-
typer. Men Antallet af fundne Mønter var meget ulige fordelt
imellem disse. _
Af 5 Typer var der over 1000 Ekspl. af hver, ialt 10,123 Ekspl.
- 7 Typer var der mellem 100 og 1000 Ekspl.

af hver .'. .............................. ,, 1,657 -
- 5 Typer var der mellem 10 og 100 Ekspl. ,_

af hver ................................ ,, 166 --
- 18 Typer. under 10 Ekspl. af hver ........ ,, 59 -

_ ialt 12,005 Ekspl.
Dertil kommer saa de to fornævnte Mønter fra

Lund og Roskilde . . .. ....... Y ........... 2 --
Ialt 12,007 Ekspl.

1 2 I , 3 4
For- og Bagside af de 2 biskoppelige Mønter, hvoraf den ene (1-2) er præget i Lund
og den anden (3-4) i Roskilde. - 1) Kongens Brystbillede mellem Scepter og
Rigsæble. 2) Bispens Billede mellem Krumstav og Korsstav. 3) Kongens Billede
mellem Scepter og Rigsæble. 4) Bispens Billede mellem Stjerne og Krumstav.
Af disse 2 Mønter fandtes altsaa kun et eneste Ekemplar af hver. (Galster Side 215).

Det er altsaa klart, at uagtet der var en saadan Rigelighed
af Mønter, saa k u nde hver enkelt af dem have stor Væl di for
Fagmandens Undersøgelser, idet der jo ikke var nogen som helst
Garanti for, at netop denne bestemte Mønt ikke var den eneste
af sin Art, saaledes som jo faktisk var Tilfældet med de to Møn-
ter fra Lund og Roskilde.
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>Nu var: Forholdet iVal-demarernesid blevet dette, at Møn-

ten fornyedes hvert Aar. Oprindelig var dette `len VSikkerheds--
foranstaltning mod Falskmøntneri, men efterhaanden blev det en
god Indtægtskilde for Møntherren (altsaa den, som havde Retten
til at slaa Mønt i Forpagtning af Kongen), idet der krævedes
Opgæld for at veksle gammel Mønt med ny.

De 12 talrigst repræsenterede Typer repræsenterer sandsyn-
ligvis 'sidste og næstsidste Aargang' af Mønt Vfra 5 til 6 jydske
Møntsteder. Dog er det i Virkeligheden' ugørligt med fuldV Sik-
kerhed at henføre Grenaa- Fundets Mønter til de forskellige jyd-
ske Møntsteder. Kun saa meget kan siges, at de af Mønterne,
der har et biskoppeligt Præg, stammer enten fra Slesvig eller
Ribe. 2)

Det forholder sig nemlig saaledes, at foruden Kongen var
det kun Bisperne, der fik Andel i Udmøntningen rundt i Riget.
,,Kirken var næsten den eneste fKapitalist i Middelalderen. For
det syndige Mammon købte Kristenfolket Sjælefred og Salighed,
og saaledes sugede Kirken efterhaanden det meste Guld og Sølv
til sig“. 2) -

Alle de fundne Mønter var af meget tarvelig Kvalitet. Dels
var en Mængde af dem præget paa en alt for lille Metalskíve,
saaledes at Vægten af dem í Stedet for en Pennings almindelige
Vægt paa 3/4 g var helt nede under l/2 g, og dels var Sølvind-
holdet alt for ringe. I Kong Valdemars `Iordebog regnes 1 Mark
Sølv til 3 Mark Penge, altsaa en Lødighed af 0,.33 Men Gen-
nemsnittet af Grenaafundets Mønter er 0,23, og mange er nede
paa 0,10 og 0,15.

Det er alt sammen Vidnesbyrd om, at de stammer fra de
skæbnesvangre Aar, hvor Danmarks Stormagtsstilling -- efter
Valdemars Nederlag - brød sammen. Det vil altsaa sige Aarene
mellem `Iagten paa Lyø 6..-7 Maj 1223, hvor Valdemar Sejr og
hans Søn Valdemar den “Unge blev taget til Fange af Henrik af
Schwerin, og `Jagten paa Refsnæs, November 1231, ved hvilken
Valdemar den Unge kom af Dage ved et Vaadeskud.

Mønterne viser den bitre Sandhed i det Brev, som Ærke-
biskop Ufie i 1231 skrev, da han sendte de aarlige Peterspenge,
1000 Mark Sølv, til Rom: ,,. . .; Denne Sum har vi ikke uden
stor Bekostning faaet samlet, thi da vore Fjender besidder vort
Sølv og Guld, deres Sjæle til Fortabelse, var vi nødsaget til
at indsmelte vor Kobbermønt og uddrage den ringe Del Sølv
deraf ..... “ .3)
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Tidspunktet for . - Efter denne korte Omtale af Mønternes Ud-<
Nedlæggelsen. seende og Præg rejse-r sig da det Spørgs-

> maal, hvornaar denne store Pengesum er
nedlagt i `Jorden. Det er aabenbart, at Tidspunktet maa være
umiddelbart efter, at den nyeste af `de 12,007 Mønter er præget.

19

9 jydske Mønttyper med Kongebillede. (Galster Side 217).

Nr. 11 foreligger i 12 Eksemp1.-Nr. 16 foreligger i 358 Eksemp-l. .
Nr. 12 -- - 2 ,, -Nr. 17 - - 1419 ,,
Nr. 13 - - s g ,, -N1~. 18 - - 2420 ,,
Nr. 14 ` _ - 126 ' ,, -Nr. 19 _- - 3371 ,,
Nr. 15 - - 5 ., `

Men nu er Sagen, at kun 2 af Mønttyperne er direkte talende,
idet de nævner Ribebispen Tuvo og følgelig er præget mellem
Aarene 1214 og 1230. Men ved Sammenligning med andre kendte
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Mønter og ved en hel Række Detailundersøgelser, som slet ikke
kan refereres her, er det af Inspektør Galster fastslaaet, at det med
ret stor Sikkerhed kan siges, at Møntskatten er nedgravet ca. 1235;4)

42 Mønter bærer paa Forsiden et biskoppeligt Brystbillede og paa Bagsiden en Krumstav
og en Overskrift, som nævner Ribebispen Tuvo. Her er 3 Varianter. (Galster Side 227).

Aarsagen til Ned- i Spørger man saa tilsidst, hvordan det er gaaet
gravningen. til, at denne overordentlig store Pengesum er

L blevet skjult ijorden her paa dette Sted, da
er Svaret lige for Haanden: Det har i disse Fejdetider været
magtpaaliggende for Ejeren eller for den, som havde Pengene i
Forvaring, at gemme dem paa et Sted, hvor de kunde være sikre
mod fjendtlige Plyndringer. Vedkommende maa da være død,
uden at han har faaet Hemmeligheden aabenbaret for andre.

Den anden Del af Spørgsmaalet, nemlig, hvem det kan have
været, der har nedgravet denne store Pengesum, er en Gaade,
som ingen kan løse. Inspektør Galster nævner de Muligheder,
der kan være Tale om:

1) Pengene kan maaske have tilhørt en Købmand, der er
kommet agende til Torvs for at købslaa med Djurslands Bønder
og laste en Skude i Djursaaen. _

2) Pengene kan ogsaa tænkes at være opkrævet af den konge-
lige Ombudsmand og bestemt til Løskøbelse af de 'danske Fanger
i Fjendevold. Det var jo netop i de ulykkelige Aar efter Valde-`
mar Sejrs Pangenskabstid, da endnu mange Danskere sad i Fæng-
sel i Tyskland og ventede paa at blive udløst.

3) Der er ogsaa den Mulighed, at Pengene kan være ind-
samlet af Præstemænd for at fremskaffe Peterspenge til Paven.

4) Og endelig kan det have været en forsigtig Adelbonde
[Storbonde], som har gemt sine mange Penge i en dagligdags
Lerkrukke og gravet den ned paa sin egen Grund. Denne Mu-
lighed anser Inspektør Galster som den rimeligste.
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Men for den, der som nærværende Værks Forfatter har set
saa mange Eksempler paa, hvor fattige Forholdene var i denne
lille By i fjerne Tider, synes det mindre troligt, at Beløbet kan
have været Enkeltmands Ejendom..

Da Stedet, hvor Mønterne var nedgravet, enten har været
Have eller Toft til Gaarden Storegade Nr. 5-7, og da der' er
nogen Sandsynlighed for, at Kongsgaarden har ligget her,
mener jeg, at Hypotesen om, at det skulde være den kongelige
Ombudsmand, der har indsamlet Pengene, er den sandsynligste,
og at han i saa Fald har haft Bolig i Kongsgaarden.

Men enten det nu er saa eller saa, ,,vist er det kun, at Mønt-
skatten er et haandgribeligt Minde fra de Sorgens og Utryghedens
Aar, hvorom der meldes i den gamle (latinske) Vise:
Mare piratis scaturit, (Havet med Ransmænd flyder,
fures spelunca parturit; Tyve hver Hule udgyder,
horret nemus latronibus, Skoven strutter af Røvere,
campus patet predonibus. frit Felt har Hærværks Ud-

øvereya 3)

TINGBØGERNE GG HVAD DE FGRTÆLLER
I OM BYTINGETS AFHOLDELSE

Tingbøgerne. ' En af de vigtigste Kilder til Kundskab om dag-
ligt Liv i Grenaa i gammel Tid er Tingbøgerne

De giver i kortfattet, tit meget brudstykagtig Form et Referat af,
hvad der passerede for Tinget.

Dengang afgjordes en meget stor Del af de almindelige Rets-
handler paa Tinget, foruden at selvfølgelig alle Voldsgerninger og
Lovovertrædelser paadømtes der. En stor Del af Byens Borgere,
navnlig da af den Part, somhavde noget at betyde iByen, mødte
regelmæssig og overværede eller deltog i Tingets Forhandlinger.
Det var altsaa kort og godt det Sted, hvor Byens Liv udfoldede
sig baade i ondt og godt. - -

Grenaa Tingbøger, som oprindelig fandtes hos Byskriveren
privat og senere paa Raadhuset eller i dettes Arkiv, opbevares
nu i Landsarkivet i Viborg. Den ældste Serie af Grenaa Ting-
bøger strækker sig fra 1564 til 1639. Men der er mange Spring
og store Huller i Rækken. Tingbøgerne for de Aar er alle i
kvart Format, altsaa omtrent som en almindelig Skrivebog, men
noget tykkere. Hver omfatter kun et enkelt Aar. Flere af dem



RNETINGBØGE

\

f.
/WvIf.

i det hele
il 1620 (P) er

è.

CFCYist
1597 t

del Størrelsto Tredie

. Der eks
Og fra Aarene

endda kun nogle faa Ark fra spredte Aargange. De er samlet

Ca.9

....xwm...“...u......
»xwvw

..

bog for 1639

så
_.

i
asyà?

.
LN.

....N.N.N.H.x.
2......n."

.
.

+x. .
. . á

ing

newèawmvnà.

2
wwänfi

older kun Brudstykker af en Aargang, og langt

il Grenaa T

h
af Aargangene mangler

ger fra 25 Aar

dein

telblad tiT

Halvdelen
ingbø

OVCI`

er defekte og

kun T
der



TINGBØGERNE 1 17

i et lille Hæfte paa et Hundrede Sider. Der findes Tingbøger
. eller Brudstykker af Tingbøger for følgende Aar: 1564, 1565,

1566, 1568, 1570, 1574, 1575,1576, 1584, 1588,1589, [1597,"1608," .
1604,1609,1612,1620(P) af dissepsom sagt kun smaa Brudstyk-
ker], endvidere fra 1623,1624, 1627,1632,1634,1635,1636 og
1639. Derefter holder Rækken helt op indtil 1705, da den første
virkelige Protokol i Folio og i mere moderne Form er taget í-
Brug.> Sandsynligvis har der eksisteret Tingbøger i Grenaa for-3
inden 1564. Det har dog næppe været mange A,Aarfør,idfet disse
Bøgers Indretning først blev paabudt'her i Landet ved ChristianÅ
-IPs Købstadlov af 6/1 1522. Indretningen indskærpedeç-s ved ,,Chri'-`
stian III` dronningborgske Reces af 155,1“_ baade for Kø-bstadI og -
Land med Tilføjelse af, at Tingbøgerne ved Skriverens Død eller
Afgang skulde indlægges udi god Forvaring paa Raadhuset.l Man
kan vel nok gaa ud fra, at en lille, ubetydelig og meget afsides
beliggende By som Grenaa først er kommet med i sidste Om-
gang, altsaa efterí1551. De ældste eksisterende Tingbøgers Førelse
og Udseende tyder da ogsaa ganske afgjort paa et fuldkommen
primitivt Begynderstadium. Å

Der har selvfølgelig oprindelig været Tingbøger i alle Hul-
lerne imellem 1564 og 1639 ligesom ogsaa i det lange Ophold
fra 1639 til 1705, dog maaske med Undtagelse af nogle enkelte
Krigsaar, hvor beviselig alt laa stille.

En Mand, som i Tiden omkring 1738 flittigt studerede den
Del af Byens Historie, som angik Kirke- og Skolevæsen, og af-
skrev ikke saa lidt af disse to Institutioners Dokumenter, var 1

, Præsten paa Anholt, Frid. `joh. Valentin Dauw. Han an-_
fører i et Haandskrift, som findes paa det kgl. Bibliotek og be-
nævnes ,,Dauws Annotationer henhørende til Kiøbstæden Greenaae,
paabegyndt 1738“,2)>at der dengang paa Raadstuen foruden en Del
nærmere specificerede Dokumenter stod ,,33 gamle Ting- og Raad-
stuebøger, nogle' indbundne og nogle uindbundne“. 3) Det er alt-

' saa godtgjort, at den aldeles overvejende Part af disse Bøger har ,
` manglet allerede paa Dauws Tid. i

Den udmærkede Lokalhistoriker S e v e ri n Kj æ r nævner
i Forordet til ,,Præsten i Vejlby“, at han til denne Bog bl. a. har
gjort Forstudier i gamle Tingbøger i Grenaa Raadstuearkiv. l-Ian
skriver: ,,den ældste var fra 1564 og den yngste fra 1639“. Det
er altsaa ganske de samme Yderpunkter som nu. Resten af de33
Bøger maa følgelig være forsvundet i Løbet af de 200Å Aar, der
er gaaet siden Dauws Tid.

` Det er jo rimeligvis Brandene, der har faret saa haardt frem
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mod de gamle Tingbøger og andre Arkivsager. Men det er selv-
følgelig heller ikke udelukket, at nogle Bøger kan være fjernet
fra deres Plads ved Udlaan og saa ved Ligegyldighed ikke er
tilbageleveret, men i Tidens Løb bortkommet. t 7

Foruden Tingbøgerne er der en anden Vigtig Kilde til Grenaa
Bys ældste Historie, nemlig R a a d h u s a r k iv e t, hvori der fign-
des en hel Del Breve og enkelte Tingsvidner fra Tiden før den
ældste Tingbog - altsaa før 1564.

Endelig findes der en trykt Kilde: Danske Kancelli-
registranter (1535-50) og Kancelliets Brevbøger
fra 1550 og fremefter, som foreløbig er naaet til 1634. De udgør
en anselig Række Bind, men kun nogle faa Breve i hvert Bind
angaar Grenaa. , = - '

Vi vender tilbage til Tingbøgerne. De omfatter -- som nævnt
_ hver kun et enkelt Aars Forhandlinger og er i Gennemsnit
paa ca. 12-0 Sider. Nogle af dem er med Sejlgarn indsyet i et
Pergamentsomslag. Det er simpelt hen løse Pergamentsblade i
Folio, skaaret ud af en latinsk Messebog fra den katolske Tid.
Denne Bog har Skriveren selvfølgelig fundet henslængt i Kirken
som ubrugelig og kasseret. Han har saa skaaret Blade ud af den
og bukket dem om til Bind for de i Format kun halvt saa store
Tingbøger.

Disse haandskrevne Messebøgers Skrift, der er særdeles
smuk, regelmæssig og let læselig, er forsynet med Noder og
farvelagte Begyndelsesbogstaver. De danner en skærende Mod-
sætning til Tingbøgernes jaskede og meget svært læselige Haand-
skrift. '

I enkelte af Tingbøgerne, navnlig den fra Aaret 1575, har
Skriveren endog opnoteret Sagen uvedkommende Ting og moret
sig med at tegne Figurer, f. Eks. et Hjerte med en Pil igennem.
Han har aabenbart siddet med Drømmeri om Kærlighed i Hove-
det, imens de alvorlige Tingsforhandlinger stod paa.

Det er altsaa denne forholdsvis beskedne Række Tingbøger,
Ider skulde give et lille Indblik i Livet i Grenaa i gammel Tid.
Vi vil først se paa

Pladsen, hvor Tin- Selvfølgelig har der| værct holdt Ting længe
get holdtes. , før Tingbøgernes Indretning. Dette bekræf-

tes bl. a. af de mange ,,Tingsvidner“, skrevet

paa løse Ark. I den ældste Tid holdtes alle Ting under aaben
Himmel, saa godt som altid paa en lille Høj, saaledes at Til-
hørerne kunde følge med i, hvad der skete. Mange Hjulspor
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markerede Vejen dertil, for Tinghøjen havde en stærk Tiltræk-
ningskraft. Her fra Egnen kender vi Sønderherreds Tinghøjs
Beliggenhed, men ikke Nørreherreds.

Ogsaa i Købstæderne holdtes Bytinget paa en aaben Plads,
oftest paa Byens Torv. Christian II s Lov af 1521 paabød ganske
vist, at der skulde indrettes Domhuse íNærheden af Kirken i
alle Herreder. Men denne Lov var kun i Kraft nogle faa Aar.
Dog byggedes nogle Steder Raadhuse som Følge af den. Om det
er sket heri Grenaa er uyis't. Men i hvert Fald blev Tinget
atter senere henlagt til en aaben Plads. I-Ierom befaler Christian
IV'”s Reces fra 1643: ,,Bytinget maa herefter i Købstæderne ikke
holdes paa Raadhuset inden lukte Døre, men Byfogeden er for-
pligtet at holde olfentligt Byting“.

For Grenaas Vedkommende er der overvejende Sandsynlig-
hed for, at det altid har været den aabne Plads Nord for den
gamle Kirkegaard og Nord for det ældste Raadhus, derhar
været Tingpladsen. Det vil medandre Ord sige Pladsen ud for
,,Banken for Grenaa og Omegn“ eller maaske meget snarere
selve den Plads, hvor nu Bankbygningen ligger. I Byens Grund-
takst fra 1682, altsaa fra en betydelig senere Tid, staar nemlig
om et indhegnet Grundstykke ved Torvets nordlige Side, at det
skal ,,udlægges igen til at holde Ting paa, som tilforn sket er“.

Og i Tingbogen under 16/12 1639 anføres et Vidne, som er
optaget paa Byens Vegne mod en Borger, `Iep Andersen Liustiup,
der beviselig ejede en Ejendom i Nørregade, som laa omtrent,-
hvor nu Bankens Have ligger. Det nævnes deri, at hans Ejen-
dom grænser til den nordre Side af Byens Ejendom, og han
beskyldes for at have taget noget af denne Ejendom ind i sin
Indhegning imod Borgmesters og Raads Minde og imod hans
eget Skødes Formelding. (Se Skitse heri Side 129).

y Raadhuvset. Naar den før omtalte Christian II”s Købstadlov fast-
slog, at i Købstæderne skulde der bygges Raad-

huse, saa var dermed ikke ubetinget ment, at de skulde være til
at holde Ting i. De var fortrinsvis beregnet til, at i dem kunde
Dokumenter alfattes og underskrives, medbragte Papirer gemmes
under Tingsforhandlingerne og Tingbøger, Privilegier og andre
vigtige Dokumenter siden opbevares. Dette udelukkede altsaa slet
ikke, at Uplæsningen og Forhandlingerne kunde ske ude, saa-
ledes at de bragtes til Offentlighedens Kundskab. l) Det siger sig
for Resten ogsaa selv, at det store Antal Mennesker, der i Al-
mindelighed mødte til et Ting, vanskeligt kunde rummes í det
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ældste lille Raadhus, der næppe var halvt saa stort som det
Raadhus,der nu ligger paa Torvet, og kaldes det gamle Raadhus.

Jeg nævner et Par Tingbogsuddrag fra Grenaa, der tydeligt
viser, at

Tinget holdtes under 18/3 1588 ,,Madts Erichsen Borgmester har
aaben Himmel. paa Grenaa Raadhus, paa Prædikestolen

og her paa Bytinget ladet laese vor naadig
Herres Brev angaaende, hvorledes med Betlere skal forholde.s.
Det er klart, at det er 3_ forskellige Steder, der tænkes paa. Eller
29/10 1588 ,,Rasmus Christensen Skomager stod i Dag vesten ved
[for] Grenaa Byting, som Klokken var mellem 2 og 3 og gjorde
sin egen og sin Hustrus ,,Vernn“ (?)“. Det drejer sig om en
Gældspost, hun havde.

Tingstedet har her i Grenaa været indrettet ganske som andre
Steder. Det vil sige, at der over nogle i Firkant anbragte store
Sten lagdes Planker eller Bjælker, de saakaldte,,4 Stokke“. Paa
dem havde Dommeren, Skriveren, Stokkemændene samt even-
tuelt andre mere anselige Personer Sæde, medens de øvrige til-
stedeværende stod stillet op udenom. Parterne, Vidnerne og an-
dre, som havde noget at meddele Tinget, traadte vind i Kredsenf)
I nogle Byer skal der midt inde i denne Kreds have været an-
bragt en stor, flad Sten ,,Tyvestenen“, paa hvilken Tyve, naar de
førtes bundne til Tinge, blev anbragt. Her fra Grenaa er ikke
bevaret Vidnesbyrd om ,,Tyvestenenffs Tilstedeværelse, men der-
for kan den jo alligevel meget godt have eksisteret. Der er der-
imod Tilfælde nok, hvor Tingstokkene er omtalt:

l3/5 1588 ,,Jens Lauritsen Vester, Borger, stod her i Dag
lydeligen inden alle 4 Stokke for menige Tingsdom og vid-
nede. . .-.“. Eller: 1570. ,,. .. lSynsmænd kundgjorde, at de var i
Præstegaarden i Grøndu og synede den, som de var tilkrævet til
fra Stokke .Eller en Begivenhed fra 1636. En Nat i Januar
Maaned var der et Par Urostiftere paa Spil i Grenaa Gader. De
bankede paa hos Borgmesteren og vilde købe Mjød. Desuden
gjorde de andre Optøjer. Næste Morgen var Grenaa Tingstokke
kastet af, og man satte ganske naturligt dette i Forbindelse med
de natlige Urostiftere. Dog indrømmede Borgmesteren aabent for
Tingmændene, ,,at hvem der havde afkastet Tingstokkene, vidste
han ikke“.')

i Resumé. Af det foran udviklede maa det altsaa være'godt-
gjort, at i Begyndelsen har Grenaa Bys Ting været
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holdt under aaben Himmel paa en Plads Nord for Kirkegaarden
paa Torvet. Det maa formentlig have været omtrent, hvor nu
Bankbygningen ligger. Det maa formodes, at det ældste Raadhus,
der var en lille ,,trofast, grundmuret Bygning i 2 Etager“, er op-
ført en Gang i 15 Hundrederne. Det har beviselig ligget i den
daværende Kirkegaards nordøstlige Hjørne ud mod Østergade.
I dette har Tinget været holdt en Tid. Men kort efter 1682. er
det atter for en Aarrækkeflyttet ud under aaben Himmel til den
gamle, føromtalte Tingplads ved Torvet. Det er saa atter flyttet
tilbage til Raadhuset i hvert Fald inden 1725. De gamle histori-
ske Tingstokke er fulgt med ind iRaadstuen. Tingbogen beretter
nemlig under 3/9 1725 om en berygtet Voldsmand, Hans Hansen
Nagelsmed, at han satte sig paa Tingstokkene med Hatten paa
Hovedet, efter at han i Forvejen med Raaben og Buldren var
gaaet op og ned ad Gulvet i Tingstuen og havde smøget Tobak.
Begge Dele var i høj Grad krænkende for Rettens Værdighed.

Tingdagen har altid her i Grenaa været Mandag. Den første Man-
' dag efter Helligtrekonger var første Mødedag i det nye

Aar. Den kaldes altid Snapsmandag. Der er ingen Vidnesbyrd
om, at der har været drukket Snapse den Dag. Og kyndige Folk
er af den Mening, at Navnet ikke har noget med Spiritus at gøre,
bl. a. fordi Ordet ,,Snaps“ eraf betydelig nyere Dato. I selve det
høje Landsting iViborg havde man ogsaa Ordet ,,Snapslandstinget“.
Det skulde indvarsles, saa snart Aaretsv første By- og Herredsting,
altsaa Hjemtingene, var endt. Man antager derfor, at Ordet skulde
komme af det jydske ,,snap“ i Betydning snar eller hurtig. Andre
mener, at det skulde komme af Begyndelsesbogstaverne i de fire
latinske Ord sessiono novi anni prima (det første Ting i det
nye Aar). _ “_ _ _

I den katolske Tid var det altid Skik, at der holdtes Messe
i Kirken, før'Tinget begyndte. Og et Stykke efter Reformationens

MMM 3,; W Indførelse var det endnu. brugeligt, at
pll”'ltll,~.\5>;:äl\\`§äf§llmf" Tingmændene hørte Prædiken i Kirken,

` ` før de gik til deres Hverv.
.. . Tingdagen var Samlingsdagen for de

` e 'fleste af Byens Borgere. Oprindelig var
+` " det Pligt, at alle skulde møde. Senere

` 'I ' blev det selv Vuden denne Pligt en kær-
kommen Anledning til en Sammenkomst.

. I ` J, Alle Paabud fra Kongen, Lensmanden
Dyrs Nørreherreds åegi 1584` eller Magistraten oplæstes, og alle Rets~
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trætter og Ejendomshandler afgjordes der.
Ejendomme og Løsøre, somønskedes solgt,
blev opbudt paa Tinge. Og endelig _ og
ikke mindst _ foregik jo dèr Rettens Pleje,
naar nogen stod anklaget for Tyveri, Vold,
Overfald eller Drab. Der har altid været
nok, der trak Mennesker derhen, selv om
ogsaa Tingbogen ikke sjældent kort og godt ., i: ,,
melder: I Dag ,,intet at bestille“. _ 1)n søndefhagans" seg1 1584.

Tingets Formand var den kongelige Embedsmand, Byfogeden eller
~ _som han i den Egenskab ogsaa kaldes _

Dommeren. Han kaldes undertiden Tinghøreren, dog benyttes
dette Udtryk mest,naar Byfogeden selv er forhindret og en an-
den optræder som Dommer i hans Sted. Ved hans Side sad
Tingskriveren (senere Byskriveren). Det var ham, som førte
Tingbøgerne og besørgede Udskrift deraf. Han skulde jo helst
være nogenlunde duelig i Skrivekunsten. Da det var en Bestil-
ling, som hverken helt eller halvt kunde føde sin Mand, maatte
det som Regel være en af Byens Borgere, som havde andet
L'evebrød ved Siden af. Flere Gange har det været den danske
Skolemester. For Grenaas Vedkommende kan det tilføjes, at
Borgmesteren og et Par af Raadmændene næsten altid var til
Stede paa Tinget. Det er jo ganske naturligt bl. a. af den simple
Grund, at de i mange Sager selvskrevet mødte paa Byens Vegne.

Stokkemændene. Ved Siden af disse sad saa de 8 Stokke-
` mænd, som Regel kaldet slet og ret ,,de otte

Mænd“. De'var en Slags Vitterlighedsvidner til alt, hvad der
skete paa Tinget. Deres Navne anføres hver Tingdag ved den
første Sag, som behandledes, og i de ældste Tider ogsaa ved de
følgende. Det erstattedes dog senere med Udtrykket forne (altsaa
førnævnte) Ste Mænd eller Dannemænd. Det anføres af I-Iistori-
kere, at de udtoges for et Aar ad Gangen. Her ved Grenaa Ting
har det, som det fremgaar af Tingbøgerne, været Skik, at ,,de 8
Mænd“ skiftede fra Gang til Gang, tilsyneladende med regel-
mæssige Mellemrum. Det tyder altsaa paa, at Hvervet er gaaet
paa Omgang. jeg har prøvet at undersøge, hvor længe det varede,
inden en -saadan Omgang var forbi, og er kommet til det Resul-
tat, at det varierer fra 7 til 10 Uger. Det kan vel ogsaa svare til
de ,,almindelige Borgeres“ Antal.
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Sandemændene. Og saa var der endelig de ,,4 Sandemænd“.
De udtoges oprindelig af Kongen (selvfølge-

lig efter Indstilling), senere _- i hvert Fald her iGrenaa - af
Lensmanden. Valget gjaldt for et Aar ad Gangen. Tingbogen ind-
ledes som Regel med Nævnelse af de 4> Sandemænds Navne paa
Tingbogens første Side. F; Eks.: Grendou Thing Bog dette Aar
1636. Sandemænd dette Aar Niels Jensen Hvid, 1 Peder Mogen-
sen, Jep Andersen Emerløff, Rasmus Søflirensen, Hamelløff. Deres
Opgave var at afsige ,,Tog“ eller Tov `[d. v; s. Dom] i en vis
Art af Sager. Oprindelig var det i Sager, som angik Markskel, '
siden i alle mere alvorlige Sager som Drab, Vold, Overfald, `[men
ogsaa Overlast paa Ejendom. Det staaende Udtryk er, at ,,Sande-
mænd gjorde deres Tog“, d. v. s. afsagde deres edfæstede Ken-
delse. t _ ' - '

Sandemændenes Bestilling, der som Regel kun indskrænkede
sig til. at afsige KendelsenÅ skyldig eller ikkeskyldig, var i mange
Sager en dybt alvorlig Opgave. Hvor højtideligt Sandemændene
har taget sig denne ses af, at det flere Aar forekommer, at ved.
den første eller næstførste Tingdag i det nye Aar fremtræder det
foregaaende Aars Sandemænd og kræver et Vidnesbyrd. De
æsker ganske ligefrem et Tingsvidne om, hvorvidt de i den for-
løbne Periode har røgtet deres Kald paa tilfredsstillende Maade.
Her er et Eksempel: ”14. Januar 1639. Oluf Markvorsen paa
sine egne og hans Medbrødre, San-demænd iforrige Aar, deres
Vegne et Vidne. Ovennævnte 4- Mænd stod for Tingsdom i Dag
og begærede i god Lyd deres Skudsmaal hos menige Mand og
Almue, være sig Raadmænd,` Byfoged, Borgere eller Bønder, saa
mange, som i Dag var til Stede. De ønskedeðat Vide Tingets Dom
om, hvorledes de havde handlet ogskikket sig i`deres Sande-
mænds-Kald, og om der var nogen Dannemænd, som havde
noget at sigte eller beskylde dem for, enten for Brud paa Lov
og Ret eller i Henseende til deres ,,Tog“, som de havde svoret
og gjort paa kgl. Majestæts, Grenaa Bys og Bondens Vegne. I
Saa Fald stod han nu paa alle fires Vegne og bød ,,Sølv og Pen-

-d-inge`“ at ville rette ogbedre for sig og demfmed', om nogen
havde noget at klage over med Rette. Dertil svarede" først By-
foged og Raadmænd, dernæst Borger, Bønder og menige Almue,
som i Dag søgte Ting og var til Stede, at forn'ævnte fire Sande-
mænd fra forgangne Aar 1638 har gjort deres Tog og Sande-
mænds Ed baade paa Kongens, Byens og Bondens Vegne som

i ærlige og oprigtige Dannemænd, saa at der ikke er noget at klage
paa dem. De har passet deres Bestilling og de Sager, som de har
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været brugt i her til Tinge i det forløbne Aar i fuld Qverens-
stemmelse med _deres Sandemænds Ed og saaledes som det ær-
ligt, kristeligt, forsvarligt og godt kan vaere ,. . .“. Med saadant et
Vidnesbyrd tilført Bogen kunde de afgaaede Sandemænd jo nok
traekke sig tilbage med fuld Honnør. Mens vi er ved denne In-
stitutionI kan det tilføjes, at der.V vistnok har været en vis ekstra
Afgift at udrede i de Sager, hvor Sandemænd skulde dømme. I
Tingbogen for 1588 nævnes 'saaledes Varsel for 2 Mænd, som
skylder for ,,Sandemænds-Pen.dinge“, som de altsaa -ikke endnu
har betalt. -

Synsvidner. <Ved en Mængde Sager udtoges, vistnok af By-
fogeden med Tingets Billigelse, en Del Synsvid-

ner til at syne, hvad der var foregaaet i denne eller hin bestemte
Sag, altsaa hvad Overlast der var sket paa et Hus eller en Mark,
eller hvad Saar en overfalden Person havde faaet. De mødte saa
næste Tingdag og afgav deres Forklaring, som bogførtes. Der er
som Regel 4 eller 8 Synsmænd, der kan ogsaa optræde 12 og i
særlige Tilfælde et ,,Kirkenaevn“ paa 24 Vidner.

Da alle disse Personer, netop med Undtagelse af Sandemæn-
dene, er uafbrudt skiftende, anføres de med Navns Nævnelse ved
hver Sag. De fylder mindst Halvdelen af Papiret i de ældre
Tingbøger.

Menige Almue. Men foruden de nævnte Personer, som altsaa
i paa Embeds Vegne mødte iRetten, kom der

adskillige andre af Byens Folk: ,,menige Tingsdom“ eller ”menige
Almue“, som deV benævnes. De mødte slet og ret for at se og
høre, hvad der foregik. Ved alle Ejendomshandler og en stor Del
andre Forretninger4 bruges altid om Parterne den faste Formular,
at ,,de stod i Dag her inden fire Stokke, tog hinanden i Haan-
den og aftalte ,,ly`deligen“ (eller ,,i god Lyd“) dette eller hintfor
dette menige Tingsdom“. Det vil altsaa forstaas, at der paa Tinge,
selv i en lille By som Grenaa med ca. 150 Ejendomme og et
tilsvarende Antal Husstande, de sHeste Tingdage nok har været
40,~.-50 Mand til Stede. Man kan godt gaa ud fra, at naar et eller
andet var |,,lyst“ (eller læst) paa Tinge,]saa vidste alle Byens
Borgere Besked dermed, hvad enten det gjaldt Paabud eller Eor-`
bud, Handel eller Pantsættelse, Oplysning om forfalden Gæld,
eller at Pengemellemværender nu var afgjort.

Naar deri det foregaaende et Par Gange er citeret Ordene
”udi god Lyd“, er dette at forstaa som Udtryk for, at der, da



126 BYTINGET

Tingsvidnet blev udstedt, var den fornødne Ro, saa Vidnerne
kunde høre og se, hvad der foregik. Der findes Eksempler paa,
at det er gaaet meget voldsomt til paa Tinget: Og alene den
Omstændighed, Iat der var en ret stor Forsamling, har jo bevir-
ket, at Snakken til Tider kunde gaa ret livligt. I selve den Kends-
gerning, at Udtrykket ,,udi god Lyd“ anvendes, maa jo ligge, at
der til Tider ogsaa har kunnet være det modsatte.

Man vil af det foran udviklede forstaa, at de gamle Ting-
bøger giver et ganske godt Billede af Livet, som det dengang
levedes i Grenaa og delvis nærmeste Omegn. Det kan jo ikke
nægtes, at det fortrinsvis er Vrangsiden af Livet, som belyses,
idet alt, hvad der angaar Forbrydelser som Overfald, Vold og
Drab o. >l., altid kommer til at fremtræde klarest. Det jævne,
borgerlige, stræbsomme Liv kommer mindre udførligt tilOrde `
og ofte kunsom Sidebemærkninger, men er dog ingenlunde he'lt
udelukket, og begge Sider af Livet hører jo nu engang med til
Billedet. i

DRABS- OG VOLDSSAGER
Vi vil saa se paa nogle af de Begivenheder, som Tingbøgerne

oplyser, og begynder med den mørke Side, nemlig Drabs- og
Voldssager.

Som tidligere oplyst har Severin Kjær i 1880erne, da hele
Byarkivet befandt sig paa Raadhusloftet i Grenaa og ikke som
nu i Landsarkivet iViborg, opnoteret adskilligt fra de ældste
Tingbøger og anvendt det i Indledningen til ”Præsten-i Vejlby“.
Som ganske naturligt er, har han dertil benyttet "netop de Sager,
som var mest ,,spændende“. Da nu den Omstændighed, at disse
Begivenheder allerede er trykt, ikke bør forhindre, at de gen-
gives her i Byhistorien, da endvidere ”Præsten iVejlby“ er ud-

solgt og næsten ikke til at opdrive antikvarisk, og d_a endelig
enkelte af de Sager, som nævnes deri, ikke længere findes i de
i Viborg opbevarede Tingbøger, mener jeg, at det er berettiget
at benytte Severin Kjærs Bog ved Siden af. mine egne Opteg-
nelser og ved Siden af, hvad afd. Pastor Richter iVejen ilængst
forsvunden Tid har afskrevet og bl. a. benyttet til et Par Artikler
i,,Samlinger til jydsk Historie og Topografi“. For Forstaaelsens
lSkyldl gengives alt paa Nutidsdansk.
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1575. Vi befinder> os i Aaret 1575. Det er det Aar, hvor
' ` Tingskriveren forrest i Randen af Tingbogen har moret

sig med at tegne forskellige Figurer, som strengt taget ikke har med
en Tingbog at gøre, bl. a. et Hjerte med en Pil igennem (se heri
Side 118). Den indledes med et Par moraliserende Linier paa plat-
tysk. De lyder i Oversættelse. ,,Naar du vil straffe mig og mine
saa se først paa dig og dine, finder du ikke Kende Fejl, kom da
igen og straf mig og mine“ Efter denne Opfordring til Selv-
ransagelse fortsætter saa Skriveren: ,,Gud, dinGodhed takker vi
formedelst Kristus vor Herre, for din Velgerning er rund og lys,
med hvilken du os bevare, at de, 'der Liv og Levned have, af
dig sin Føde og Nødtørft faa; dig ske Lov, Pris og Ære“.*)'

Begyndelsen er altsaa god nok, men Aaret skulde bringe
Byfogeden, som hed Seu Seuszen [vistnok__ Søflfren Søfif-
rensen Willersøe] stor Ulykke.

,,Der levede paa den Tid i Grenaa en Person ved Navn
Kiel Lavesen. Han havde været der i 10 eller 12 Aar,
men havde kun vundet sig et daarligt Skudsmaal. Der rividnes
om ham, ,,at fra første Tid han kom til Grenaa 'og indtil denne
Dag, havde han været en oprørsk Mand og Voldsmand, som al-
tid vilde være i Kiv og Trætte, saa hver Mand flygtede for hans
Omgængelse“. 2)

Denne Mand overfaldt Mandagen før Sankte Mikkelsdag 1575,
som var den 26. September, Seu Seuszen paa Bytinget. Otte
Dannemænd stod frem og vidnede, at de var paa Grenaa Byting
og hørte alle de Ord, som Kiel Lavesen gav Seu Seuszen. By-
fogeden gav ham godeV Ord igen, men Kiel sagde: ,,Jeg vil ikke
længere have dig siddende“. Han tog sin Økse paa sin Aksel og
rendte igen frem. Da sagde Byfogeden: ,,jeg trouer ikke Kiel,
at du vil hugge Folk her paa Tinget“. Men 'straks i det samme
huggede Kiel til Byfogeden med sin Økse, saaledes at den traf
ham i Brystet. Lige tilforn havde Rasmus Molbo raabt: ,,Her
staar Dom i Dag, thi Kiel bærer stort Had til Seu Byfoged _
- det bar han i ti eller tolv Aar“.

Men Mikkel Andersen vidnede, at den hele Trætte kom af,
at Kiel æskede det Forligelsesbrev, som han havde udgivet til
Seu Seuszen.

Den følgende Tingdag fremstod Synsmændene. Det var Seu _
Kirial fra Dolmer, som førte Ordet og vidnede, at de havde set
Se'u Seuszen og hans Klæder. De var nye og skønne, men gen-
nemhugget for hans Bryst og overløbet med Blod. Hugget indi
Byfogedens Bryst var saa stort, at de kunde stikke en Haand deri.
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» Mange Mænd vidnede paa Tinget, at Byfogeden havde varslet
Kiel til denne Dag, og skikket seks Mænd til ham med Stæv-
ning og Varsel. Seu Seuszen havde levet redelig inden Almuen
som en kristen Dannemand og hans Hustru desligeste. Hun
takkede alle, som paa Tinget vare“.

Den 24. Oktober fremkom Bertel Seuszen fra Villersø paa
sin Broder, Seu Seuszen Byfogeds, Vegne og Mikkel Andersen
paa Kongens Vegne. De begærede Dom over Kiel Lavesen for
den store ,,Bordag“ [Slagsmaal] han havde udøvet. Dommen kom
til at lyde: ,,Kiel Lavesen bør i hans Hals at stinges til et Spyd
Kroppen lægges paa Stejle og Hovedet sættes paa en Stage“.

Der er næppe Tvivl om, at Kiel kort efter er blevet hen-
rettet paa den angivne Maade paa Galgebakken ude mellem Enslev
og Grenaa `jorder.

Kort før havde 2 andre Dannemænd paa den staarede By-
fogeds Vegne været henne hos Kiel Lavesens Datter for at op-
tegne det Gods, som Voldsmanden ejede, og| som han altsaa efter
Loven havde forbrudt. Men hun havde kort afvist dem og sagt,
at fhun ikke- vilde tilstede noget Skifte, førend hun selv eller et
Bud fra hende havde talt med Lensmanden. paa Kalø, `Jørgen
Rosenkrantzfi) Vidnerne havde ogsaa været i ,,Kielderen“ (d. v.
s. Raadhusfængslet) hos den arresterede Kiel Lavesen for at høre,
hvad hanvar Datteren skyldig iArv efter hendes afdø_de<Moder.
Han forklarede, at hun havde tilgode 20 Rdl. i den Gaard, han
overtog efter hendesModers Død. Desuden 15 Skp. Rug, 16
Skp. Byg, en Hest, en Ko, en Dyne og en Gryde ,,saa stor, at
der gaar 2 Kander i den“.

Det var for Resten ikke første Gang, at Kiel Lavesen havde
forøvet Vold. Aaret. før kom han ind i Michel Nielsen Milles
Hus Vog slog Seuren Tigisen i hans Hoved med en Økse, uden
at Seuren Tigisen havde ítalt ham noget til. Seuren Tigisen var
Byens Tjener. Mandagen efter' Snapsting 1574'(altsaa i Begyndel-
sen -af `januar Maaned) svor Sandemæn'dene Kiel Lavesen et fuldt'
Vold over derfor.2) Hvad Straf han fik dengang, er ikke anført.

Langt ind i det paafølgende Aar maatte Søren Villersø holde
Sengen for sit Saar. Paa Tinge optræder Christen Nielsen (Ting-
skriveren) paa hans Vegne som ,,Tinghører“, som' der staar.
Enkelte Gange ses det, at Stokkemændene har været til Stede i
Byfoge'dens Stue for at overvære en Sag, som ikke kunde op-
sættes.

Dette skete f. Eks. Mandag næst før Sct. Mortensdag, da
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Skønsmæssig Kortskitse over Grenaa Torv ca. 1680, tegnet paa Grundlag af Landinspektør
H. F. Storms Bykort fra 1799, sammenholdt med ældre Kort, med Panteprotokoller o. l.

Ordet ”Ting-Plads“ angiver Bytingets sandsynlige Beliggenhed. Cirklen angiver Byens ,,Kag“,
der ligeledes er indsat skønsmæssig.

Præsten, Hr. Terkel Pedersen, kom til ham i Ærinde fra Lens-
manden. En anden Gang, det var sidste Tingdag før Jul, stod
nævnte Chr. Nielsen paa Tinge med Byfogedens Brev i Hænde
og forbød nogen Mand at vidne i Sager, Kongen vedrørende,
som Byfogeden skulde svare til, eller Sager, som angik ham selv
personlig, forinden Seu Seuszen selv blev saa ,,før“, at han kunde
møde paa Tinge og svare dertil.

Paa samme Tid som Kiel Lavesen forøvede sin Voldsdaad
mod Byfogeden, var der ogsaa en anden Person, B ay Ja c o b-
sen, som ,,stimede om“ og gjorde Ufred i Byen. Flere Mænd
og Kvinder vidnede, at de en Nat havde set ham staa uden for
Badskær Mester Jacobs Dør, hvor han havde itubrudt Stangen,
som' stængede for Døren, og slaaet selve Døren itu. ÉEndvidere

- sønderslog han en Tønde, som stod ved Døren.
Kort efter kom han en Aften ind i Chr.Rebslagers Hus,

tappede al dennes Mjød, ituslog Karret og dræbte hans Fæmon.
Som det gik i 1575, saaledes gik det ogsaa i Aarene baade

før og efter._ l-ler er nogle Eksempler:

1570. Niels J ensen i Dolmer sigtede og gav Sag imod
Jep Svendsen, fordi han slog ham 12 Saar han

havde -i Hoved og Skulder. Mandag næst efter Palmesøndag
svor Sendemændene Jep Svendsen samt Jens og Niels Persen
fuld Vold overfor de Saar, de gjorde Niels Jensen i Dolmer.



13g HVAD TINGBøoERNE FORTÆLLER

1574. Mandag efter Mariæ nativitas (8. Sept.) udbød Oluf
S k o usen sit Hus og sin Jord og hvad andet, _ som

han ikke kunde føre med sig, til Salg, fordi han fordreves fra
Byen for J en s N arups Hads Skyld. Men Jens Narup, der
var Raadmand og Kirkeværge, gav samtidig paa sin Side Last og
Klage over, at han ,,jaues oc driues“ af Byens og Kirkens Ar-
bejde af samme Oluf Skousen.

1574. 6 Synsmænd saa, at Simon Seuszen i Obdrup
havde 7 Slag i hans Hoved og7 Slag paa hans venstre ,,Aksel“
(Skulder), blaa og blodige. Hvem der havde slaget ham, hjem-

, ledet de fuldt Syn over.
1574. Sandemaend paakraeves til Dom over C h ri s ti a n

Himmerbo, som stak Søren Ibsen ,,i hans Bryst hans
KlaederI sønder“.

1576. IJanuar Maaned var der stort Slagsmaal. Synsmæn-
dene kom frem paa Bytinget og vidnede, at de havde

været hos Per Bø dker'. Der var hugget et stort Saar i hans
Skulder. J e n s R ø d h o v e d var stukket i Laaret. Og om en
af Kongens B ø s s e s k y t t e r, som altsaa maa have ligget i Bor-
geleje i Byen, staar der, at han var revet i hans Øjne. Hvem
der havde udøvet alle disse Overfald, kunde Synsmændene hver-
ken se eller afgøre. Men de hjemlede fuldt Syn derover.1)

25/a 1588. Stokkemændene vidnede, ,,at de saa og hørte Jacob
Badskaer fremaeske, om der var nogen, der havde set,

at hans Søn Per Quast huggede eller slog Hans Rasmus-
sen og tilføjede ham enten Saar eller Skade. I saa Fald skulde
han nu fremkomme og vidne, inden Sandemænd blev ,,tilfylt“ og
gjorde deres Tov. Men ingen fremkom“.

Der maa jo nu imidlertid have været Beviser nok for Sagen,
thi straks derefter staar, at Sandemaendene ,,stod her i Dag for
dette menige Tingsdom og svor Per Quast fuldt Vold over samt
at bøde til Kongen og Byen for Saar og Skade, han havde gjort
Hans Rasmussen“. Men Per Quast og Hans Rasmussen gik hen
i Michel Skræders Stue, der vel har ligget naer ved Tinget, og
der forligede de for deres Vedkommende Sagen. Og to ,,Danne-
maend“ kunde derefter paa Tinge melde om, at der var sluttet
Forlig ,,dog Kongens og Bysens Sag at være uforkraenket“ 2) d.
v. s., at Kongens og Byens Ret til Bøden ikke berørtes af Forliget.

23/9 1588. R a s m u s S n e d k e r lod paa Tinge lovlig udmelde
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(,,opkræve“) 6 Synsmænd til at se, hvad Saar og Skade der var
sket med ham. De saa, at han havde faaet 2 ,,Slauf“> af en Kniv
i hans højre Skulder. Et Vidne erklærede, at han havde set, at
Michel Jensen slog Rasmus Snedker med sin Kniv de to ,,Slauf“,
som han nu havde i højre Skulder.

7/10 1588. Stokkemændene vidnede, at de saa og hørte en Danne-
mand, Jens Persen Bronní, og en ærlig Pige, Maren

Simonsdatter, lydelig staa her for Tinget og vidne'. Jens Bronni
havde for en Tid siden sammen med nogle flere Folk vaeret inde
hosV Thomas SimonsenfBorger for at købe Øl for deres ,,Pen-
dinge“. En af dem ved Navn Niels Rasmussen sagde da til en
anden, som hed Oluf Kjær: ,,Betal dit Øl, du skal faa tusinde
Djævle“, og dermed tog han Olufs Økse fra ham. Saa gik de to
Mænd ud paa Gaden. Pigen vidnede, at hun saa Oluf Kjær
komme gaaende ud af Thomas Simonsens Gadedør, og a-t Niels
Rasmussen kom lige bag efter ham. Saa sagde Niels til Oluf:
,,Gaa ind og betal dit Øl, ellers skal du faa tusinde Djævle“.
Efter nogle flere Ord drog saa Niels Rasmussen sin Kniv
og stak med den Oluf Kjær 2 ,,Slauff“ (StikP) i hans højre Arm.

Sandemændene svor saa Gerningsmanden fuld Vold over og
at betale Bøde til Kongen, Bonden og Byen for Saar og Skade,
som han gjorde nævnte Oluf Kjær efter Vidnesbyrd og Syns-
brevs Lydelse

,,Tusinde Djævle“ synes at have været et meget anvendt Ud-
tryk i hine Tider. Det forekommer ofte her i Tingbøgerne, og i
Danmarks Riges Historie Bind IV Side 203 berettes, at Kong
Gustav Adolf af Sverrig brugte dette Udtryk over for Christian
IV ved det berømte Møde i Ulfsbæk Præstegaard 22/2 1629.

9#11627. Rasmus Jacobsen Quist berettede for Tinget,
at forrige Onsdag havde Morten' Guldsmed og

Anders Gosk et Par Gange været ved hans Dør og villet
tale med ham, men ikke truffet ham. Da han siden var paa Vej
hjem, mødte han de to Mænd, som kom løbende imod ham,
hver med et draget Værge. Han spurgte dem saa, hvad de vilde
ham. Morten Guldsmed svarede: ,,Du skal faa en Djævel, skal

_du“, og dermed løb han ind paa ham og saarede ham i Hove-
det. Senere havde Anders Gosk stukket ham i hans venstre
Haand. '

Guldsmeden forklarede efter Tinghørernes Opfordring saa-
ledes angaaende Stridens Oprindelse. I-Ian havde noget ,,brændt
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Sølv-“ at forarbejde for Anna Jacobsdatter her i Byen. Siden hen,
da hun vilde drage af Landet, solgte hun ham Sølvet. Men senere

kom saa hendes Broder, den før omtalte Rasmus Jacobsen, og
sagde til Guldsmeden, at han vilde betale ham hans Arbejdsløn

`og saa paa Søsterens Vegne have Sølvet udleveret. Det havde
Guldsmeden formodentlig ikke villet gaa ind paa. Gnsdagen der-
efter havde saa Rasmus Jacobsen ,,givet Guldsmedens Hustru
onde Ord“, da han mødte hende paa Gaden. Da Guldsmeden
fik det at vide, _gik han med ,,et Værge“ til Rasmus Jacobsens
Dør, men ingen var hjemme. Paa Tilbagevejen, hvor han fulgtes
med Anders Gosk, mødte han imidlertid Rasmus. Det udartede
til Klammeri, og han maatte indrømme, at han saa havde trukket
blank og tilføjet Rasmus Jacobsen Saar baade i Hoved og i
Haand.

~ Med Anders Gosk forholdt Sagen sig saaledes: Rasmus Ja-
cobsen havde Onsdagen før budt ham ind paa en Kande Øl. De
var saa imidlertid kommet i Klammeri, og Anders Gosk vilde
gaa sin Vej. Men idet han ,,vred sig ud af Døren“, havde Ras-
mus Jacobsen slaaet til ham og afhugget hans Øre. Som Følge
deraf fremkom han den følgende Tingdag (16/4) med en Modklage.
Rasmus Jacobsen maatte indrømme, at han havde gjort Anders
Gosk nogen Skade paa hans Øre, men han benægtede med høje-
ste Ed, at han havde hugget Øret aldeles af ham. Nogen Dom
findes ikke indført. Alle 3 synes jo at have været omtrent lige
skyldige. Maaske har de saa været saa fornuftige, at de ogsaa
er gaaet ,,ind i Michel Skræders Stue og har forligt Sagen“ som
Parterne, hvorom er fortalt heri Side 130.

Fra 1588 til 1632 er der kun bevaret ganske faa Tingbøger.
Vi anfører her et Par Drabssager fra Slutningen af 30erne.

ll. Decbr. 1637 stod paa Grenaa Byting Anders Klemedsen i
Stenvad, Herredsfoged i Nørreherred og ,,lyste

'sin salig Broder P e d e r Kl e m e d s e n s dødelige Bane og gav
Last og Klage paa Niels Hvid ogJensBager, begge Bor-`
gere i Grenaa, at de dræbte og ihjelslog hans Broder ved Grenaa
Strand d. 3. tober 1637“. Derpaa fremlagde Herredsfogeden
et Synsvidne udstedt af Byfoged Peder Nielsen og 2 Synsmænd,
hvori der vidnes, at der de kom at se og syne, hvad Skade og
Saar, som nu salig med Gud, Peder Klemedsen havde, da saa
de aldeles ingen blaa eller blodige Saar paa hannem, undtagen
at Blodet gik ud af'hans højre Øre.v Byfogeden tilspurgte ham:
,,Hvo haver gjort dig den Skade?“ Men han laa aldeles stille og
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kunde intet svare dertil. Ydermere tilspurgte de hannem: ,,Hvor
haver du faaet din Bane?“ Da pegede han paa sit højre Øre.
Synsmændene saa, at der var løbet Blod ud af Øret., lned paa
hans Krave og Klæder, men ellers fandt de hannem ingen Skade
at have. . ' >

4 Derefter fremførte Anders Klemedsen et nyt Vidne, Mikkel
Kræmmer, som vidnede saaledes: Den 3. Oktober kom Niels
Hvid og Jens Bager gaaende fra Grenaa By og ned til Stranden.
Da de naaede derned, kom Jens Mikkelsen i Hergaarden (P) og
salig Peder Klemedsen roende ind i Grenaa Aa med en Baad.
Niels Hvidbukkede sig ned og tog en glat Sten op fraV Strand-'1
bredden. Idet han stod med Stenen i sin højre Haand, raabte han
til Peder Klemedsen ude i Baaden: ,,Din Skælm og din Prakker,
hvad er det for Parlament [Klammeri], du har'været i med vore
Folk om en Baad. Djævelen far-e i dig“l! ' ~

I ,,Ja, holdt! bi og tøv lidt“, svarede salig Peder. ,,Hvis det
er dit Alvor, da skal jeg ret lige nu komme i Land til dig og
komme i Arbejde med dig,“. Dermed traadte Peder Klemedsen
i Land og drog sin Kniv. Men Niels kastede Stenen og løb, og
salig Peder forfulgte ham og stak efter ham med Kniven. Saa '
var det, at Jens Bager tog en Sten'i sin højre Haand, kastede- H
den og ramte salig Peder paa hans højre Kaebe, saa Hatten faldt _
af. Derpaa rendte han hen mod salig Peder og greb ham ihans
Skulder. Niels Hvid kom nu ogsaa til. Han skubbede Peder om-
kuld, laa oven paa ham og slog ham mange Slag.

jens Bager, der betragtedes som den egentligetDrabsmand,
fik straks sin Dom, der lød paa, at han skulde miste Livet. Niels
Hvid blev do`g heller ikke fri. Herredsfoged Anders Klemedsen
fremlagde paa Bytinget en. Nævninge-Ed saalydende: ,,Da Niels`
Hvid, [som] var i Følge med Jens Bager, skød Peder Klemedsen _

' omkuld og slog ham nogle mange Slag, da svor de Niels Hvid
et fuldt ,,Aaraad“ [Overfald eller Medvirkning i Overfald] over“.
Som Følge deraf ,,satte Anders Klemedsen iRette, at ogsaa Niels
Hvid strafies paa Livet ved at miste sit Hoved“. Den 22.]anular
1638 fremkom Niels Hvid med sit Gensvar. Han havde ladet
tilkalde Synsmaend efter Slagsmaalet. De var mødt og havde set
hans Hat og Klæder. Paa højre Skulder var skaaret et Skaar
gennem hans Hat, Livstykke og Uldskjorte. Et andet Skaar fand- .
tes foran paa Hatten. Paa Byfogedens Spørgsmaal om, hvem der
gjorde denne Skade, aflagde Niels Hvid sin Ed paa, at det gjorde
Peder Klemedsen, da han løb efter ham med Kniven. Byfogeden
fandt Sagen saa vanskelig, at den maatte opsættes. Tingbogen
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skriver ganske naivt og højst menneskeligt derom: ,,Da efter
begge Parternes Bevilling og Samtykke og efterdi det er en gan-
ske tvivlraadig og vanskelig Sag at dømme i, særlig fordi det gæl-
der Liv og Levned, da haver vi samtlige med hverandre til videre
Betænkende raadført os, at denne Sag maa ,,opstaa“ [henstaa] ind-
til 'i Dag otte Dage“. Først 25. Febr. 1639 faldt Dommen over
Niels Hvid. Den kom til at lyde paa/Døden. Den motiveres
saaledes, ,,at efterdi Nævningen har hannem et fuldt-,,Aaraad“
[Meddelagtighed] oversvoret og han endnu ikke har udgivet eller

tilfredsstillet Øvrigheden ej heller den dødes Slægt og Frænder
for samme Aaraad. Da han langt mindre harfremlagt noget, som
han i denne Sag kan befri sig med, ej heller ladet indstævne
Nævning-Eden, som ham i denne Sag er overgangen, uanset at
det nu ,,moxen“ er Aar og Dag siden. Da ved vi ikke rettere
her udi at kunne kende eller dømme, end at forne Niels `jensen
Hvid jo haver forbrudt sit Liv og bør at straffes paa sin Hals“.

Sagen var dog ikke helt endt endnu. 0tte Dage efter, at
denne Dom var fældet, mødte nemlig Søren Nielsen Schierp,
formodentlig Delefogeden, paa Kongens Vegne med en Opsættelse
og lod nu de fem Mænd indstævne, som havde været til Stede ved
Stranden og ikke havde hindret Drabet. Han henviste til ,,Kong
Chr. IV.s Mandat af 22/s 1~620“, hvori det bl. a. hedder: ,,l-Ivor
nogen Tvedragt og Uenighed udi nogen deres nærværende Paa-
syn begiver skulle de være forpligtet med Flid at afværge,
at noget Manddrab bliver begaaet“. Skete der alligevel et Drab,
var de tilstedeværende pligtig at paagribe Morderen. Flygtede
han, var de pligtig at sætte efter ham og bringe ham fangen til-
bage senest inden 8 Dage. Kunde de ikke bringe Manddræbevren
tilbage, skulde hver af dem straffes med fuld Mandebod, som var
18 Daler Courant. Men kunde de heller ikke betale, da burde
de at ,,bøde paa Kroppen med Fængsel og Arbejde“.

Ingen af de fem mødte. Det ses ikke, at de siden igen er
stævnet eller draget til Ansvar. Rimeligvis er det da for deres
Vedkommende blevet staaende ved den blotte Stævning og Tru-
selfi) Derimod er der vel ingen Tvivl om, at deI 2 Gernings-
mænd har maaíttet bøde med Livet.

1639. Endnu en Drabssag indeholder Tingbogen for1639. Det drejer
sig om en Mand, Niels Knap, som tilsyneladende uden

alt for stærke Motiver stikker en anden Mand, oven i Købet hans
egen Onkel, ihjel. Drabet fandt Sted 28. `luni 1639. Et af de
Vidner, som havde været Sagen paa nærmeste Hold, nemlig
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David Sørensen Væver, forklarede følgende om den. Nævnte 28.
`Juni kom han gaaende ned ad Gaden. Da mødte han Niels Ras-
mussen Knaps Moder. Hun bad ham at gaa-ind til Søren
Jensen Spillemand og faa Niels Knap med ud. Det var
han rede til. Han gik ind til Spillemanden og sagde: ,,Niels, kom
her ud og følg med mig hjem“. Den tiltalte rejste sig straks,
bød Søren `Jensen God Nat og fulgtes med David Sørensen ud
paa Gaden. Men saa hørte David nogen raabe i Søren Spille-
mands Stue. I det samme rev nævnte-Niels Knap sig løs fra
ham, løb tilbage til Søren Spillemands Forstue' og stak ind ad
Døren med sit Værge. Andet og mere vidste han ikke at for-
tælle derom, hvorefter han aflagde Ed paa sin Fortælling.

Anna Mortensdatter, som var i Huset hos Søren Spillemand,
vidnede ligeledes ,,med soren Eed“, at hun ikke hørte, at Spille-
manden og Niels Knap var noget Ord imellem, førend Niels
Knap sneg sig ind ad Døren og stak Onkelen ihjel.

Sidsel Nielsdatter, den dræbtes Enke, vidnede ganske paa
samme Maade som de to foregaaende, at hun ikke hørte, at
hendes Søstersøn og hendes Mand var noget Ord imellem, før-
end hendes Mand faldt død ind ad Døren til hende. l-lun be-
skyldte nu samme sin Søstersøn for at have forøvet dette Drab.

Den næstfølgende Tingdag, Mandag 1.Juli, maa Sagen endnu
ikke have været moden til at komme for Retten. Der staar ved
den Dag i Tingbogen kort og godt: ,,Intet at bestille“.

Først 8. `Iuli kom Sagen for. Søren Nielsen Skierp i Emme-
lev, der vistnok var Delefoged for Nørreherred, d. v. s. den, som
paa Kongens eller Lensmandens Vegne optraadte i visse Sager af
alvorligere Art, stod for Tinge og spurgte, ,,om der var nogen
paa fædrene eller mødrene Side, enten Fader eller Moder, Søster
eller Broder, Farbroder eller Morbroder eller nogen anden, som
vilde være Eftermaalsmand efter Sørenjensen [Spillemands]
dødelige Afgang. Men ingen svarede. Hvorfor han paa kgl. Maje- '

' stæts Vegne foraarsagedes til selv at være Eftermaalsmand> udi
Sagen“.

Ved samme Ting erklærede Byskriveren Søren Knap, der
til daglig var ,,'dansk Skoleholder“ i Grenaa, at han vilde være
sin Broder, Niels Knaps, Fuldmægtig i denne Sag, saa vidt Lov
og Ret kan medføre. I i

Det blev altsaa Søren Skierp i Emmelev, som skulde op-
træde og kræve Straf over Drabsmanden og faa Sagen nærmere
oplyst.

Svnsmændene, som Byfogeden straks, da Drabet rygtedes,
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Vhavde udmeldt ,,til at syne, hvad Saar og Skade den Vafdøde
havde“, vidnede, at de saa, at Søren Spillemand var stukket
,,et Sting“ i hans venstre Laar og et lidet Sting imellem hans
Skuldre. Hvem der havde gjort det, hjemlede de fuldt Syn over.

To andre Synsmænd vidnede, at de ,,var tiltagne“ (udnævnt)
til at syne den dræbtes Skjorte. De saa da, ,,at der var slet
intet skaaren af hinde, men hun var lige saadan, som hun blev
hannem afført“. . ^

Næste Tingdag stod Niels Rasmussen Knap personlig for
Tingsdom. Han' benægtede ikke, at han havde gjort afgangne .
Søren Jensen hans Døds Bane. ,,Og stod han med førnævnte
Søren Skierp til Vedermaalsting for dette Vidne“. Mere staar
der ikke om Sagen. Han fortæller slet ikke, af hvad Aarsag han
løb tilbage og stak aelen ned. I hvert Fald har Skriveren ikke
opnoteret det. `

Allerede næste Mandag afsagdes saa Dommen. Paa den dræb~
tes Vegne fremstod den førnævnte Søren Nielsen Skierp. Han
motiverede ganske kort, at han agtede at erhverve Dom over
Niels Knap for Drabet paa Søren `Jensen ,,som han disværre
ihielslog 28. `juni sidst forleden“. ,,Han satte derfor udi al Rette,
om Niels VKnap ikke for denne Gerning bør at straffes paa sin
Hals og begærede derpaa Dom“. Selvfølgelig var ogsaa Drabs-
manden tiltStede. Han benægtede ikke, at han var den dræbtes
Banemand, men havde ikke yderligere at tilføje. Ogsaa afsagde
da Nævningene følgende Dom: ,,Da efter slig Lejlighed, som-
berørt er, og efterdi fornævnte Niels Rasmussen Knap er greben
paa fersk Fod for samme Gerning, da har vi efter hans egen
Bekendelse dømt ham fra sin Hals for samme Drabs Sag og Be-
skyldning. Med mindre vores Overdommer og anden høj Øvrig-
hed hannem benaade vil. Under vor Forsegling“. t

Det maa Vformentlig have væretv de 4 Sandemænd, som af-
sagde denne foreløbige Dom. 2. September kom Sagen atter for,
saaledes at det vvel nu har været et Kirkenævn paa 24 Mand, der -
skulde dømme. Dens Afgørelse slutter omtrent som foregaaende:
,,-. .. vidste vi ikke rettere herudi at kunne dømme, end at for-
nævnte Niels Knap jo har forbrudt sit Liv og derfor at straffes
paa sin Hals for samme Drab. Under voris Zigneter“.

Men endnu var Sagen ikke endt. Retsplejen maa dengang
have været saaledes, at ogsaa den kongelige Embedsmand> skulde
stadfæste Dommen, saaledes at den altsaa alene for Hjemtingets
Vedkommende er faldet i 3 Tempi. I hvert Fald er Sagen igen
for den 7. Oktober. Men der kom det i Vejen, at Byfogeden,
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Peder Nielsen Torngaard, ,,sagde sig helt kvit, at han ikke kunde
dømme den Dom over Søren Knap, formedelst han selv var in-
teresseret i Sagen. Men han formener, at en anden Dommer i
denne Sag skal saettes“. Tingbogen for 1639 slutter d. 23. Deobr.
Der er paa det Tidspunkt endnu ingen Sættedommer udnævnt.
Den endelige Dom er altsaa først afsagt Aaret efter. Men da
Tingbøgerne fra 1640 og helt til ea. 1700 er forsvundet, ses det
ikke, naar den er afsagt. I en saa oplagt Sag som denne er der
jo imidlertid ingen Tvivl om Udfaldet: Niels Knap maa have
mistet Hovedet engang i 1640.

Man gik altid bevæbnet. Saa skal her til sidst anføres et Par
Sager, som viser, hvordan det var Ti-

dens Skik og næsten hørte med til god Tone at gaa bevæbnet.

15/4 1588. . Stokkemændene vidnede, at denne Dag, medensDom-
meren endnu sad paa Tinget, havde _Per Jacob-

sen i Thorsø og Per Bertelsen nogle ,,unattige“ Ord
[SkældsordP] med hinanden. Per Jacobsen tog med vred Hu
Per Bertelsen i Ærmet og vilde rykke ham omkuld. Men saa
hævede Per Bertelsen hastigt sin Økse i Vejret, saa den faldt
hen over hans Skulder ned paa Jorden bag ved ham. - Altsaa
selv paa Tinge mødte Folk bevæbnet med Økse. Det er forstaae-
ligt, at man ved Kirken indrettede et ,,Vaabenhus“ og gjorde det
til Pligt for Mændene at sætte deres Værge fra sig, inden de gik
videre ind i selve Kirken.

25/11 1588. For Tinget stod 2 Dannemænd og 1 Dannekvinde,
som selvfølgelig i Tingbogen nævnes med fuldt Navn

ligesom Tinghøreren og alle de andre Tingmænd. De vidnede
med oprakte 'Fingre og Helgens Ed, at ved Paasketid samme Aar
stod de sammen med Laurits Skinder i Mads Sørensens Dør, da
en Karl kom gaaende ned a'd Gaden. ”Han var i en sort Kjor-
tel, sorte Boxer og hvide bundne Hoser. Han havde en Bred-
økse og et Spyd i Haanden“.- Karlen gik hen til dem og spurgte,
om nogen af dem vilde købe et godt Værge. Han fortalte dem,
at han var kommet fra København, og at han havde hjemme ved
Hobro. Det omtalteV Spyd sad paa en Eske-Stage, og der var
brændt et Mærke iStagen oppe ved Jernet. Laurits Skinder
købte saa dette Spyd af Karlen for 2 Mark ,,samt 4 Skilling i
Drikkepenge“. _

Sagen drejer sig om, at det paagældende Spyd var blevet
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stjaalet, og at Jens Mikkelsen fra Fannerup Mølle beskyldes for
Tyveriet. De paagældende Vidner erklærede ”saa sandt Gud
hjælpe dem“, at det foreviste Spyd var det, som Laurits Skinder
købte af Karlen. Jens Mikkelsen maa vel altsaa dermed være
overbevist om Tyveriet.

1/s 1624 vurderer 4 udmeldte Vurderingsmænd et Hus ”øster
i i Byen“, som Rasmus Jensen ejede og for sine Mis-
gerninger frarømte. I

1565. Mandag efter St. Michelsdag tilstod Jens Persen for
Tinget, at han havde frataget Hans Henriksen et Spyd

og en Boløxe, som nu staar paa Grenaa Raadhus. Han forpligter
sig herefter til under Livsstraf at rømme Land og Rigefi)

OVERLAST PAA EJEN DOM
I foregaaende Afsnit er anført en Del Eksempler paa Vold

og Drab for at give et Indtryk af Tidens Raahed og Tilbøjelig-
hed til at ,,drage Sværdet“, som jo har ,,siddet løst i Skeden“.
Det er ej heller at undres over, naar man betænker, hvilken
krigersk og lovløs Tid det paa mange Maader var. Men der har
ogsaa været en udstrakt Tilbøjelighed til at lade sin Voldsomhed
gaa ud over materielle Ting. Tingbøgerne har en Mængde Eks-
empler paa ,,Bordag“ mod Døre, Vinduer o. l.

1V/4 1588. Syn over den Fortræd, der er gjort ved Dør og Stol-
per i det Hus, som Søren Fiil iboede. Synsmæn-

dene saa, at Grebningen i den ydre Gadedør varñsønderslaaet,
og at der i Døren var mange Slag og Hug. Hvem der havde

' gjort det, hjemlede de fulde Syn over. Søren Jensen Norup
var sigtet derfor og stod i den Anledning til Vedermaalsting.
Det vil'altsaa sige, at han af to Mænd, som var udmeldt af Retten,
nemlig Byens Tjener og en anden ,,Dannemand“, lovligen og ret-
tidig var tilsagt at møde paa Tinge og høre Synsmændenes Er-
klæring. ,,3 Vidnemænd vidnede og kundgjorde med oprakte
Fingre og Helgens Ed, at de saa og hørte, at Søren Jensen, Jens
Sørensen Norups Søn, huggede og stak de Hug og Stik med en
_dragen>,,Degen“ [Kaarde] udi Anna Fiils Arvingers Dør og Stolpe“.

Søren Fiil havde til Gengæld for Ødelæggelsen af Gade-
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døren slaaet Søren Norup, hvad jo i og for sig ikke var saa
mærkeligt. Sandemændene svor først Søren Fiil fuld Vold over,
fordi han havde slaaet Søren Norup, og derefter Norup fuld Vold
over for den ,,Bordag“, han havde gjort ved Huset.

'5/4 1588. 6 Synsmænd vidnede paa Tinge, at de var ,,opkrævet“
' afjacob Badskær og fulgte med ham til hans

Hus. De saa da, at der var hugget i hans ,,Fjællevindve“ [Luge?],
ligesaa i Gavlen, og at en Dør var sønderslaaet. Sandemænd svor
Søren Michelsen Skinder fuld Vold over for denne
Bordag. `

1% 1588. Stokkemændene vidnede, at de saa Sti Bartelom-
sen, Borger. Han stod for Tinge, bekendte og sagde,

at han var,,sat i Stok og _]ern“ for den Bordag, han gjorde paa
Hans Buntmagers Dør. ,,Thi havde han ikke behov at
sætte Borgen“. Det maa formentlig være, fordi han allerede var
sat i Arrestkælderen i Stok og `Jern. Sandemændene svor selv-
følgelig ogsaa ham fuld Vold over for hans Forbrydelse.
g l9/8 1588. ,,Jonn Badskær og Mikkel `jensen lovede [at be-
tale] til Kongen og Byen for Sti Bertelomsen for et Faldsmaal,
som han var voldsvoren for Hans Buntmagers Dør, som han
slog paa“.

I en anden Sag forklarede
Synsmændene, at de saa, at der
var hugget 2 Hug i ,,den øvre
Gadedør“ hos en Borger. Vi
har her en Mindelse om, at det
var almindeligt dengang, at Ga-
dedøren var delt i 2 Dele paa
tværs, omtrent paa Midten, alt-
saa omtrent som Stalddørene
paa Landet i en Bondegaard.
Folk kunde saa lukke den øver-
ste Halvdel op, naar de ønske-
de Lys og Luft ind i Stuen eller
Forstuen. Eller de kunde staa
ved den aabne Halvdør, næsten

Som l et lille ”Blslag Og lagt Billede af et af Danmarks faa endnu bevarede gamle

tage, hvad der foregik paa Bindingsværkshuse med Gavlen mod Gaden og med

Gaden. ' Gadedøren delt i en øvre og en nedre Halvdør.
Huset, der er opført i 1589, ligger i Helligkorsgade

' i Koming.

__ ä. ._5%..-.._ ..~,I.. f. l. “A5- <
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1635.- Og saa endelig en Sag fra 3/8 V1635, ikke mindst for
~ ' dens pudsige Forms Skyld. Nævnte Dag oplæstes paa

Tinge en Klage fra Peder Jørgensen Kremer, lydende
som efterfølger: ,,I gode Dommere og Danemænd, som Retten i
Dag besidde (P) skal, ønsker jeg samtligen Lykke, Salighed og

` Guds Fred og Velfærd altid evindelig. Eftersom jeg foraarsages
i denne min Beretning min Nød og Klageefor I gode Folk at
angive, da giver jeg eder paa det kraftigste at vide, hvorledes
mig nu forgangen Søndag og Mandag Nat ved elleve eller tolv
slet blev ,,uforrettet“ [forurettetP] af J e n s S ø r e n s e n> i B rou,
at han uden nogen Aarsag mod mig kom for min Dør og slog
mine Vinduer ind, uanset at jeg laa i min Seng og mente mig uden
al Fare, og tryg for sligt at være,.efterdi jeg vidste ingen Fjende
eller Trætte af at sige og ikke heller sad i Drik eller Dobbel
med ham formener jeg Fred i mit Hus at maatte nyde og have
,,besynderlig“ [i Særdeleshed] ved Midnatstide, efterdi jeg som
en fattig Mand og Skatteborger giver min Tribut og Skat saa vel -
som nogen anden, saa ser jeg mig til, 'at jeg ogsaa maa veder-
fares den Del, som ret og kristeligt kunde vaere, hvorom jeg ikke
er tvivlende. Er derfor til Dommeren og Rettens Bestørkere (P)E
min venligeBøn og Begæring, at I dette mit korte Indlæg vilde
eragte, læse og pa'askrive og mig det siden igen til I-Iænde stille.
Dommeren med hans Bisiddere Gud allermægtigste i Vold øn-
sket og befalet af Grendou den 27. July Ao 1635. Peder Jør-
gensen, egen Handt“. '

I-Ielt uden Skyld i Sagen er PederJørgensen nu ikke.
Samme Tingdag mødte nemlig Manden i Bro-Huset. og benæg-
tede med oprakte Fingre og højeste Ed, at han havde slaaet
Peder Jørgensens Vinduer ind. g

Og Chresten Mortensen Foged paa Fævejle vidnede, at nævnte
Søndag d. V19.Juli om Aftenen silde, da han gik paa ,,Store Kon-
gens alfar Gade i Grenaa“ ,"') saa han, at Peder Jørgensen kom
ud af sit Hus med et draget Værge i sin Haand og huggede
efter Jens Sørensen.

Ligeledes efterlyste han en brun Hat, som nævnte Jens
Sørensen ,,ko'm af med“ paa Grenaa Gade sammeAften. Ende-
lig fremlagde meromtalte Jens' Sørensen i Brohuset et Vidne
angaaende, at Synsmændene havde set, at han'havde et Saar i
det højre Haandled. ` '

*) Her er et af de ganske enkelte Eksempler paa, at der til Storegades
Navn er hæftet Ordet ,,Kongens“. C. S.
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Ved samme Ting lod Peder Jørgensen oplyse en brun Hat,
som han den omtalte Aften havde fundet paa Grenaa Gade.

Sagens Sammenhæng kan man uden Vanskelighed slutte sig
til af disse forskellige Kendsgerninger.

18/10 1639. Ved et Syn over Grenaa Kirke manglede der
90 Ruder i Kirkevinduerne. Det giver i Sandhed et

malende Billede af Tilstanden.

oM- skÆLDsoRD oc; FoRNÆRMELsER
voLooIFT oo FoRLIG

l5/1 1588. _For Tinget var mødt Kapellanen, Hr. Niels S øren-
sen Bunde, og en Borger Søren Benn'esen.

Hr. Niels tilspurgte lydelig i Tingmændenes Paahør Søren Benne-
sen, hvad Aarsag han havde til de ,,ubekvemmelige“ Ord, han
havde tiltalt ham med, og om han vidste ham ,,nogen Ulempe“
at tillægge i nogen Maade. Da svarede han Hr. Niels, at han
ikke vidste andet at sige om ham, end atI han var en ærlig og
oprigtig ,Danemand, og at han ikke vilde beskylde ham for. andet
end det, somgodt var. Dersom han havde sagtV andet til ham,
saa var det sket udi Drukkenskab. Han bad Hr. Niels om For-
ladelse for Guds skyld. '

23/9 1588. 2r Borgere vidnede for Tinget, atV for en 3 Ugers Tid
siden var de inde hos Thomas Bødker. Da kom

Søren Lauritsen Borgers Søn ind til ham og sagde: ,,Faar jeg den
Tønde, du har lovet mig?“ Dertil svarede Thomas: ,,Det, jeg har
lovet dig, haver du faaet“. Saa rykkede Søren .,,Luen“ [l-Iuen]
af Hovedet paa Thomas og gik ud ad Døren.

De to Mænd var nu til Tinge Åfordenne Fornærmelse. Derom
staar kort og godt ,,Sandemænd svor Søren Lauritsen Borgers Søn
et fuld Vold over og sin Pending at bøde til Bonden, Kongen
og Byen, fordi han tog Thomas Bødkers Lue'af hans Hoved
uden hans Vilje og Minde og gik ud ad Døren med den.. .“.

l0/5 1612. 'Michel-Hansen Borger vidnede, at forrige Fredag Aften, i
da Bysvenden var gaaet fra Vagtmester Pe Trøys Hus

og ,,var sat i,Vagt“, kom han forbi ham i ,,Dorette Heisels
Gyde“. Han saa da, at nævnte J ens Bysven d var i Skæn-
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deri med Rasmus Madsen, som tjener hos Anders Rasmussen
Raadmand. Han vidste ikke, hvad de skændtes om, men han
saa, at Rasmus tog en Sten op fra Gaden og slog den efter jens

I Bysvend.

7/11 1603. En Borger, Clemmen Rasmussen var indkaldt for Tinget
og bekendte, at han endnu ikke havde ladet afbede

den Sag hos Hr. Terkell Perszen, som var kommet af, at han
var gaaet ind til Præsten og ,,uførmitt“ ham, fordi han ikke havde
villet ,,overvære to Folk, som vilde troloves med hverandre“.
Altsaa Clemmen var i Hidsighed over, at Hr. Terkel ikkehavde
villet være til Stede ved de to unge Menneskers Trolovelse, gaaet
ind og havde udskældt Præsten. Han var saa idømt ,,at afbede“
Sagen, men havde ikke været saa flink dertil som ønskeligt.

Naar der var rettet ærerørige Skældsord mod Folk, var det
almindeligt, at de ved Tinge enten indstævnede den paagældende
eller selv rensede sig og ,,søgte et godt Skudsmaal“.

Skudsmaal. Mandag 19/7 1576. Et Vidne for Christine Skræder
og Karin Hergaard. Christen Thomsen

Skræder stod for Tingsdom og tilspurgte lydeligen Karen Per
Olufsens, om hun vidste ham eller hans Hustru, Kirsten Tom-
mesdatter, nogen ,,Ulempe“ at tillægge udi nogentMaade, med
hvilket deres gode Rygte, Ære eller ,,Lempe“ kunde forspildes.
Hvis saa var, skulde hun kundgøre og fremsige det nu. Da
svarede Karen Per Olufsens, at hun ikke vidste mod Chr1sten
Skræder eller hans Hustru andet at sige end det, som ærl1gt og
redeligt er, og som det sømmer sig en god, from og oprigtig
Danemand og en ærlig christen Danekvinde. Ejf heller-'havde hun
set, spurgt eller fornummet, at de havde brugt eller ladet bruge
Nat _-eller Dag lønlige eller aabenbare, aarle eller silde nogen
utilbørlige ,,Stikker“, som deres gode Rygte, Ære og Lempe i
nogen Maade kan formørke.

Med Ordet ,,Stikker“ er vi ved Sagens Kerne. Det er det
Ord, som anvendes ved Beskyldninger for Trolddom. Og det er
altsaa det kriminelle Ord, som Karen Per Olufsens har udslyn-
get mod Christen Skræder.

2/9 1588. Et Stokkenævn for Rasmus Nielsen og hans
Hustru. 24 Dannemænd vidnede endrægtigen paa Tro

og Sandhed, at. de har set og hørt, at nævnte Rasmus Nielsen
har staaet her i samfulde 3 Ting og ,,gjort“ [udkrævet] sit. eget
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og sin Hustrus Skudsmaal, hvorledes de haver handlet og skik-
ket dem, og fremæsket, om der var nogen, som kunde ,,sage
eller skylde“ _, [sigte eller beskyldeP] dem for nogen som helst
,,Stik'ker“, som deres gode Rygte, Ære og ,,Lempe“ i nogen
Maade kunde formørke. Men ingen var fremkommet, som ,,sagte
eller skyldte“ dem for andet end det, som godt er. Saa svarede
fornævnte 24 Dannemænd, Medborgere, Bønder og menige Almue,
som naevnte Dag søgte Tinget, at naevnte Rasmus Nielsen og Hu-
stru, Beritt Mogensdatter har handlet og skikket dem indtil denne
Dag ærligt, kristeligt og vel, han som en ærlig Dannemand og
`hun som en ærlig, kristeligen og god Dannekvinde, saa'at de
aldrig har set, hørt eller spurgt førnævnte Rasmus Nielsen eller
hans Hustru bruge eller bruge lade nogen utilbørlig Handel eller
,,Stikke“ udi nogenhaande Maade. Men fornævnte 24 Danne-
mænd med den menige Mand, som paa Tinge var, takkede dem
paa det bedste for deres Levned og Omgængelse“.1)

Det var jo et fint Skudsmaal. Slet saa 'godt gik det ikke í

1570, Mandagen næst efter Quasimodo (l. Søndag efter Paaske),
da 24 Dannemænd for Tinge> erklærede, ,,at M ette,

Offue Bysvends Hustru var berygtet og beskyldt for
Trolddom“. - -

HEKSERI OG TROLDDQM
Som foran nævnt var en hyppigt 'forekommende Aarsag til

Splid og Spektakler i de Tider de gensidige Beskyldninger for,
at Modstanderne øvede Trolddom. Ethvert Uheld i Huset med
den daglige Gerning, Ulykke eller Sygdom hos Tyendet og
Kreaturer eller hvilket som helst andet slemt, der kunde ind-
træffe, fik straks Skyld for at være fremkommet ved Menneskers
Ondskab og Trolddomskunster.

I 1575 var der en Borger iGrenaa, S ven d J en sen, som
mente, at han var særlig forurettet og plaget i den Retning, uden
at han dog selv kunde gaa Ram forbi, idet han ogsaa havde talt
onde Urd om andre.

Først havde han udkastet mange løse Beskyldninger mod
K aren Kie l s og beskyldt hende baade for Trolddom og andre
Handlinger. Bagefter maatte han paa-Tinge erklære, at han ikke
vidste'andet om Karen lige fra den Tid, hun kom til Grenaa, `
end hvad som en ærlig Danekvinde anstaar.
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Siden kastede han sig over en Borger, som hed Mats 1
lSkøtt, hvem han paa Bytinget beskyldte og paasagde: ,,Du

haver forlokket mine Drenge, været imellem mig og mine, ad-v
varet dem imod mig som en ond Nabo og stunget efter mig med
dine Trolddomskunster“.

Svend Jensens Vrede kom sikkert af, at den ene af hans
,,Drenge“ (Karle), som hed Kort, havde forladt Tjenesten hos
ham for at give sig i Arbejde hos Mats Skøtt. Dette harmede
Svend, og han sendte Mænd derind, som skulde overtale Kort
til at vende tilbage, men det vilde han ikke. Mændene havde
sagt, at dersom han vilde vende tilbage til' Svend _]ensen, skulde
han faa Øl og Mad med tilbørlig Underholdning. Men Kort
svarede dertil, at om saa Svend vilde give ham 100 Rdl., saa
vilde han dog ikke ligge der een Nat.

Da Mændene gik ham nærmere paa Klingen ogl spurgte,
om Svend da havde handlet ,,udedisk“ imod ham, tav han først,
men svarede siden, at han ikke skyldte ham for andet end det,
som godt er. hen ligge derinde, det gjorde han ikke for Pengefi)

Den mærkeligste Heksehistorie her fra Grenaa er en,., som
findes anført i Tingbogen for 1588. Den er gengivet baade af
Severin Kjær i Indledningen til ,,Præsten i Vejlby“ og af_].
Richter i Kirkehistoriske Samlinger 1889. 2)

Hekserisagen mod Rasmus Mandag 19. Aug. 15488 fremstod paa
Rasmussen Kræmmer. Grenaa Byting en af Byens Borgere,

' Laurits Klemidsen. Han ,,satte“
og beskyldte Købmand eller Kræmmer Rasmus Rasmussen for at
have forgjort hans Hustru, Berit Ibsdatter, hvis Sjæl Gud haver.
Inden Tinget sad Byfogeden SørenNielsen og hos stod Ras- >
mus _]ensen fra Dolmergaard og hans 11 ,,Medbrødre“. Det var
dels Borgere fra Grenaa og dels Bønder fra de nærmeste Lands-
byer.` Det var, hvad man kaldte et ,,Kirkenævn“. Mentillige
stod der de 8 Stokkemænd, som Sædvane var, at de kunde høre
og stadfæste, hvad der blev vidnet paa Tinge. For dette menige
TingsdomV stod Laurits Klemidsen frem og vidnede: ,,Den Tid,
da Rasmus Kræmmer kom i det Klammeri, Rygte og Skæld, at
han havde ladet forgøre sin egen Hustru, Anne Kræmmerkvinde,
kom han hen til mig og bad, om hanmaatte være hos mig en
Tid lang. Da han havde været hos mig en Stund, kom en Dag

_ Esben Rasmussen og _]ens vHansen paa Anholt ind til mig. De
siger da til Rasmus Kræmmer: ,,Hvorfor gaar du saadan hen
med dine Stikker, at du ganger ud ,,paa Bygderen“ [Landsbyerne]
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og bekommer der baade Høns og andre gode Sager, og du bærer
det saa hen udi Byen og lader det koge udi Løndom.'P“ Da tog
Lavritss Kvinde Berit Ordet og sagde: ,,Det er Sanden, I siger.
Og hansb Børn sidder hos mig og faar slet intet“. Da sagde Ras-
mus vredt: ,,Har du set det?“ Saa pegede hun paa sine egne to
Øjne og sagde: ,,Ja, Gud, haver disse setdet!“ Men nu :blev
Rasmus endnu mere vred og sagde: ',,Derfor skal du faa baade
Skam og Skade og et ondt Mod!“ Og straks derefter kom det
onde op i hendes venstre Hæl, og d_et gik over :hendes ganske
Liv, saa hun blev død derover. Og laa Berit saaledes i tre sam-
fulde Aar paa hendes Sygeseng, uden naar hun blev baaret ud
eller ind“. ~

Laurits Klemidsen endte saa med at sige, at han ingen an-
den sætter eller skylder for denne sin Hustrus ,,Saardød“ j end
Rasmus Rasmussen. Denne var selv til Vedermaalsting '-f-det
vil sige, at han stod hos paa tinget, for at han kunde tage til
Genmæle og forsvare sig -, men han tav stille.

Rasmus Kræmmer slap dog ikke med denne Anklage alene.
Aldrig saa saare var nemlig Lavrits Klemidsen færdig med sine
svære Beskvldninger mod ham, før den ene Historie og Beken-
delse efter den anden fra hans forskellige ,,Medsøstre“ blandt
Heksene kom frem og viste, hvilket> kønt Kompagni han havde
virket sammen med.

Først fremstod Byfogeden og lod oplæse en Bekendelse,
som Maren Kiars havde afgivet, da hun tilforn for 16 Aarr
siden var blevet brændt ved Sønderherreds Ting. Hun havde '
der vedstaaet, at Rasmus Kræmmer kom til hende om Raad. i
Men da hun ikke var hjemme, gik han til Anne Thours i
Aalsø. Hun fulgte med ham til Søren Skræders, hvor de blev
om Natten, og hvor han fik Raad til at forgøre sin Kone. End-
videre vedgik hun, at Ann e O rm s i Bredstrup, M are n Vil-
lums i Grenaa og hun selv havde alle tre været med til at
forgøre Anne Kræmmerkvinde, samt at hendes Husbonde derforV
skulde give dem Pendinge, Salt og Fisk. I

Derefter lod Borgmester Mads Eriksen frembære og oplæse
en Bekendelse af Elle Tammisdatter, som 17 Aar tilfornI
var brændt ved Nørreherreds Ting. Hun havde vidnet, før hun
blev pint, at Maren Villums og Søren Olufsens Hustru i Aalsø,
de kastede det onde paa Anne Kræmmerkvinde, men hendes
Husbonde havde købt dem dertil. 1-

Ogsaa disse Beskyldninger maatte Rasmus Kræmmer staa
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Kalkmaleri fra Højelse Kirke ved Køge. Man scr Djævelen ride paa en Heks, mens en af
hans ,,Kumpaner“ bærer 2 af hendes ,,Medsøstre“ i en Kurv paa Ryggen. Det var den Slags
Ting, Heksene i de pinlige Forhør fortalte,lat de selv havde været med til. Mange af dem

troede selv paa, hvad de sagde.

oghørey paa, uden at han kundefremføre noget til sit Forsvar.
I-Ian var fremdeles stille.

Anne Rønde og Sidsel Endelig lod Byfogede'n oplæse endnu en
Mikkels forgør Jep Bekendelse fra en af Rasmus Kræmmers
Sørensen ved Hjælp Y ,,Medsøstre“. Det var l-I eksen A n n e
af et Voksbarn. Rø n d e, som nyligflvar brændt ved Søn-

derherreds Ting. l-Iun havde den 10. Augt
frivillig og upint paa Katholm bekendt, at hun tilligemed flere
havde øvet følgende slemme Trolddomskunster: Der var en Kone
i Fladstrupi Lyngby Sogn, Sidsel Mikkels hed hun, der
bar Vrede og Had til en Mand, `jep Sørensen, dèr i Byen og
gerne vilde unde ham al den Fortræd, som ske kunde. Efter
Tidens Tankegang mente Sidsel, at hun lettest vilde naa sin onde
Hensigt, dersom hun fik sig lavet et Voksbarn, fik dette døbt og
saa tilføjede det samme Mén som den, hun ønskede skulderamme `Iep. V I

Sidsel samlede sig da et større Selskab af kyndige Med-
hjælpere. Anne Rønde fortæller, at foruden hende selv og Sidsel,
var ogsaa Buol Hjorkone (Hyrdens Kone) fra Vejlby og Rasmus
Kræmmer fra Grenaa til Stede for at gøre det Voksbarn, der
skulde ligne `Jep Sørensen, og som Sidsel havde bestilt til at
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forgøre ham med.` De samledes i Sidsels Gaard,-i detlille Kam-
mer, hvor de bedst-kunde være i Ro og Skjul, hvis nogen
skulde komme. Der trillede 'de Voksbarnet op paa et Kistelaag,
hvorpaa de i Haven opgravede nogle af de Urter, som kaldes
Vekop, Karse ogBlodurter, og over dem læste de nogle Qrd. Å
Først læste Rasmus Kræmmer, siden Sidsel Mikkels, derefter
Buol Hjorkone og siden igen Anne Røndes. Derefter tog Sidsel
Urterneudi enhvid `Skaal, slog sit Forklæde derover, bar dem
ind i Stuen-og lukkede Døren. De andre Kv1nder gik hjem,
hver til sit. ' Derimod meldte Anne Rønde intet om, hvad der
blev af Rasmus Kræmmer.

Siden bragte Sidsel Voksbarnet til Anne `Iespersdatter i Vejlby,
der bar det paa sin Krop i samfulde 40 Uger, lige saa længe
som en Kvinde bærer sit Foster. Saa blev det døbt i Vejlby
Kirke. Anne bar det op i Kirken ogovergav det til Sidsel yMik-`>
kels fra Fladstrup, den Dag det skulde døbes. Sidsel bar Voks-
barnet til Døbefonten og fik det kaldt Hans, idet hun foregav,
at det var efter en af hendes Slægtninge, og Buol Hjorkone og
Anne Rønde stod Faddere logvar Gudmødre til Barnet. De havde
altsaa alting vel ordnet, og deres skændige Forsæt syntes at skulle
lykkes for dem. Det gjorde det ogsaa. Præsten, Hr. _]ens, iførte
sig Messeklæderne for Alteret og gik ned i Kirken og læste over
Barnet, gik dernæst tilDøbefonten og døbte det i Faderens, Søn- `
nens og den Hellígaands Navn. Da det vardøbt, tog Sidsel
Barnet, vmen hun turde ikke gaa igennem ,,Stætten“ (Kirkelaagen)
med det, fordi den Onde dèr driver sit Spil og kunde splitte
hende ad. Derfor kravlede hun over Kirkegaardsmuren og gik
med det til Fladstrup.

Daaben var altsaa vel overstaaet. Men der maa alligevel være
opstaaet Mistanke om, at ikke alt forholdt sig rigtigt med det Barn,
som hin. Dag var. døbt anr. `Iens i Vejlby Kirke. Anne Rønde
hørteslemme Rygter og anede, at der var Fare paa Færde. Hun
rømmedeÅ derfor over til Sjælland. Her var hun- dog ikke ene
ellerukendt. Hver Heks havde nemlig sin ,,Dreng“, som de
kaldte dem, d. v. s. en ond Aand, derover for Heksen optraaidte
ikke blot som Tjener, men ogsaa som Herre og Hersker. Anne
Rønde havde ogsaa sin Dreng, og han hed Belsius. Som hun
nu var rømt fra Djursland og en Dag gik oppe ved Viskinde paa
Sjælland, kom pludselig hendes ,,Dreng“ Belsius til hende, tog
hende over hendes Bryst og satte hende udi ligeste som i Løb.
Han førte hende saadan, at hun ikke rørte eller følte `jorden, før-
end hun blev sat i Sidsel Mikkels Have i Fladstrup.
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Der var de andre Kvinder med.

deres ,,Drenge“ allerede forsamlet ved
Fadebursgavlen, hvor der blev' holdt
Gilde. EnV af Løjerne, som de havde
for, var,at de tog Voksbarnet og lagde
det paa en ,,Lyseklove“, og Sidsel Mik-
kels satte Ild deri_,med et Lys, førsti
,,Kronen“, siden i Lemmerne, saa Voks- f

barnet brændte helt ned. Men . allerede|
. 3 Uger efter laep Sørensen Lig. Som

Voksbarnet svandt hen for Flammen,
saaledes svandt han ved en tærende
Syge. Trolddomskunsterne havde hjul-

pet. Øg Sidsel Mikkels kundek nusag-7
tens være glad, eftersom hun havde
naaet at faa Fyldest for al. sin I-Iævn-
og Skadefryd. Hun havde; da ogsaa
lovet at ville give Anne Røndes en.

Heks'enesflerre og Mester saa efter Skæppe- Mel for hendes Umage og
et gammelt Kalkmaleri saadan ud. Hjælp Ved al det nævnte Værk- Men
äífldz'tafég: :gx :lvlfg'eeänfäleff Anne_Røndes paastod nu rigtignok, at
vmden, Som lod nøden løbe Sam. hun aldrig fikhverken en hel eller en

°i.f“:'.:“ halv Skæppe Mel- i
. . . Heksen-e de,.es,N§agt_ 1 Ogsaa al denne sære Handel maatte

. . ' Rasmus Kræmmer staa og høre paa ved
Bytinget og tie dertil. I-Ian var til Vedermaalsting, men havde
intet at svare.

Byfogeden, Borgmesteren og Byskriveren sætter deres Segl
underV alle V`Tingsvidnerne, saa de er lovfaste-nok, og Rasmus
Kræmmer maa lade dem staa aldeles urokket. Hvorledes Dom.-
men blev; over Rasmus Kræmmer fremgaar ikke af Tingbogen.
Under 2., September 1588 staar nemlig følgende: ”Stocknnefinnd
med Rasmus Rasmussen Kræmmer“ .-- saa følger 11/2 tomme
Sider,,.aabenbart, beregnet til. at indskrive Dommen paa,1naar
Skriveren fik bedre Tid. Men den Tid er altsaa: aldrigkommet,
og Pladsen staar stadig tom. Saa meget kan dog siges, at Rasmus;
slap for Baalet, 1`ide-t, han-senere ses at-have haftlStrid og Splid
med de Fladstrup Mænd, med hvem han var i Familie men,...
ikke kunde forliges. l) 1
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Trolddomssagen mod' At Hekse ogsaa kunde fremkalde.1 Uvejr
Mette Christen -L'as- og Ulykker til Søs, Viser en lTrolddoms-
sens, som fremhekse- sag fra 1570. Den-paagældende er M ette,
de Storm og Uvejr Christen Lassens Hustru; Om hende
over Havet. , vidnes for Tinget Mandagv næst efter Man-

` dag Quasimod'o (lste Søndag'efter Paaske),
at hun har været berygtet og'fbeskyldt for Trolddom længe, og
;at hun i. har haft SamkvemÅ med de Vgamle Troldkvind'er, ,,som.
.bortblev“ (maaske dem, som nu vardøde paa Baalet eller ”havde
faaet den evige Varme“, som det meget kynisk udtrykkes en-
gangfiet Tingsvidne). v _ ' r '

«^3 Skippere, Søren Sørensen,SørenlAnders-en i Bredstrup 4og
Jørgen Persen sigtede og ,,sagitt“ [beskyldte] Mette'Christens, for
Trolddom og Trolddomsgerninger efter Brevs og. SeglsLydelse.

Derom forklarede først A n d e rs Kjær, at-dien Dag, da
Jørgen Persen udløb fra Grenaa med :k'gl. Majestæts? Baad, da
rejste der sig hen-mod Aften en. hæftig Storm.- Anders _,Kjær
sejlede med sin Skude i Nærheden af begge' Jørgens Skuder.

'Da Mørketjfaldtf] paa, sagde Rasmus Jensen til iAnfders:-_,,Jeg,tør
ikke være foran i lSkuden, da hun [altsaa Heksen]~:er under
Vandet forude og der lugter ilde. - Der ervisselig noget| ondt
foran i Skuden“. Men Anders Kjær b'ød ham, at han-endnu en
Gang skulde gaa forud og bede Gud om Naade.V Han' tilføjede,
at med Guds Hjælp skulde intet skade ham. tIdet de talede
disse Ord' og ikke vidste »af andet, endl atde havde holdt-deres
rette Kurs, saa stod de paaftørt Land paa Hessel Rende r(P), og
Skuden> og Godset sloges i- hundrede Stykker. De satte: sig paa
en Sten og kunde intet bjærge. Andendagen tidligt om Morgenen
|var det louentt [halvstille] Vejr,`og de gik'til og vilde r`bjærge
Tønder og Gods. Da de begyndte paadet, tog det til at blæse
stærkere, saa de kunde ingenlunde naa at bjærge noget, før det
var borte alt sammen.

To andre Mænd,Frands HellisenogJørgen Søren-
se n, vidnede ligeledes for Tingeteogerklærede, at "den?Dag~,fda
Jørgen Persen sejlede ud med kongl. Majestæts Baadsmænd,da
fulgtes de med Anders Kjærs og begge Jørgens Skuder. wMod
yAften rejste sig en hæftig Storm, og SkudenV begyndte-at løbe
trindt om til den avet SideI som~ et Kompas ogV kunde Hikke i
mindste Maade lyde Roret. Da sagde Frands Hellisen: -,,Gud

hjælp, der er visselig en ond Lykke Vkomm-etud med fos i Dag.
Vi vil gaa og trille (P) nogen Sild for ud af og bagi 'og se, :om
det. kan hjælpe“. De udlagde siden 2 Aarer bagud og _. styrede
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med dem ,,eftersom Roret var hende forment“. _{D.et maa altsaa
have været paa Grund af Trolddom, at Skuden ikke Vilde lystre

' Roret]. Saa bad de Gud alsommægtigste, ,at hanV vilde sende
dem i Land med Livet. I en l/2 Times Tid vidste:V de ikke faf
noget, førend de stod paa Grund paa ,,Gildebijerre Hojf“ [Gil-
bjerg Hoved paa Nordsjælland]. Bunden var ude af Skuden og
Godset og Tønderne isønder. De takkede saa-Gud, f at de selv
havde beholdt Livet. Dagen efter gik de til nogle Mænd i Gille-
leje og >spti"rgte'dem, om de vilde hjælpe dem med at bjærge
den søndrede Skude. Men da de kom tilbage til den, blæste Vejr
og Vand saa voldsomt, at de intet kunde gøre. De maatte gaa
derfra med uforrettet Sag, men straks, da de var paa Hjemvejen,
blev det ,,plat“>> stille igen.

Mette Christens var selv for Tinget. Søren Qlufsen forkla-
rede, at Mette og en Dreng, laa til hans Natten derefter. Da han
spurgte hende, hvor hun havde været [formodentlig Natten før],
sagde hun, at hun havde været i Draaby og talt med en Kvinde.
Da de laa om Natten, blæste der et ,,Stapels“ af et afVinduerne.
Saa sagde Mette: ,,Gid du maa faa tusinde Djævle, kunde du
ikke gøre Nytte endda“. >Pigen sagde til Mette: ,,Lader os gøre

:Kors i Vinduet“. Dertil svarede Mette: ,,Gør du tusind Djævles
Kors derudi, og lad det blæse i tusinde Djævles Navn“.

Stokkemændene vidnede, at Jørgen Persen stod her for Tings-
do'm og sigtede og ,,sagitt“ Mette, Christen Lassens Kvinde, for
Trolddom og Trolddomsgerninger, som hun havde gjort hans
Hustru og~ andre efter Brev og Segls Lydelse.

Og Kirsten Jørgens ,,sagitt“ ingen anden for det onde, hun
havde i sin Hals, end Mette Christens og Maren Ballis, som
sendte det paa hende i Per Skrivers Stue. Siden den Tid ,,skiede
hun icky løcke halle diertt“ [havde hun ikke halv saa megen
Lykke med sig].')

Heksen i Grenaa, Ved Grenaa Byting førtes i Sommeren 1617
Anne Jensdatter. en Hekserisag imod A n n e J e n s d a t t e r

- i Grenaa. Som tidligere omtalt eksisterer
denne Tingbog ikke mere, men den kendte Historiker, Post-
mester C. Klitgaard, har paa Grundlag af Viborg Landstings
Dombog, ivRan'ders Amts historiske Aarbog for 1915 gengivet
Sagen. V .

Den 30. Juni 1617 bekendte den for Hekseri domfældte og
til Døden paa Baalet dømte KarenAndersdatterFeuten
paa Grenaa Byting følgende: Anne Jensdatter, Mikkel Pedersens
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Hustru iI Grenaa, gav hende for 14 Aar siden, da hun midler-
tidig opholdt sig i denne By 1 Mark, somhun skulde 'gaa til
Grenaa Mølle med og købe en Kande Mjød for. Men saa kom
der et saa stærkt Uvejr og Vande, at hun ikke kunde komme
hen at købe Mjøden, og da hun v
kom tilbage til Anne Jensdatter,
sagde denne: ,,Nu sidder Niels
N erup paa en Mast og gør mig
det Vejr i Fandens Navn“. Paa
samme Tid druknede og omkom
Niels Nerup med sit Selskab.
Ligeledesvidnede Karen Feuten,
at Anne Jensdatters ,,Dreng“ eller
Djævelhed Rokens, og hun be-
rettede yderligere, at siden salig
Borgmester Mikkel Nielsen havde
ladet hende forvise fra Grenaa,
var hun tit og ofte ieLøndom
kommen til Anne Jensdatter og
havde gjort Trolddom med hende.

Saa spurgte Anne Jensdatter Heksen, som hun staar og bærer Prædike-

Kafen Feuten Om, hVOf' længe det stolen i den lille Landsbykirke i Vejlø
ved Næstved.

var siden, hun var her i Byen,
,,er det ikke 14 Aar siden?“ ,,'Nej, Gud er det ikke“,` sagde
Karen, ,,du haver dulgt mig mangen Gang i dit Hussiden, og

-kommer du ikke i Hu den Morgen, du kom til mig, da du sad
i dit Nødhus?“V ,,Jo, Gud gør jeg saa“, sagde Anne, ,,da havde
du vredet Halsen om paa min Ko“. ,,Ja, det gjorde min ,,Dreng“, “
svarede Karen, ,,for du betalte mig ikke godt for hvad, jeg havde
gjort for dig“. ,,Ja, det var, fordi du ikke fik nogen Mælk om
Aftenen“ , genmælede Anne. Dertil svarede Karen: ,,Havde din
Dreng Rokens da faaet fat paa mig, havde jeg faaet tusinde Pok-
ke .Anne Jensdatter, der var til Vedermaalsting (d. v. s. Gen-
svar) kunde altsaa ikke benægte Karen Feutens Beskyldninger.

_ Samme Dag toges der ved Grenaa Byting Tingsvidner om,
at Karen Feuten havde bekendt, at for 5 Aar siden var hun i
Morup, og da kom Anne Jensdatter fra Grenaa ridende til hende
og ligeledes Mette Mikkelsdatter Klobaks og hendes Datter Mette
Sørensdatter i Dolmer samt Johanne Tuesen i Koed. Saa red de
alle til Solbjerg Høje og lagde Raad op, og saa drog de til Peder
Jensens i Solbjerg i Ning Herred, hvor Karen Feuten sprang
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ind ad et Vindue og tog et Kar Mjød ud og gav deandre, for
dervar ikke Øl iÅ Byen.

Derefter red de til Aarhus paa deres Djævle, og i Ole
Bundes Kælder drak de sig en Rus, 'før de atter drog hjem. '
Mette Klobaks Dreng hed Nellik, og Mette Sørensdatters hed

` Babernes.
_ Efter at Karen Feuten havde afleveret denne Fortælling,
ljspvttede Anne Jensdatter hende i Ansigtet, men hun benægtede
ikke Rigtigheden deraf, ikke heller begærede hun Benægtelses-
vidner. Derimod sagde hun til Tingfolkene: ,,I haver ikke funden
paa den rette sandskyldige endnu, som forraadte Niels Nerup“,
fog til Rasmus Mikkelsen, Borger i Grenaa., sagde hun: ,,Kom til .
mig .i ~Morgen,jeg skal vel sige eder, hvem han var, og det kan

>ske, at det,'som I slæber og træller, haver en anden godt af“.
_ 21. Juli vidnede en Del Mænd li samme Sag, at for 14 Aar

_s1den Midfaste Søndag, var det saa stor en Storm, at mange
“Godtfolk druknede og omkom. Paa samme Tid forliste Niels
j Nerup ved Fladstrand med sit Skib, og han og hans Mandskab

» omkom. Christen Madsen i Bro vidnede, at han den Gang var
_-s'aa nær, at han hørte Niels Nerup raabe om Hjælp.

4. August 1617 vidnede Peder Je,nsen Raadmand, at siden
Anne Jensdatter var i Trætte med Peder Holm, Borger, havde
hun været berygtet som Troldkvinde. _

25. August 1617 vidnede dernæst 19 Mænd, at i 12 Aar havde
Anne været skyldt for at give sig af med Trolddom. _

Anne Jensdatter og hendes Mand, Mikkel Tistrup, synes at
=have savnet den fornødne juridiske Bistand under denne Sag.
De undlod at tage Benægtelsesvidner, naar Anne var til Veder-
maalsting angaaende de fremsatte Beskyldninger. Og da Jens
Mikkelsen i Morup 14. Juli tilspurgte Mikkel Tistrup, om han -
vilde lovværge sin Hustru med Kønsed selvtolvte, eller om han
vilde værge hende med Kirkenævn, sagde han nej, han havde
lingen Forstand dertil.

_» Derimod fremlagdes d. 2. August en Erklæring fra Therkild
Pedersen, tidligere Sognepræst i Grenaa, der udtalte, at i den
Tid, han havde kendt Anne, vidste han ikke andet med hende

» end, hvad deri'anstod en Dannekvinde, og hun gik gerne til
Kirke og brugte det hellige Sakramente. Hvad hendes Trold-
dom-skunster< angik, vilde han ikke befatte sig dermed.

Efter et saa mat Forsvar var det intet Under, at de 12 Kirke-
ánaevninger, der 4. August svor deres Ed og Tov over Anne, gav
den druknede Skippers Søn, Jens Nielsen Nerup, Medhold i hans
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Paastand om, at Anne havde ombragt hans Fader ved hendes
» Trolddomskunst.

27. September 1617 kom Sagen for Landstinget, hvor Jens
Nerup paastod Nævningetovet stadfæstet, medens Mikkel Tistrups
Fuldmægtig, Stig Jensen, Borger i Grenaa, gjorde Paastand paa,
at det underkendtes. Han hævdede, at Sigtelsen mod Anne var
fremsat af en Misdæder og altsaa ugyldig efter Loven, ligesom
Anne heller ikke var bleven overbevist om at have paaført nogen
noget ondt. Paa Landstinget lagde Jens Nerup sin Haand paa
Annes Hoved og vedkendte hende for en vitterlig Troldkvinde,
der havde foraarsaget hans Faders Død, medens Anne derimod
sagde sig ”udi Trolddomskunst uskyldig og ubrødig at være“

Dommen lød paa Stadfæstelse af Nævningetovet, idet der
særlig blev gjort gældende, at Anne ikke havde erhvervet Be-
nægtelsesvidner, naar hun var til Vedermaalsting. I

Der er herefter ingen Tvivl om hendes Skæbne, Baalet var
hende vis. l) ' -

Omkostningerne ved , En Heksebrænding var ikke nogen billig
en Heksebrænding. Historie. Her fra Grenaa haves, saa vidt

jeg ved, ikke noget Regnskab for en saa-
dan. Men Dr. Villads Christensen anfører i sin Bog om Hekse-
processer fra Midtjylland en Gpgørelse fra en Heksebrænding i
Skive fra det samme Tidspunkt, nemlig i 1621. Den lyder paa
følgende Beløb.

Givet en Mand, der efter Junckers Befaling drog med Søren
Ladefoged for at lede hende op .......... _............... 4 Dlr.

For et TingsvidneÅ afÅ Fjends Herred ........................ 5 Mk.
For et Par Sko til hende ....... - .....- .............. '. . .. ..... 3 Mk.

_ For en Stævning over Nævningseden ..............f. .- ....... 4 Sk
For en Landstingsdom ....................... ` ............... 6 Mk.

Skriverdrengen ............................................ 1/2 Mk.

Betalt i Skive for Øl til Skarpretteren i 2 Nætter ........... 2 Mk.

For 5 Tjæretønder......................................... 5 Mk."
For en Stige til hende.........; ................ . .......... 20 Sk.
Skarpretteren for hende at henrette .......................... 9 Dlr.
For Herredsfogedens Dom .................................. 3 Mk.
Fortæret med hende til Landstinget i 2 Nætter .............. 3 Mk.
Betalt for hende og dem, som varede paa i 2 Nætter ..... 3 Mk.

Her foruden haver hun siddet her til Kost paa Skivehus i 14 Uger. `
Summa er 23 Dlr.11/2 Mk. 2 Sk.

De to Nætter i Skive, da Skarpretteren drak Øl for 2 Mark,
har formodentlig været de to uhyggelige Nætter, da hun blev
pint. Hvad Tjæretønderne skulde bruges t1l, siger sig selv. Stigen
blev hun bundet fast paa, før hun kastedes i Ilden. 2)
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Heksejægeren Jørgen ' Det vll være rimeligt at slutte d'etiAf-
Arnfeld paa Rugaard. snit, der handler om Hekseri ogTrold-

i ' dom, med en kort Gmtale afJørgen Arn-
feld paa Rugaard. Hans Bedrifter falder ganske vist ikke i' selve
Grenaa By. Men dels er jo dog Rugaard godt kendt af alle
Grenaaensere, jdels er Jørgen Arnfelds ,,Ry“ som Heksejæger
saa udbredt over det ganske Land, at en Beretning om ham na-

Jørgen Arnfeld var en Mand med mange utiltalende Karakter-
egenskaber, for Nutiden staar dog'hans Lyst til Hekseforfølgelser
somV den aller modbydeligste. Men naar man skal være retfærdig,
maa man se den paa Baggrund af hele den Tids uhyre Overtro.
Og man bør vel forudsætte, at Jørgen Arnfeld selv har troet ligeV
saa fuldt og fast paa Heksenes onde Gerninger som de højer og
kloge Dommere i Viborg Landsting, der dømte Staklerne til at
brændes, og at han altsaa med alle sine Forfølgelser har troet at
handle i Retfærdigheden's Navn. ^ '
i " Imidlertid kan man ikke frigøre sig for det Indtryk, at det
var ham en særlig Lyst at opspore Mennesker, om._ hvem man
fortalte, at de var Hekse. Den almindelige Fremgangsmaade over
for'den Slags Stakler var jo, at de kom under ,,pinligt Forhør“.
Man havde en Overflod af Metoder til Raadighed for at frem-
kalde Tilstaaelser. Man satte deres Fingre eller Tæer i Jern-
skruer og drejede til, saa Benene knustes. Man vred Armeog
Ben af Led paa dem eller dryppede brændende Svovl ned rpaa
deres nøgne Krop. Øg man holdt først op, naar de tilstod, at de
havde forhekset en eller anden eller fremkaldt Sygdom hos denne
eller hin Person eller hans Kreaturer. Mangen en maatte paa
Pinebænken tilstaa Ting, som vedkommende aldrig havde gjort
eller tænkt paa at gøre, blot for at faa Ende paa sine Lidelser.

JørgenAr'nfeld anvendte foruden andre Prøverpaa, . om de
fængledes var skyldige eller ej, noget, som man kaldte Svømme-
prøven. De anklagede blev kastet ud i Vandet. Hvis de svøm-
mede ovenpaa, saa antog man, at det var Djævelen, som hjalp
dem. Saa var deres Skyld bevist. De blev hjulpet op og maatte
saa lide Døden paa Baalet. Men sank den anklagede til Bunds,
saa mente' man, at vedkommende var uskyldig. Saa blev han
taget-op, men meget ofte var der jo saa gaaet saa lang Tid, at
Stakkelen allerede var druknet. `

Paa den vestlige Side af Vejen, som gaar ned til Rugaard
Slot, ligger den Dag 4i< Dag 'Smededammem Det var i den, at
Jørgen Arnfeld ,,svømmede“ sine 0fre. Det var for'ham en ren
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Lyst at se derpaa, og mange Godtfolk var nærværende for at
tage Skuespillet i Øjesyn.

,,Ærlige“ Folk maatte ikke udføre den Slags Bøddelgerninger. ,
Derfor Var Skarpretteren fra Aarhus, Mester H e r m a n H Ø k e r,
Jørgen Arnfelds-Hjælper ved slige Lejligheder.

Angaaende Skarpretterens Virksomhed har man hans egen
Beretning derom. Generalfiskalen havde tilskrevet Magistraten i
Aarhus, at man havde erfaret, at Jørgen Arnfeld ofte betjente sig
af Mester Herman i Trolddomssager, og at man havde hørt, at

4han havde aftvunget de anklagede deres Bekendelse ved at
dryppe dem brændende Svovl paa Brystet, ved at' strække deres
Lemmer eller ved andre Pinsler.

Mester Herman indkaldtes derfor d. 16. Decbr. 1686 for
Retten i Aarhus og forklarede bl. a.: ,,Hvad jeg har bestilt baade
paa Rugaard, i Ebeltoft og her i Aarhus med de Fanger, jeg har
haft under Hænder [er følgende]: Noget før Paaske sidst for-
leden haver Kongl. May. Ridefoged Hans jacobsen i Ebeltoft
mig tilskrevet, om jeg vilde rejse til ham, som jeg og gjorde.
Og pinte jeg der en fangen Kvinde, som var beskyldt for Trold-
dom og siden i Fængslet døde. Det skete tvende Gange med 2
Benskruer og en paa Fingrene og intet mere eller anderledes,
og dog bekendte hun samme tvende Gange intet, men siden fri-
villig for Retten paa Raadstuen haver gaaettil Bekendelse. `

Efter Paaskedag skikkede Velb. Jørgen Arnfeld migBud, ' at
jeg vilde komme til hannem, som jeg og gjorde, og da bestilte
jeg ganske intet hos ham enten at pine eller forhøre Gye Kockes,
men derimod en Mand, som kaldtes Peder Kieri, som de tog fat
samme Dag. Hannem kastede jeg paa Vandet, og da svømmede
han som en Gaas, og ingen flere har jeg svømmet for Velb.]ør-
gen Arnfeld.

Imellem Havren og Byg--sæden rejste jeg efter Jørgen Arn-
felds Begæring til hannem og brændte Gye Kockes. Samme Dag
pinte jeg Blommens Moder og Peder Kieri og den anden Dag
ligesaa, dog bekendte de slet intet. Og skete det efter Hjem-
tingsdom.

Ungefær 3 Uger efter Pinsedag skikkede Velb. Jørgen Arn-
feld mig atter Bud, at jeg vilde komme til hannem, som jeg og
gjorde. Og da brændte jeg Blommens'Moder, og'intet videre
har jeg forrettet for Velb. Jørgen Arnfeld“.1) i

Til Oplysning tjener, at` ,,Blommen“ var Navnet paa en
Kvinde, som nogen Tid i Forvejen var brændt i Aarhus som
Heks. i
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' Det er, ganske betegnende for `jørgen Arnfeld, at han snød

Mester Høker for Betalingen, saa han altsaa havde gjort sine
Rejser til if Rugaard uden at'faa noget ud deraf. Derom lyder
Mester Høkers egen Beretning: ”Jeg har efter hans Begæring
rejst mig selv til Skade, og min Umage ikke engang [faaet]
betalt“. l)

Bøddelens Takst. I Bøddelens Arbejde var ellers ikke daarligt
» . lønnet. Der findes i flere Retssager Oplys-

ninger om hans Priser. Et kgl. Rescript af 1698 bestemmer bl. a.
følgende ,,Normaltakster“: .

For et Hoved med Sværd at afhugge,.Å................, .........,. 10 Rdl.
For en Haand eller Finger at afhugge .......................... 4 -
For at slaa Arme og Ben i Stykker og lægge Kroppen paa Stejle 14 --

'_ For hvert Kneb med gloende Tænger .......................... 2 _-
For Kagstrygning ..` ......i ................... ; ..'. .'. ........... 5 _
For at piske en ud afen...fl.“.....; ...... .............. 7,-

, For at brænde en Krop ...... , ................. _..... ,........... 10 -
Heksebaalene flammede livligt, snart her, snart der i over

-et Aarhundrede. Men omsider blev Regeringen saa oplyst, at den
fik Betænkeligheder. Der udstededes derfor 21/1 1686 et kgl.
Forbud imod, at -nogen-'Dødsdom'flover Hekse bragtes til Ud-
førelse, inden Sagen var prøvet ved Højesteret i: København.
Dels dette, dels den stigende Oplysning bevirkede, at det lidt.
efter lidt i Løbet af den næste Snes Aar blev forbi med Hekse-
processerne.

Men `jørgen Arnfeld var saa ivrig, at han paa Grundlag af
Isaadanne ved Pinsler aftvungne Bekendelser ikke nøjedes med
at rette Anklage mod jævne Folk som Borgere og Bønder, men
ogsaa beskyldte nogle adelige Familier for Trolddom. Disse fik
ham imidlertid ved Højesteret dømt til at gøre Afbigt, ' foruden
at han idømtes en Bøde paa 1000 Rdl. '

Ved disse og mange andre Processer forødte han sin For-
mue og fik en Mængde Kreditorer rundt omkring. Da disse
begyndte at blive for nærgaaende og henvende sig paa Rugaard
med deres Krav, lod han indrette et Værelse i Slottets "søndre
Taarn. Det kaldte han ,,Hamborg“. Der skjulte han sig, naar
der kom uvelkomment Besøg. Hans Tjenestefolkhavdeda Ordre
tilat fortælle, at Herremanden var i Hamborg og at 'sværge'
derpaa, hvis det gjordesifornødent. ` Med den Forklaring maatte

~ Kreditorerne lade sig nøje. De kunde jo ikke vide andet, end
at der med Hamborg tænktes paa den store Fristad i Tyskland

De Gaarde, som Arnfeld ejede, og som han havde faaet dels
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ved Arv, dels som Medgift, maatte han efterhaanden Sælge. Til
sidst gik ogsaa Rugaard, som han for sin Gælds Skyld maatte
skille sig af med i 1707. Sine sidste Aar boede `Iørgen Arnfeld i
Ebeltoft, hvor han døde som en fattig, forarmet Mand.

Blandt Almuen holdt Troen paa Hekse sig endnu en Tid.
Saa sent som i 1717 kom en Kvinde, Birgitte Kier iGrenaa for
Retten, fordi hun havde beskyldt `jens Rasmussen Fiils Sviger-
moder for at være en Troldkone, ,,som hun vilde hjælpe paa et 1
gluendes Baal“. l)

Grenaa og Ebeltoft Der kan her være en passende Lejlighed.
antager selv Skarp- til at oplyse, at Grenaa og Ebeltoft i tid-
retter. . _ - ligere Tid selv har holdt Skarpretter. Der-

om findes i Raadstuearkivet (nu i Lands- --

arkivet i Viborg) et Brev fra Ebeltoft tilGrenaa skrevet Lørdag
efter Paaske [26/4] 1617. Det lyder. -

,,Ærlige, Vise, Velagte og forstandige Mænd, Borgmester,
Byfoged og Raadmænd udi Grennaae, vores gode Naboer og
synderlig gode Venner ganske venligen tilskreven.

Vores venlige Hilsen med Gud vor Fader nu og altid tilforn.
. Eders Skrivelse er os til Hænde kommen anlangendes Brev-

viseren, den Skarpretter M ester S egbantlo s, som præsen-
terer sin Tjeneste, at dersom vi ville holde halvt med eder, da
synes eder at ville holde hannom med os, og dersom vi blev
saaledes til Sinds, vi da vilde med hannom [forhandle], hvad
han er begærende, og lade eder vide vor Betænkende her o.m

Saa kan vi eder venligen ikke forholde, at os og synes med
eder at ville holde ham _H alvparten Hans Begæring haver vi
forfaret. Han begærer. for det første en fri Vaaning, dernæst en
Skilling Dansk hvert halve Aar af hvert Ildsted hos4 eder og hos
os, og for hver, som han hænger, halshugger eller kagstryger,1
Daler, og om nogen forekommer, som skal brændes, parteres
eller radbrækkes, saa nyder han efter som derom med ham kan
tinges. Og vil han desuden have endda om Aaret en vis Pen-
ning af Raadhuset af Borgmester og Raad, som I selv vil nær-
mere forfare af hannom.

Hvad eder, gode Venner og Naboer, herom skønnes, det vil
vi med eder gerne samtykke, dog at den visse Penning af Raad-
huset [hermed menes den faste Afgift af Byen] kunde være noget
lempeligere, hvor om vi bedst begge siden kunne til ens med
hannom vorde, saa det i Pennen kunde blive beskikket. Thi kan
vi intet med hannom herom afslutte, før vi fanger eders Bestem-
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melse at vide... og vil eder ikke videre opholde, men vil-eder
nuog altid have Gud Almægtige befalende“. v' r '

Grenaa Borgmester og Raad maa have svaret bekræftende
i Sommerens Løb. Et endeligt Gensvar fra Ebeltoft er skrevet
21. Aug. 1617. Det findes ogsaa i Raadhusarkivet, men er meget
defekt af Fugt og daarlig Opbevaring. Dog fremgaar deraf, at
Ebeltoft nu er enig med Grenaa om at antage MesterSegbantl-os
til fælles Skarpretter for de to Byer og at være halvt om Lønnen:

g ,,Vi vil give her af Byen den halve Løn, som eders Brev
for melder, hvilket er 6 Daler samt 2 Skilling af hver Borger
og 1 Kande Mjød for hver, som han retter. Kære Venner,
nuikunne I gøre vis Besked og vil nu og altid 'have eder
Gud allermægtigste befalet“. Det ser altsaa ud til, at Over-
enskomsten med Mester Segbantlas er kommet i Stand paa om-

trent de oprindelig opstillede Vilkaar. Dog er Prisen for hver
,,Forretning“ nedsat fra 1 Daler til 1 Kande Mjødl)

HVAD TINGBØGERNE FoRT/ELLER
oM DET BORGERLIGE l

I det foregaaende er fortalt om de mere og mindre alvor-
lige Lovovertrædelser, som Tinget fik til Behandling. De ud-
gør dog heldigvis kun en mindre Del af Tingbøgernes indhold.-
Den langt overvejende Del er

- navnlig for `Tiden-eftfier 1600
-- det rent borgerlige Livs Forretninger: Skøder, Lovbydelser
paa Tinge, Stævning for Gæld, Pantsættelser, Forlig o. s. v. Det
er alt sammen Ting, der savner den dramatiske Spænding, som
er over Trolddomssagerne ogde alvorligere Voldssager. Men de
giver et ikke mindre troværdigt Billede af det daglige Livs For-
hold og er i deres primitive Form, der afviger meget fra Nuti-
dens, et lige saa værdifuldt kulturhistorisk Billede. `

Skøder. Et af de mest grundlæggende Forhold for hele det bor-
gerlige Liv var Salget af fast Ejendom. Skødet paa en

saadan, det være sig nu Hus eller `Iordejendom, foregik i sin
allerældste Form saaledes, at Køber og Sælger mødtes paa Tinge
og tog Plads inden for de 4 Stokke. Sælgeren'medbragte en lille
Pose fuld af `Iord fra sin Grund, og i Tingets Nærværelse kastede
han saa noget deraf i Skødet paa Køberen. Deraf skal Udtrykket
”at skøde“ have sin Oprindelse. Dermed var Handelen slut-tet."
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Begivenheden indførtesi Tingbogen, og Køberen fik en Udskrift
af denne, der altsaa har været den oprindelige Form for et Skøde.
Senere blev det Skik, at man mødte med de gamle Skøder, som
man ejede, og overleverede dem til den nye Køber. Der er og-
saa Eksempler her fra Grenaa Byting paa, at Naboerne har været
til Stede, og at de sammen med Byfogeden samt Køber og Sæl-
ger har begivet sig hen til Stedet og. maalt efter, om Maalene
passede, hvad der 1'o i høj Grad var i alles Interesse. Selve Til-
skødningen for Tinge har Iformentlig vaeret gratis. Derimod maatte
,,Tingbrevet“ betales. Jeg skalnævne et Par Eksempler, hvoraf
anføres, at Skødebreve betaltes med 1 Td. Øl, men. maa ind-
rømme, at det ikke er den Slags, man ret tit støder paa i Ting-
bøgerne. De hører til de sjældent forekommende Noteringer.

1 5 7 O. ,,Mandag næst efter St. Pauli conversionis [25.Januar],
David Nielsen lovede Borgmesteren 1 Tønde Øl for RasmusAm
dersen Ugelstrup hans Skødebrev af Seuren Oluff Løffthen (P). “

S. D. ,,Seuffren Lundtt sagde god til Borgmesteren for l Td.
Øl for Frans Katt for hans Skødebrev“.

De ældste Skøder er i høj Grad primitive, de nævner ofte
slet og ret Køber og Sælger samt Grundens Udstrækning vi de
4 Retninger. Det kan passere, at ikke engang Gadens Navn næv-
nes, hvor den paagældende Ejendom er beliggende:

1570. ,,Kyell `Iordt hann skøtthe Svend Nordrop vid
Gaden XIX alen, y then sønnd ende XXIIII alen, y then Ivester
side paa bredheden XXXI alen oc y den osth side XXX a11“.

Det kan jo i Sandhed siges atvære Rekord i Enkelthed.
Det bemærkes, at alle Talangivelser uden Undtagelse var skre-
vet med Romertal i det første Par Aarhundreder. Af Hensyn til
Læsernes Bekvemmelighed afskrives de ellers altid i nærværende
Bog med de nu brugelige Tal. Ligeledes gengives Teksten saa
nogenlunde tillempet paa Nutidsdansk. Yderligere kan det be-.
mærkes, at alle Datoer indtilhen mod Aar 1600 blev skrevet
ved at angive selve Dagens Helgennavn eller den nærmest for-
udgaaende eller kommende Søndags Benævnelse..

1588, Mandag 29. Januar. De otte Stokkemænd ,,saa og
hørte, at Søren Nielsen Borger stod her i Dag lydeligen
for dette menige Ting skødede fra sig og sine Arvinger til for-
nævnte Niels Møller og hans Arvinger et Stykke `Iord, som han
var bleven tilkendt efter hans Søster Else Nielsdatter og hendes
Børn for 30 gode Dalere, som de var ham skyldig. Og er før-
nævnte Jordsmon i nordre Ende af Gaardstedet i Bredde i Øst
og Vest, ,ret langs Gaden 20 Al., udi Længden iSønder og Nord
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fra Rendestenen til midt over Kjeldfen, som er iåbegge Sider 63
Al. Og var førnævnte Søren Nielsen fornævnte Niels Møller ogV
hans Arvinger deres fulde fri Hjemmel og Tilstaaelse -til for--
nævnte `jord for hver Mands Tiltale >i alle Maader“. ,

“25/2 1588.> ,,For Søren Sørensen Rosmusgaard'
vidnedede 8 Stokkemænd alle endrægteligen paa Tro og Sanden,
at de saa og. hørte, `jep Sørensen Rosmusgaard, Borger, hanstod
heri Dag paa sinkære Moders, Anne Ibsdatters Vegneog med
sin-fornævnte Moders og sin egen fri Vilje, Samtykke og vel-'
b'eraad Hualdeles oplod af Hænde og bortskødede fra hende
og alle hendes andre Arvinger og til `fornævnte~hendes Søn-
Søren Sørensen> og hans Arvinger, al den Part og Del, som i
hende tilfaldt, da hendes Husbond Søren Nielsen døde, hans '
Sjæl >>Gud ~_have,si den Gaard, Hus ogl Ejendom, som er liggende
vesten næst Jens Rødhouds Hus fog Jord og løsten naestiMichel i
Aastrups. Øg er fornævntehalve Gaard, .Hus og Ejendom Søren-
Sørensens og hans Arvingers at nyde, bruge og beholde til evin-
delig Ejendom._ Og tilbandt fornævnte `Iep Sørensen sig med sin
Moder og deres Arvinger atfri og at frelse fornævnte Søren
Sørensen: og.V hans Arvinger nævnte halve Gaard med Hus, Jord,
Tømmer, Tag, >Ler og Sten for hver Mands Tiltale i alle Maader. ~
Og takkede de ham .forgod, redelig'Betaling, og dersom nævnte
halve Gaard vorder fornævnte Søren Sørensen fravidnet, saa har
de forpligtet dennom at ,,vederlige“ [skaffe som Vederlag] han-
nom saa gode Hus og `Iord igen og saa vel belejligt for _hannom
nden;.nogen som helst yderligere Bekostning. . .“. -1

Lovbydelse .paa For hine Tider, da Tinget var det Forum, hvori
Tinge. . vnæsten alle Borgere samledes, var det natur.-

ligt, at man dèr lod ,,lovbyde“, hvad man øn-
v skede at sælge. Det gjaldt naturligvis navnlig fast Ejendom, men

der.. er Eksempler nok paa, at ogsaa Løsøre er lovbuden paa
Tinge. _ _ .` ^

4/3 15-8 8. ,,Tingsvidne for Anne Hviid. Forge S Mand
vidnede, at de Vhaver set og hørt for_n_e Anne Hviid haver -Standet
her',_i.2,tidligere Ting og i Dag det tredje og lovligen lovbuçlen `
hendes Hus og `jord og tilbød det, først til Slægt og Venner,
saa hvem der mest vil give og bedst betale“.
(.5/2 1627. For Niels Christensen Kremer. ,,.... iI

Dag sit tredje Ting, som han i to Ting tilforn lovbyder sit Hus i
øster iByen med tilhørende `Iordsmon, som ligger tvers over-for
Præstegaarden, som Hr. Laurits Hansen .udi. bor, 'til Slægt og'.
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Venner eller hvem mest vil give og bedst betale. Varsel givet
ved ,,baade“ [begge] Byens Tjenere her paaTinget i Dag'14>-Dage“.

Men det kan ogsaa være Løsøre, som ønskes solgt.
13/5 1639. ,,Lougbuds-Vidne for Rasmus Sørensen-Hamme-

lev“. . ., som paa 3dje Ting lovbyder en Brændevinskeddel. Den
er kun pantsat for 8 Skilling. Han byder den til Slægt og Ven-
ner, hvem der vil indløse den.

Sagen har en lille Forhistorie. Rasmus Sørensen Hammelev
havde vaeret Kæmner det foregaaende Aar. “Han var nlu>ko~rt
forinden blevet stævnet for 5 Sl. Dlr., som han var i -Restance

.med fra sit Regnskab. Brændevinskeddelen, 4"-som han havde i
-Pant af Rasmus Mikkelsen, har formodentlig nu maattet springe
for at skaffe en Del af det skyldige Beløb.

Det hændte af og til, at Folk kom til T1nget , for at faa en
eller anden Genstand vurderet. I de fleste Tilfælde ~ var det nu
ganske vist Genstande, som de ønskede solgt. .

6/5 1588. Laurits Christensen lod ved Tinge ,,opkræve“
[udmelde] 4 Dannemænd til at vurdere en Økse, som han frem-
bar for dem. Den vurderedes til 18 Skilling.

10/6 1588. Søren Skøtt havde ladet 4 Borgere ,,opkræve
til at vurdere en Sølvske, som han frembar for dem. Den vejede
3 Lod 1 Qvint (= 48 g). Vurderingsmændene ans-log den til 26 _
Skillings Værdi pr. Lod. ”Og var nævnte Sølvske lovb-uden her _
i samfulde 3 Ting“ _ altsaa udbudt til Salg.

22/1 Av1588. IEn Mand havde opkrævet til at vurdere en ”snot
kiovell medt en bronn saynns offerliff, hannd thennom frembar“.
Den vurderedes til 1 Mark Dansk og blev >flovbuden i 3 sam-
fulde Ting, ,,før Vurdering gik“. Det ersandsynlilgvi-s en' Dame-
kjole. Set med N'utidsøjne 'er det jo lidt underligt at Vlade ud-
melde Vurderingsmænd og 3 Gange opbyde paa Tinge enKjole,
som vurderedes til 1 Mark (33 Øre), men det giver jo et Ind-
tryk af Pengenes Købeevne i de Tider.

Og saa endelig en Sag, hvis Dato jeg tilfældigv1s har glemt
»t notere Jep Christensen i Bredstrup paa afdøde Jens Sørensen
Hvids Arvingers Vegne havde ladet vurdere nogle Ting af Kob-

' ber og Messing, som Rektor i Grenaa Latinskole Rasmus Mik-
kelsen havde pantsat til afdøde og ikke kunnet indløse. Vi er-
farer her lidt om Kobbertøjets Vurderingspriser. 5

1 gammel Malmgryde, vurderet til 28 Skilling, pantsat for
15 Sk. 1 gl. Messingkeddel, vurd. til 3 Mark, pantsat for 22 Sk.
endnu en Messingkeddel, pantsat for 24 Sk, 1 Messing ,,Klou“
[Lysestage], pantsat for 2 Mark, og endelig nogle Smaating, som
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ialt er pantsat for 4 Mark. Det hele lovbydes nu til Salg. Hr.
Rasmus havde faaet lovligt Varsel. Det ses ikke, om han har
været til Stede, men det er vistnok givet, at han ikke har kunnet
tilbagekøbe Panterne. .

Det kunde ogsaa hænde, at Polk, der havde rede-Penge,
som de vilde have Renteraf, lo'vbød dem paa Tinge. Det kan
vel ogsaa tænkes, at de ønskedes udlaant blot for at have dem
anbragt i Sikkerhed, i Stedet for at man ellers var henvist til at
gemme dem ,,i Strømpeskafterne“. _

I de lidt senere Tingbøger er der Eksempler nok derpaa.
Her er et Tilfælde, hvor det er Kirkens Penge, det drejer sigV
om, og hvor de først underhaanden har været tilbudt en Borger

26/2 1627. Vidne for Anders Pallesen og Søren Thomsen
Glø [formentlig paa den Tid Kirkeværger]. De vidnede forTinge,
at for 14 Dage siden var de hos jens Lauridsen og tilbød ham
de Penge, som de har afKirkens ”oversblevne Penge“._ _]'ens
Lauridsen, som i rette Tid var indvarslet, var til Stede. Han
erkendte, at de havde været hos ham i nævnte Ærinde, men
han havde hverken Hus eller Hjem til at gemme Kirkens Ind-
komst i. .

Pantsættelser. Ligesom Skødeudstedelser fandt Sted paa Tin'-
._ _ p get, kunde ogsaa Pantsættelser i fast Ejendom

ske dèr. Men det er dog sjældnere, at det forekommer. _
_ l3/5 1588. For Niels Kremer. ,,Forf1_e otte Mænd vid-
nede, at de saa oghørte Rasmus Sørensen, han stod lydeligen
heri Dag for dette menige Tingsdom og tog i for_r}_<_3 Niels Kre-
mers Haand og mod 24 gode Daler i god Mønt og lTønde Sild
til en fri _brugelig Pant pantsatte til forn_e Niels'Kremer sit Hus
og _]ord, som han nu ibor, hvilket er 6 Gulv [Fag] Hus og _]or-
den i sin Længde og Bredde efter Skiftebrevs _Lydelseff... .Niels
Kremer og hans Arvinger maa nyde, bruge og beholde Pantet,
saa længe hans Penninge staar deri.

_ k Det er jo unægtelig en lidt mærkelig Form for Pantsættelse
Laanegiveren faar ingen Renter af sine Penge, men har til Gen-
gæld Huset til fri Brug, saa længe hans Penge staar deri.

En betydelig skrappere Pantsættelse følger samme Dag. _]ens
Lauridsen Vester Borger i Grenaa, stod inden for alle 4 V

~ :Stokke for menige Tingsdom og pantsatte for 40 gode Daler sit
iboende Hus til Simon Thomsen og hans Arvinger. ”Dersom for-
nævnte Hus og _]ordsmon ikke bliver ,,figienløst“ inden Helmis
Dag nu førstkommende, __da skal Hus og__]ord følge Simon Thom-
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sen og' hans Arvinger. til evindelig Ejendom, ligesom han skal-have
alle Skøder 'og Adkomstbreve overleveret“.

Udlæg i Løsøre kan ogsaa komme for Tinget. `Ieg nævner et
Eksempel fra 12/3 1627. De paagældende Gen-

stande tilhørte den forhen nævnte Rektor Rasm us Mikkel-
sen, og det er Raadmand Peder `Jensen, som gør' Indførsel -i
hans Bo. 4 Synsmænd har været der og vurderet det hele. `Jeg
anfører nogle enkelte af Vurderingspriserne:

l ,,Skyffue“ [Skive, Bord] ............................. 4 Mark
l lille Buløkse ......................................... 2 _
1 stort sort Skab ...................................... 4 Sl. Dlr.
1 gammel Kiste ............................. . ........ 2 Mark
l Bænk ..... _........................................... 2 -
1_ lille gammel Skive med Skab under ................... 3 -
1 gammel broget Dyne ................... . ................ 5 -

» `3 Hynder ......................................... ' ..... 2 -
l gammelt Skab og l gammel Stol ...................... 8 Skilling

I l gammel Fodskammel ............... -. . .'................ 4 _-
lBlsmer ............. l Mark
lSkrin ................... ............... ...2 -'-

'9Bøger....'.......' ..................................... 3 -
l fryndset Hynde ....................................... 3 --'

o. s. v. Det hele beløber sig til ca. 11 Rdl. Desuden tilføjes, at
dersom det kan bevises, at Rektor har nogen Part i den Gaard,
som han bebor, saaer denne ogsaa tilvurderet Raadmanden. For
Tinget bekendtgør denne nu, at dersom Rektor eller nogen paa
hans Vegne vil indløse Indboet inden 8 Dage, saa staardet dem
frit for.

Betaling af Gæld kunde ligeledes ske for Tinget. Saa var Hand-
lingen indført i Tingbogen og vidnefast. >

29/1 1,588. Vidnesbyrd for S ø ren Niels en. Stokkemæn-
dene var Vidner, at de saa og hørte, at Niels Rasmussen Møller,
Borger, stod Iydeligen her iDag ogxtog førnævnte Søren Nielsen
i'Haanden og. takkede ham alt godt, for god og redelig Betaling
af al den Gæld, som nævnte> Søren Nielsen var ham »pligtigff
indtil denne Dag. Niels Møller kvitterede for sig og sine Arvin-
ger fornævnte Søren Nielsen og alle hans 'Arvinger foralle yder;V
ligere Krav eller Paamanínger' efter denne Dag for al Gæld,som
til denne Dag har været: dem imellem. Besegling: Tinghøreren,
Borgmesteren og Skriveren. Det vil altsaa sige, at den fun+
gerende Byfoged samt Borgmesteren og Skriveren har sat deres
Segl under Udskriften. - ~ i
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Afkald. Der fandtes en særlig Slags Kvittering, som man be-
nævnte Afkald. Den blev nemlig anvendt i den Betyd-

ning, at Arvinger erklærede sig fyldestgjort, for hvad de med
Rette kunde fordre af Arv efter Forældre. Her er et Afkald efter
en af Byens fornemmáere Personer, Raadmand Peder Ras-
m ussen Thrøy, hvis Efterkommere for Resten lever endnu
den Dag i Bergen. Han havde været gift 2 Gange, hans anden
Hustru ligesaa og havde Børn af første Ægteskab. '

23/1 1632. Brødrene Søren, Peder og Rasmus Pedersen
Thrøy stod for Tinget og tog deres Stedbroder Niels Sørensen
Mols i Haanden paa hans Moders Vegne og gjorde og gav for-
nævnte deres Moder og alle hendes efterkommende Arvinger for
dem selv og alle deres Efterkommere et evigt og uryggeligt Af-
kald, for hvad de med rette kunde være arvelig tilfalden efter
deres afgangne Fader, Sal. Peder Rasmussen Thrøy, som boede
og døde her i Grenaa, det være sig af Bo, Boskab, Penge, Sølv
eller Gods, rørligt eller urørligt Løsøre, Hus og Gaard, Køb- og
Skibsværk eller andet, med hvad Navn det nævnes kan, intet
undtagen i nogen Maade. De takkede fornævnte deres Moder
Maren Nielsdatter for al Ære, Dyd og godt, for christeligt og
retfærdigt Skifte og jævning i alle Maader, saa de i enhver Hen-
seende vel arver og nøjes“. Til ydermere Sikkerhedtrykker alle
tre Brødre deres Signeter derunder. _ '

6/2 1632. Sognepræsten, Hr. Laurits Hansen 01-
do rph, hans tredjeTing. Han frasiger sig ”Arv ogGæld efter
hans Sal. Broder Peder Hansen, som blev skudt i Schwerin udi
Landet Mecklenburg, saa han vil ingen Arv nyde efter ham, ikke
heller nogen Gæld betale efter hans Død.. .“.

Indstævnelse for Gæld. Men den Handling, som oftest frem-
kommer i de ældre Tingbøger, er dog

den, at en Borger indstævner en anden for Gæld:
Mandag dIÖ/t 1588. Mads Nielsen 1 Brogaard

[en stor Gaard, som laa omtrent, hvor nu ,,Klosterbakken“ paa
Sdr. Møllevej ligger] optraadte paa ;'Tinge og fremviste for Stokke-
mændene et Brev med Fuldmagt for Rasmus Thirrisen i Boy-
strup, .,,hvorefter<han lovligtiltalte og redeligilod fordille for
Hovedgæld og Faldsmaal Thomas Simonsen, Borger iGrenaa,
og sagsøgte ham for 3 gode Daler“. De to sædvanlige Tilsigel-
sesmænd havde givet Skyldneren lovligt Varsel' for dette Vidne.
Meningen med de mystiske Ordom Dille, Hovedgæld og Palds-
maal er, at Skyldneren rettelig indstævnes _' tilBeftalfing _..af, den
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samlede Gæld og paadrager sig Straf ved at undlade at efter-
komme Stævningen.

Det er en saare hyppigt forekommende Sag, og Udtrykkene for
denfer altid de samme. Mere ualmindeligt er det derimod, at en
Sypige lader indstævne en Mandsperson for en Skjorte, som hun
6 Aar i Forvejen har syet til ham, men som han har været
svigefuld nok til ikke. at betale.

_ 7/1ø 1588._ De otte Mænd bevidnede, at de saa- og hørte en
god ærlig Dannekvinde og en' ærlig Pige lydeligen staa for dem
i Dag. Det var Mette Christensdatter og Berrit Troelsdatter,
begge af Grenaa. De bevidnede og kundgjorde med oprakte
Fingre og Helgens Ed, at det er dem fuldt vitterligt, at M aren
Ibsdatter, nu Jacob Jensens Hustru, for 6 Aar siden syede'
Rasmus Skomagersvend her i Staden en Skjorte. Dog turde de
ikke udtale sig om, hvorvidt han betalte den eller ej.

Det forekommer ogsaa, at den paastaaede Skyldner for Tinge
benægter sin Gæld.

“/11 1588. Berit Bertelsdatter stod i Dag for Tin-
get og svor med oprakte Fingre og Helgens Ed, at hun ikke var

..Jens Lauritsen nogen Gæld skyldig, ikke saa meget som 1'
Skilling skyldte hun ham“.

Gældsbetaling paa Naar saa Gælden lykkelig var betalt, var
Tinget. det jo ganske i sin Orden, at det ogsaa blev,

vidnefast i Tingbogen. Her anføres et Par
Eksempler fra Tingbogen l9/8 1588. De 8 Mænd vidnede, at de
saa og hørte, ,,at M a ds Eriks en, Borgmester, og Jens Søren-
sen, Raadmand, tog iJens Pedersens Haand og lod hannom af
al den Felling, Vold og Dille, som de havde hannom i, Mads
Eriksen paa Byens og Jens Sørensen paa Kongens Vegne. . .“.

Samme Dag. ,,Mads Lauritsen stod lydelig i Dag for dette
menige Tingsdom og spurgte Rasmus Rasmussen Kræm-
mer, om han havde betalt ham ,,den Bryggerkeddel, som han
købte af ham og var hans Hjemmel til forne Keddel. Saa sagde
Rasmus Kræmmer, at . .han havde betalt ham redelig og vel,
saa at han takkede ham for alt godt, for god Betaling af nævnte
Keddel“.

,,Doktorregninger“. Folk synes at have været særlig slemme til
' at undlade at betale deres Gæld til Byens

Badskær eller Doktor. `
4/7 1 5 8 8. For .J o n n B a d s k æ r. Stokkemænd vidnede,
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at de saa og hørte, at forn_e_ `]onn Badskær lovlig tiltalte og 'rede-
lig lod fordille for Houdgjæld og Falsmaal følgende: Niels Mik-
kelsen for 6 Mark, Per Kabelslaar for 15 _Skilling, An-neySørens-
datter for 2 Mark, Søren Madsen Skinder for 6V Mark, Mikkel
Nielsen, Købmand, for 34 Mark, Niels Persen, Købmand, forl 6
Mark, Mikkel Hansen lfor 1 Mark Anders Eriksen i Vol'dby for
3 Mark samt 3 Skp. Byg, Rasmus Smed ibd. for 3 Mark og _]ep
`]epsen i Sangstrup for 1 Skp Byg. '

Vi gaar frem til en af de følgende Tingbøger og træffer:
:2/11 1635. Morten Bendixenl Badskær. _Han havde

ladet indstævneI Anders Pedersen i Dolmer for >at forhverve en
Domf over ham. Anders Pedersen: havde for nogen Tid siden
hentet ham til Søren Frandsen i Hammelev for at forhjælpe ham
i hans Sygdom og Skrøbelighed.I lHan paastod, at Anders Peder-
sen samtidig havde lovetV ham.fBetaling for hans ,,Umage“V og
”satte nu iRette“, at Anders' Pedersen 'skulde betale ham.

Vi er her kommet saa vidt i Retsplejen, at Dommen findfes
anført ved' de fleste Sager, hvadikke er Tilfældet i' de` ældste
Tingbøger `uden ved saerlige ,,højtidelige“A Begivenheder. Dom-
meren, _]oen Christensen, afgør da Sagen saaledes: ,,Efterdi forfi
Anders Pedersen her for Tingsdom benægter, at han har lovet
Morten Badskær sin Betaling, vidste jeg ikke nu andet derom
at kende og dømme, end at forf1_e Anders Pedersen jo bør for

' Morten Bendixens Tiltale kvit at være, indtil andet bevises“.
Næste Tingdag og paafølgende '2 Tingdage indstævner saa

Badskæren Søren Frandsen i Hammelev til Betaling af Beløbet
for Sygebesøg, 4 Sl. Daler. Indstævnede mødte hverken person-
lig eller ved nogen Stedfortræder, og Dommeren vidste saa ',,ikke
forf1'_e Søren Frandsen for slig Dille og Lovmaal at kunne kvit
dømme, uden at han inden 8 Dage stiller Morten Badskær til-
freds for nævnte Gæld“.

Da der saa alligevel ingen Betaling kom, lod Morten Bad-
skær sidste Tingdag før_]ul Søren Frandsen indstævne og tiltale
for Dille for de 4 Slettedaler. Dermed slutter denne Tingbog.

I ` 17/10'1'636 stod Morten Bendixen Badskær igen for
Tinget og gav Peder _]ensen i Ingvorstrup Sag for 6 Sl. Daler
for hans Barn, som han havde lovet at forhjælpe til sin Førlíg-
hed. Han ,,bekendte“ derhos, at samme Peder _]ensen havde ladet
ham hente 24 Gange her fra Grenaa med sin Hestevogn og lige
saa mange Ganged ført ham tilbage igen, samt at han havde sagt
ham, at nu vilde han ikke drage der heden længere, men at de
maatte skikke Barnet til ham. . '
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Saa endnu en Historie om en Badskær og endda den mest
effektfulde. Den er fra en ældre Dato:

1574, Mandagen næst efter Hertug Knuds Dag (7. Januar).
Byens Badskær hed da Jacob. Efternavn nævnes ikke. Han kal-
des blot Jacob Basker eller Mester Jacob. Samme Mand havde
et Mellemværende med en Borger, Peder Bertelsen, formentlig
var det en Gældspost, som han ikke kunde faa betalt. Han yan-
modede derfor Borgmesteren, Jep Skøtt, om at lade nævnte Peder
Bertelsen indsætte i ,,Kælderen“ d. v. s. Fængslet, som var i
Raadhuskælderen. _Tingbogen meddeler, at Borgmesteren svarede,
t ”dersom Mester Jacob vilde give Peder Bertelsen Madog Øl'

i Kælderen, da skuldeV han straks lade ham sætte 'ind'i'iJern“.`
Men dertil sagde Mester Jacob kort nej, han vilde ikke hverken
give ham Mad eller Øl i nogen Maade i Fængslet '

Ved samme Tid har Mester Jacob ogsaa en anden Mand,
Jens Seusen Skrep, ,,dillet for Houdgjæld“. Det ses dog ikke der,
at han har pønset paa saa skrappe Midler som at sætte ham i
Gældsfængsel

Forligssager. 'Naar Folk havde Mellemværender om Penge'eller
f ' Retstrætter om Smaaforse'elser, kunde det hænde

- naar det da ellers var fornuftige Folk -' at Vde kunde komme
til Forlig om Sagerne, selv om man ikke dengang havde olfent-

_ lige Forligsmæglere.
14/1o 1.639 Jep Andersen Liustrup, Borger, og

Søren Nielsen Allelev, som rimeligvis har været hans Tjeneste-
karl, var blevet uenige om et Lønspørgsmaal. De havde' saa
,,voldgivet“ deres Sag til 4 Mænd, hvoraf de 3 var Byens Raad-
mænd. ,,Og hvad forn_e 4 Mænd gør og lader derudi, det skal
være gjort og ladet og paa begge Sider aldeles at staa fast og
urvggeligt i alle Maader“.

Voldgiftsmændene dømte, at Jep Liustrup skulde give be-
meldte Søren Nielsen den halve Løn for hans Tjeneste, nemlig
i rede Penge 10 Sl. Mark og en god Tønde Rug. ` _

Derimod er det i Sandhed et særegent Tilfælde, at en Mand
offentligt, for Tinge bekendtgør, at han ikke har indgaaet noget
Forhg.

23/12 1639. For Peder Nielsen Torngaarcl, Byfoged, et Vidne,
,,at Niels Jensen Ensløff, Borger stod her for Ting og
Dom og paastod, at han ikke tog i Peder Hansens Haand og ej
heller samtykkede han i nogen Porlígsmaal med fornj Peder
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Hansen eller lovede ham nogen Betaling for hans Umage med
at læge Niels Ensløffs Søn. . .“. v 1

Manæskede Skudsmaal Det _ertidligere nævnt, atV Folk kunde
for Tinge. ^ - finde paa at ,,æske deres Skudsmaal

for Tinge“. Det har dog næppe været
saaledes, at man ganske umotiveret kunde gaa hen og faa sit
Skudsmaal ,,læst og paaskrevet“. Der har som Regel været et.
eller andet praktiskFormaal dermed. I de tidligere nævnte
Eksempler har det i et Par Tilfælde drejet sig om, at vedkom-
mende varI beskyldt-for Trolddom og vilde rense sig for denne

~Beskyldning, og i eet Tilfælde, at Sandemændene vildesikre
sig, at de havde forrettet- deres Hverv ulasteligt idet ~Aar,ii
hvilket de havde væreti Funktion. Men man kunde ogsaa æske-
et- Tingsvidne om Slægtskabsforhold. Kirkebøger var i Begyn-
delsen af Perioden et ukendt Begreb, og selv i dens Slutning
(opmod Aar 1700) førtes de paa en fuldkommen utilstrækkelig
Maade. Naar man derfor i Arvesager eller lignende skulde have
Slægtskabsforhold oplystog bekræftet, maatte man til Tinget:

3/e>1588. De -8 Stokkemænd samt yderligere 4 tilkaldte`
menige Mænd, som kendte depaagældende, vidnede med op-
rakte'Fingre og Helgens Ed, at Jens Steffens en, som døde
i Landskrona, Anne Steffensdatter, som døde i Thorekov (P), og

_' Thyre Steffensdatter, som døde i Aars, var rette Søskende, og
at Anne Stelfensdatter og Maren Steffensdatter,som endnu lever,
varv Halvsøskende, samt at de alle fem var-ægtefødte Børn af
Steffenjensen, som boede i Bredstrup og flyttede til'Grenaa og
forblev der, til'han døde. Sidstnævnte to Kvinders Moder var
Mette Steffens. ,,Varsel om dette Tingsvidne Var given udi
Grenaa Kirke, som Tjenesten var udi“.

14/101588.For`]ø1^gen Sørensen. De otte Mænd be-.
vidnede, at forfi3 Jørgen Sørensen har staaet i samfulde to Ting
og,,ipDag i det tredje med Sølv og Pendinge, og han udenal
Dille og Lovmaal [Trætte og Søgsmaal] vilde gøre rede for sig
og sin Hustru, om nogen af hendes Søskende eller Medarvinger
med nøjagtige Vidnesbyrd, forseglede Skiftebreve eller ”let/ende
Mænds Røst“ kunde bevise, at hans Hustru, Buol Miehelsdatter,
eller han selv havde faaet mere af hendes Sal. Faders og Moders
Bo, end som kunde tilfalde hende udi Søskende Skifte“.

Det maa aabenbart have væretjørgen Sørensens Svoger, som
har sigtet ham for at have faaet mere, end Ret og Skel var, thi
Manden, som havde faaet Varsel til at møde og høre denne Sag,
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hed Niels Michelsen og maa altsaa aabenbart have været Buol
Michelsdatters Broder. i '

Der er ogsaa Eksempler paa, at de paagældende i Tingsvid-
net har faaet tilføjet nogle pæne Ord om deres ulastelige Vandel,
og at man> takker dem for ærlig og venlig Omgængelse.

25/11 1639. ,,M o rte n B e n dix e n- Badskær, et Stokke-
nævn paa hans egen og hans Hustru Susanne __]oachimsdatters
Vegne. . ., at 24 Borgere, trofaste Dannemænd, [hvis Navne næv- .
nes], »haver givet dennom et godt Skudsmaal og Vidne, imedens
og al den Stund de haver været her i Grenaa bosiddende, saa
at ingen ved dem i nogenMaade at beskylde andetend det, som
ærligt, christeligt og godt er“.' -« Den praktiske Anvendelse |af
dette Vidne af ikke mindre end 24 Medborgere fremgaar. Vikke af
Tingbogen og er ikke umiddelbart indlysende, da Tidspunktet
(1639) er efter TrolddomsèVanvidde'ts Blomstringsp-eriode. - ~

Saa anføres som Slutning paa dette Afsnit endnu et Par Op-
trin, hvor tilsyneladende underlige Forhold bragtes for Tinget. w '

29/io 1 5 8 8.- De 8 Stokkemænd bevidnede, at de saa og hørte,
at 4 Synsmænd, som var udmeldt til at syne 2 Tønder Brød,
som Søren Nielsen vilde vise dem, var mødt for Tinge. De er-
klærede, at det var gode Brød og ,,ustraffeligt at'gælde og give
til hvilken Dannemand, det skulde være“._ Meningen maa vel
være, at Brødeneskal leveres -- maaske vtil Kongens Tjeneste
- og at Manden derfor vil være paa den sikre Side, før han
afsender dem.

”Skade for Hjemgæld“. 27/5 1639. Søren Knap, Byskriver, et
^ - , Vidne paa Michel Nielsens Vegne.

”Athan i/Dag paa forbemeldte Michel Nielsens Vegne stod her
for Tingsdom og aflyste og lod forbyde >enhver at komme-i
nævnte Michel Nielsens Gaard, hverken Dag eller Nat og uden
hans Ja og Minde. Hvis de gør det, da vil Michel Nielsen have
med dem at bestille, og om de fanger nogenSkade derved, da
at have den for Hjemgæld“. `

Naar der i det foregaaende i Hovedsagen erbenyttet Akt-
stykker fra nogle forholdsvis faa Aargange af 'Tingbøgerne, saa
har det flere Grunde. En af dem er, at disse Aargange er de
bedst førte og er helt-komplette, saaledes at de forskellige: For-
hold kan følges fra Dag til Dag, hvorved Læserne faar et Ind-
tryk af den jævne, normale Gang i Tingets Forhandlinger.
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oM MARKvÆsEN oc; e KAALHAVER.
Det siger sig selv, at i en lille'By som Grenaa, der faktisk

langt op i 'Tiden var lige saa meget Bondeby som " Købstad, og
hvor næsten alle Indbyggerne havde noget Landbrug,`maatte og-
saa Spørgsmaalet om' Ret og Pligt paa disse Omraader af og til
give Anledning til Stridighed. Byens ,,Grandeb0g“ 'indeholdt de
”Vidar og Vedtægter“, man skulde| rette sig efter, men den er
længst forsvundet. ` _

Da det nu 'er Meningen i et kommende Afsnit, ,,Efter Aar
1700“, :at give en samlet Fremstilling af alle de Forhold, som
hører under Markvæsenet, skal her kun fremdrages enkelte Til-
fælde fra Tiden før 1640 fmed >de Kommentarer, de kangive
Anledning til. ' ' ` '

Kaalgaarde. Nærmest ved Grenaa ud mod Vest laa et Stykke
`Jord, som hed Plantlandet. Det var en Del af

Kongsgaards Tofterne, som Byen engang i længst forsvunden Tid
maa have erhvervet af Kongen. Beliggenheden har været om-
trent, hvor nu Festpladsen er. "

15/4 1588. Synsvidne for Borgmester Ma ds E ri ksen. 6
Synsmænd kundgjorde for 'Tinge, at Borgmesteren havde ladet
dem lovlig udnævne og vist dem hen til et Stykke Plantland,
sønden for Lindgaard (P) Nordbys Gaard. Samme Plantegaard
var Vi Længde 18 Favne (ca. 35 m) og i Bredden ll Alen (ca. 7

Vm)- I den østre Ende var der iblandet Kaalsæden nogen Sennep.
Alle saa mange, som uden Borgmesters og Raadmænds Vilje og
,,Mynde“ [Bemyndigelse] har taget og indhegnet fornævnte Plante-
gaard, hjemlede de fuldt Syn over. ,,Besønderlig“ [i Særdeles-
hed] hjemlede deV fuldt Syn over den, som havde saaet Sennep
i Borgmesterens Kaalsæd. ' `

Kaalgaarde og Kaalhaver var i gamle Dage saa ubetinget det
vigtigste paa Havedyrkningens Omraade..- Man hører meget ofte
Tale om, at naar nogen gaar paa Aftægt og afstaar Hus eller
Gaard, saa4 er Adgangen til et Stykke" af` Kaalhaven en af de
Rettigheder, som man næsten altid 'forbeholder sig.

Men med de mange løsgaaende Kreaturer, som dengang gik
rundt iGaderne, var det jo tit besværligt nok at undgaa Øde-
læggelse af Kaalhaverne. Særlig galt Vvar det med Svinene. ;

For at de ikke skulde gøre alt for stor Ødelæggelse, maatte
det derfor fastslaas, at '
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Svineneskulde have 18; Sept. 1619. Paa'Bytinget forbyder
Ring i'N'æsen. . v Borgmester Peder Knap 'enhver Ind-

' ' » ' fbygger i Grenaa, det vaere sig Borgere
eller andre, at holde Svin, uden at der er Ring i Næsen paa
dem- Hvisnogen herefter forser sig mod dette Paabud, ifalder
paagaeldende den Straf, som “KongL Maysts. udgangne Brev ogl
Mandat derom formelderfi)

Kaalhaver skulde have Men navnlig var det jo nødvendigt, at
,,Hegn oig,Lukke“. Folk forsynede deres Kaalhaver med

. 4Gaerder. Det var de ofte meget efter-
ladende med. i'

1575, Mandag naest efter St. 'Michels'dag (3. Ok'tbr.) lod _.
B o rgm'e ste ren for Tinge laese et Brev udgivet og samtyk-
ket; paa Grenaa Raadhus af Borgmester, Raadmaend og 24 Bor-I
gere. Det gaar ud paa, at hvem, som ikke holder deres Kaal-
haversaerder ,,vedr Magt“ [d. v. s. igod Stand] og yder deres
Kaa'lhavers Penning inden St. Pouls ` Dag [23. `Iuni], de'skal
miste deres Haver. ' ' '

2/s 1 636. Borgmester R as m' u s j e n s e n forbyder at lade
Svin, Gæs og Høns komme i begge hans Haver her i Byen.

29/1 1639. Synsvidne for Oluf Hagensen og Rasmus
R asm u ssen. 2 Synsmaend, `som 8 Dage før var udtaget paa
Tinge til at tage et uvildigt'Syn over en Kaalgaard nede i ,,Moen“
[Vest for Sandgraven], erklærede, at ,,de syntes, at førend der
kom Fjælle om, da-kunde det intet holde, hverken Fæ eller
Svin. Men hvis Lukkelse det var, eller om> Skaden var gjort
før eller siden, det vidstede ikke“. ~Raadmand `Joen Christen-
sen, den tidligere Byfoged, var indvarslet til at møde ved dette
Ting. Og Oluf Hagensen erklaerede for Ting og Dom, at forfä
`Ioen Christensens Svin havde gjort fuldt 'saa vel Skade iKaal-
gaarden og nede i ,,Moen“ som hans og andres Svin. '-

10/12 1692. ,,Kgl. Forbud mod, at øde Bygnings-Pladser ud
til Gaden i Købstaederne indrettes til Kaalhaver“. Man ser Vher
et Eksempel paa, at Hensynet _til Kaalhavern-e maa vige for'Hen-

synet' til at skaffe Bygninger, hvoraf der kan svares'Skat "til
Kongen.2) ' >

Ogsaa Markerne skulde l0/5 1624. Tingskriveren Peder Quast,
være forsynet med den Tid i Dommers Sted, giver Sag mod
Lukke. - ' saa mange af Grenaa Mænd, som bruger

`Jord paa Byens Mark og ikke holder
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Gærder og Lukker om deres Marker i Stand. Alle jordbrugerne"
var tilsagt, men der var kun mødt 3, hvoraf den ene Var Raad-
mand Peder jensen. De tre mødte ,,berettede, at de ikke vidste 1
synderligt at svare hertil. De havde lukket for deres jord som
,,Vis og Vane“ [Sæd og Skik] havde været fra Arilds Tid, og
som af alle Ejere og Markmænd er tilsagt“.-

Dommeren vidste herom ikke rettereat kende, end aten-
hver, som bruger jord paa Grenaa Mark, bør at lukke for Enden
af sin jord og Sidegærderne at lukke ,,efter som enhver harjord
i Vange til efter Ejer og Markmænds Rebning og Samtykke eller
at gælde Vide, som paa bliver lagt og vedtagen“.

Vangevogteren skulde Hvis der saa slap Kreaturer eller Svin
,,optage“ løsgaaendeI ud og gjorde Skade paa Kornmarkerne,
Kreaturer. ^ saa var det Vangevogterens Pligt at tage'

~ I de paagældende Dyr ,,i Hus“, og saa'
maatte Ejermanden indløse dem med en Bøde. Det var ikke altid '
Vel set, og i mange Tilfælde gav det Anledning til Strid og Vold-
somheder over for Vangevogteren (Markmanden), der jo selvføl-
gelig havde Retten og Loven paa sin Side.

21/9-'1612 Indstævnet for Falsmaal var Søren Vornidsen
Borger. Han havde ikke holdt Vide og Vedtægt i Lighed med
sine Medborgere, men voldeligen frataget Bysvenden, jens jen-V
sen, et Pant, som han vilde have ham frapantet, og derefter truet
ham med en dragen Kniv, som han satte ham for Brystet.

24/5 1624. jens Trogelsen, Byens Vangevogter, stod
for Tingsdom og gav Last og Klage paa Niels jensen Ensløff,
Borger. For en 3 Ugers Tid siden, da han og hans Dreng vilde
tage nogen Svin i Huse, som var truffet paa Rugsæden paa de
vestre Tofter, kom fornj Niels Ensløfl" hen til Drengen tog
Svinene fra ham og slog Drengen. '

Niels Ensløff var efter Tilsigelse mødt. Han stod for Tinget
og svor med oprakte Fingre og højeste Ed og ved sin Sjæls
Salighed, at han ikke hverken slog eller drog forfl_e jens Trogel-
sens Dreng, som han beskyldtes for. Ikke heller havde hans
Svin været paa Rugen paa Grenaa Mark. Men den Tid, Vange-
vogterens Dreng kaldte ham en Tyv, saa skubbede han ganske
rigtig Drengen omkuld.

Det maa nu vist have været en falsk Ed, som Niels Ensløff
svor, thi 7. juni lader Kæmneren, Michel Thomsen, paa Kongens
og Byens Vegne Niels Ensløff ,,tiltale og fordille“, baade fordi
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` han slog `Iens Trogelsens Dreng, og fordi han med rVold fratog
ham Svinene, som havde været i Rugen. g

I Sommerens Løb kom der en ny l-Iyrde, men som-det var
gaaet med'den gamle, saaledes gik det ogsaa med. den nye:

8/11 1624. S øren Pete rsen, Vangevogter, stod for Tin-
get og beklagede sigover, at Rasmus Sørensen i Dag for 14
Dage siden fratog ham 5 Svin, som han havde optaget og vilde
drive i> I-Ius. - 20/12 1624 var derfatter Strid om Svin. De Vvar
truffet ,,vester ude, hvor gamle Michel Smeds Smedie stod“. .

13/61636. 2 Synsmaend var udtaget til at syne et Stykke
Rug af Mi c h el T o m m e s e n s ,,østen for. Baffenhøjff. De lsaa

da, at der var gjort Skade paa det af rØg Vog Fae for -2 Skp._Rug.
,,Hvem der havde gjort dette, hjemlede de fuldt Syn over“.

'Men _. ogsaa inde iselve Grenaa By fandtes der| dengang
nogle Korntofter..D-et var ikke alene de ;3 Tofter, som udgjorde
hele nuværende Nordside af Markedsgade, men ogsaa ved Kan-
nikegade, Lillegade, Mogensgade og Nørregade fandtes der mindre
-Tofter. Her er et Eksempel paa Skade, forøvet. mod en lille Toft
udmod Nørregade. . \ . _

19/9 1636.' ,,Synsvidne om, hvad Skade der er sket 1paaet
Stykke Byg, som' Rasmus Pedersen havde` faaet i sin ,,I-Iauge“
(Toft) her i Grenaa, beliggende'ved `jep Liustrups Ejendom. . .“.
Skaden vurderedes < til 5 Skp. Byg, ' som Byfogeden idømte jep
Liustrup at betale. -fl ~

ÄSkabede Øgog Krea-` Ellers varen af Klageaarsagerne de ,,ska-
turer. . . ' bede“ Dyr, som gik og- smittede de sunde.

'1 9/5 1 6 3 9. ,,Tingsvidne for Byfoged J o en
C h ri s te n s e n, at han i Dag paa det tredje Ting forbyder en-
hver iByen at holde noget skabet Øg her paa Grenaa Mark efter
denne Dag, uden at de holder dem paa de Steder, som_menige
Mænd her i Byen vedtager og samtykker. Dersom de holder dem
paa andre Steder paa Marken og andre derover fanger nogen Skade
af samme skabede Øg, da skal de have Skade for Hjemgaeld“.

Uretmæssig Tørveskær Men der kunde ogsaa være Borgere,
i ,,Fædriften“. som tiltog sig.andre-..uretmaessige Fri-

, heder paa Byjorde eller i Fælleskaeret.
11/10 1624. Tingsvidne for Bo rgm estere n. 4 Synsmaend

vidnede, at de var ,,tiltagen at syne nogen Tørveskaer herpaa
Grenaa Mark. De saada, at der var skaaret 82 Tø'rv ude imel-
lem Byen og Lergraven, norden for Hr. Rasmus1s Have af den



174 _ HVAD TINGBØGER'NE FORTÆLLER

bedste Fædrift. Hvem der havde gjort det, hjemlede de fuldt
Syn over“ Eftersom Niels Nielsen var indkaldt til Tinge i den
Anledning, var det sikkert ham, som var den skyldige.

Samme Aar 26. _]uli. 2 Synsmænd, Raadmand Michel Peder-
sen og Peder Glad, havde været med den gamle Hyrde J en s
Tr_ogelsen til et Syn oppe i Grenaa Kær ved en Eng, som
kaldes Tyre-Engen. Da saa de, at fra den nordre EndeA var der
slagen i øster af ,,Grenaa Kærs Fælled og Fædrift“ 20,'. Favne
[ca. 40 m]. Hvem der havde gjort det, hjemlede de fuldt Vold
over. Indvarslet var Anders Andersen Skomager, saa der er ingen
Tvivl om, hvem man havde mistænkt.

_ Saa endelig et Par Ord om

Lergraven. Den laa, hvor den endnu ligger, nemlig Vest for
Byen, ude ved den gamle Randers Landevej, der

gik om ad Enslev. Lergraven var dengang et meget vigtigt og
nødvendigt Aktiv for Byen og dens Borgere. I det overvejende
Tal af Datidens Bygninger var Bindingsværket nemlig ikke ud-
fyldt med Mursten, men med Fletværk af Vidjer, hvori klaske-
des Ler. Man kaldte dem lerklínede Huse. Alle Byens Indvaa-
nere havde Ret til at hente deres Forbrug ude i Lergraven. Her
er et lille Synsvidne over denne:

29/1 1639. 4 Synsmænd, som af Hensyn til Upartiskhed
alle var udenbys, ”vidnede efter Recessen, at de var tiltagen at
syne og se paa Grenaa Lergrav vesten for Byen og ved den
Vej, som ligger til Dolmer Kjær“. [Mon det skulde være Ran-
ders Landevej, der omtales paa en saa uærbødig Maade?] _,,Da
syntes de, at det var farligt at færdes der om Natten og især for
fremmede, vejfarende Folk, som er ubekendte. Dette hjemlede de
for et fuldt Syn at være“.

FORPRANG OG BORGERSKAB
Der er paaV Side 51 i det indledende Overblik over Køb-

staden i den ældste Tid skrevet, at Købstæderne iAarhundreder
maatte føre en Kamp imod den ulovlige Handel eller Landprang,
som truede deres Eksistens. Hvad der gælder Købstæderne i Al-
mindelighed, gælder i høj Grad Grenaa i Særdeleshed. Ting-
bøgerne og andre gamle Kilder indeholder Mængder af Vidnes-
byrd derom.
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Forprang. Ordet Forprang eller _Landprang er jo for længe siden
gaaet af Brug. For Tydelighedens Skyld angives der-

for, hvad der menes dermed. Danske Ordbog definerer 'Ordet
som ,,forbudt Opkøb af Varer uden for Torvet eller før Torve-
tid med det Formaal at forhøje Priserne for Køberne eller nedf
sætte dem for Sælgerne“. Ordet forklares ogsaa saaledes: ”For-
prang eller utilladeligt Forkøb er Opkøb af Varer, som Sælgeren
ellers maatte antages at have villet føre til Torvs, foretaget i det
Øjemed at forhøje Prisen“.g Endelig siger Forordn. af 25/8 1741:
,,Forprang eller utilladeligt Forkøb paa Landet forekommer, naar
nogen, som ej dertil har kgl. Privilegium, opkøber Korn paa
Landet hos Landmændene“. i
, V Forbudet imod Forprang staar altsaa i allernøjeste Forbin-
delse med Hovedpunktet i alle de grundlæggende Købstadrettig-
heder, nemlig Retten til!l at holde Torv. Det var det Punkt,; der
var Grundstenen for Byernes Næringsliv og for deres Omsæt-
ning og Handel. Og næsten alle Kongerne støttede villigt Byerne
i deres Bestræbelser for at sikreV sig denne Eneret. Det> var ikke
altid af Kærlighed, men lige saa meget af Egennytte, fordi Kon-
gens Indtægter af Byskatten steg og faldt, med Købstædernes>
Skatteevne.

Men de stadig gentagne Bestemmelser mod Forprang vidner
paa en Gang om Regeringens Iver og Interesse for at sikre Køb-
stæderne denne Eneret og om Vanskeligheden ved at faa den
virkeliggjort.

Borgerskab. Betingelsen for at faa Del i det Privilegium, som
i var tildelt Byerne, var altsaa denne, at mantog
Borgerskab. Dervedforpligtede man sig til at holde Byens Ved-
tægter og bære sin Part af Skattepaalæg og anden ,,Tynge“ og
fik saa til Gengæld Del i den omtalte Beskyttelse og Handels-
rettighed.

' . Det ses af Grenaas ældste bevarede Raadstueprotokol (for
:1694), at den. første Dag, den togesi Brug, oplæstes blandt an-
dre Punkter af Loven følgende: ,,Hvis nogen agter at bruge bor-
gerlig Næring, >skal han først aflægge sin borgerlige Ed og. ej
forinden tilstedesv at bruge nogen Handel eller Næring her udi
Byen, hvis han ikke vil tiltales for sit Faldsmaalf' ) -

Det var altsaa Erhvervelsen af Borgerskab, som gjorde en

*) Faldsmaal vil sige Bødestraf, som idømmes for Vægring ved at efter-
_komme et af Retten givet Paabud, hvorved altsaa vises Ulydighed mod

Retten. ' ~ ~
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Indbygger til Borger. -De første, som efter den nye Raadstue~
bog i 1694 ,,giorde dieris borgerlige Ed, var Jens Jensen Bang,
Jíens Thøgersen og Anders jespersen. Huer af dem lofuet :at
gifue Tou Rixdaler“. Del næstfølgende, som tog Borgerskab,
lovede at give 10 Mark«(: 1 Rdl. 4 Mark) eller 4 Mark. >Det
synes altsaa _ i hvert Fald i Begyndelsen _ at have været
saaledes, at det har været frivilligt, hvor meget man vilde give i
Borgerskabspenge. i

Den Ed, som de nævnte 3 Viænd aflagde paa Grenaa Raad-
stue, var saalydende: ,,Bekender vi underskrevne Jens Jensen
Bang, barnefødt udi Fløjstrup udi Haldherred, Jens Thøgersen o.
s. v., at vi er tilsinde at bo og bygge og brugeÅ borgerlig Næring
udi Grenaa. Og lover vi hermed, som vi det foruden pligtig er,

~at være vores »allernaadigste Arve-Konge og Herre, Kong Chri-
>stian den 5te, huld og tro, som det tro og ærekære Un-dersaatter
vel egner og bør _ ja, om saa fordres, for det Kongelige Hus
at vove Gods, Liv og Blodog os ellers i alle Maader efter Høj-
lov. Kgl. May. Lov og Forordninger rette og forholde. Saa skal
vi og være vor Øvrighed hørig og lydig, hvo som paa Kongl.
May.,s Rettens eller Byens Vegne kan have at befale. Kgl. May.s _
Paabud og borgerlig Tynge efter vor Evne lige med andre vore

V-Medborgere skal vi udi rette Tid udgive, og overalt [d. v. s. frem
for alt] skal vi beflitte os paa ærlig og christelig Næring her udi ,
Grenaa By, af yderste Kræfter befordre Guds Ære og vor Næstes
Gavn saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord. Jens Jensen,
Bang, Jens Thøgersen, Anders Jepersen“. 1)

De følgende Aar blev Borgerskabseden 3 Gange saa lang og
udførlig. Der tilføjes f. Eks. blandt Pligterne: vi lover ,,mod
vores Gud _ ved hans Aands Bistand _ at anstille os som rette

VChri`stne“. Og navnlig kom der en Tilføjelse om at ,,. V..hjælpe
med til samtlige vore Medborgeres gode Nærings Forbedring og
Grenaa Bys Opkomst, Flor og Velstand. Ikke at forestaa ,,Neder-

_ "lag“ [d. v-s. Oplag eller Kontor] for nogen anden Købstads Ind-
byggere paa deres Vegne eller for deres Penge opkøbe de Varer,
som Landboerne udi Grenaa Distrikt kunde falholde, med hvilke
Grenaa Indbyggere alene frem for nogen anden bør at handle.
Langt' mindre skal vi bruge Del medr nogen Landpranger,~som
bor paa Landet og bruger Købmandsskab med Bønder eller andre.
Hverken :skal vi selv handle med dem eller fortie, om" vi dem
om slig ulovlig Haandtering skal kunne overbevise. In summa
skal vi beflitte os paa alt det, som kommer Gud til Ære, Øvrig-` .
heden til Lydighed, os selv eller Grenaa Bys Indbyggere til
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Bedste og Fremtarv, Asaafremt vi dette vort Borgerskab agter at
nyde til gode. Saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord“. 1)

Som man ser, blev Borgerskabseden efterhaanden en meget
vidtrækkende Forpligtelse, hvis den skulde tages helt efter sin ,_
Urdlyd.

Den aarlige Å Den første Søgnedag i det nye Aar, altsaa som
Borgerforsamling. Regel 3. `januar, holdtes en Borgerforsam-

- ling,` hvor saa godt som alle Borgerne mød-
tes. Deres Antal `var antagelig 50-60. Af denne Forsamling valgtes
4 Taxerborgere til at sætte Borgerne i Skat for det nye Aar og til
sammen med Byfogeden at revidere det foregaaende Aars Regn-
skab. Der valgtes endvidere 2 Borgere til at være det nye Aars
Kæmnere. Den ene skulde nærmest føre Regnskabet og var altid
en Handelsmand eller Skipper. Den anden skulde nærmest ind-
kræve Beløbene og var undertiden en Haandværker, undertiden
en mindre Handlende. Der valgtes endvidere 4 Mænd til at sætte
Taxt paa de forskellige Varer. De skulde først erkyndige sig om
den ordinære Pris paa alle Slags Varer efter Landkøb, og derefter
skulde de ,,træffe den Taxt, som kunde være nyttig til enhvert

Ta`rv“. Derpaa oplæste Byfogeden, hvad nye Forordninger, der
var indkommet angaaende Handel og Vandel, eller gen-tog særlig
paakrævede og vigtige ældre Forordninger. Endelig meldte der
sig saa i Reglen enkelte nye Indvaanere, som ønskede at tage
Borgerskab. -

`Ieg maa her indskyde den Bemærkning, at der har eksisteret
en meget ældre Raadstueprotokol end den nu omtalte fra 1694,
nemlig en Raadstuebog fra 1558. Den omtales i Dauvvs Annoto-
tioner (ca. 1738), men er altsaa desværre senere forsvundet.

Her følger saa efter Tingbøger og Byarkivet nogle enkelte
konkrete Eksempler paa det i det foregaaende nævnte, nemlig
Forprang, Brud paa Borgerskab eller Trusel om at have Borger-
skab forbrudt, Forbud mod Brug af ,,ulovlige Havne“ samt om
Torvedage.

Eksempler paa “/11 1500 udstedte Kong' Hans i Aarhus et
Forprang. , ' P1ivilegium til Grenaa Borgere (se heri Side

' ` 72), hvori bl. a. gives dem den ,,Frihed“, at
ingen, som boede mindre end 2 Mil fra Byen, maatte handle
med Bønderne uden Borgerne i Grenaa, og at de, der boede
omkring Byen og brugte dens Havn, skulde betale 4 Sk. af hvert
større og 21-Sk. af hvert mindre Skib, som indgik.
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Lidt senere fik Aarhus et "lignende Privilegium af samme
Konge, kun at ,,Læbæltet“' for Aarhus blev paa 4 Mil Men der
tilføjes ,,dog dermed de Privilegier, der er givet Horsens, Ran-

` ders og Grenaa uforkrænket“. l)
Men Ebeltoft Borgere krænkede Grenaa Bys ovennævnte

Privilegier og Friheder, givet Borgerne af Kong Hans, idet de
gjorde Landkøb og Salg af Gryn m. m. “i Byens umiddelbare
Nærhed. Det maa være sket gennem en længere Aarrække.

I den Anledning afsendtes fra Grenaa 2 befuldmægtigede
Borgere til Ebeltoft. De medbragte Byens Privilegier samt en
Skrivelse, hvori der stod:

17. Marts 1603. ,,.... Vi i Grenaa spørger daglig, at Bor-
gerne udi Ebeltoft skulde være meget foran os med Køb ogSalg,
som skulde være med Gryn, Korn og andre Varer, _,desligeste
med Humle, Salt, Staal (9), Tjære og andet Købmandsskab, som
skulde holdes til Salg af eders Borgere her paa Landsbyerne.
Desuden skulde der ogsaa være nogen, som bruger saadant Land-
køb og Salg, som beraaber sig paa, at de har Borgerskab i Ebel-
toft, men alligevel ikke bygger og bor hos eder.

Og ydermere, at Ebeltofts Borgere saa at sige skulle saa godt
som her udi Dørene for os gøre saadant Landkøb og Dyrtid med
Løb og Skrig efter Gryn, Korn og andre Varer, saa at en byder
over den anden, os og vor By til en overmaade stor Skade og
Afbræk, og dette alt sammen imod vor Bys Frihed og Privile-
gium, som vi agter hos eder at levere og lade oplæse. Hvorefter
at I som vore tro Naboer og gode Venner kunne vide eder at
rette paa det, atI ikke fremtidig skulle give Aarsag til Trætte og
Uenighed, hvad vi nødig ville... .“.2)

Brevet bragtes til Ebeltoft og læstes paa Ebeltoft Byting,
hvorom det bærer Paategning. Ogrfl det har forhaabentlig frugtet,
saaledes at det gode Forhold mellem de to smaa Nabobyer atter
var oprettet.

1570, Mandag efter S. Michelsdag. Klage over Oluf Per-
sen i Bønderup, som havde været i Tyskland og der købt en
Bryggerkeddel for 16 Dlr. og 2 Tdr. Humle, Lærred m. m. Han
forpligter sig til aldrig mere at sejle til Lybæk, Rostock, Wismar,
Stralsund eller andet Steds iTyskland, Grenaa Borgere til ”For-
practning“, _med mindre han giver sig i Borgerskab med dem,
eller han er i en anden Bys Borgerskab.3) r l

2. Juli 1648. En L_andstingsdom dateret Viborg overMads
Sørenseni Gjerrild, at han bør at fare som en fredløs Mand
formedelst hans Forprang mod Grenaa Bys Privilegier.
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14. August 1648. En Bytingsdom, hvori Peder Erich-
sen i Voldby og `jens Andersen _ibd. tildømmes at have deres
Skuder og Gods forbrudt og Være i høje Øvrigheds Naade og
Unaade for deres begangne Forprang mod Grenaa Bys Privilegier.

Eksempler paa Brud 19/5 1635. Dom for Niels `jensen Hvid,
paa Borgerskab. Aarets Kæmner, paa Byens Vegne over

` Michel Sørensen Burgaard i Fjelle- ,

rup for Brug af Sejlads, han bruger i Fjellerup, Grenaa Borgere
til Forprang og Skade. Niels jensen Hvid fremlagde et Tings-
vidne af 21/1 1633, som meddelte, at Michel Sørensen Burgaard
den naevnte Dag for Tinget havde lovet at flytte til Grenaa St.
Hansdag 1633 eller ogsaa fra denne Dag ,,flytte af Grenaa Bys
Frihed og ikke derefter gøre Grenaa Borgere Forprang i nogen
Maade“. _ ' ` ' .

Nu maatte han indrømme, at i Sommer, da han kom fra
Stralsund, solgte han Rug til nogle af Sønderherreds Mænd og
efter Høsten Boghvedegryn igen. Niels Hvid krævede ham der-
for dømt, fordi han ikke var flyttet her til Byen og for oven-
nævnte Forprang. Dommen gik ud paa, at ,,Michel Burgaard bør
derfor at stande til Rette som vedbør“. Det vil altsaa sige, at han
har maattet betale sine 40 Mark i Bøde.

18.-25. Jan. 1636. Michel Pedersen Holm, vistnok Aarets
Kæmner, indstævner paa Byens Vegne flere navngivne Mænd fra
Oplandet, som har sejlet til København og andre Steder og der
solgt Korn og Gryn, Grenaa Borgere til Forprang og Skade.v

_ Ligeledes indstævner han Michel Pedersen Huiid fra
Veggerslev (P), som, da han i sin Tid svor sin borgerlige Ed paa
Grenaa Raadhus, havde forpligtet sig til at flytte til Grenaa inden
en vis Tid og holde aabne Døre `- alt under 40 Marks For-
tabelse .- men ikke havde opfyldt denne sin edlige Porpligtelse.
Michel Huiid undskyldte sig med, at han havde lidt stor Skade
til Skibs, saa at han ikke nu kunde flytte til Byen. Han dømtes
til at have sit Borgerskab forbrudt samt bøde sine 40 Mk. efter
sü Løfle.

At ens Borgerskab ogsaa kunde fortabes af andre Grunde,
der var Handel og Næring ganske uvedkommende, har man i
Tingbøgerne enkelte Eksempler paa.

19/1 1624. Borgmester Rasmus `jensen Røhoved forbyder at
lade hugge i Grenaa Kær under Borgerskabs Fortabelse. Hvis
detikke erBorgere, men ,,Lejere“, skal de til Straf rømme Byen. '

17/12 1632. Joen Christensen Byfoged forbyder alle saavel
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Borgere somandre Indbyggere ,,at huse eller hæle nogen' løse
Folk eller Kæltringer eller andre skæve Brødre Nat over“. Hvem
der gør det ulden Borgmester og Raads Vilje og Samtykke, skal
have deres Borgerskab forbrudt og desuden lide ve'dbørlig Straf.

Ulovlige Havne. Et _Udslag af Kongerne's Interesse for Byernes
Opblomstring var deres Kamp mod de ulovlige

Havne, der dukkede opi Købstædernes Nærhed og unddrog
dem deres naturlige Næring. Byerne gjorde selvfølgelig ogsaa
paa deres Side, hvad de kunde, for at komme disse ulovlige
Havne til Livs. Her er et Eksempel: , e ,-

2V; 1639. Rasmus Sørensen Hammelev, Borger og Kæmner
i Grenaa By erhverver et Vidne paa Byens Vegne om, at han
stod for Tingsdom og lod forbyde alle, saa mange somsejler paa
Landsbyerne, baade de, som er Borgere, og de uden Borgerskab,
at de ikke maa skibe eller lade skibe noget Gods ind ellerud
paa ulovlige Havne, med mindre, at det skal være ,,ufri Gods“,
ihvor det findes kan, med mindre de vil flytte tilByenÅ og holde
borgerlig Tynge og aabne Døre') '

Torvedag. Grenaa og Thisted fik begge 6/12` 154,71Kongebrev .
paa at maatte holde Torvedag hver Lørdag. Bøn-'-

derne skal saa gørederes Tilførsel nævnte Dag._ _ . I
Denne Tilladelse til at maatte holde Torvedag om Lørdagen

synes senere at være gaaet fuldstændig i Glemme i. Byen. Thi,
som det'tidligere er nævnt (se Side 73), gør Chr. IV i Privile-
gietvv fra 1641 Rede for, hvorledes Borgmestre, Raadmænd og
menige Borgere udilGrenaa har beklaget sigtil hamover, at de
plat ingen Tilføring haver af de omboende Bønder, fordi de ingen
fastorvedag har. Kong Christian bevilger derfor af synderlig
Gunst og Naade, at der fremtidig i' Grenaa maa holdes Torvedag
hver Mandag. Han tilholder samtidig Bønderne fra Nørre- og
Sønderherred at benytte denne Torvedag til at komme til Byen
for at sælge, hvadede vil tilføre, og købe, hvad de har fbeehov.2)_

'Det er ganske i samme Aand, naar Chr. V.s danske Lov paa-_
læggerBønderne at føre deres `Varer til Y. Købstæderne og fal-
ibyde dem paa Akseltorvet og forbyder dem at sælge til ,,Høkere
og Forprangere, som Landetomløbe“.3) _ _ _'

Y, Ågö/1,o 1648. Forbudsvidne afNørre-Herreds Ting, at der kun
om Mandagen maaholdes Torvedag i Grenaa, men da skalog- '
saa enhver komme ind med, hvad han har at sælge, >>og ingen-
lunde dermed indkomme en Hellig- eller Bededag.3)
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OM BORGERVÆBNINGEN
Det var i Middelalderen en Pligt for Købstædernes vaaben-r

føre Mandskab at forsvare deres By, naar det gjordes fornødent,
samt at deltage i det regelmæssige Vagthold om Natten.

Borgervæbningens Den egentlige Krig, altsaa Forsvar mod ind-
Opgaver. trængende Fjender og Angreb paa fremmede

Lande, førtes endnu paa den nordiske Syv-
aarskrigs Tid ved Hjælp af fremmede Lejetropper. Borgervæb-
ningens Opgave var altsaa Byens eget Forsvar.

Borgervæbning fandtes i alle Byer og stod under Raadets
Ledelse. De større Mønstringer foregik dog oftest i Lensmandens
Nærværelse. Raadet tog ikke selv Anførselen, men udnævnte
dertil blandt Borgerne aarlige Høvedsmænd, Fændrikker, Kor-
poraler m. m. _

Til Statens Hærvæsen ydedes undertiden Skibe med Besæt-
ning, undertiden udskreves Baadsmænd og af og til ogsaa andet
Mandskab. Det var i saa Fald Raadet, som ordnede det.

I Borgervæbningen blev efterhaanden ret betydningsløs, i hvert
Fald i Smaabyerne, og en Række Breve fra Kongen i Aarene
efter 1580 viser, at 'der tiltrængtes og tilstræbtes en Reform. I
Tiden fra de Aaringer og et godt Aarhundrede frem i Tiden er
der saa tilsyneladende en bedre Ordning af Forholdene,` men
omkring Aar 1700 og navnlig efter 11720, da der indtraadte en
forholdsvis lang Fredsperiode, forfaldt de gamle Borgervæbninger
overalt og var hen mod 1800 omtrent helt forsvundnefi)
' Her skal saa gives nogle af de sparsomme Oplysninger, som
haves om Grenaa Borgervæbning i de ældstei Tider.

Mønstringen. 6/5 1583. Kongebrev til Rigets Lensmænd, for
Kalø Lens Vedkommende `Jørgen Rosenkrantz,

' om, at der skal holdes Mønstring i Købstæderne. Da der er Krig
og Oprør udenlands, har Kongen, for at kunne gøre alvorlig
Modstand, hvis noget uformodet skulde indtræffe, hvad han dog
ikke venter, bestemt at lade Indbyggerne i Købstæderne mønstre.
Lensmanden skal derfor ved første Lejlighed begive sig derhen,
det vil altsaa sige til Ebeltoft og Grenaa. Han skal i Forvejen
underrette Borgmester og Raad om sin Ankomst, mønstre Bor-
gerne, føre Tilsyn med, at de er forsynet med Harnisk og gode
Værger, samt foreholde dem, at de altid skal blive i tilbørlig
Rustning. Lensmanden skal sende Kongen Besked om alt 2)
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'Borgervæbningens 30/9 1588. Borgmester Madts Erichsen tilsiger
Vaaben. paa 3 paa hinanden følgende Tingdage _ saa-

ledes som Loven, lød og som det altid var
Skik - de menige Borgere i Grenaa, at de holder gode Værger,
enhver efter som han er takseret for. De, som skal holde Har-
nisk, at de er ,,ustraflfelige“ [upaaklagelige]. De, som skal have
Bøsser, skal holde gode, lange Bøsser. De, som skal bære Spyd,
skal sørge for, at det er gode, lange ,,Federspyd“ eller Hellebar-
d0e,r saafremt de ikke vil strafies af Øvrigheden, som det sig bør

r,,Uhørsommelighed“ [Ulydighed]. f -

Antallet. For Aarhus Vedkommende haves fra samme Aar en
nøjagtig Fortegnelse over, hvad hver enkelt Mand i

Borgervæbningen skal være udrustet med. I denne opgøres Aar- '
hus Borgervæbning til at omfatte ialt 390 Mand. Det er en offi-
ciel Indberetning, saa Tallene maa jo sikkert passe. De lyder
ogsaa meget troværdige. Ligesaa naar Randers opgives til 266
Mand og Horsens til 205. Derimod er det ganske overraskende
og næsten ufatteligt, naar Ebeltofts Borgervæbning angives til 203
Mand, Hobros til 92. og Grenaas til 211 Mand.') Det vil altsaa
sige, at omtrent alle Mandspersoner over 14 Aar har staaet i
Borgervæbningen her i Grenaa.

2/8 1598. Brev til Henrik Belov, Lensmand paa Kalø.
Kongen har bragt i Erfaring, at Borgerne i Købstæderne her

i Riget ikke er saaledes ,,stafferet“ med Vaaben og Værge, som
de burde være, ej heller rigtig takseres for, hvad Slags Vaaben
og Værge de skal holde og have i Forraad. Det er af den Grund,
at man hidtil kun har brudt sig lidet derom, og at næsten enhver
har raadet sig selv og holdt de Vaaben, han lystede. For at
Kongen nu for al forefaldende Lejligheds Skyld kan vide Bor-
gerne tilbørlig ,,stal'ferede“ med Vaaben og Værge, saa de kan i
være rede, naar det gøres behov, saa skal Lensmanden med det
første kalde Borgerne i Grenaa sammen for sig og taksere dem
saaledes, at enhver holder de Vaaben og Værger, som han af
yderste Formue kan afstedkomme. Det skal saa vidt muligt ordnes
saaledes, at af hver 100 Mand udgør de 60 Skytter med Storm-
huer, 20 med lange ,,Spidser“ [Spyd] og fuld Rustning, som dertil
hører, og endelig 20 med Hellebarder.

Naar Borgerne saaledes er bleven taxeret, skal Lensmanden
indsende nøjagtigt ,,Register“ over dem til Kongen.

Lensmanden skal give de Indbyggere, der endnu mangler de
ovennævnte Vaaben, Ordre til inden Paaske at skaffe sig Penge,
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til hvad Vaaben de mangler. Saa vil Kongen for en billig Pris
skaffe dem disse, eftersom han allerede har' bestilt adskillige
Vaaben udenlands.

Lensmanden skal nøje paase, at Borgerne bliver ,,taxeret“
efter deres yderste Formue. Han maa ikke se gennem Fingre
med nogenl)

Lensmanden skal 26/11 1633. Et fornyet Paalæg fra Kongen til
overvaage Møn- Lensmanden om hvert Aar at besøge og møn-
stringerne. stre Borgervæbningen i de Byer, som ligger

i deres Len. Der indskærpes de samme Ting
som tidligere angaaende Vaaben. Lensmanden skal forordne Offi-
cerer for dem, eftersom Lejlighed gives, og de er ,,stærke“ til.
Naar Mønstring foregaar, skal alt ske i Orden og uden Drik og
Lag [d. v. s. Gilde], og uden at det er til Byens Bekostning.
Den Dag, da Mønstringen finder Sted, kan Lensmanden lade
Landofficerer vise Borgervæbningen, hvorledes de skal ,,lade og
løse deres Musketter“, hvorledes de skal gaa i ,,Tog“ og Slagor-
den, vende sig til venstre og ret, men saa for Resten intet videre.

I en samtidig Skrivelse, som gælder Landbefolkningen, til-
føjes, at den aarlige Mønstring helst skal foregaa efter Pinse ,,naar

de ikke hindres ved Avl“. Og det betones, at det skal foregaa
,,uden at Officererne slaar Folkene, samt uden Drik og uden
Foræring til Officererne, under hvad Skin det end være kan“. 2)

Dermed maa formentlig være fastslaaet en bestemt Fremgangs-
maade og det har saa vaeret Lensmandens Opgave at paase, at
alt gik efter de givne lnstrukser samt ved deres aarlige Møn-
stringer og derpaa følgende Indberetninger til Kanoelliet at an-
give det heles Tilstand.

Det er jo intet Under, at naar Folk var saa godt forsynet
med Vaaben og vant til Vaabenbrug, de da ogsaa til daglig gik
bevæbnet.

Og naar. der saa kom en lille Aarsag, f. Eks. Skænderi
eller Drukkenskab, saa førte det ofte til, at den ene eller begge
Parter trak blank, og der vankede blodige Saar. De mange Volds-
sager, som findes nævnt iTingbøgerne, og hvoraf nogle er nævnt
tidligere i nærværende Bog, er talende Vidnesbyrd derom.

_ Borgervæbningen vil Lad mig slutte dette militære Kapitel med
beholde Kanonerne. Gengivelse af Indholdet af et ganske ku-

riøst, lille Brev fra 1,7/ 1688. Der maa have
været en Indkvartering i Grenaa kort før, og iden Anledning var
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der kommet nogle Kanoner til Byen. En Del af Grenaa Borgere
indgav da nævnte Dag en ,,Supplice“ til Kgl. Mayestæt angaaende
trende ,,Stykker“ [altsaa Kanoner], som er ankommet til Grenaa,
,,at disse til Grenaa Bys Værn maatte her for'blive“.

Fire Aar efter (lo/9 1692) kom der fra Tøjhuset i København
Skrivelse med Forespørgsel om ,,'...hvad ,,Leylighed“ [Begrun-
delse] Grenaa By kan have til, at de ,,Stykker“, der er indlagt i
Byen, skulde forblive der“.') . = 4. '

Det er jo i Sandhed en langsom Forretningsgang! Sagens
' Udfald ses ikke, men forhaabentlíg har de Grenaa Borgere faaet

Lov at beholde Kanonerne.

GRENAA Bys UosTRÆKNING oc; UDsEENDE "
> “ oMkRING AAR ieso

Grenaa By har formentlig allerede paa| Reformationstiden __'
altsaa omkring Aar 1550 _ haft omtrent samme Udstrækning.,
hvad Bebyggelse angaar, som helt op til omkring Aar 1850.

Det vil ikke sige, at Folket-allet ikke er vokset. Byen havde
ved Folketællinge'n i 1845: 1017 Indbyggere, i 1769: 709 Indbyg-
gere. Længere kan man ikke med Sikkerhed naa tilbage iTiden.
Men det slaar næppe fejl, naar man antager, at Tallet i Løbet af de .
300 Aar er fordoblet fra rundt regnet 500 til ca. 1000 Indbyggere.
Men Udviklingen er sket -- ikke ved at rykke Bebyggelsen udad
over de gamle Grænser, men ved at mange Haver og enkelte

Y øde Pladser, som laa mellem Bygningerne og afbrød Husrækken,
i Tidens Løb -bebyggedes . >

Mod Syd har Bebyggelsen gaaet omtrent til Købmand Sechers
Gaard. Mod Vest ganske. som nu. Mod Nord til Markedsgades
sydlige Husrække. Mod Øst til Hjørnet af Kannikestræde og
Østergade (,,Kanstrups Hjørne“). Men som Kortet viser, har der
overalt, ogsaa ud til Gaden, været Haver, øde Pladser og Smaa-
tofter. (Se Side 187).

Søndergade. Bebyggelsen var, som nævnt, til Købmand O.
Sechers Gaard. Syd derfor var til begge Sider

af Gaden Enge ned mod Aaen. Omtrent midtvejs mellem Gaar-
den og Broen, altsaa midt i det, som nu er Konsul Sechers Have,
men selvfølgelig ud mod Gaden, laa Byens søndre Acciseb_od,
hvor Told, Konsumtion og Accise opkrævedes. Bomhuset, 'hvor
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der betaltes Bompenge til 'Broens Vedligeholdelse, laa derimod
Syd for lroen, omtrent hvor nu Vogterhuset ligger, men stam-
mer fra en senere Tid.

Søndergades Navn findes slet ikke nævnt i den ældste Tid,
altsaa til hen mod Aar 1700. Den kaldes ,,Gaden neder til Søn-

'derport“ (1/3 1624), ,,Gaden, som løber neder til Sønder _Brou“
(28/3 1636) eller ,,Gaden norden til Sønder Port“ (2/11 1635). Paa
Resens Atlas (ca. 1680) staar Søndergade, o'g dette Navn bliver
saa snart derefter det almindelige. Dog træffes ogsaa nogle Gange
Navnet ,,A.delgade“.

Storegade'og Lillegade har altsaa gaaet lige saa langt mod Vest
, som nu. De kaldes altid i de ældste Tider

,,den store og den liden Gade“. Kun et eneste Sted, nemlig i
Tingbogen for 3/s 1635, har jeg truffet Navnet ,,Store Kongens
alfar Gade“. Dette med ,,Kongens“ er vistnok Byfogedens eller
snarere Skriverens private Paafund. Først paa Pontoppidans Atlas
(1768) træffes det igen og derefter aldrig mere. ,,Liden Gade“
og ,,Store Gade“ forekommer de Hundreder af Gange, men Til-
føjelsen ,,Kongens“ ikke uden de 2 nævnte Steder. Der laa op-
rindelig 2 Acciseboder mod Vest, en ved Enden af Lillegade og
en ved Markedsgade. De erstattedes senere af en enkelt, som laa
tæt ved Lillegade, lige omf Hjørnet til Markedsgade.

>Nørregade har haft en Udstrækning omtrent som nu. Det yderste
Hus mod Nord var Accisebodenved Nørreport, ogsaa

kaldet àAastrup Port. Den laai'paa Hjørnet af nuværende Bred-
gade, hvor nu Fru Paullis Hus ligger. Uden for den var der kun
Marker. Nørregade har altid været ,,Udkanten af Byen“, beboet
af Smaakaarsfolk og haft lave, uanselige Huse.

Nørregade findes fra den ældste Tid under omtrent samme
Navn som nu: ,,thenn nørgade“- (18/5 1588), ,,den nørre Gade“

_ (20/9 1636). i'

Østergade maa formentlig i meget gammel Tid have været en af
de mere anselige Gader, siden ,,Provstegaarden“, La-

tinskolen og Rektors Bolig laa der. Men ved den store Brand i
'1649 ødelagdes Gadenkomplet. Der opbyggedes senere nogle

faa Huse, men for Resten laa over Halvdelen af den hen som
Brandtomter og øde Pladser i et Aarhundrede. Ja, saa fuldstæn-
dig var dens Ødelæggelse, at dens Navn slet ikke nævnes hos
Resen, og at den ikke engang er aftegnet paa hans Atlas (ca. 1680).
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Østergades Navn forekommer med en enkelt Undtagelse slet
ikke før efter Aar 1700. Den kaldes ,,Østen Byen“ eller ',,Øster
i Byen“ (f. Eks. '/3 1624), ,,Øster i Byen, tuert over for Inguor
Dolmers Hus og Ejendom“ (7/5 1632), ,,den Gade ved Præste-
gaarden“ ('/8 1636), ”Gaden fra Niels Skræders Hus“ (24/11 1634).
Den eneste Undtagelse er den, at ved et Mageskifte ('4/5 1664)
angaaende den afbrændte Latinskoles Grund benævnes den ”en
Ejendom øster i Byen paa den øster Gade, U(som i forriger Tider
haver været forbygt og Åholdt Latinske Skole“.

Østergades Accisebod laa ud for nuværende Købmand Kan-
strups Butik, men ,,Porten“ laa noget længere mod Øst, omtrent
ud for nuv. Snedkermester Bendixens Butik. Den kal-des i Al-
mindelighed Østerport, men undertiden Bredstrup Port.

Kannikegade har vistnok eksisteret fra den ældste Tid, men var
en meget uanselig Gyde. Der laa kun nogle faa

Smaahuse i den vestre Ende mod Søndergade. I den østre Halv-
del var'der en mindre Korntoft Nord for Gaden og en meget

Forklaring til Kortskitsen paa modstaaende Side, som viser, hvorledes Grenaa saa
ud omkring Aar 1700

Skitsen er ikke direkte Kopi af noget eksisterende Kort, men er tegnet
paa Grt1,ndlag af de ældste Kort sammenholdt med Landmaaler Storms Kort
fra 1799. Derpaa er saa indsat en Del Navne og Betegnelser, hvis Kilde er
Tingbøgerne m. m

Tallenes Betydning er følgende: Nr 1 en Gaard, som laa ved Bavnhøjs-
bakkens Fod, omtrent hvor nu Gjerrildbanens Drejeskive. Den ejedes ca. 1780
af Auls,mand Hans Sørensen Fugl, men blev nedbrudt noget efter Aar 1800.
2) Vesterports Accisebod (,,Dolmerporten“). 3) Vangehuset, en Indhegning af
Sten, hvor Vangevogteren indsatte optagne, løsgaaende Kreaturer, som Ejeren
maatte indløse med en Bøde. 4) Nørreports Accisebod (,,Aastrupporten“). 5)
Byens yderste Gaard mod Øst Den laa, omtrent hvor nu Tornøes Hotel ligger.

, 6) Østerport (eller ”Bredstrupport“), som laa lige ud for nuv. Snedkermester
Bendixens Ejendom. '7) Øst'ergades Accisebod. 8) en stor øde Plads ca. 78 Al. ><
107 A1. mellem Nørregade og Østergade. Her havde Vden i 1649 nedbrændte
Præstegaard, maaske' ogsaa Latinskolen og Rektors Bolig, ligget. 9) Det ældste
Raadhus paa Torvet, som laa i Kirkegaardens nordøstre Hjørne lige ud mod
Østergade. K) Paa denne Plet stod rimeligvis Byens ,,Kag“. 10) Det lillebitte
Sprøjtehus i Kirkegaardens notdvestre Hjørne. 11) en Gaard, som laa helt ind
paa Kirkegaarden, og som i en lang Aarrække tilhørte Erich Andersen Hatte-
mager. Ved hans Død i 1784 er den rimeligvis overtaget af Kirken som Pante-
haver, nedrevet og lagt til Kirkegaarden, der i høj Grad trængte til Udvidelse.
12) En mindre, aaben Plads, den østre Halvdel af nuværende Nytorv. 13) Søn-
derports Accisebod, som laa i en Eng, (omtrent midt i nuværende ”Konsul
Sechers Have“). 14) Bomhuset ved Sønderbro, som NB. er af senere Oprindelse,
men for Oversigtens Skyld indtegnet her.
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stor Toft mod Syd. Denne Toft strakte ;sig helt ned til Aaen og
videre mod Øst helt ud af Byen. Den kaldtes ,,Øster-Hauge“ og
var delt i et Par Parceller, der ejedes'af nogle af Byens fornem-
ste Borgere. Hovedstykket kom senere til at tilhøre Ejeren 'af
Farvergaardjen, som laa yderst paaSø-ndergade, og kaldtes derefter
for Farverens Toft. Men endnu i Begyndelsen af dette Aarhun-
drede brugte ældre Folk i Kannikestræde Ordet ,,Øster-Hauge“.

Kannikegadekaldies paa Resens Atlas ,,Strandstræde“. Dennævnes ikke i de ældste Arkivalier af den gode Grund, at der
- var saa g`anske 'faa Beboere og tilmed Beboere, som ikke gjorde

sig retlmeget bemærket. Navnet Kannikestræde forekommer først
adskilligtgefter Aar 1700.| Den nævnes ,,Tadegyden“ ('9/101730),
,,Tadergade`“ (1734), 5,,Strandstrædet eller den saakaldede VTaj
Gydeff (7/4> 1749), ,,den Gade'kaldet Canick-Stræde“ (16/12 1737).
Paa Pontoppidans Atlas1768 staar ,,Canike Stræde“. Angaaende
Navnet Tajgyden, saaer Oprindelsen rimeligvis den, Iat Ordet
Padde,`_som i ældre Sprog udtaltes Paj, her i Byen er blevet til
Taj (,,Hoppentaj“ :Frø eller Tudse), og da Strædet laa nær ved
Vandet, har der selvfølgelig været Overflod af disse Dyr.

' ,,Strandstrædes“ Oprindelse maa jo være den, at det har
været den jævnliggbenyttede Vej til StrandenQDengang var der
ingen egentlig Havn,men kun Aamundingen. '

Navnetv ,,Kannikestræde“s Oprindelse er mere tvivlsom. Der
eksisterer ganske vist" en gammel Tradition, som gaar ud paa, at
der skulde; have ligget et Kloster ,,øster i Byen“. Men deter
vistnok kun et Sagn, og derom tieri hvert Fald alle historiske
Kilder.

Mogensgade eksisterede fra ældgammel Tid som en Vej lud til
' Markerne, men findes ikke nævnt ved noget Navn
før hen mod Aar 1700. Det er meget naturligt, eftersom der.
Vikke var selvstændige Bygninger i den før efter denTid. Dens
søndre Side bestod udelukkende af Havere'ller Baghuse, som
hørte til Lillegade-Ejendomme. Dens nordre Side var enstor Toft
paa et Par Tdír. Land, som hørte til en Gaard paa Nørregade.
Efter dennes Ejer, Jep Andersen Liustrup, kom den siden til at
hedde jeppetoften. Gaden begrænsedes -til begge Sider af Sten;
diger, somstrakte sig i hele dens Længde og'fortsatte om ,,Bag
Byen“. Navnets Vældste Stavemaade 'var >`,,Mouensgy~den“.

Markedsgade laa som en Kørevej norden om Byen. Dens sø'ndre
Side har fra meget gammel Tid haft en Bebyggelse
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af spredte Smaahuse. Dens nordre Side helt' fra Nørregade og
ud mod Vest til nuværende Bavnhøivej liestod af Tofter, som
tilhørte Byen, men udlejedes i flere Parceller. I den Parcel længst
mod Vest laa ,,Vangehuset“, en stensat Fold, hvor Markmanden
eller Vangevogteren indsatte indfangede, løsgaaende Kreaturer,
som Ejermændene maatte indløse.

Markedsgade kaldes i den ældste Tid ,,Norden i Byen“ ('8/5
1632). Det er tydeligt nok, at det er ment som et Gadenavn,
eftersom der tilføjes ,,Nord for dette `jordsmon ligger Byens `Iord“.
Et andet Sted benævnes et Hus, som ligger der, blot som lig-
gende ,,ud til Byens Jord“ eller ,,ud til Markerne“ eller ,,vester
i Byen, ud til Markerne“ (17/11 1634). i _ i

Ordet ,,Bag Byen“ træffes første Gang 25/5 1635. Nævnte
Dag kaldes en af de 8 Tingmænd ,,Søffren N1elsen bag Byen“.

I Det var det Navn, som Gaden beholdt lige til omkring 1900, da
den officielt fik Navnet Markedsgade. _

Taksationen af 1682 bruger Ordet ,,Bag ved Byen“. Da an-
gives det, at der ligger 16 smaa Huse derved. Det er alle Huse,
hvisVurderingssummer ligger mellem 10 Rdl. og 30 Rdl. pr.
Ejendom. Det har altsaa været meget smaa og tarvelige Vaaninger.

Torvet. Dette Navn har jeg første Gang truffet '/5 1624, dal
Thomas Christensen tilskødede Hr. Rasmus Nielsen,

Skolemester og Capellan iGrenaa, et Stykke Hus ,,paa Grendou
Thorfiue“. Men Torvet var dengang en ganske lille Plads, nem-
lig kort og godt Pladsen ud for Raadhuset og. Købmand Vogels
Ejendom. "n kun de 2 Gaarde, somlaa der, nævnes i gamle
Dage at ligge ved Torvet.

Kirken laa omgivet af Kirkegaard paa alle 4 Sider. Denne
dækkede altsaa den aldeles overvejende Part af den Grund, som
nu hedder Torvet. Ir Kirkegaardens nordøstlige Hjørne laa fra de
ældste Tider Byens gamle Raadhus, en lille, grundmuret Bygning
ii 2 Etager. Dens dybe Kælder var indrettet til Arrest og Fængs-
ler. I Kirkegaardens nordvestlige Hjørne laa Sprøjtehuset. Nord
for Kirkegaarden, over mod den nuværende Bankbygning, var
Tingpladsen, hvor Bytinget holdtes under aaben Himmel (se
heri Side 121). -

I Umiddelbart iNærheden af Tingpladsen stod Byens Kag, en
lille muret Forhøjning med en Stolpe paa, hvortil Forbryderen
blev bundet fast, ,,Torvets fornemste Pryd, hvortil Misdæderens
Ryg sledes itu under Bøddelens Ris“. l)

Resten af det nuværende Torv var dengang kun smalle Gader,
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som løb mellem Kirkegaardsdiget og Husrækkerne. Søndergade
regnedes at gaa helt til Hjørnet af Storegade. Øst for Kirkegaar-
den, ud mod nuværende Hotel ,,Skandinavien“, laa et ganske smalt
Stræde: ,,det lidet Stræde østen Kirken“, hvis nordlige Del findes
nævnt 'som ,,Gaden østen Raadstoufen“ (24/11 1634).

Byens Smedje synes i gammel Tid - formentlig af Hensyn
til Brandfaren - at have staaet-uden for Byen. Fra 20/12 1624
haves et Tingsvidne- om nogle Svin, som var ,,optaget vester ude,
hvor gammel Michels Smedje stod“. f

Reberbanen laa efter Resens Atlas at dømme lige Nord for
Konsumtionsdiget, nøjagtig hvor nu Vestbanen gaar. Der har i
den ældste Tid kun været een Rebslager i Grenaa.

Byens Galge fandtes paa Galgebakken ude ved Grænsen
mellem Enslevs og Grenaas `IoL.rder Bakken er endnu paa Geo-
dætisk Instituts Maalebordsblad betegnet som Galgebakken og

i ligger ca. 1 km Nord for ,,Enslevgaard“.
Om ,,Tyvhøj“ savnes derimod sikre Oplysninger. `jeg har

aldrig truffet Navnet i gamle Arkivalier. Men jeg formoder, at
det har været Nørreherreds Rettersted. Nørreherreds Ting blev
forenet med Grenaa Bytingi 1726 og havde indtil4 da haft sit
eget Tingsted, først i Laen, senere i Skindbjerg, og har selvføl-
gelig dengang haft sit eget Rettersted. Der maa vel siges at være
meget stor Sand-synlighed for, at det netop har været Tyvhøj.

Den gamle Kirke ,,Gammel Kirke“ eller ,,Gammelsogns
Kirke“ laa ved Bavnhøjsbakkens Fod, ca. 100 m Nord for Syge-
husets Økonomibygning. Det var en af Djurslands ældste Kridt-
stenskirker, den nævnes i 1558 som nedlagt.

,,Grenaa Mølle“ var en Vandmølle, somtlaa paa Hessels
Grund Ved et Aaløb, som fra Kragsø førte ud i Grenaaen lidt
Øst for den nuværende `Iernbanebro. Møllens Oprindelse gaar
helt tilbage til Middelalderen. Den tilhørte dengang Kronen.
Senere solgtes den til Katholms og'` Hessels Ejer, der, ligesom
Kongen havde gjort, forpagtede den ud. Den afbrændte ved en
ulykkelig Hændelse i 1762, og Mølleren selv døde af sine Brand-
saar. Dermed er dens Saga forbi, idet den erstattedes'med en
Vejrmølle, der opførtes nærmere Byen og Landevejen.

Spedalskhospitalet ,,St. jørgensgaard“ laa lige over for den
nuværende Sønder Mølle paa Vejens østre Side. Det ,,ødelagdes“,
før Aar 1562, formentlig ved Brand, og den ene afBakkerne
dækker rimeligvis Hospitalets Ruiner.

Om hver af disse Lokaliteter vil der i særlige Smaastykker
blive givet en fyldig Beskrivelse.
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GAD'ERNES UDSEENDE OG TILSTAND
' I Begrebet Gade-_ og Vejvæsen var i ældre Tider ganske ukendt.

Ingen blandede sig i, hvor man lagde sit Hus, naar det blot ikke
kom ind paa Andenmands Grund. Derfor fik Gadebilledet et '
meget kuriøst Udseende, idet Husene ikke laa i lige Rækker.
Nogle Huse stak lidt frem, medens andre laa lidt tilbage, og
smaa ;Bislag stak af og til ud. Det hele var morsomt og malerisk,
men de Rester, der, endnu er tilbageI deraf, er en Torn i Øjet
paa Nutidens Gade- og Vejudvalg. -

Gadernes Brolægning. Gaderne var i den ældsteTid slet ikke -
_ p brolagt og adskilte sig ikke stort fra Lan-

devejen. De henlaa om Sommeren støvede, og snavsede og om
Vinteren i et bundløst Ælte.

, Saa fandt man paa at belægge dem med Træplanker, ,,Bro-
fjæle“. Der var dog flere Ulemper ved denne ,,Holtebro“, idet
den raadnede og ret hurtigt gik til. Og skete det, at der kom
Ildebrand, hvad der i gamle Dage var en stadig tilbagevendende
Ulykke, saa brændte ,,Holtebroen“ let med.

7 Det var derfor et Fremskridt, da man begyndte at lægge
Stenbro paa Gaderne, noget som man ellers kun havde brugt
paa Gulvene i Køkken, Badstue og lignende Steder.

Denne Skik kom til Danmark med de indflyttede Hollæn-
dere, og Chr. Il.s Raadgiverske, Sigbrit, skal have været en af
de ivrigste til at fremme denne Skik. 7

Før det blev almindeligt, at man brugte Vogne, brolagdes
Gaderne saaledes, at. der i Midten lagdes nogle større, flade Sten, I
de saakaldte Borgmestersten. Saa kundeV Folk i daarligt Vejr gaa
nogenlunde tørskoet paa dem. Uden om Borgmesterstenenelagde
man saa andre, mindre Sten. De blev brugt, ganske som man
fandt dem ijorden, helt uens i Størrelse og Form og ganske
utilhugget. _ I -

Men efterhaanden som Vognkørsel blev noget almindeligere
i Gaderne, blev denne Brolægningsmaade for ubekvem. Man gik
derfor over tilat lægge Brostenene saadan, atde fra begge Sider
skraanede ned mod Midten,'hvor saa den aabne Rendesten løb.

Først langt hen mod Nutiden gik man over-fV til at lægge'Køre-
banen i Midten og Rendestene og Fortov paa begge Sider.

Men selv om Gaderne har været brolagt, har de slet ikke
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4altid været rene. Alt Afiald fra Husene kastedes uden videreud
i Gaden, hvor det saa kørtes ned, og Hundene gik og rodede i
det. Man har fra andre Byer Beretninger om, hvor meget der
kørtes ud, naar der endelig en Gang holdtes Rengøring. Det .
kunde dreje sig om Snesevis af Vognlæs.

Vanskeligt at færdes. For Grenaas Vedkommende maa 'det siges,
at vor Viden om alle de her naevnte Ting

er ganske mangelfuld. Der er i Tingbøgerne enkelte Smaatræk,
der taler om Gadernes snavsede Tilstand. Der ertydelige Ud-
talelser om, at Brolægningen er ikke Byens Søg, men Grund-
ejerens, af hvilken Aarsag Brolægningen da ogsaa regnes som
hans Ejendom og enkelte Gange er nævnt i Skødet. Men ellers
maa det siges, at ovennævnte almindelige Skildring, der er taget
fra andre byhistoriske Værker, er bygget paa, hvad man kender
fra Byer, hvis Arkivmateriale gaar længere tilbage i Tiden og

er langt fyldigere end
.Grenaas. Saa meget
kan kun siges, at i
de enkelte Tilfælde,
hvor jeg har set ,, Rønn-
stienenc`c nævnt i de

f ældste Skøder,har den
som nu ligget i Yder-

,siden af Gaden, ind
mod Fortovet.

»Det kunde være be-
:sværligt nok at faerdes>

lii-_ de snævre, krogede
....fogsna;vsede Gader om
1-14-Dagen. Men megetvan-
'Skeligere blev det dog
efter` Mørkets Frem-
brud. Der var ihine
Tider intet, som hed
Gadebelysning, og alle
Vinduer var stænget
med Skodder, saa Ga-
derne laa i de lange
Efteraars- og Vinter-

Gammelt Bindingsværkshus, opført efter Branden 1751. aftener hen i Bælg_
Lillegade Nr. 33, Hjørnet af Overstræde (tidligere I

Schoubyes Købmandsgaard). t I' ` " 'mørke. Der hørte Stort
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Kendskab til for ikke i Mørket at løbe paa' Skure eller frem-_-
springende Hjørner og Bislag. Og man maatte passe paa hvert
Trin, man tog, vfor ikke at falde paa den ujævne Brolægning eller
stikke Foden i Mudderpøle eller Skarndynger. Det var derfor
almindeligt, at `Folk havde en Hornlygte med, naar de skulde ud
om Aftenen. i ` .` ` '

Til at holde-Orden i disse mørke Gader havde man Vægtere.
Først var ' det Borgervæbningen, hvem det paahvilede at vaage
overByens Fred om Natten. Senere antoges der`>2“,,føre Karle“-
til at være Vægteref) De fik en lille Løn derfor, som paaligne-
des Skatteyderne Imed nogle faa Skilling omAaret ogopførtes
som "en særlig Post paa ”Skatteblankettenç under Navnet ,, Væg-
tefpengef“. ' i ` ' U ` V

Husenes Udseende. Det var almindelig Skik i gammel Tid, at
Husene byggedes med Gavlen mod Gaden.

DethA er vistnok en Skik, som er indført Syd fra, maaske-under
Sigbritsv Paavirkning. I hvert Fald staar der i Chr. II.s Bylov`z
,,Enhver, som vil bygge Hus, skal bygge Gavlen ud til Gaden
og i hvert Fald opmure denne paa Sten. Om Husenes Bygning
skal Borgerne forinden raadslaa med ,,Byfoged og Borgmestre“,
som altsaa har været Byens Bygningskommissionfi) '

Selv oml det: nu ganske givet ikke har været saa ubetinget
gennemført med [Gavlen mod Gaden, som man vfaar Indtryk af
ved at se paa Grenaa Kortet i Resens Atlas, saa tør man vel nok
gaa ud fra, at det har været den almindelige Regel i 15.-1'7. Aar-
hundrede. I `

i ganske enkelte Tilfælde kunde det ske, at en rig Købmand op-
førte et Hushelt af Sten. Et saadant Stenhus har vistnok været
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Gammelt Bindingsværkshus opført efter Branden 1751. Lillegade Nr. 30
(tidligere Købmand Kruses, nu bl. a. Margarinefabrikken).

en stor Sjældenhed i Grenaa, og ud over det ældste Raadhus
kan der Vikke med Bestemthed nævnes noget Stenhus her i Byen.

Bindingsværkshuse, som dem vi nu kender, har jo altid
brændte Mursten imellem Stolperne. Men det var kun de ,,bed-
ste“ af Datidens Huse, som saa saadan ud. Over Halvdelen af
dem var imellem Stolperne forsynet med Fletværk af Vidjer, alt-
saa Smaagrene af Pil. Deri klinedes saa fra begge Sider fugtigt
Ler, som siden tørredes af Solen. Naar Leret var tørt, blev det
strøget over med Kalk, Bindingsværket tjæredes, og. det hele
dannede saa en malerisk og nogenlunde god Væg. Men i stærk
Regn og Storm kunde Leret imidlertid skylles bort fra Vidjerne,
og bagefter maatte man saa til at kline Ler paa igen. Dette var
i Almindelighed Kvindernes Arbejde.

Alle Byens Indbyggere havde Ret til at hente Ler ude i Ler-
graven ved Randers Landevej, som det allerede tidligere er nævnt
heri. Der er Eksempler nok her i Byen paa, at der ved Skøder
paa Ejendommerbruges Udtrykket, at de sælges ,,med Hus og
`lord, Tømmer og Tag, Ler og Sten“.1)

_ Gadedøren var i de ældre l-Iuse meget ofte delt paa tværs
i to Halvdøre saaledes, som det er vist heri paa Billedet Side
139. Det var meget praktisk, da man saa kunde aabne den øver-
ste Halvdør alene uden at risikere at faa' Smaakreaturer ind. Af
dem gik der'altid en Del løse rundt i Gaderne.
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For Grenaas Vedkommende har man i Tingbogen for 1709
bevaret et ganske morsomt Træk, som viser, at Skikken med
den paa tværs delte Gadedør endnu dengang var i Brug. Rektor
Schmidt skulde pantes, fordi han ikke havde holdt sine Mark-
diger i Orden og derved havde brudt Byens ,,Vide og Vedtægt“.
Da Gldermanden og hans Medfølger kom og vilde pante, laasede
Rektor den inderste Dør og vilde ikke lukke op. Da 0lderman-
den nu imidlertid vilde have Sagen afgjort og, som han senere
forklarede i Retten, ,,ej torde bryde logt Dør“, saa løftede han
,,den nederste halve Dør ud til Gaden af og tog den med sig
som Pant“. 1) Y

Straatage. Før Aar 1600 har sikkert saa godt som alle Byg-
ninger i Grenaa været tækket med Straa. Ved den

Tid begyndte der nu og da at komme alvorlige Paalæg fra Kon-
gen om at tække med Tegl. 24/11 1633 udgik den forholdsv1s
beskedne Befaling om, at Indbyggerne ikke mere maatte lade de
,,Ildhuse“ [d. v. s. de Huse, hvori der findes Arnested], som er
eller bliver brøstfældíge for Tag, belægge med Straa, men der-
imod med Teglsten afHensyn til Brandfaren.2)

I Løbet af de næste to Aarhundreder blev de kongelige For-
bud mod Straatage i Købstæderne skarpere og skarpere, men
hjalp i lange Tider kun lidt. Efter større Brande var der altid
nogen, som tækkede med Tegl, men langtfra alle. Selv saa sent
som i 1751 efter den store Brand i Grenaa tækkede omtrent
Halvdelen af de brandlidte helt eller delvis de nyopførte Huse
med Straa. Grunden er lige til. Efter en saadan Ulykke gjaldt
det jo om snarest muligt at faa Tag over Hovedet igen. Tagsten
var dyre, Straa havde man selv, da de fleste af Beboerne havde
lidt Avlsbrug. Altsaa brugte man Straa. Først hen mod 1840 for-
svandt de sidste Straatage fra Grenaa By. ~

Øde Pladser. Det passerede ikke sjældent, navnlig efter Brande,
~ at Ejeren ikke var i Stand til at skaffe Penge til

at genopføre et nedbrændt Hus -- eller til at forny et Hus, som
var saa gammelt og forfaldent, at det var ubeboeligt og omsider
faldt sammen. Grunden laa da hen som en øde Plads til Mis-'
pryd for Staden og til Indtægtsnedgang for Kongen, da der ingen
var til at betale Skat deraf. Derfor indskærpede Kongerne tit og
ofte Byfogederne, at de havde Pligt til at faa den Slags øde Ejen-
domme genopført paa en eller anden Vis.

I 1612 har saaledes Byfoged Per Knap nogle Synsmænd ude
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,,Aftenstjernen“, Lillegade Nr. 39, genopført efter Branden 1751.

at se paa nogle af de ringeste. De 4 Synsmaend havde først synet
et I-Ius norden i Byen, ,,som var uden Tag og Ler. Ingen havde
boet der i mange Aar, og som det er, vil ingen bo deri“.

, I Laurids MøllersV Gaard havde de synet 2 Guol [Fag] Leje-
hus _,,uden.Tag og Ler, saa ingen kunde bo der“.

. Endelig havde de ijørgen Hvids Gaard fundet 4 Fag I-Ius,
der _var i en lige saa elendig Tilstand.

6/3 1695 skriver Rentekammeret til Byfogeden, at han skal
indgive en nøjagtig Specifikation over alle øde Pladser, som var
her udi Staden Anno 168.2, og hvor mange af dem, der siden den
Tid var opbygget eller solgt, samt til hvem, de er solgt. Ligesaa
skal-angives, hvem de øde Pladser ligger belejligst Vfor og hvad
Næring, de kan egne sig til. l)

14/10 1691 sender Stiftamtmanden et meget skrapt Brev til
Byfoged Simonsen: '

,,Det berettes mig, at nogle Gaarde i Grenaa skal være ned-
brudt og Aastederne staar øde. Det forundrer mig storligen, at I
ikke alene tillader `sligt, men endog er Hjælp og Medvider der-
udi, eftersom det saa direkte strider mod Loven og Kongens
Forordninger. Som en Øvrighedens Mand dèr paa Stedet burde
I drage Omsorg for, at Byen som i sig selv er ickun desert og
moxen øde kunde Aar efter Aar bebygges og forbedres, i Stedet
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for at Ihjælper til med og tillader, attI-Iusene i Byen bliver ned-
brudt, hvilket vistnok i sin Tid vil komme paa Eders Til-svar.
Hvorfor jeg hermed v_il have Eder formanet, at I straks gør den
Anstalt, at samme Hussteder bliver igen opbygget, saafremt I ikke
tillige med de, som dem haver nedbrudt, paa andre Steder vil
svare dertil.

Befalende Eder Gud og forbliver Hr. Byfogeds velvillige.
v. Plessen“. 2)

Ødepladserne omdan- Her iGrenaa som formodentlig ogsaa
nes til Haver. andre Steder har Folk saa grebet til den

i Udvej at lave de øde Bygningspladser om
til Haver.. Men det var jo ikke Meningen. Det skulde være Huse,
hvoraf kunde svares Skat. 10/12 1692 kom der saa et kgl. Forbud

, imod, ,,at øde Bygningspladser ud til Gaden i Købstæderne ind-
rettes til Kaalhaver“. 2)

Bod og Butik. l Middelalderen foregik Butikshandelen som Re-
gel fra aabne Boder, 'hvilket vil sige, at der i

Husene fandtes Aab- i
ninger, som om Nat-
ten lukkedes med en
Skodde. Denne kunde
om Dagen stilles vand-
ret og bruges som en
Slags Disk. Handelen
foregik saa mellem
Kunden paa Gaden og
Købmanden i Boden. ' i' l
Det var altsaa en Mel- H 'W " '
lemting mellem den op-
rindelige Torvehandel
og den -senere Butiks-
handel. En saadan Bod
lagde imidlertid Beslag
paa en Del af den ret
indskrænkede Plads i
de snævre Gader` og
virkede hæmmende for
den stigen de Færdsel.

I Slutningen af 16 Kr. Kongstad: Kramboden i den gamle By i Aarhus.
Den ligner i et og alt Kruses og Schoubyes Butikker, som de

Hundfedefne krævede saa ud endnu hen ved Aar 1900.

`\\_f\.
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Myndighederne derfor, at Boden holdtes inden for Bygningernes
Rammer, og lidt efter lidt forsvandt de aabne Boder.

De 'første Butikker, hvor Kunderne altsaa ikke skulde staa
ude i alt Slags Vejr, men kunde komme ind, var kun alminde-
lige Stuelejligheder, der dog som Regel havde særskilt Dør til
Gaden. Man gjorde intet for at fange Folks Opmærksomhed.
Vinduerne var saa godt som altid ganske som de almindelige,
og i dem udstilledes nogle faa af de Slags Varer, som solgtes i
Butikken. Skilte eksisterede ikke. I

Det er kuriøst at tænke paa, at endnu ved Aar 1900 eksiste-
rede der her i Grenaa et Par Købmandsbutikker af den Slags,
nemlig Schoubyes og Kruses paa Lillegade. Deres Indretning og
hele Udseende baade indvendig og udvendig var temmelig nøje
som iTiden omkring 1700. Det maa beklages, at ikke i hvert Fald
den. ene af disse gamle Boder blev bevaret for Efterkommerne.
Den kunde meget vel paa sin Vis have staaet Maal med Køb-
mandsboden i ,,den gamle Borgmestergaard“ i Aarhus.

DE STØRRE BRANDE I GRENAA
FØR AAR 1700

Naar man betænker, at praktisk talt alle Grenaa Bys Byg-
ninger omkring Aar 1600 var tækket med Straa, og at dette kun
forandredes saa langsomt, at omkring 1750 endnu Halvdelen var
i samme Forfatning; naar man endvidere betænker, at Mængder
af Udhuse slet ikke havde Loft, men kun selve Straataget, og

endelig, at alle lldsteder dengang var aabne Skorstene, saa er
det ikkeø at undres over, at Brandfaren i gamle Dage var over-
ordentlig stor. . I

Naar saa dertil kommer, at Byens Brandvæsen og Sprøjter
praktisk talt var uden Betydning, er det let at forstaa, at, naar en
Brand opstod, fik den næsten altid et uhyggeligt Omfang, som
man har Eksempler nok paa fra omtrent alle danske Købstæder.
Datiden havde derfor en levende Skræk for Ild.

Frygt for VIldsvaade.` I et af de gamle Vægtervers, som blev
sunget af Vægteren paa hans Rundgang

gennem Byen, i Verset til Kl. 10 hedder det:
,,Vær klog og snild,
vogt Lys og Ild!“ -
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saa har det været en Formaning, Vsom har talt til aabne Øren i
alle Hjem. '

Man har i Tingbøger og Justitspr'otokoller flere Eksempler
paa, at Naboer - eller Kæmneren paa Byens Vegne -- har an-
meldt en Mand til Byfogeden for uforsigtig Omgang med Ild,
for at ,,dricke Tuback i Sengen“, for at have røget i Nærheden
af et Straatag, paa et Loft, ved et Udhus, ja endog blot paa aaben
Gade. Øg man har et bestemt Paalæg fra Kong Frederik II tilI
Borgerskabet om, at det var forbudt at afskyde Rør [d. v. s. Bøs-
ser] inde i Gaderne. 1/e 1576 ,,Vi Frederik o. s. v. gør alle vit-
terligt, at eftersom Vi kommer udi Forfaring, hvorledes mange
baade Høstmænd (P) [i Kancelliets Brevbøger staar I-lofmænd] og
tjenesteløse Folk og andre, som hænder at rejse igennem vor
Kjøbstad Grindow, skulde understaa dennem der sammesteds tit
og ofte at ,,skiude Røre løs vdi Byen“, hvoraf er befrygtende sig
letteligen kunde tildrage stor Ulykke med Ildebrand eller i andre
Maader,fmed mindre det i Tide afskaffes, da ville Vi nu med
dette vort aabne Brev strengcligen og alvorligen have forbudt.>
alle dennem, som igennem forgg' vor Kjøbsted Grindow efter
denne Dag forrejsendes vorder, at de ikke der udi skulde skyde
noget deres Røre løs, men sig derudinden skikkeligen og tilbør-
ligen forholder“.

Saafremt nogen overtræder dette Forbud, skal Borgmestre og
Raadmænd sørge for, at de bliver paagrebet og straffet. l)

' Det er tidligere nævnt, at Smedjen i den ældste Tid har
ligget uden for Byen. Senere flyttedes den ganske vist ind. Men
det er da ogsaa karakteristisk, at to af Byens største Brande, den

`i 1750 og den i 1751, begge opstod hos Byens Smede.
Vi gaar saa over til at se paa de specielle Tilfælde, hvor

der foreligger Beretninger om større Brande før 1700. Mindre
Brande har der selvfølgelig ogsaa forekommet. Men om dem fin-
des der ingen samtidige Efterretninger. Kun naar en Brand var
saa omfattende, at den gav Anledning til Skatte- eller Tiende-
fritagelse eller andre Lempelser fra Kongenellerf Kancelliet,
findes der i Arkiverne Underretning om dem. Det er disse
Breve og praktisk talt dem alene, som oplyser noget om de
ældste Ildsvaader. I

Branden i 1540. I Aaret 1540 maa der formentlig have været
I en stor Brand i Grenaa. 21/2 1541 udstedes

der nemlig et Kongebrev til Grindow Borgere om, ,,at de for-
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medelst den store Skade, de er kommetji, maa være fri for al
kongelig Tynge i 3 Aar“. l) `
i Det vil ses, at der kun bruges Udtrykket ,,den store Skade“
og ikke angives, hvori den bestod. Da det nu paa den Tid ikke i
er Krigsbegivenheder, der kan have ramt Byen, kan der jo
aabenbart kun være Tale om Ødelæggelse af Havnen ved Storm
eller ogsaa om Ildebrand. Men da nu erfaringsmæssige Ulykker
paa Havnen altid nævnes ved Navn, er der næppe Tvivl om, at
her maa være tænkt paa en Brand. Og med 3 Aars Skattefri-
tagelse for Øje, maa det antagelig have været en Brand paa ca.
30 Ejendomme, altsaa vel en Femtedel af Byen.

BrandenNatten 13.-14. Den næste Brand er den, som i ,,Traps
November 1626. Danmark“, ,,Pontoppidans Danske At-

las“ og alle andre topografiske Værker
henlægges til Aaret 1627, men som jeg gennem meget grundige
Arkivundersøgelser, hvis Resultat er fremlagt i en Afhandling i
Randers Amts historiske Aarbog for 1939, mener at have Vished
for i Virkeligheden har fundet Sted Natten imellem 13. og 14.
November 1626.

Det Punkt, som man altid har haft at holde sig til i den Sag,
'er et Kongebrev fra Chr. IV, udstedt under Felttoget iTyskland
fra Hovedkvarteret i Stade. Det Resumé, der i ,,Kancelliets Brev-
bøger“ gives deraf, er den korte Notits: ,,28. Marts 1627 (Stade).
Aab. Brev om, at Købstaden Grenaa, der nylig har lidt Skade
ved en Ildebrand, i de første 5 Aar fritages for Told, Skat og
anden kongelig Tyngde og Besværing“. 2)

I Tingbogen staar under 23. (P) April og 21. Maj 1627, at
Kongen har forskaanet de brandlidte for at yde Tiende til Kir-
ken for Aaret 1626. -

Endelig har Sognepræsten i Grenaa, J. Risom, i en Ind-
beretning af 20. Sept. 1766 til Udgiveren af Pontoppidans danske
Atlas anført, at ,,Anno 1627 afbrændte de kejserlige Krigsfolk
dennev By med flere og tillige den ietzige St. Peders Kirke. . .“.
Denne Risoms Indberetning støtter sig ganske givet til Bemærk-
ningen i Tingbogen,og Tidspunktet for denne, der altsaa er'
April 16,27, eller eventuelt til Kongebrevet, som opbevaredes i
Byarkivet.

Imidlertid glemmer Pastor Risom Indledningen til det paa-
gældende Stykke i Tingbogen. Der staar: ,,For Søffren Sølfren-
sen Borger' [og formentlig -Kirkeværge]: et 24 Mands Vidne, at
imellem 13. og 14. November sidst forleden om Natten blev det
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brændt her i Grendou for disse eftersikrevne 25i Mænd, som yder
T1ende V' og Land`g1lde her til Grendou Kirke, enhver saa meget
som efterfølger, Halvparten Rug og Halvparten Hvede.

Her følger saa de 25 Navne, og derpaa fortsættes: ,,og haver
den gode Mand, velbyrdige I-Irjørgen Skeel paa Kongl. Maytz.
gode-Behov l(1)'undt forgf- Mænd at maatte være forskaane't for
[Ydelse af] nævnte Korn forl'det Aar 1626, "formedelst den Skade,
de af Ildebrand lidt haver, som foran staar“. ' '

Saa mange var Ordene! _
Der er vel ingen Tvivl om, at'det er ganske urimeligt'at

tro, at der baade skulde have været en Kæmpebrand i |Novem-
ber 1626 og en ny iBegyndelsen af 1627, og at saa kun den ene
af dem skulde være nævnt i Tingbogen. Ligeledes siger det sig
selv, at Kongen der havde travlt med Krigsbegivenhederne i
Tyskland, ikke kan antages uden videre Overvejelse og Kon-
ference straks at have svaret paa et saa omfattendeAndragende
som 5 Aars Skattefritagelse. Det har selvfølgelig maattet tage et
Par Maaneder.

Branden maa altsaa have fundet Sted Natten mellem 13. og
14. November 1626 og ikke i 1627

I hvilken Del af Byen, den har raset, oplyses ikke og kan
ikke findes ved Undersøgelse af Tiendeydernes Navne, da deres
Bopæl for de flestes Vedkommende ikke kan konstateres. An-
gaaende dens Udstrækning faar man et Fingerpeg i en Gpgørelse,
som efter kgl. Ordre foretoges (25/11 1645), efter at Svenskekrigen
var forbi. I den staar, at ,,denne fattige By tilforn er geraaden
udi stor Armod og haver lidt Skade ved Ildebrand, saa Byen nu
[altsaa i 1645] ej den halve Part er bebygget“. Selv om man nu
forudsætter, at Raadet i Indberetningen tager Munden lidt fuld,
saa er det paalidelige Indtryk dog det, at det maa have været en
Kæmpebrandfi) _

Naar Traditionen giver de tyske Tropper i Trediveaarskrigen
Skylden for at have paasat Branden, kan det hellerikke passe.
Den kejserlige Hær under Anførsel af Tilly og Wallenstein ryk-
kede først ind ijylland i September 1627, altsaa ca. 10 Maane-
der efter Branden. _

De omtalte Tiendeydere, der fritoges for Afgift til Kirken for
1626, svarede fra 1 Skp.? til 32 Skp. Korn, ialt ca. 228 Skp. eller
smaa 30 Tdr. Korín. Det vil altsaa sige i Gennemsnit godt 1 Td.
Korn for hver Tiendeyder. Bopæl og Stilling opgives ikke. Men
en Del af Personerne kender jeg fra andre Kilder. Der nævnes:
`Ioen Christensen, Peder Trøy og Michel Persen. De var alle
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Raadmænd, førstnævnte blev kort efter Borgmester. Endvidere
nævnes Tingskriveren Peder Quast og Rasmus Miekelsen, som
var Kapellan og latinsk Skolemester.

Saa nævnes endelig et Par Navne af særlig Betydning nem-
lig Søffren Holm ved Kirken, Anders Michelsen vester og Sølf-
ren Ho'lmlfvester. Der er ingen Tvivl om, at disse Mænd har
boet henholdsvis i Nèærheden af Kirken og i Byens vestlige Del.
Følgelig maa Branden nærmest have hærget den midterste og
vestlige Del af Byen, det vil altsaa sige Store- og Lillegade.

-Nøjere kan det ikke opgives. ~
Beretningerne nævner ikke et Ord om, at Kirken skulde

være brændt. Deraf"V kan jo nu ikke ubetinget sluttes, at den er
gaaet fri. Men Tingbøgerne indeholder en Del Synsvidner over
Kirken, baade fra Aarene før Branden (1624) og efter Branden
(23/4 1627, 22/2 1632 Iog ll/5 1635). De fortæller om, at Taarnet
var forraadnet, Bjælkerne, hvori Klokkerne hænger, ligesaa. De
nævner, at Sideskibet ,,den nye Kirke“ trænger til 3 nye Bjæl-
ker, nyt Loft, nye Døre, nye Spændtræer og h'ar mange ,ituslaaede
Ruder.l Alrle~Steder faar man Indtryk af, at det er Tidens Tand
og ikke Ildebrand, som har forvoldt Kirkens Brøstfældighed) '
Med Ordet,,den nye Kirk`e“_forstaas Sideskibet, hvad ganske
tydeligt fremgaar af mange Smaabemærknínger. '

Trediveaarskrigens Mindre end et Aar efterBranden kom saa
>Vlrknlqger 1627 Krigens Øde'læggelser, idet de tyske Felt-
og 1644. herrer med deres Hære drog ind i Dan-

mark og ogsaa kom til Grenaa i det Afsnit
af Trediveaarskrigen som i Almindelighed benævnes ,,Kejser-
krigen.“.

Derpaa fulgte en 20--aarig Periode, hvor Byen havde Fred
baade for Ild og Fjender. Men ved Slutningen af Trediveaars-
kriken, ,,Torstensons'krigenII, fik Byeni 1644 atter Indkvartering,
denne Gang avenskerne. Næppe var de borte, før der atter
indtraf en 4stor Brand, som d. 29. `Iuni 1649 fortærede en meget
stor Part af' Byen, maaske det meste af det, som blev skaanet
i 1626.

*) En udførlig Dokumentation af, aIt Kirken samt Latinskolen og Præste-
gaarden ik ke kan være brændt i 1626, findes - som tidligere nævnt
_ optaget i Randers. Amts historiske Aarbøger for 1939 Side l-ll,
hvortil henvises. Den findes som Særtryk i min Bog ,,Fra det gamle
Grenaa“ 1939. '
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Branden 29. Juni 1649. Denne Brand er en Begivenhed, som
_ hidtil har ligget helt' i det dunkle, og

hvorom ingen Haandbøger, historiske Bøger eller topografiske
Værker har mælet det mindste. I den almindelige Bevidsthed
har de 2 store Brande, den i 1626 og den i 1649, været slaaet
sammen til een, som altsaa er henlagt til 1627, hvilket Pastor
Risoms Indberetning fra 1766 formentlig bærer Skylden for.

Kilden til Qplysningerne om Branden i 1649 er imidlertid
fuldkommen paalidelig. I Nørre Herreds Bog for 1660-61 skriver
nemlig Sognepræsten for.;_.Grenaa, jørgen Søffrensen Bagge, i sinÅ
Beretning om Kaldet i Grenaa: ,,Brelfue, documenter, privilegier,
som høre til Kaldet eller; Kierchen, item inventariumer altsam-
men [forkommet] af ildebrand, som Anno 1649 denn 29. juni
fortærede oc opbrende denn største oc beste part alf byen saa
oc Kierchenn, Schoelenn oc Prestegaarden, som endnu [altsaa iV
1661] ligger ubøget oc gandsche øde“.')

Kommissionsaktein Foruden' denne samtidige og paalidelige Be-'
fra 1661. retning om Branden haves et supplerende

. Vidnesbyrd fra samme Aar. Da de 3 konge-
lige Kommissærer i Maj og i December61661 var i Grenaa for
at sætte Byens Grundtakst m. m. m., indgav Magistraten til dem
en Beretning om Byens Tilstand. I den staar flg.:

,,Eftersom Hans Kongl. May. omformelder at skulle taxere
Borgerskabets Handel og Næring og Brug, saa synes os ikke saa
fuldkommelig og egentlig at kunne beskrive det, formedelst dette
fattige fortrøchte Borgerskabs ,,f0r8uechelse“ og ,,for Ringelse“4

~baad`e i en og anden Maade, fornemmelig, at denne fattige by
Greenaae er nu paa 36 Aars TidA tvende Gange afbrændt af
ulykkelig Tilfælde, saa at hvad, som blev befriet fra Ilden den
første Gang, blevden anden Gang slet opbrændt. Desligeste og-
saa for havnenS ,,f0rsuechelse“, som i mange Aar >haver været
meget øde. Dernæst at dette borgerskab haver været belagt med
store ,,Krigs-Pressar“ og beskatning i forleden -fejdetid, saa at
her er ingen ret synderlig Handel, Næring og Brug, uden at de
bedste borgere haver otte eller ni smaa skader, som de bruger
paa København med Udførsel af Korn, som nu er reparerede,
efter at Svenskerne haver afbrændt dem. Og ellers er her nogle
faa borgere, somhaver nogenv liden Næring og brug med ringe
Købmandsskab og Ølsalg, og en part deraf kan have noget at
kunne leve afi Dag kan ophøre i Morgen, formedelst de ikke
haver de Midler at kunne udholde det. Af berørte Aarsager og
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for ,,Arremoed“ [Armod] og [da] den aller største part af Borger-
skabet haver aldeles ingen Handel eller brug, og en part haver
ingen Næring, uden hvad Jord og Avl, som de haver i fæste af
Adelen for skyld og landgilde, og bruger som bønder og haver
ingen anden Næring. Hvorfor vi ikke anderledes kan beskrive
borgerskabets Handel og brug. -

`Iep Søffrensen. Daniel Michelsen. s Niels Madtzen“. l)
Denne Indberetning bruger Ordene ,,tvende Gange paa 36

Aars Tid“, altsaa fra December 1661 at regne. I et andet Indlæg
i samme Dokumentpakke bruges Ordene ,,tvende Gange paa 23

- Aars Tid. .Det passer altsaa meget nøje med Aarstallene 1626
-1649 og Udstedelsesdatoen Decbr.1661. Der er 23 Aar mellem
Brandene og ca. 36 Aars 'Tid' fra den første og til Juletid 1661.

Hvilken 'Del af Byen ' Der er saa tilbage at undersøge, hvilken
brændte i 1649. Part af Byen det var, som brændte i Som-

meren 1649. I den Henseende giver Or-I
dene ,,Kirken, Præstegaarden og Skolen“ Oplysning, idet de to
sidstnævnte Bygninger laa paa Østergade og Kirken - som nu I
_- paa Torvet. I samme Retning peger Udtrykket: ,,hvad som
blev befriet for Ilden den første Gang blev slet opbrændt den
anden“. Det har altsaa denne Gang fortrinsvis været den mid-
terste og østlige Del af Byen, som brændte. Ved Rektor Raa-
balles Mageskifte med Latinskolen om dennes Grund i 1664
nævnes udtrykkelig, at den har ligget ,,øster i Byen paa den
østre Gade“, og det fremgaar, at Pladsen endnu er øde.

Der er mange Vidnesbyrd om, at denne Brand i 1649 helt
har lammetByen. I' langt over 50 Aar laa Halvdelen af Øster-
gade øde og uopbygget hen, fyldt med Brandtomter. Resens Atlas
(tegnet mellem 1668 og 80) har overhovedet ikke Gaden afsat,
nævner ej heller dens Navn. Ved Taksationen i 1682 er endnu
Halvdelen af Ejendommene øde Pladser. Der er kun en eneste
_anselig Gaard nemlig afg. Sognepræst Sal. Hr. Seyers, som han
formentlig havde ladet opbygge kort efter Branden, og som laa
lige op ad den afbrændte Præstegaards Plads, der stadig var øde.
Det er denne Hjørnegrund, som havde en Udstrækning langs
Nørregade paa 68 Al. og langs Østergade paa 107 Al., som laa
ubebygget helt til Aaret 1798. Da ingen vedkendte sig den, og
da den var til Mispryd for Staden, lod Kirken den bortsælge ved
Auktion og tog selv de 25 Rdl., som Salgssummen blev. Derpaa i
opbyggede Køberen _ ifølge Auktionsvilkaarene -- et Bindings-
værkshus paa 10 >< 19 Al. i et Hjørne af den store Grund.
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Branden i 1649 angives ligesom den første at være opkom-
met ved ,,ulykkeligt Tilfælde“.' Den kan i hvert 'Fald ikke skyl-
des Krigsbegivenheder, eftersom Torstenâonskrigen afsluttedes
med Freden i Brømsebro 8/2 1645, og Nørreherred og Grenaa
samme Aar rømmedes at Fjenderne.

Resumé. Som Hovedresultat af foregaaende kan da fastslaas
' følgende: Der har ikke været een, men 2 store Brande

i Grenaa paa Trediveaarskrigens Tid, altsaa i første Halvdel af
16 Hundredtallet. Men ingen af dem har væreti 1627. Den første
fandt Sted Natten mellem 13. og 14. Novbr. 1626 og den anden
29. `luni 1649. Begge disse Brande skyldes Ulykkestilfælde og

. ikke Fjenderne.
Den første Brand har ikke berørt Kirken, Præstegaarden

eller Latinskolen, men har nærmest ødelagt den vestlige Del af
Byen. Den anden Brand, der altsaa hærgede de 3 nævnte Byg-
ninger, har holdt sig til Byens østlige Delg og navnligfuldkom-
men udslettet alle Østergades Bygninger, saaledes at denne Gade
i et Par Menneskealdre derefter kun halvvejs var bebygget.

Branden i 1683. Præstegaarden paa Torvet. Atter i 1683 har
der været en Brand i Grenaa. Om den findes

der, saa vidt jeg ved, kun et eneste Vidnesbyrd. Godt gemt i
Wibergs Præstehistorie i Stykket om Grenaa staar der nemlig
under Sognepræsten VGert Wineke følgende. ,,Pr. br. 8.3“ Det er
i Sandhed en kort Notits om en rimelighedsvis omfattende Be-
givenhed. '

Præstegaardens Beliggenhed var dengang paa Søndergade d.
v. s., hvad vi nu kalder Torvet. Nærmere bestemt var det den
Grund, hvor nu ,,Grenaahus“ ligger (Torvet Nr. 6). Om denne
Gaard staar der i Byens Grundtakst, som er optaget Decbr. 1682,
altsaa ganske kort før Branden: ,,Nr. 5. Sogne Presten Hr. Giertt
Wennihes gaard og hauge Hand self eyer og beboer, er tegt med
tegel og tag og vurderes til 120 Rdl. Værdi“. Tag vil sige Straa-
tag, og Gaarden har altsaa formentlig været tækket med Tegl paa
Forhuset og Straa paa Resten. ~

Da de fleste af Naboejendommene baade paa Gadens Vest-
side og Østside er tækket helt eller delvis med Straa, er det at
formode, at der ogsaa' denne Gang er gaaet flere Huse med.

Omkring Aar 1790 nævnes en Brandtomt nemlig Skipper
Michel Bangs Gaard paa Torvets modsatte Side. Om denne stam-
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mer fra samme Aar som Præstegaardens Brand eller ej, lader '
sig ikke oplyse.

Hvis den ikke gør det, maa der altsaa engang-kort før 1700
atter have yværet en »Brand paa det, som vi nu kalder Torvet,
men denne Gang paa Østsiden. v

Dermed er vi naaet til Aarhundredeskiftet og venter med de
store Brande i Lille- og Storegade til et senere Afsnit.

KRIGSBEGIVENHEDER FØR 1700
Naar der skal fortælles om Krigsbegivenbeder, som.._direkte

ellerindirekte har ...vberørt Grenaa By,.Vil det være. rimeligt at
min-de o,m,<hvad der _e-r.~f-.o=rtalt Side .56--57 i nærværende Bog.

Byens Plyndring Nordmændene under Anførsel af Erling Skakke
' i..1165. = overvandt og plyndrede ved et Slag i Kolind-

sund i Aaret 1165 de danske Skibe. De gik
derefter i Land og plyndrede ligeledes Købstaden, hvorefter de
belæsset med Bytte for tilbage til Norge.

Denne Plyndring ligger altsaa helt tilbage ved Grænsen af
den historiske Tid. Og maaske er, naar alt kommer til alt,
nævnte Plyndring den Krigsbegivenhed, som har været den aller-
største Katastrofe for Byen. _ Blot ligger den saa langt tilbage i
Tiden, at-alle nærmere Gplysninger om den savnes.

Svenskekrigen 1517. Fra Chr. Il.s Krig mod Sverrig haves Af-
' > skrift af en Kvittering, ,_._;.der viser, at Grenaa

ved den Lejlighed købte sig fri for at stille Mandskab. Den lyder
med moderniseret Bogstavering: 10/7 1517. ”Borgmester og Raad
og Menighedi Gryndow finge quittanciam paa at have nu gjort
os til gode og ladet os fornøj'e 11/2 C X [= 160] Mark for de 8
Karle, som vi tiltforn haver tilskrevet dem, at de skulde udgøre
[levere] os nu i dette vort Udbud til Swerigæ...“.*) Brevet er
underskrevet paa Københavns Slot af Chr. II.

Fra samme Tid haves en anden Kvittering for Beløb som
maaske er paalignet til Udrustning. 26/2 1515. ”Borgmester og
Menighed udi' Gryndw finge Qvittancium paa, at Hr. Niels Erich-
Sen paa deres Vegne nu har ladet antvorte min Herres Naade 24
føde Mark Offuer skat (P) af deres By, som de nu til St. Mor-

- tensdíag næst.. forleden give skulde. . .“.2)
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DEN V NORDISKE SYVAARSKRIG
er den, der populært betegnes som Krigen mellem Sver1ge og
Danmark om Retten til at føre ,,de 3 Kroner“ (Unionsmærket) i
deres Vaaben. Det var stadig Tanken om Herredømmetover et
samlet Norden, der spøgede, og baade Svenskekongen Erik XIV
og Frederik II i Danmark, der begge var lige unge og pragt-
lystne, lige ærgærrige og magtsyge satte de 3 Kroner i deres
Vaaben som Tegn paa, at hver især betragtede sig som vordende
Herskere over alle 3 Riger. Selvfølgelig kom der andre Ting til,
men Ærgærrigheden hos disse 2 unge Konger var dog Baggrun-
den for en Krig, der i 7 lange Aar hærgede Landene og øde-
lagde uendelige Værdier baade af Menneskeliv, Landstrækninger
og Penge.

I Krigen berørte ikke direkte jylland, idet den udkæmpedes
__paa Søen, i de skaanske Provinser, som dengang hørte til Dan-
mark, og i Sydsverrig.

Det er ikke Meningen her at give nogen egentl1g Fremstil-
ling af Krigens Forløb, men blot paa Grundlag af samtidige
Kongebreve, dels til _Lensmanden over Kalø Len, dels til Borg-
mestre og Raad i Grenaa at give et lille Indtryk af, hvorledes
den virkede paa os. Det vil deraf erfares, fhvad selv; en saadan
lille Købstad, der laa i en Afkrog af Riget og langt borte fra
Krigsskuepladsen, ved at udrede Krigsskat iåog Viktualier og ved
at stille Krigsfolk og modtage Indkvarteringer fik Krigens Ulyk-
ker at føle.

Frederik II blev Konge i 1559. Han foretog straks et Krigs-
tog imod Ditmarsken og erobrede dette Land. Derefter begyndte
Forberedelserne til den større Krig mod Sverigec

Byskib. Kongen genoptog straks en tidligere Befaling, som hans
Fader havde udstedet. Den gik ud paa, at Købstæderne

2 eller 3 i Fællesskab skulde lade bygge og udruste et Orlogsskib.
Som Følge deraf gjorde Ebeltoft og Grenaa Aftale med

Randers om, at denne By skulde lade bygge et Skib og udruste
det, og at de to smaa Byer saa skulde betale en forholdsvis Part
af Bekostningen derved. t

Imidlertid maa der være opstaaet Uenighed om Udgiftens
Fordeling, og i December 1561 rejste derfor Grenaa Bys Borg-
mester, Niels Bondesen, og Raadmand `lens 'Sørensen til Randers.
De skulde dèr have et Møde med 2 Magistratspersoner fra Ebel-
toft og 2 fra Randers. I Qverværelse af Rigens Marsk, ”ærlige
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og velbyrdige Mand, strenge Ridder Herr Otto Krumpen“, traf
Grenaa saa Aftale om at betale 250 Rdl. som sin Part af den
Udgift, som ,,den fattige By Randers havde haft paa Bygning
af det omtalte Byskib. Dermed skulde de være kvit. Borgmeste-
ren i Randers, `jep Hoffmand, og _]ens, Bay, Raadmand, gav dem
et Brev med hjem med Sagens Fremstilling og Aftalen om Be-
løbet. Øg Marsken undertegnede med egen Haand Brevet paa
Kongens Vegne. ') - >

Baadsmænd og i Faa `'Uger-"3.forinden havde Grenaa faaet Kon-
Proviant. ~ gen-sv Meddelelse om, at han straks næste For.-

' aar vilde lade Orlogsskibene udruste og løbe i
Søen. Grenaa og de--andre Søkøbst'æder skulde derfor skaffe .
alle de Baadsmænd, Skippere og Styrmænd, som kunde faasi

_ Byen og sende dem til København,*fhvor'fde 'skulde være t det
senestel ,,Faaskeaften“, og hvor 'de' vilde'faa nærmere Besked.
Grenaa og Ebeltoft skulde levere 5 Mand hver Randers og Aar-
hus 10 Mand hver. 2) ^` * 1

Alle fri, jordegne Bønder skulde lægges i Læg sammen 10
og 10, og hvert Læg tilsammen skulde til Hæren levere 1 Okse,
1 Fjerding Smør, 10 Sider Flæsk, 10 Faarekroppe og 10 Gaase-
kroppe. ,,Den rige hjælpe den fattige“. 3)

Lejede Tropper. Som bekendt førtes den Tids Krige for en stor
Del ved lejede Tropper, Landsknægte, som

havde gjort Krigen til Haandværk, og som lejedes i fremmede
Lande, navnlig i Tyskland. - '

Frem for nogen anden dansk Krig kan det i Sandhed siges
om Syvaarskrigen, at den var bemærkelsesværdig ved den uhyre
Mængde fremmede, som deltog i den. ,,En dansk Hær uden
Danskere“ er der træffende blevet" sagt om den. Den bestod i
Begyndelsen af 24.000 tyske Landsknægte og4000 Ryttere med
Tilsætning af noget dansk Artilleri og enkelte danske Regimen-
ter. Derimod var Besætningen paa Flaaden dansk. Det ses' bl. a.
af det lige nævnte Kongebrev til Grenaa med Paabud om at
levere Baadsmænd til Kongens Skibe.

Borgeleje for Sommeren gik, og da Vinteren kom, skulde Kon-
Vinteren. gen jo have et Opholdssted baade til Soldaterne

og til Folkene fra Skibene. Som Regel standsede
al Søfart dengang i Vintermaanederne. I November 1562 udgik
derfor Kongebrev til alle Købstæderne om at skaffe Folkene Bor-
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geleje for Vinteren og levere dem Øl og Mad ,,efter almindelig
Skik“. Ebeltoft og Grenaa skulde have 5 Mand hver, Aarhus
og Randers 25 Mand hver.

Krigsfolkenes l August 1563 bevægede den ,,danske“ Hær sig
Udseende. saa hen> ad Hallands daarlige Veje. Et højst male-

risk Skue. Fortravet dannedes af tyske Ryttere,
iført `Iernhue, Brystharnisk og Sværd og med »en 11/2 Al. lang
Karabin hængende i en Rem over Skulderen, hvortil ll Hylstre,
hvert med eet Skud. '

Derpaa kom tyske Fodfolksregimenter, hvor Folkene bar
udmajede Dragter med lange Pludderhoser med flagrende Baand
og en sort `jernhue paa Hovedet. Med de vilde, skæggede, for-
sorne Ansigter lignede disse Folk mere Gøglere end Krigere, hvis
ikke deres Vaaben havde røbet deres grumme Haandværk. Lands-
knægtfodfolket bestod dels af Pikenerer med fuldstændig Harnisk,
8 Al. lange Piker og et 1 Al. langt, bredklinget Slagsværd over
Skulderen, dels af Skytter, som-kun bar Brystharnisk, men var

bevæbnet med en 2 Al. lang Luntebøsse. De bar over venstre
Skulder en Rem med 11 Træ- eller Blikhylstre, hvert med 1
Skud, samt om Hoften en Læderpung med Kugler og et Krudt-
horn med Fængkrudt. Bagest kom saa endelig den lille danske
Styrkef) S

Det var denne brogede Hær, som drog af Sted, men som
paa Grund af utrolig slet Proviantering intet opnaaede.

Proviant. Nu kom der saa fra Kongen Besked rundt i Landet
om at skafie Proviant. 8/s 1563: Krigsfolket behøver

megen Fetalje, særlig Brød, Øl og Havre. Der skal straks rundt
i Landet bages saa meget Kavringbrød og andet Brød og brygges

'saa meget Øl som muligt. Det skal snarest tillige med Havren
sendes til Fæstningen Varber'g, hvor Lensmanden vil give Besked.
Naar det kommer til Lejren, vil det blive betalt. Enhver, der
viser sig forsømmelig, vil blive strafiet.

Folk var nu ikke meget hurtige i Vendingen, og 5. Sept.
fornyedes Paabudet, denne Gang afsendt fra Lejren ved Ulfs-
borg. Men paa Grenaa og Ebeltoft hjalp heller ikke denne Paa-
mindelse. I Oktober kom der derfor en sidste kraftig Opstram-
mer til de to smaa Nabobyer. Den har formentlig hjulpet.

Baadsmænd og Straks efter Nytaar 1564 gjordes Foranstaltnin-
Proviant. ger til Flaadens Bemanding. Lensmanden paa
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Kalø skal skaffe 100 Baadsmænd fra Anholt, Grenaa, Ebeltoft
og Helgenæs. Men Kongen vil nu ogsaa foruden de fremmede
Krigsfolk bruge nogle af sine egne Undersaatter. Der skal der-
for stilles ,,væragtige Karle, vel udrustede med Harnisk, gode
Værger, Hager og lange Spyd. Der skal sættes en Borgmester
og en Raadmand til at kommandere dem,_og de skal møde i
København 16. April og faa nærmere Besked. Viser nogen sig
forsømmelig eller møder uden Udrustning ved Fremsendelsen,
vil Kongen lade dem straife“.l) Grenaa og Ebeltoft skal hver

levere 10 Mand, Randers og Aarhus hver 50 Mand. Men des-
uden skal hver By foruden før nævnte Borgmester og Raadmand
tillige sende 1 Piber, 1 Trommeslager og 1 Bartskær derhen og
fylde Bartskærens Kiste med alt Tilbehør [til saaredes Behandling].

5/11 1564. Krigsmagten rykker saa op gennem Blekinge. Køb-
stæderne skal nu af yderste Evne gøre Tilførsel af Øl, Brød og
Havre. Skomagerne skal gøre Sko og Støvler og sende dem til
Lejren at sælges til Krigsfolket. Hver Skomager i det ganske
Land skal levere 10 Par Støvler. Grenaa skal levere 4 Læster
Øl [ca. 80 hl] og 2 Læster Brød [ca. 40 hl].*)

Krigsskat og Baads- 12/12 1564. Befaling til alle Præster og
mænd. Provster i det ganske Land. Kongen har.

Brug for store Mængder af Kobber [til
Skytset]. Da han ikke kan vente, til han kan faa det til Købs,
har han tillige med de hjemmeværende Rigsraader anset det for
bedst, at hver Præst skal give 5 Lispund (= 40 kg) Kobber,
dels Gryde-, dels Keddelkobber af hver Kirke, han har. Det
skal leveres inden Kyndelmisse. j >

3 Dage efter: Da Kongen straks i""det nyeAar vil lade
Krigsfolkene udmønstre, paalægges det alle Købstæderne at be-
tale en Krigsskat. ,,Grindnu“ skal betale 400 Daler Sølv (Ebel-
toft 300 Rdl., Randers 3000.0g Aarhus 8000 Rdl.)

14/1 1565.; Købstæderne skal sende Baadsmænd, Skippere,
Styrmænd og I:Tømmermænd til København. Grenaa skal sende
35 Baadsmænd og 5 Skibsbyggere. Det er denne Gang gaaet
særlig slemt ud over vor lille By, eftersom Randers kun er sat
til 30 og Aarhus til 40 Baadsmænd og et tilsvarende Antal Skibs-

*)`l Læst var i Danmark det gamle Maal, navnlig for tørre Varer. Dens
Størrelse v:var meget varierende alt efter Varen, den skulde bruges til.
For san 12 Tdr. [16,7 1111, for Kom 22 Tdr., for sild 12 Tdr., for smør
12 Tdr. [1344 kg]. Hvis man derfor rundt regner l Læst til 15 Tønder
eller 20 hl, er det ikke meget fejl. >
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byggere. Desuden skal Grenaa levere 5 Læster Øl [ca. 100 hl],
3 Læster Brød og 100 Læster Havre [ca. 2000 hl].

Men der skal jo ogsaa rede Penge til at betale med, og 3/1o
1565 kommer der Befaling til Grenaa om at betale i Krigsskat
300 Rdl. (Ebeltoft 200 Rdl., Randers 1400 og Aarhus 1500 Rdl).
5/1 1566. Det begynder nu at knibe for Kongen at holde sammen
paa de lejede Tropper. Der kommer derfor Befaling til Borg-
mestre og Raad i ,,Gr1n dov“ og ,,Ebbeltouft“ om at sende alle
de ved Byen værende ,,Faerger og Skuder“ til Aarhus for at
hjælpe til med at overføre Adelen fra Nørrejylland, der skal`
møde i Felten med Heste og Harnisk 14 Dage efter Hellig 3
Kongers Dag. i

'Klippingen Af dette Foraars Krigsskat slap Grenaa meget lem-
peligt, nemlig med 50 Rdl. Sølv og 50 Rdl. Klip-

pinger. Kongen var kommet ind paa at lade slaa en slettere Mønt,
de saakaldte Klippinger, som Folk - under Trussel af Straf -
skulde tage for det paalydende Beløb. Denne Foranstaltning gav
alene for et enkelt Aar 1 Million Daleri Kongens Kasse, saa
det var jo tilsyneladende en fm Forretning. Men den hævnede

_ sig bittert i det lange Løb ved de danske Penges Undervaerdi i
Sammenligning med de fremmede.

Søkrigen gik for en Gangs Skyld daarligere for Danmark
end Krigen til Lands, og det uagtet der i Spidsen for den dan-
ske Flaade stod saa fremragende Admiraler som Herluf Trolle
og Otto Rud. Det er Forklaringen paa Kongebrevet af 26/8 1566,
hvori meldes, _,,'at Rigets Raad i Betragtning af den Ulykke, som
er overgaaet Flaaden, har bevilget en ,,Kobberskat“ af alle Køb-
staederne til Anskaffelse af nyt Skyts. Grenaa og Ebeltoft skal
levere hver 1 Skippund [160 kg], Randers og Aarhus henholds-
vis 6 og 8 Skippund.

Vinteren gik. l dens Løb kom der 25/2 1567 Befaling om til
kommende Paaske at stille Baadsmaend ogSkippere. Grenaa
skal levere 20 Baadsmaend, 2 Tømmermænd og 1 Trommeslager.

Forhøjelse af Accisen Fattige og fortvivlede var Forholdene, men
paa tysk Øl. hvor galt det end var, saa fik Folk dog

. altid Raad til lidt Øl til at slukke Sorgen
i.Kongen havde erfaret, at det ikke alene var det simple danske
Øl, men ogsaa det bedre Tyskøl, Folk brugte. Her var da et
herligt Skatteobjekt. 14/3 1567 udgik derfor Befaling til Tolderne

` rundt i hele Riget, for Grenaas Vedkommende til Tolder Sølfren
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Villemsen, om herefter at tage l/2 Rdl. i ,,Sise“ af hver Tønde
Rostockerøl, Wismerøl og andet tysk Øl og at gøre Rentemeste-
ren Regnskab derfor. Kongen motiverer dette Skattepaalæg saa-
ledes, at der indføres meget fremmed Øl til Danmark, ,,hvorved
Kongens Undersaatter i høj Grad besværes, udenat de dog vilde
undvære det. Paa det at nu enten Dríkningen af det fremmede
ØlV maa aflægges, eller at Undersaatternes Besværing maa komme
VKronen til Gode“, saa paalægges den omtalte Told.1) Om der i
denne lille Stad er drukket noget videre tysk Øl, lader sig ikke
afgøre, da Acciseregnskaberne fra den Tid ikke findes mere.

Fetalier. I Krigens Begyndelse var det nærmest Bønderne, som
skulde levere Fetalier til Krigsfolkene. Længere hen

paa kom ogsaa Købstæderne med. I April 1567 fik ,,Gryndov“
Befaling til at levere 40 Sider Flæsk, 4 Tdr. Oksekød, 4 Tdr.
Faarekød, l. Smør, 5~Læster Øl, 5 Læster Brød og l/2 Læst
Eddike. Det forslog ikke længe. Ijuli kom der Befaling til en
ny Levering. Saa fik Borgerne Lov at være i Fred en lille Tid;

Det var det Efteraar ogV den Vinter, da Daniel Rantzau førte
sin lille, men udmærkede Hær langt op. i Sverige og vandt et
Par Sejre. Næste Sommer, da Kongen igen udskrev Krigsskat,
glemte han ikke at gøre opmærksom paa, at han saa længe som
muligt havde forskaanet Befolkningen for Pengeskat, og at han
derfor ventede, at der nu betaltes lidt villigt. Grenaa skulde
denne Gang af med 200 Rdl. Som sædvanlig var Byen i Re-
stance med Levering og krævedes i August Maaned baade for
Øl, Brød og I-Iavre, som længst skulde have været afsendt.2)

Indkvartering. I de foregaaende Aar havde Hæren ligget i Vin-
terlejr i Skaane. I 1568 skulde en Del af den

overføres til de jydske Byer. Grenaa fik i November Bud om
at tage mod 10 Mand i Indkvartering. ,,Kongen vil, saa snart ske
kan, befri Købstaden for disse“. Imidlertid sluttedes ven foreløbig
Fred med Sverige, men da der laa et stort Antal Krigsfolk i
Riget, som Kongen skyldte betydelige Pengesummer, maatte der
atter udskrives Skat for at faa dem udaf Landet. Rigsraadet
bevilgede en almindelig Landehjælp baade af Købstadmænd, Bøn-
der og Præster. Ingen, hverken Borgmestre, Raadmænd eller
andre, maatte være fri denne Gang. Pengene skulde udelukkende
bruges til at betale Krigsfolkenemed. Grenaa skulde udrede
200 Rdl. (Mariager 100 Rdl., I-Iobro og Ebeltoft hver200 Rdl.,
Randers V1200 og Aarhus 2000 Rdl.)3)
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Men Vandene omkring Danmark var fulde af Fribyttere.
Kongen maa saa kort efter Nytaar 1569 henvende sig til Køb--
stæderne om Folk til at bemande-Grlogsskibene med. Grenaa
skal levere 15 Baadsmænd. _

Som bekendt var Kong Frederiks Tro paa, at det skulde
blive en varig Fred, helt hen i det blaa. Dertil var hans For-_
langender af de svenske Gesandter for urimelige..Og i det følgende
Aar var der atter Udskrivninger afpbaade Viktualier og Penge.

Krigens sidste Aar. Kongen var nu saa nedbøjet over Penge-
mangelen og den øvrige Modgang, at han

var betænkt paa' at nedlægge Regeringen og lade Rigsraadet vælge
en'ny Konge. Det endte dog medet almindeligt Stændermøde i
København d. 26. Febr. 1570. Fra alle Købstæderne sendtes Re-
præsentanter' dertil. For Grenaa mødte Borgmester jep Skøtt og
en af Raadmændene. Krigens Fortsættelse vedtoges, og Stænder-
mødet gik,ind paa en vidtgaaende Hjælp. l Aarets Løb paalig-
nedes der Grenaa Levering af 15 Baadsmænd, en Krigsskat paa
250 Rdl. (en meget stor Sum i Forhold til Randers med 1200,
Aarhus med 1600, l-Iobro med 200 og Ebeltoft med 150 Rdl.)
Dertil kom de sædvanlige Leveringer af Øl, Brød og Flæsk.
For Vinteren indlagdes i Byen 5 Bøsseskytter i Borgeleje.

Endelig kom saa Freden i Stettin 2. Decbr. 1570. Ingen. af
Parterne havde opnaaet noget af Betydning, intet, der stod i For-
hold til Ofrene. VMen i Kancelliets Brev 2 Uger efter staar der
dog, at Kongen nu har faaet ,,en god Fred med Sverige“. Nu
gælder det om at faa de fremmede Krigsfolk ud af Riget. Ingen

~ skal være fri. Selv om nogen møder med Kongens eller hans
Faders Brev om Skattefrihed, skal det betydes dem, at de i Be-b
tragtning af Forholdene denne Gang ikke maa undlade at betale
det paalignede. Grenaas Part var 200 Rdl. Dermed var saa
Krigen forbi. ' I

Men helt til 1576 maatte Grenaa aarlig svare 200 Rdl. i
Krigsskat til den udenlandske Krigsgælds Betaling.
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TREDIVEAARSKRIGEN OG DENS VIRKNINGER
I GRENAA OG NØRREHERRED

Midten af det 17. Aarhundrede (altsaa Tiden fra ca. 1626 til
1660) blev en Ulykkens og Ødelæggelsens Tid for Grenaa. Deri
delte den Skæbne med det hele Land og dets Nabolande, navn-
lig Tyskland, som blev fuldstændig ødelagt og forarmet af.Tredi-
veaarskrigens Rædsler. Men for Grenaas Vedkommende kom til
Krigens Ulykker desuden de 2 omtalte store Brande i 1626 og 1649.

Ka1markrigaa1611--1s. Før vi gaar over til so Aars Krigen, vil
' vi ofre et Par Ord paa Kalmarkrigen. I

Foraaret 1611 sendte den unge Chr. IV den svenske Konge sit
Fejdebrev, hvorved Krigen indlededes. Heri Grenaa mærke-
des denne Krig ikke direkte uden ved Udskrivninger. Saaledes
udgaar f. Eks. i Oktober 1612 Brev til Borgmester og Raad i
Grenaa om, at de snarest muligt skal skaffe Kongen ,,4 Kreyer-
ter eller store Sku'der, som 'skal begive sig til Lensmanden, Eske
Broch, paa Dronningborg ved Randers, for der at indtage Proviant,
som skal føres til Kalmar“.

Byggearbejder. Kalmarkrigen blev jo en Sejr for Danmark.
De følgende Aar var gode. Den virksomme

Konge kastede sigover andre Opgaver, dels for at ophjælpeÅ
Landet, dels for at tilfredsstille sin Byggelyst. Kongebreve til
Grenaa og Ebeltoft vidner derom. 12/10 1616 udgaar f. Eks. Brev
til Lensmanden over Kalø Len om, at han skal give Ordre til
”alle de Borgere i Ebeltoft og Grenaa, samt |andre Personer i
Lenet, 'som ejer Skuder, som er tjenlige til at føre Kalk, at de
straks skal begive sig til Mariager Fjord med disse Skuder og
`der under Opsigt af Kongens Lensmand paa Mariager Kloster
indtage al den Kalk, de kan føre, og bringe dettil Kongen, som
mangler Kalk til Bygning af Frederiksborg Slot“.1)l

Grenaaegnen var jo rig paa Kalk, og Kongen vidste det-
Næste Aar kom der Besked om atsende ,,Kalkslagere og Mur-
karle“ til Byggeriet paa Frederiksborg Slot. Grenaa og Ebeltoft
skal hver sende 2. .

Længere hen paa Aaret fik Lensmanden Besked om ,,ved
Ebeltoft og Grenaa at arrestere saa mange Skuder, som kan ind-
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tage 300 Læster Kalk [ca. 5000 hl] ved Mariager og føre det til
Helsingør; det er naturligvis til Opførelsen af Kronborg Slot.

Antikviteter. Ogsaa videnskabelige Interesser havde Kongens
Bevaagenhed, og paa Ole Worms Indstilling lod

Kongen senere udgaa Ordre til alle Landets Præster om at ind-
sende Beretning om, hvad der i deres Sogne fandtes '_af ,,Rune-
bogstaver og andre gamle Sager, som Krøniken kunde ~forbedre“.

Præsten i Grenaa, Lauritz Hansen Olderup (eller Oldorph),
var dengang Provst over Nørreherred. Under hans Forsæde sam-
ledes Herredets Præster i den Anledning til et Møde i Kastbjerg
Kirke, som laa centralt og vel derfor har været Herredets Præ-
sters almindelige Mødested. Mødet fandt Sted Lørdag 5. April
1623 Kl. 7 Morgen. Men, som P. Severinsen bemærkeri Karlby-
Voldby Præstehistorie, har Samtalen vved Mødet jo nok mindre
drejet sig om Antikviteter end om Krigen, der lurede i det fjerne.
Krigen havde da allerede raset i' Tyskland i 5 Aar'. `

Næste Sommer kom der til Borgmesteren i Grenaa Forbud
mod at udføre Korn og andre Fødevarer af Landet. Alt skulde
blive i Danmark. Og for Grenaa, hvor Kornhandelen dengang
spillede en stor Rolle, har dette Forbud jo nok været et stadigt
Samtaleemne.

Chr. IV.s Deltagelse Snart kom ogsaa Danmark med i Krigen
iTrediveaarskrigen ved Kong Christians ulyksalige Indblan-

' 1625-29. ding. Saa fulgte Kongens Fald med Hesten
_ ved Fæstningen Hameln, hvorved han paa-

drog sig en langvarig Svaghed, og senere det ulykkelige Slag paa
Sletten ved Lutter am Barenberg iBrunsvig, hvor Tilly ødelagde
den danske Hær. -

Dermed begyndte den lange Række Nedgangsaar for Dan-
mark.

,,Kejserkrigen“A I September 1627 rykkede de kejserlige Felt-
1627-28. herrer Tilly og Wallenstein ind ijylland. Foran

_ dem flygtede Kongens egne Tropper, nærmest
lejede Folk. Al Krigstugt var opløst, og de plyndrede for at skaffe
sig Udkommet. Bag ved dem kom saa de tyske Lejetropper, der
fortsatte videre op og mishandlede og udplyndrede Landet, hvor
de kom frem. Ogsaa til Djursland og Grenaa kom de. Men den
Afbrænding af Byen, som i Aarhundreder har været tilskrevet
dem, skal de altsaa ikke længere have Skyld for. Branden i
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Grenaa fandt, som tidligere' nævnt, Sted 13/11 1626, altsaa omtrent.
et Aar før Fjendernes Indtog. \

Imidlertid har Fjenderne dog noget med Brand at gøre, men
l rigtignok paa en helt anden Maade.

Ved et Synsvidne over Grenaa
Kirke i 1632 omtales, at Kirken i
mange Maader er forfalden, men
derV er intet Ord, der tyder paa,
at det skyldes Brand. Derimod
nævnes i Synet, at der skal laves
,,3V Døre og 20 Stole af ny, som «
Fjenden Vnedtog og brændte“.l) Det
vil altsaa sige, at det den Vinter
har været saa smaat med Brænd-
sel, at de fjendtlige Soldater endog-
saa er trængt ind i Kirken og har

' taget med sig, alt hvad der var afWallenstein.(Efter Stik af J_ Hondius)_ Træ, for at bruge det til at fyre med.

Daglig Kirkeandagt. l disse tunge Tider udsendte Kongen gen;
nem Bisperne en Befaling til Præsterne om,

saa vidt det lod sig gøre, at samle Menigheden Morgen og Aften
i Kirkerne og der holde en Bedetime, ,,hvor de med fælles og
kraftige Bønner skulde søge Herren“. Fra denne Egn har vi et
Vidnesbyrd om, at denne Ordre virkelig blev efterfulgt. Det er
fra Hammelev Sogn, hvis Præsti et senere Skrift beretter, at
han paa den Maade daglig gennemgik et Par Kapitler af Bibelen,
et af det gamle Testamente om Morgenen og et af detnye Testa-
mente om Aftenen, og at han paa den Maade i disse Fejdeaar fik
gennemgaaet og forklaret den ganske Bibel for sine Tilhørere.2)
Man kan vel gaa ud fra, at Provst Olderup i Grenaa og andre
af Egnens Præster har baaret sig ad paa lignende Maade.

Ingen Acciseindkomst. Et andet' lille lokalt Træk: Cisemesteren
i Grenaa hed dengang Peder Jensen.

Han skulde svare Kongen en vis, fast aarlig Sum. Da nu Fjen-
derne laa her, stod alt Forretningsliv stille, og der var følgelig
ingen Aceise at opkræve. Peder `Jensen satte alt til, hvad han
selv ejede, og kom desuden i stor Gæld til Kongen. Nogen Tid
efter døde han. Hans Enke søgte Kongen om' Eftergivelse af
Gælden, og Afgørelsen gik da ogsaa ud paa, at hun formedelst
de uforskyldte Forhold ,,ej videre for Gælden skulde tiltales“.3)
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Freden sluttedesi Lübeck, hvor Chr. IV maatte love fremtidig
ikke at blande sig i Tysklands Anliggender.

Der' saa forfærdeligt ud ijylland, hvor Wallensteins Lands-
knægte havde huseret. Hele Landsbyer var nedbrændt, og Mæng-
der af Gaarde stod øde. Og dog skulde der 'inden mangeAar
komme en Fortsættelse af Krigen med endnu værre Ødelæggelser.

Pesten. I Krigens Spor fulgte dengang som altid Pestsygdomme.
Byfogeden i Grenaa hed i de Aar Peder Nielsen

Torngaard. 31. `Juli 1637 stod han paa Bytinget og forbød paa
Kongens Vegne ,,alle saa mange, som haver Skuder her af Byen,
at ingen af dennom maa sejle til København eller at føre nogen
Folk derfra hjem med sig, imedens at Pestilentzen, der samme-
steds saa kraftigen grasserer, uden de derfor vil stande til Rette“.1)

Baadsmandsudskriv- Fra samme Tid eksisterer et Brev fra Kon-
ning i Fredstid. gen til Grenaa Borgmester og Raad. Chr.

IV skriver deri, at en Del af hans kære,
tro Undersaatter i Grenaa har ladet andrage hos ham, hvorledes
den aarlige Udskrivelse af Baadsmænd og Søfolk var til stor
Skade og'Ulempe for dem. De havde derfor ladet begære, at de
i Fredstid maatte forskaanes derfor imod til Gengæld aarlig at
yde et vist Vederlag i Penge.

Kongen svarer nu, at han io dog er nødsaget til at under-
holde Flaaden ,,til at renholde Rigets Strømme saa og til Lan-
dets Sikkerhed fornemmelig i denne Tid, da'vore Naboer er udi
stor Armering og Beredskab til Søs“. Men med Rigets Raads
Samtykke indvilger han i, at Grenaa aarligen hver St. Hansdag
paa Rentekammeret erlægger 7 Rdl., og at den saa i Fredstid
fritages for at stille Baadsmænd.

Det er jo et meget beskedent Beløb, og saabemærkes i
Brevet endda yderligere, at i dette BeløbV er og indbefattet, ,,hvad
Grenaa skulde yde til Postbudes Underhold“'.2

Chr. IV var i de Aar i Gang med som en første Begyndelse
til Postvæsen at indføre Postryttere paa enkelte af de større Ruter.
Hver By skulde svare et lille Beløb dertil, selv om Posten slet
ikke kom til vedkommende By.

Torstenssonskrígen I Slutningen af 30 Aars Krigen, længe efter
1643-45. at Svenskekongen Gustav Adolf, som var

' Protestanternes Fører, var faldeti Slaget
ved Lützen, begyndte Chr. IV at blande sig i Fredsforhandlin-
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gerne for at skade Svenskerne, saa de ikke skulde høste for
stort Udbytte og for stor Magt ved Fredsslutningen. Det var den
gamle Skinsyge mellem de to Nabolande, som gav sig Udslag.

Men Rigsforstanderen, Axel OXenstjerna,
sendte som Svar omgaaende en Hær op gen-
nem Holsten og Slesvig til Nørrejylland. An-
føreren var General Torstensson, efter hvem
denne Del. af Krigen fik Navn. Det var i
`januar Maaned 1644. lKongen kunde kun
værge Øerne. Her paa Egnen huserede
Helmuth' Wrangels Folk, som aldeles
udplyndrede Egnen.

I Grenaa hed Sognepræsten paa den Tid
Seyer Rasmussen. l-lan var kommet her-
til i 1636, havde straks købt sig en Bygge-
grund ved Siden af den forfaldne ,,Præste-
residents“ og der opbygget sig en Gaard.
Seyer Rasmussen maa have været mere vel-

, havende end de fleste af Byens andre Be-`
.__ fi boere. Qg da det kneb med Betalingsmidler,

indvilgede han i at yde Byen et Laan til
En Landsknægt. Betaling af dens ,,Contribution til Byens Be-

(Efter Hans Hmbeinh frielse“. Laanet lyder paa 20 og halvsyvende
Lod Sølv i godt nyt Arbejde og har altsaa ikke bestaaet i Penge,
men iSølvgenstande, Skeer, Kander eller andet Service. Byens
Raadmænd underskriver 29/6 1644 et Gældsbevis til ham, hvori de
paa Byens Vegne forpligter sig til efter Krigen at forskaffe ,,vores
kjære Sognepræst igen bemeldte 261/2 Lod Sølv udi godt purt
Sølv og i hvad Arbejde, han det begærer, og dermed holde ham
skadesløs“. l)

Nogen Tid efter maatte Borgerne atter ty til Sognepræstens
Bistand. Byen fik Besøg af Gberst Fr. v. Reichard, som indkvar-
teredes hos Sognepræsten, og for at ,,formilde harn“ og stemme
ham naadigt over for Byen, velsagtens ogsaa for at undgaa Plyn-
dring, fik man efter en Løjtnants Raad Hr. Seyer til at overlade
Gbersten en "graa IGanger som ,,Gave“.

Gældsbeviset er saa godt, at det bør afskrives som Helhed.
Det lyder. i

,,Bekender vi underskrevne, at vi den Dag, da Oberst Fried.
von Reichard var her udj Grænnaae udi forleden Aar, da haver
vi til Byens Bedste i denne besværlige Tid, hvilket og en Løjt-
nant hemmeligt og fortroligt raadede os [til], begæret [at] Hr.
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r Seyer, som vi da bestilte ,,Losement“ hos for Obersten, vildetil
vores ,,Forskaansel“ og til Oberstens Hu at formilde ”præsen-
tere“ [forære] hannem en graa Gangerysom Hr. Seyer da havde,
anseende at samme Løjtnant berettede, at der kunde være gjort
Anslag paaden.- Vi vil, naar Gud igen [forlener] Fred, paa Byens
Vegne love Hr. Seyer for samme Hest sin Betaling, dog at han
da ej skulde skattere eller tage for '
den i det allerdyreste. Dette saa
sandfærdigt at være kunne vi ej
benægte med vores underskrevne
Hænder at vidne, hvilke vi til Vit-
terlighed her undertegnet haver. V

Datum Grænnaa l. Martii 1645.
Niels Christensen, Peder Pedersen,

egen handt. egen handt.
Læst for Retten paa Grenaa Byting

1. Juni 164(11)
De to værdige Herrer er hen-

holdsvis Byens Borgmester og den
ældste Raadmand, senere Borgme- . e , ~ .
eeee Peeee Peeeeeee Tree .Ef.fe;::f;£;::;f;:::°:.1..,_

Wrangel havde sit Hovedkvar-
ter i Randers, hvor han besatte Flintebjerget, som han lod Be-
folkningen udbedre, og hvor han vistnok anlagde en Skanse. Han
ventede et Angreb, rsom dog ikke paafulgte. Ved Grenaa var der
en stadig Strandvagt, og Halvøen ved Ebeltoft var stærkt besat
og forskanset, hvortil de derværende betydelige Skove saa godt
som helt blev omhugget.

I Randers var altsaa Hovedlejren, og derfra sendte Wrangel
stadig Tropper til alle Sider. Hans Folk var i uafbrudt Bevæ-
gelse frem og tilbage under stadig Plyndring, hvorfor alle Lands-
byer i Nærheden af Forbindelsesvejene mellem Randers og Grenaa,

I Ebeltoft, Aarhus, Silkeborg o. s. v. var stærkt medtaget og mang-
foldige Steder nedbrudt eller afbrændt. Det samme gjaldt for

.Byernes Vedkommende. En senere Historieskriver T. A. Becher
bemærker derom, at Wrangel spillede Herre ijylland med en `
forholdsvis ringe Styrke og paa en for os nu ubegribelig Maade.
Der var Tropper nok til at fordrive hans Folk, men den udue-
lige Rigsmarsk Anders' Billes Kævlerier med Prins Frederik -
den senere Fr. III _ hindrede ethvert Foretagende og tillod
Wrangel at udplyndre Landet ustraffet.2)
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Fredsslutningen. 8/2 1645 sluttedes den tunge Fred iBrømsebro.

g For at faa et Overblik over, hvor haardt med-'
Vtaget Landet var, nedsatte Kongen et Taksationsudvalg, som i

Efteraërets Løb besøgte Landsdelene og derefter indgav Beretning .
om Ødélæggelserne. Af denne ses, at Bønderne i Nørreherred t

I ' var saaledes medtaget af Plyn-
dringer og Indkvarteringer, at de
Heste af dem i 1645 kun. havde
tilsaaet 'il/s eller l/4, ja stundom'
endnu mindre, af den sædvan-
lige Udsæd. Desuden var deres
Heste og Kvæg dem for største
Delen frataget, saa de ikke kunde
faa deres Markarbejde gjort.

For Grenaas Vedkommende
lyder Indberetningen: ,,Ved sam-Å
me Lejlighed har vi i lige Maade
paa det allerflittigste erfaret og
befundet efter Borgmester og
Raads skriftlige Erklæring, at
fornævnte By har lidt Skade for
1680 Ríxdaler, _som paa adskil-
lige Tider i rede Penge er ble--
ven ,,contribueret“ til Fjenderne.

g . - Der foruden har Byen gjort
og haft anden Bekostning og Udgift, som ikke er beregnet til
nogen bestemt Sum. 1) har den ,,contribueret“ tll Fjenden 20
Tdr. Øl og 20 Tdr. Mel, 2) udmonteret nogle tilskikkede Ryttere
med Heste, Sadler, Pistoler, Klæder, Støvler samt andet Tilbehør
,,och dem offuerflødigen underholdt“, 3) tit og ofte underholdt

~' daglige ,,Partier“, som er gaaet gennem Byen, frem og tilbage,
4) paa forskellige Tider udgivet store Foræringer til Officerer,
som kunde befri dem for ,,Officervold“ og Udplyndring, 5) ud-
redet til begge Obersterne, under hvis Contribution de var, saa
vel som til andre Underoffi-cerer, alt hvad de befalede udaf for-
skellige Slags Varer, 6) underholdt den udkommanderede Strand-
vagt og i lang-sommelige Tider hver Dag leveret den i Vagthuset
1 Td. Øl, 1 Td. Havre og ,,offuerflødíg Fetalie“, '7) foruden en
af dens Skuder, som af Fjenderne er bleven opbrændt, er nogle
udplyndret udi Søen, og en er helt borttagen, som var ladet med
en> Stor Del Gods, hvorfor ,,moxen“ [næsten] den største'Del af
Børgerskabet er forarmet og Brug og Næring dermed ,,f0rsuecket“. l)

>`

/f
\`

'\

Soldat med Bøsse, brændende Lunte og Gaffel.
(Efter samtidigt Stik).
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Fra Ebeltoft berettes, at ikke mindre end _50 Borgere, altsaa

Familier, er flygtet fra Byen og har tilsat deres Formue paa frem-
mede Steder.

Branden i 1649. Saa gik der nogle Aar, i hvilke Grenaa ople-
vede en mindst lige saa stor Ulykke som

Krigen, nemlig Branden i 1649, som allerede er omtalt. Ved
den brændte den østlige Del af Byen med Kirken, Latinskolen,
Præstegaarden m. m.

Carl X Gustavs Som Helhed kan siges at Landet ikke kom
2Krige 1657-60. sig efter Torstenssonskrigen, før endnu en Krig

ødelagde det i Bund og Grund. Det er den
Krig med den meget kendte Qvergang over de tilfrosne Bælter.
Christian IV var da død, og det var Frederik III, som nu kom
i Krig med Arvefjenden, Sverige.

I juli 1657 drog Carl X Gustav ind illand, og allerede i
August naaede hans Soldater her til Djursland. Denne Krigs
Voldsomhed overgik om muligt de to foregaaende Kriges, ,,og
for disse Egne fik Roskildefreden i Feb1uar 1658 ringe Betyd-
ning, da Tropperne blev liggende her den korte Tid indtil Carl
Gustavs Fredsbrud“.

Polakkerne som I Efteraaret 1658 kom der rigtignok Hjælp, idet
Hjælpere. en Hær af Danmarks Forbundsfæller, nemlig

30.000 Mand Polakker, Brandenburgere og
Østrigere trængte ind ijylland. Men for Beboerne var Vennerne
snart værre end Fjenderne. ,,Især frygtede man Polakkerne, som
voldtog Kvinderne og viste deres Foragt for Lutherdommen ved
at vanhellige Kirkerne“. Om dem lød Ordene:

,,Befri os, Herre, befri os ak
fra vor Ven, den grumme Polak!“

Mange Steder flygtede Beboerne derfor til afsides, godt rskjulte
eller let forsvarlige Steder i Moser og Skove. Hvor det kunde
lade sig gøre, benyttede de ogsaa Lejligheden til at overfalde
mindre Hobe af disse ,,Venner“ elleraf Fjenderne. Et Sagn for--
tæller, at en Mand engang ledte en Fjendeflok ,,i Bløde“ iSang-
strup Kær, som dengang var et utilgængeligt Morads. MaaskeI
stammer Sagnet fra denne Tid. 1)

Hollænderne. Iblandt de Lande, som i denne Krig sendte Dan-
mark Hjælp, var som bekendt ogsaa Holland. IV
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Grenaa Kirke hængte indtil Restaureringen i 1865 et Minde der-
om. Det varen sortmalet Trætavle med en Mind-eskrift over en
højtstaaende hollandsk Officer, som var med den hollandske
Flaade, men som døde paa Vejen, just som der var kastet Anker
paa Grenaa Rhed, og hvis Lig begravedes i Grenaa Kirke. Ind-
skriften, der selvfølgelig var paa Latin, lyder i Oversættelse saa-

am- ledes: ,,Ophængt til evig Erin-
dring om velædle Mand jo de
Beveren, en kær Søn af Dortrect
i Holland, som var med paa
den hollandske Flaade, der kom
den danske Konge til Hjælp, og
pludselig døde den s. Juni 1659.
Her hviler den berømte Janus
af Carls Blod, død for tidlig.
Ilende det betrængte Danmark
til Hjælp nødtes han til med

___ væbnet Haand atgaa sin Skæbne
Orlogsskib fra Trediveaarnsíkrigens Tid. i Møde' Ikke nogen Landsmand)
(Efter samtidig hollandsk Tegning). men en fremmed? af Navn en
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I Hollænder, af Gavn en Fælle. Over den ubekendte ædle Mands
Støv og Aske nedbeder vi den Fred og4 Hvile, han ønsker“.l)

Søslag vedb Ebeltoft. Det kan i den Forbindelse være paa sin
Plads at minde om, at Hollænderne deltog

i et virkeligt Søslag ved 'Ebeltoft netop ved denne Tid. ,,Sven-
skerne var netop draget bort, og der 'samledes V'her en større
Transportflaade for at overføre danske og allierede Tropper til.
Fyn under Beskyttelse af 2 danske og3 hollandske Fregatter.
Men de blev angrebet af en svensk Flaade, ogídet kom til et
Søslag ved Ebeltoft den 23. `juli 1659. Detvendte med, at den
hollandske Fregat ,,Vapn van Enkuizen“ sprang i Luften, de 4
andre Krigsskibe blev erobret og henved 100 Transportskibe op->
brændt. Men ikke nok med det -- Svenskerne gjorde Landgang,
nedhuggede eller fangede 500 Ryttere og paalagde Byenl en Brand-
skat paa 2000 Rdl.“ 2)

Freden i København. Omside'r kom saa ,den endelige Fred i
i København 27/5 1660. Det er den, som er

blevet sørgelig bekendt ved Afstaaelsen af Skaane, Halland og
Blekinge til Sverige. Landet var efter den endnu mere udpint
end nogen Sinde. -
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I Landsarkivet i Viborg findes opbevaret en lille Protokol

fra 1660_61'. Den kaldes ,,Nørre Herreds Bog Io`60“.' Bogen er
ikke i og for sig indrettet til at fremskaffe en Beretning over'
Krigens Ødelæggelser i dette Herred, men til, at Præster og
Degne i. den skulde give en Oversigt over Kaldenesihele Por-
hold: Indtægter, Bolig, Kirkernes Tilstand m. m. Men det kan
jo ikke undgaas, at alle Beretningerne er præget af de Ulykker,
'der har ramt Sognene under de foregaaende Aars sørgelige Be-
givenheder. Bogen er iVirkeligheden en forfærdende Oversigt
over Tilstanden efter Krigen.

Nørre Herreds Til- Værst medtaget var Villersø, hvor Beboerne
stand efter Krigen. var saa elendigt stillet, at de selv maatte betle

deres Brød og følgelig 1intet havde til Tiende
og Afgifter. Præsten skriver. ,,Villersø Kirke maa med Suk be-
tjenes, eftersom den staar som et øde Hus, aaben for Svin og
Hunde, uden Lukke og Døre. Den har ingen Messeklæder, ingen
Kalk eller Disk e. t. c., saa slet blev den spoleret'af Polakkerne.
[Den] bliver vel ogsaa uhjulpet, med mindre'Gud selvA ved andre
Midler vil hjælpe sit Hus, eftersom Bønderne 'her paa Stedet er
Betlerfe, som tilforn er sagt, og har hverken at hjælpe Kirke,
Præst eller sig selv med“.*) I

I Kastbjerg Kirke var Alteret plyndret af Polakkerne.
I Voldby var en stor Del af de tiendeydende Gaarde i Sog-

net ,,ganske øde ogÅ slet forarmede“, saa de hverken kunde give
Tiende til Præst eller Degn. Og den samme Klage gaar igen i
aHe Sogne.

I Hammelev er Præstegaarden og Halvdelen af Byen afbrændt
den 3. Febr. 1660, og i Enslev hele Byen paa een eneste Gaard
nær. Ogsaa der skete Branden i 1660, nemlig ,,Bartholomæi Nat
[24. Aug.], da alt Kornet var indhøstet“. I

l Tøstrup er ,,Halvparten af Gaardene ganske forarmede efter
den langvarige Misvækst og Fejde“, ,,Præstegaarden er ganske
forfalden og ruineret, dels af Ildebrand, dels af fjendtlige Indfald“.
,,En haardfog urolig Tid at føde Christi Paar“, tilføjer Præsten,
et underligt Udtryk i vore Øren, men iDatidens Sprog noget

ganske almindeligt. Alle Herredets Kaldsbreve er afskrevet in
extenso i fornævnte Herredsbog, og i mange af dem bruges gan-
ske ordret Udtrykket, at det er Præstens Gerning ,,at føde Christi
Faar“, hvorved jo selvfølgelig tænkes paa den aandelige Føde.

I Fjellerup ,,er Enden af Kirken oppe ved Alteret fast gan-
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ske udfalden, saa der for Alteret hverken. er l'Ly eller Læ for
Blæst eller Vand“.

I Glæsborg og Ørum er Halvparten af de 39 Tiendeyderes
Gaarde og Halvgaarde ,,slet forarmet og elendige“, og en Del af
dem staar helt tomme og ubeboede, og saadan staar det til i hele
Herredet. . -

Fra en senere Tid fortælles, at kun i Ørum Sogn var man
kommet forholdsvis lempeligt over Krigen. l Herredsbogen for-`
tælles i 1690, at Ørum i Krigens Tid havde en Præst, som hed
Lauritz Rasmussen Lædemark. Han havde rejst udenlands med
en `Junker Rosenkrantz. Da Polakkerne var her, boede de frem-
mede Officerer i'Præstegaarden og kunde særdeles vel lide
Præsten for hans Sprogkundskaber og Musik. Derfor havde Sog-
nene den Nytte deraf, at de blev sparettfor den Røven og Plyn-
dren, som de andre Sogne i alt for høj Grad maatte erfare.')

Men for at komme tilbage til Grenaa. Sognepræstenhlørgen
Søffrensen Bagge, skriver, at han har intet bekommet i LønV af
de fleste de'sidste 4 Aar. Om Kirken giver han den værdifulde
Meddelelse, at den 29. juni 1649 opstod der en Ildebrand, som
,,fortærede og opbrændte den største og bedste Part af Byen. saa
og Kirken, Skolen og Præstegaarden, som endnu ligger ubøgget
og ganske øde hen“. Under Byens Brande er nærmere fortalt
om Byens hele sørgelige Udseende ved Aar 1660. Det skal der-
for ikke gentages her. ` _ i

Kun skal det fastslaas, at Tiden fra November 1626 og tilI
1661 var en uafbrudt Række af Ulykker for Grenaa, saaledes at
den for lange Tider derefter var ussel, fattig og forarmet og rundt
omkring fuldI af øde Pladser, hvor de nedbrændte Gaarde og
Huse havde ligget.

BoRGELEJE oc BAADsMANbsLEx/ERANCE
Et, Problem, som aabenbart har spillet en ikke ringe Rolle i

Købstæderne i den ældre Tid, er det, som man kalder Borgeleje.
Naar Krigsførelsen standsede ved Vintertid, skulde Kongen

jo have saavel Bøsseskytter som _Baadsmænd i Vinterkvarter.
Der var ikke Kaserner, saa der var ikke andet for end at sende
disse Fyre ud omkring i Købstæderne. Derfor ser man, at der
Aar efter Aar udgaar Breve fra Kongen om, at de og de Køb-
stæder skal modtage saa og saa mange Folkv i Borgeleje: Lands-
knægte, Bøsseskytter eller Baadsmænd. ~ .
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For Grenaas Vedkommende ligger Tallene mellem 5 og 25.
I Almindelighed er det10--20. Naar Hensyn tages til Byens
daværende Størrelse, vilde det svare til 100 à 200 nu, altsaa netop
en Indkvartering, som den vi just i den allerseneste Tid har '
oplevet.

En Snes Mands Indkvartering i en By af Grenaas daværende '
Størrelse var ingen ringe Bekostning eller Ulempe.

Mange afde indkvarterede var nogetslemt Pak, der dels
gennem hele det raa og brutale Soldaterliv, som det dengang
'faktisk var, og dels gennem Krigstidens Indleven i Mord, Brand
og alskens Voldsdaad var komplet demoraliseret.

I Kongebrevene gives der af og til nærmere Besked om
disse 'indkvarteredes Forhold, ligesom det ogsaa skinner igen-
nem, at Kongen er godt vidende om, at de ikke er velset i
Byerne, idet der undertiden tilføjes, ,,atKongen vil, saa snart
ske kan, befri Købstæderne for disseffll)

Nødtørftigt Underhold. Der henvises som Regel i Kongebrevene-
til, at de indkvarterede skal skaffes ,,Her-

berge og nødtørftigt Underhold“. Enkelte Gange anføres, hvad der
forstaas derved. 14/8 1578 staar der ,,2 Maaltider Mad og 6 Potter
Øl daglig“. V _

20/6 1577 skrives: ,,Borgerne skal give dem Herberge og til-
børlig Underholdning, saaledes som hver Borger formaar det.
Dog skal ingen have mere end 7 Potter Øl om Dagen. Vil
nogen have mere, maa han selv købe Vdet“. Det hyppigste er 6
Potter (altsaa = 6 Liter) Øl daglig.

7/10 1579. Borgmestre og Raad skal sørge for, at de tilsendte
Mænd bliver retfærdigt fordelt, saaledes at Tyngden ikke kom-
mer til at gaa ud over de fattige alene, men ogsaa over dem,

i som har noget, hver efter sin Evne.2)

Borgelejepenge. 3-0/6 1577. For at ingen af Krigsfolkene i Stedet
for Underholdning skal tage mod Kostpenge af

Borgerne, ,,Borgelejepenge“, og saa siden løbe ud til Bønderne og
lade dem føde sig eller rejse ideres eget Ærinde bort fra Byen,
saa forbydes det Borgerne at give nogen Kostpenge for mere end
8 Dage ad. Gangen. Ligeledes fastsættes der ogsaa Straf for de
indkvarterede, hvis de modtager Kostpenge og saa bagefter løber
ud paa Landet og lader Bønderne føde sig. Lensmanden skal have
Opsigt dermed og straffe dem, som overtræder Forbudet.

14/1 1581. Vil nogen af Folkene ikke nøjes med den Kost,
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deres Værter formaar at give dem, maa de udbetale dem 1/2 Rdl.
om Ugen i Stedet for. Men vil de ikke nøjes dermed, maa de
forvise dem til København, hvor de skal faa nærmere Beskedfi)

Straf for daarlig 30/6 1577. Viser nogen af Krigsfolkene sig
0pførsel. " modvillig eller skalkagtig mod. Borgmester,

Raad eller Borger, skal de straffes. Men lige-
saa ogsaa Borgere, hvis de overfalder eller foruretter Baads-
mændene.

7/1 1575. Drager nogen bort fra Byen uden Tilladelse eller
opfører sig utilbørligt, maa Borgerne lade dem sætte i Byens

- Hægte og `Jern og meddele det til Rigets Profos, som saa vil
lade dem straffe. Angaaende Straffens Størrelse siges 7/10 1579,
at hvis Forseelsen ikke er saa stor, at de bør straffes paa Livet,
saa skal de enten straffe dem i Stole og jern hos sig selv eller
sende dem til Københavns Slot for at gaa i Lænken en Tid og
arbejde.

Hjemsendelse. Naar saa Foraaret kom ogKrigsbegivenhederne
atter skulde begynde, kom der igen Bud til Køb-

stæderne om ,,ufortøvet at tilsige alle de Landsknægte, som lig-
ger i Borgeleje i dem, at de Nat og Dag ,,usparet“ skal begive
sig til København, hvor de skal faa videre Besked. Der skal
gives dem Afskrift af Kongens Brev, saa de kan faa Færger ogl
Underholdning paa Vejen“.2)

Baadsmands- Det er en Selvfølge, at naar der til Krigstjeneste
leverancer. skulde udskrives Folk af Landets egne Indbyg-

gere, saa maatte det blive Søkøbstæderne, som
kom til at afgive Matroser og Krigsmænd til Skibene. De be-
nævnes i Almindelighed under et som Baadsmænd. l Kancelliets '
Brevbøger er givet korte Uddrag af alle udsendte Kongebreve i
Tiden fra ca.1550--1660.

Under 21/4 1559 findes det første Udskrivningsbrev, som
angaarGrenaa. Lensmanden fra Kalø skal skaffe Kongen 50
Baadsmænd fra Aarhus, ,,Ebeltouft, Griindou“, Helnæs, Anholt
og Kalø Len.

Hyppigst falder Udskrivningerne en halv Snes Aar senere,
altsaa under den nordiske Syvaarskrig.

4/1 1564. Lensmanden skal ,,bestille“ 100 Baadsmænd af
Grenaa, Ebeltoft, Anholt ogl-lellenæs.

' 22/3 1564. Det skal være ,,væragtige“ Karle, vel udrustet med
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Harnisk, gode Værger, Hager og lange Spyd. Der skal sættes en
Borgmester og en Raadmand til at kommandere Vdem og møde
med dem i København d. 16. April.

Grenaa skal levere 10, Ebeltoft 10, Hobro 15, Randers 50
og Aarhus 50. Tillige skal hver By stille med 1V Piber, 1 Trom-
meslager samt en Bartskær, som skal have med sig en fyldt
Kiste med Tilbehør. f I

14/1 1565. For dette Aar skal Grenaa stille 35 Baadsmænd
og 5 Skibsbyggere. Det er et enestaaende højt Tal, "eftersom Ebel-
toft denne Gang paalignes 20 -l- 5 og Aarhus kun 40 + 6.

9/10 1566. Der skal sendes ,,gode Karle med Rør og andre
Værger. Hvis de udtagne bliver hjemme, straffes de paa Liv og
Gods. Men de mødte vil faa Maanedspenge. Raadene skal give
de udtagne-Penge paa Haanden til Rejsen“. Grenaa, Hobro og
Ebeltoft skal hver stille 10, Aarhus 50, Randers 40.

"'5/2 1567. Baadsmænd, Skippere, Styrmænd samt 1 Piber, 1
Trommer og 1 Bartskær for hver By skal møde og under 1 Raad-
mands Ledsagelse indfinde sig i København 6. April. Dette Aar
skal der stilles 20 Baadsmænd fra Grenaa, 20 fra Ebeltoft, 20
fra Aarhus og 15 fra Randers.

Saaledes gaar det løs omtrent hvert Aar. Grenaa og Ebeltoft
har i Forhold til Indbyggerantal undertiden større Udskrivning end
de 2 store Nabobyer, som saa til Gengæld nu og da har særlige
Pligter. ' Y '

Det indskærpes ofte, at det skal være ,,duelige, søkyndige
Folk, ikke, som det er sket før, uerfarne“.1) Et Aar (1577)-ud-
sender Kongen selv en Person til Byen for at være vis paa, at
det bliver virkelig sødygtige Folk, der udtages. Laurits Kruse
kommer til Grenaa, og Raadet skal give ham en Seddel med
de udtagne 10 Baadsmænds Navne for at sikre sig, at der ikke
sendes uduelige Folk i de udtagnes Sted.

Dette Forhold er aabenbart altid det svage Punkt. Der gøres
opmærksom paa' det hvert Aar. Det hænder ogsaa, at de udtagne
ikke sendes i rette Tid. I: 1580 faar Grenaa sammen med flere
andre Købstæder Brev om, at da de Baaâsmænd, der skulde
møde i København til Midfaste, endnu ikke er ankommet i April,

~ paalægges det paa det strengeste Byen at sende dem uophol'delig.
28/9 1584. -Denne Gang er det atter galt med, at mange af

Købstæderne sender uduelige Folk, der ikke er vant til Søen,
uagtet der gives dem samme Løn som Kongens Vandre Baads-
mænd. Desuden klages der over, at de løber deres Vej, naar
der er mest Brug for dem. Købstæderne skal derfor nøje efterse,
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naar def udskrevne kommer hjem, om de da er forsynet med et
rigtigt Pas, som viser, at de ,,med Venskab er orlovede af Tjene-
sten“. Hvis ikke, skal de fængsles, og Byfogeden skal ,,tage Dom
paa deres Fingre, hvormed de have svoret Kongen tro Tjeneste
og- hvormed de have forbrudt sig“. Byerne skal enten selv lade
Dommen eksekvere eller ogsaa sende dem til Københavns Slot.
Borgere, der tager saadanne Folk i deres Tjeneste, skal selv straffes.

I Det er en Selvfølge, at detbetragtedes som enUlykke at
blive udtaget til Baadsmandstjeneste. Og naar det betænkes, at
der i hele Byen var en halv Snes Skippere, som ialt. beskæf-
tigede en Snes Mand, er det forstaaeligt, at Udskrivningerne kunde -
virke lammende paa Byens Handel.

Der findes her i Grenaa (21/4 1666) et eneste Eksempel paa
at en udskrevet Baadsmand har henvendt sig til Stiftsbefalings-
manden. Han har der fremført saa gode Grunde for at blive fri-
taget, at Stiftsbefalingsmanden har givet ham et Brev med hjem
til Borgmesteren med høflig Henstilling om i dette særlige Til-
fælde at fritage Mandenog udtage en anden i hans Sted. l)

Baads'mandspenge.~ I.Chr IV.s Tid faar Grenaa den Tilladelse,
at man i Fredstid i Stedet for at levere

Baadsmænd maa betale en lille aarlig Afgift. (Se heri Side 217).
Længere hen i samme Konges Regeringstid kommer dette til

at gælde mange af Købstæderne. Der udsendes nu Rekvisition
baade paa ,,Baadsmandspenge“ og ,,Borgelejepengecf. De beløber sig
til 7 à 10 Skilling om Dagen pr. paalignet Mand.

Med 1634 slutter foreløbig de trykte Uddrag af ,,Kancelliets
Brevbøger“. Men i Grenaa Raadstueprotokol findes enkelte Skri-
velser fra senere Tid ang. Baadsmænds Leverance.

20/2 1696 var Borgerskabet forsamlet paa Grenaa Raadhus i
Anledning af Sø-Etats-General-Commissariats-Herrernes Ordre af
8/2. Der er paalignet Grenaa at udrede 12 Baadsmænd. Byfoge-
den spurgte nu Borgerne, om de vilde levere samme Baadsmænd
in naiura eller betale 16 Rdl. for hver Person. 12 af de bedste
Borgere med `jens jensen Bang i Spidsen blev da af Borger-
skabet udvalgt til at give deres Erklæring om denne Sag. ,,De
resolverede, at det bedste var at give Penge for de 60g de an-V
dre 6 in natura at levere“.

De 12 ovennævnte Borgere fik da Ordre til ,,ufejlbarligen
- at møde paa Grenaa Raadstue næste Dag, Fredag, før Prædiken

Kl. 6 idet allerseneste for at ligne Baadsmandsskatten for de-6,
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som ikke skulde leveres in natura. Uden nogen Undskyldning
og Fore-Vending i hvad Tilfælde, det end være kan“.1)

Samtidig faar Byens -12'Skippere, som ialt beskæftiger 20
Mand, Tilhold om, at de ubetinget ikke med der-es Skibe maa
medtage nogen af de udtagne 6 Baadsmænd fraByen.

Man ser af dette Træk foruden selve Hovedsagen, nemlig
Baadsmændene, at fra 1682, da Raadmands-Institutionen blev op-
hævet, saa hjalp man sig, naar det var fornødent, ved at samle
hele Borgerskabet og saa lade dette vælge en snævrere Kreds, i
dette Tilfælde 12 Borgere, som saa paa Byens Vegne afgav en
Erklæring.

sT. JøRGENs GAARD os kAPELvED GRENAA
(HOSPITAL FoR sPEDALskE)

Allerede langt tilbage i Middelalderen var det i Udlandet Til-
fælde, at man i Byerne tog sig af syges og gamles Pleje. Det
var enten private eller Bystyret, som tog sig deraf- som' oftest
i Samarbejde med Kirken. Deroprettedes Hospitaler af forskel-
lig Art, snart med en gejstlig, snart med en verdslig Forstander.
Sygeplejere eller Sygeplejersker ved disse dannede et halvt klo-
sterligt Samfund, hvis Symbol var I-Ielligaanden og dens Billede
Duen. Den almindelige Betegnelse for' Hospitalerne var derfor
Helligaandshuse. 2)

I Løbet af 13. Aarhundrede begyndte man ogsaa her i Dan-
mark at oprette Hospitaler.

' St. `Iørgensgaardene. En særlig Art Hospitaler var de (Dptage'l-
seshjem, som indrettedes for de ulykke-

lige, der led af den forfærdelige, uhelbredelige Leprasygdom, som'
fra Indien og Ægyptenoverførtes til Europa allerede i Romertiden
og her fik Navnet Spedalskhed.

Korstogene menes at -have bidraget til en ny Qpblussen af
Sygdommen i Europa. Det var i hvert Fald i sidste Halvdel af
13. Aarhundrede, at man i danske Byer greb til Eorholdsregler.
Man byggede Leproserier eller St. jørgensgaarde til tagelse
og Isolering afde spedalske og anbragte af Hensyn til Smitte-
faren næsten altid disse Bygninger uden for Byerne. Det var
som Regel Byerne, der lod Bygningerne opføre, men de syge
forsørgedes mest ved private milde Gaver, ved Almisser, ved Del
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i Tienden ,,Spitalhavre“, som man sagde, o. s. v. St. Jørgens-
gaardene var oprindelig næsten overalt en kommunal Institution.

Fra de ældste Tider var de spedalskeskyet og frygtet i den
Grad, at man overalt udstødte dem. af Samfundet. > Grunden var
ikke alene Frygten for Smiitte, men vistnok ogsaa den, at man
ansaa Spedalskhed som et Tegn paa Guds Vrede, og de, som
var angrebne deraf,som saerlig mærkede. `

Fordi Sygdommenivar smitsom og ganske uhelbredelig og
medførte Døden som Regel efter en halv Snes Aars Forløb,
maatte man træde energisk op derimod og kræve ubetinget Iso-
lering af de syge. ,,Og hvor meget man end medfølende maa
beklage de Mennesker, der dengang ramtes af Sygdommen og af
Isoleringen, som jo i Virkeligheden var en Form for at være
død i levende Live, saa maa man dog beundre den Fasthed,
hvormed Bystyrelserne optraadte og derved forholdsvis hurtigt
standsede den videre Udbredelse af denne forfærdelige Sygdom“.*)

Spedalskhedshospitalerne indviedes altid til en eller anden
Helgen, som Regel til St. jørgen, Dragens Betvínger. Man ved
med Sikkerhed mindst en Snes danske Byer, som ved Aar 1300
havde saadanne St. _Iørgensgaarde, og formoder, at det har været
Tilfældet ved næsten alle Byer, selv om der ikke længere er
Vidnesbyrd derom.

St. `Iørgensgaardene Foruden de før nævnte Indtægter blev
som Kronens Ejendom. der i Tidens Løb dels af Kongerne,

dels af private som milde Gaver lagt
en Del Jordegods til disse Stiftelser. Efterhaanden gik de fleste
af dem over til at være Kronens Ejendom, uden at man egentlig
ved hvorledes. Man træffer derfor hyppige Eksempler paa, at
Kongern-e gav forskellige Mænd St. `Iørgensgaardene i Forlening
med Forpligtelse til at underholde de syge.

i At dette Forhold ikke har været til Fordel for de ulykke-è
lige Lemmer, er indlysende. De skulde jo have deres Føde og
Ophold af den, som var forlenet med Hospitalet. Men da det
naturligvis var denne om at gøre at faa de flest mulige Indtæg-
ter ud af denne sin Forlening, er det ikke at undres over, at
Lemmerne maatte nøjes med det aller nødtørftigste til deres
Underhold.2) `

St. Jørgensgaardenes Hen mod 1540 var Spedalskheden stærkt
Ophævelse fra - aftagende i Danmark. Men i Stedet ,,paa-

-Aar 1542. , mindede nu Gud Verden med nye for-
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færdelige Sygdomme, "som ere: Pokker [Syfilis], St. Johannes
Plage, den faldende Sot og andre saadanne Guds lønlige Domme“,
som Poul Eliesen siger i sit Skrift ,,Om krancke“.*)

_Faa Aar efter, nemlig i 1542, bestemtes ved en Tilføjelse til
Chr. III.s Kirkeordinants, at alle St.Jørgensgaarde og andre smaa
Hospitaler, ,,som ere funderet til spitalske Folk“, skulde nedlæg-
ges og samles til større Anstalter af samme Art for derved med
færre Midler at kunne udrette mere. Men Hospitaler i den For-._
stand, at de lagde an paa Helbredelse, var de lige saa lidt her-
efter som før.2) ' `

Til St. Jørgensgaardene havde` vistnok overalt 'været knyttet
Kapeller. Disse blev endnu en kortere Tid benyttede. Gg paa
Begravelsespladserne nedlagdes en Tid lang fattige, som skulde
have Erijord.

Denne almindelige Indledning skulde give et lille Billede af,
hvorledes man i Middelalderen forholdt sig med den forfærde-
lige Spedalskhed og bekæmpede den. '

Fremstillingen er i Hovedsagen bygget paa V. Ingerslev:
Danmarks Læger og Lægevæsen indtil Aar 1800, E. Arup: Dan-
marks Historie Bind 2 og Dr. med. Edv. Ehlers: Danske St.
Jørgensgaarde i Middelalderen.

Hertil skal saa føjes de historiske Efterretninger, som man
har om St. Jørgens Gaard og Kapel ved Grenaa. Og endelig
følger en Redegørelse for, hvad de lokale Gravninger til for-
skellige Tider har bragt for Dagen af disse Bygninger.

De historiske Efter- om St. Jørgens Gaard ved 'Grenaa ind-
retninger skrænker sig til 3 korte Notitser.

I 1455 forlener Chr. I Bro Hospital
ved Grenaa til Otte Nielsen Rosenkrantz, Rigets Hofmester
og Lensmand paa Kalø, imod at han underholder dets fattige og _
holder Hospitalet vedlige. 3)

Det er uden Tvivl, at Bro Hospital er det samme som det,
der senere kaldes St. Jørgens Gaard eller Hospital. _

I 1520 udstederChr. II et Forleningsbrev, hvis Indhold
med moderniseret Retskrivning er dette, at ,,Hr. Niels Torkil-

sen, Chr. II. s Kapellan, fik Forleningsbrev ad vitam [paa Livstid]
paa Kronens Hospital Sanctijørgens Gaard udi Grindov, med
alle dens rette Tilliggender, kongelig Rente og Rettighed at have
og beholde kvit og fri, saa længe han lever Dog sker det paa
de Betingelser, at han skal holde samme St. Jørgens Gaard og
Kapel bygget ved Hævd og Magt og lade der udi holdes Guds-
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tjenester og Messer, saaledes som funderet er >ogbør at holdes.
C)g skal han give de fattige syge Mennesker, som nu er deri,
eller som han tager derind den prouènt [Indkomst] og Rettighed,
som de bør have. Desuden skal han holde Bønderne, som ligger
dertil, ved Lov, Skel og Ret“. 1)

' 1562. Endelig foreligger et Brev fra Frederik II, udstedt
6/12'1562z Det indeholder BefalingitilJens Pedersen i Bru-dgaard
[rimeligvis Brogaard], Peder Hierichsen iBredstrup, Peder Nee-
rop, smst., Søfifren Kirial iDolmer og 'de andre Bønder, som for
nogen Tid siden henlagdes til Hospitalet i Grindov, 'og som
Mag. Jesper Brochmand sidst havde ijVærge, herefter at svare
Forstanderne for Hospitalet i Aarhus [deres Afgifter], da Hospi-
talet i Grindov er ødelagt og Kongen har bevilget, at dettes Gods
stadig skal forblive Hospitalsgods. 2) _

I Disse 3 Kongebreve fra henholdsvis 1455, 1520 og 1562 giver
i Virkeligheden ret gode Oplysninger om St. Jørgensgaarden her
ved Grenaa. De nævner 3 Mænd, som efter hinanden har vaeret
forlenet med Hospitalet, nemlig Lensmanden OtteNielsen Rosen-
krantz, Chr. II.s Kapellan Niels Torkilsen og Jesper Broehmand,
som var den sidste før Hospitalets Nedlæggelse. Han var Sekre-
tær i Kancelliet og Ærkedegn i Aarhus (født 1488, død 1562) og
maa altsaa ikkeI forveksles med 'den senere Jesper Brochmand,
Udgiver af den berømte ,,Huus-Postil“. De oplyser endvidere, at
der ved Hospitalet har været et Kapel, samt at en Del af Om-

fegnensBønder har svaret Afgift dertil. Naar der i Slutningen af >
det sidste Brev staar, `at Hospitalet er ødelagt, er dermed under-
forstaaet af Ildsvaade, saaledes som senere Udgravninger har'vist.
Tidspunktet lader sig ikke oplyse, men det maa jo have været
saa tæt op ad 1542, da Forordningen om Hospitalernes Lukning
udkom, at der ikke har været Tale om at faa'det genopbygget.
Endelig oplyser det første Brev, at Stiftelsen i Begyndelsen har
heddet ,,Br0 Hospital“. Det stemmer jo meget godt med Be-
nævnelserne ,,Bro "Hede“, ,,Bro Enge“ og ,,Brogaard“, som alle
var Lokaliteter i samme Nabolag.

Udgravninger af >`Vi vil saa endelig se lid-t paa, hvad der ved
St. Jørgens Gaard. lokale Gravninger er konstateret eller fun-

det paa selve Aastedet. Først maa det be-
mærkes, at St. Jørgens Gaards Beliggenhed har været ved Søn-
derMølle Vej, lige over for selve Møllen og paa Vejens mod-
satte` altsaa østre Side. De to store Bakker, hvor nu henholdsvis
Villa' ,,Yrsa“v og Villa ,,Klosterbakken“ er bygget, dækker Gaar-



VED søNDRE MØLLE 233
dens og Kapellets Ruiner. Det eren Oplysning, hvorom der
næppe nu kan være nogen Tvivl, men som slet ikke har været ._
kendt i lidt ældre Tid.

Den sydligste af I 1849 Vunder den første slesvigske Krig, da
Bankerne. man gravede et Stykke ned i den sydligste

af Bankerne for at plante en Flagstang, stødte
man et Stykke nede i Banken paa en Del store Sten. Ingen~
anede, hvor de stammede fra, og der blev ikke gjort mere ved
Sagen.

I 1861 havde Brolægningskommissionen i Grenaa Brug for
Sten til Brolægning af Byens Gader. Man kom da i Tanker om
dette Fund. Efter Overenskomst med Godsejer G. de Lichten-
berg til Hessel, som ejede Heden, og med Fæsteren af Lodden,
paa hvilken Banken laa, begyndte i Slutningen af 1861 en Ud-
gravning af den sydligste af Bankerne med det rent praktiske
Formaal - at skaffe Brosten.

Under denne Gravning fandt Arbejderne paa Sydsiden af
Bakken Levninger af svære Kampestensmure, som man var klar
over maatte have dannet Fundamentet for en gammel Bygning.

Fundet blev ikke videre paaagtet, da der ikke var stor In-
teresse for den Slags gamle Ting dengang. Først og fremmest
var der ingen, som havde nogen Anelse om, hvad det var for
Bygninger, som havde ligget der. Da der ikke blev foretaget
nogen systematisk Undersøgelse, og da Fundamenterne ikke blev
blottet i deres Helhed, har man ingen helt paalidelig Angivelse
af deres Udstrækning.

I En Beretning fra 1862 angiver Længden til 30 Al., Bredden
til 15 Al.og Murenes Tykkelse' til 3 Al. I en-meget senere Ind-
beretning til Nationalmuseet ahnslaar Løjtnant _j. `jensen Tallene til
20 Al. i Længde, 12 Al. i Bredde og 21/2 Al. i Tykkelse. Det er hans
Notitser i ,,Aarhuus Stiftstidende“ og ,,jyllandspostenfi delvis af-
trykt i ,,Grenaa Folketidende“, som ligger til Grund for nær-
værende Fremstilling. ,,Bygningen skønnedes at have ligget i
Retning Øst-Vest og altsaa at have haft rektangulær Form.
Højden _af Murene var indtil 3 Al; De med Kalk sammenbundne
Kampesten, af hvilke de var opførte, var sødede. Tilmed fandt
man paa Stedet en Mængde forkullede Trædele, smeltet Metal
o. l., som ikke lod nære Tvivl om, at den Bygning, som havde
ligget her, var gaaet under ved Ildsvaade. Fundamentet blev op-
brudt, efterhaanden som man kom frem, da Hensigten jo kun var
at faa fat i Stenene. Efter at Fundamentet var opbrudt, udvidede
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man Gravningen til det tilstødende flade Terræn mod Øst, indad
i Heden, og her stødte man af og til foruden paa store Kampe-
sten paa menneskelige Skeletter, der var regelmæssig begravede.
De forekom i en Dybde af omtrent' 11/2 lAl. under Markens
Överflade. De laa i Retning Øst-Vest, men der fandtes intet
Spor af, at de havde været begravet i Kister. Flere af Skelet-
terne laa inden for Bygningens Mure. Et enkelt syntes endogsaa
at have været indemuret i en af Væggene.

Lige op ad Grundstenene i den østlige Side udgravedes en
af flade Sten dannet, muret Grav, som var afrundet i den østre
Ende, hvor den havde en Vidde af kun '/2 Al., medens Vidden
i den vestre Ende var ca. 1 Al. Gravens Længde var noget over
2 Al.,` ogDybden af den noget under 1 Al. Skelettet, som den
indesluttede, skønnedes at være af en ung Kvinde. De 28 Tæn-
der var velbevarede, smukke og uslidte, men forøvrigt var det
fintbyggede Skelet stærkt fortæret. i i

Under Udgravningen fandtes spredt en Mængde Brudstykker
af store røde ,,Munkesten“ og af Tagsten af gammel Form ,,Hul-
sten“ eller, som de kaldtes, ,,Munk og Nonne“._ Der fandtes for-
skellige' Dyrelevninger, hvoriblandt flere store Vildsvinetænder.
Af Husgeraad iagttoges ikke Spor, med mindre nogle sammen-
smeltede, uformelige Metalklumper, som fandtes inden for Murene,
maaske hidrørte fra saadant. I gammel Tid var det meste Husge-
raad jo af Tin.

Derimod opsamledes uden for Grundstenene iSydsiden flere
smaa danske og tyske Sølvmønter, som gav Vink med Hensyn
til Bestemmelsen af Tiden for den fundne Bygnings Bestaaen.
Mønterne var 10 iTal. Det viste sig ved nærmere Undersøgelse,

. at den ældste var fra Kong Abels Tid (Aar 1250--52) og den
yngste fra Erik af Pommerns Tid (1412-39).

De mange Brokker af brændte Mursten, som var til Stede
paa VTomten, hidrørte muligvis fra en indre og ydre Beklædning,
der oprindelig havde omsluttet den af raa Kampesten opførte
Murkerne“. 1) -

Da det fornødne Kvantum Sten var skaffet til Veje, indstil-
lede Brolægningskommissionen Gravningen i Bankerne, og disse
henlaa derefter i uforstyrret Fred i en Aarrække.

Den nordre. Banke. I 1875 begyndte Anlægget af Jernbanen
i Randers~Grenaa. Da man manglede Fyld,

maatteBankerne igen holde for. Denne Gang var det nærmest
den nordlige Banke. Der fjernedes betydelige Mængd'er `lord,
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særlig fra den Side af Banken, som vender ud mod Landevejen.
Det er netop i denne Udgravning, at Villa ,,Klosterbakken“ langt
senere blev bygget.

Ogsaa i denne Banke fandt man store Granitsten og en
Række Grundsten, som
synes at stamme fra en
Bygning. I Bankens
Nordside fandt man li-
geledes et Fundament
af store Sten og en Del
Murlevninger. Udstræk-
ningen af de forskellige
Bygningslevninger kan
ikke nærmere angives,
da de aldrig er afdæk-
ket som Helhed. Men
det ier aabenbart, at en
Samling af Ruiner af
flere Bygninger llggef Fotografi af Gravningen i 1934. lBaggrunden ses Hessel Hede

Skiult øgsaa under den- - med Br”“LTlifilfiiålfiíäísfiålid”gm”
ne Banke.

Ovenstaaende er et samlet Uddrag af en Række Smaaartik-
ler af afdøde Løjtnant j. `Jensen. I en af de ældste staar:
”Mærkeligt nok findes aldeles ingen sikre Efterretninger om de
Bygninger, som har ligget her. Endogsaa Sagnet tier. Og Flyve-
sandet har helt indhyllet disse Bygningsrester i Glemselens Mørke,
indtil Tilfældet har bragt dem for Dagens Lys“ . Artiklen, der er
fra 1890, slutter dog med, at Jensen fremsætter en Formodning
om, atlde udgravede Bygningsrester muligvis kan stamme fra den

Ä 1 ,,Suhms Nye Samlinger omtalte Sanctejørgens Gaard ved Grenaa,
som Niels Torkilsen fik i Forlening i 1520W) Men først efter at
Professor Ehlers” Afhandling i 1895 var udkommet, kan det siges
at være fuldt sandsynliggjort, at Bygningsresterne virkelig stam-
merr fra det gamle Spedalskehospital, dets Kapel og øvrige Nabo-
bygninger.

De nyeste Gravninger. Atter i de seneste Aar er der fremkom-
met nye Fund af Murrester og navnlig

af Kampestensfundament. Da den nye Ejer af ,,Klosterbakken“
Vinteren 1`933-~34 med Henblik paa Anlæg af en Have foretog
betydelige Gravninger for at planere Bakkens østlige, mod I-Ieden
vendende Side, fremkom et langt Stykke Kampestensfundament,
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dog af forholdsvis spinkle Dimensioner... I-Ierpaa har rimelig-
vis staaet en Bindingsværksbygning med lerklinede Vægge, som
er forgaaet ved Ildsvaade. Derpaa tyder, at man fandt betydelige
vandrette Lerlag, enten fra en nedstyrtet Væg eller fra et Gulv,
som var gennemglødet af Ild og blandet med forkullede Træ-`
stumper. - - ~

Det afdækkede Fundament udgør det sydøstlige Hjørne af
en Bygning. I en Sidebygning lige Syd for denne findes Resterne
af 2 Ildsteder, et større hesteskoformet og et mindre. Ved Prøve-
gravning inde i Bakken er Ejeren paa alle Steder kommet til
Kampestensgulv nedlagt i Ler. Alt tyder altsaa paa, at hele Bak-
ken dækker en Ruinhob. I

Som et Kuriosum kan nævnes, at Ejeren af Klosterbakken -
stadig ved I-Iavegravning _
i 1934 lige uden for det sidst
nævnte Fundament fandt en
temmelig stor, meget smuk
Guldmønt. Den indsendtes
som Danefæ til Nationalmu-
seet, der udbetalte Finderen

Engelsk Guldmønt fra HenrikVI.sTid prægetiLondon Guldværdien Samt en Du_
ca. 1425, fundet ved Udgravning 1934. Forsiden -
viser kongens Billede. lskjeidee eee Engnmds og SØr. Det OplySteS endvidere,
Frankrigs Vaaben. Omskriften er ,,HENRIC - DI - at .Mønten var 1/2 Nobel
GRA - REX - ANGL - S - FRANC“, d. v. s. Henrik

'af Guds NaadeV Englands og Frankrigs Konge. fra den engelske Kong Hen-
rik VI Regeringstid (1422-- `

61), præget i London ca. 1425 af Standardguld, d. v. s. Guld af
995/1000 Finhed, altsaa omtrent helt rent Guld. Det var en af den
Tids gængse Handelsmønter, ikke en Mønt, som man havde givet
en afdød med i Graven, som Skik var dengang. Mønten er rime- -

' ligvis tabt, ,,det var ikke Guldmønter, men kun fattige Sølvmøn- '_
ter, der blev lagt i Dødmands Kiste“.

Muligvis Pestkirke- Endnu en Gang i den allerseneste Tid har
gaard 1600_03. ` Bakkerne og Heden i deres Nærhed aaben-

' baret lidt af, hvad der gemmes i deres Skød
'Ved Gravning i Vinteren 1938, denne Gang paa flad jord Øst for
den sydlige af Bakkerne, stødte Arbejderne paa en stor Mængde
Skeletter. De laaV tæt under Jordoverfladen og meget tæt op ad
hinanden i en lang Række Vest-Øst. De syntes begravet ret
skødesløst og uden Anvendelse af Kister Over Skeletterne laa
et faa em tykt Lag Kalk, derover et endnu tyndere Lag af fine,
spredte Kulpartikler og endelig et ca. 45 om tykt Lag Flyvesand.
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Muligvis stammer ogsaa disse Skeletter fra St. `jørgens Ho-
spitals Kirkegaard. Men hvis de ikke gør det, og derpaa tyder
Kalklaget, saa vil jeg formode, at de stammer fra en Pestkirke-
gaard. I Aarene 1600-1603 rasede Pesten her i Grenaa som
saa mange andre Steder. Der er flere Vidnesbyrd derom:

For Eksempel skriver Lensmanden paa Kalø `juledag 1602
et Brev til de Grenaaborgere, som vil blive citeret i et senere
Afsnit. VHan nævner deri, at han ikke tør komme til Grenaa, saa
længe der endnu ikke er fredeligt hos dem for den Sygdom og
Skrøbelighed, som har været hos dem en Tidlang. OgByskrive-
ren-skriver i Tingbogen i Slutningen af 1603, at han har ”været
siug af Peste“ og derfor ikke har kunnet føre Tingbogen fra 27.
Juni til 19. September 1603. '

Nu er det en kendt Sag, at ved disse Pestepidemier plejede
man at begrave Ligene paa særlige, gerne lidt fjerne Kirkegaarde
af Hensyn til Smittefaren og vistnok af samme Grund ogsaa
tillige at overhælde Ligene

'med et Lag Kalk. Den Tanke
ligger da nær, at man her i
Pestens Tid er kommet i Tan-
ker om den gamle indviede
Grund, nemlig St.-]ø-rgens Ho-

.-spitals Kirkegaard, som jo laa
et lille Stykke fra Byen. Intet
kan da være 'naturligere end
at tænke, at man netop har
valgt denne Kirkegaard, hvis
Benyttelse ikke laa mere end
et godt halvt Aarhundrede til- _
bage i Tiden, til Pestkirke-

-gaard.

Grave fra Vikingetiden
(ca. Aar 1000).

Men endnu er denne Kir-
kegaards Saga ikke ude. Ved
Gravning i Bakkens- østre Side
fandtes et Par Grave, som ad-
skilte sig fra de andre. Det
har efter Aarhusmusæets Ud- s ~ _
talelser Været Grave fra Vi_ To Smykker fra Vikingetiden: Bronzekors og

Bronzering, fundet i en Kvindegrav i den syd-V
kingetiden, altsaa rundt regnet lige Banke ved ofavningi 1938.
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omkring Aar 1000. I en af disse Grave fandtes et Par smukke
Bronzesmykker, nemlig et lille Kors og en Ring. Graven vmaa
altsaa have været en Kvindegrav og stamme fra Kristendommens
første Tid i Norden. Den er følgelig adskillige Aarhundreder
ældre end de tidligere nævnte Skeletfund. '-

Resumé. Som Resultat af det foregaaende kan da i faa 0rd siges _
følgende: Bankerne mod Syd rummer eller har sikkert

rummet Ruinerne af St. Jørgens Hospital og Kapel, som er
gaaet til ved Brand omkring Aar 1542. . '

Banken mod Nord og dens Gmegn rummer og har rummet
Ruinerne enten af Hospitalets Udbygninger eller af Brogaard og
Brohusene. Ogsaa der synes det, som om Branden har ødelagt
Bygningerne. I

Fra Vikingetiden er beviselig fundet et Par Grave i Østsiden
af den sydlige Banke.

Sandsynligvis har Byen i Pestens Tid ca.1600-03 benyttet
den gamle Hosp1talsk1rkegaard til Pestkirkegaard. '

GAMMEL GRENAA KIRKE
I den katolske Tid var der her i Danmark langt flere Kir-

ker end nu, saaledes som det endnu den Dag i Dag er Tilfældet
i de katolske Lande. Selv en saa lille By som Grenaa har i æld-
gammel Tidhaft 2 Kirker, nemlig foruden den nuværende Kirke
paa Torvet en anden ved Bavnhøjbakkens Fod ca. 160 m Nord
for Anlægget og ca. '50 m Nord for Sygehusets Økonomibygning.

En Mindelse derom har man uden Tvivl i Byens ældste Segl
fra ca.__vAar 1300, hvori eraftegnet 2 kirkelige Bygninger.

Gammel Grenaa Kirken ved Bavnhøj, der er fra den romanske
Kirkes Alder. Tid, er ganske givet den ældste. Dens Byg-

ningsmaade henfører dens Opførelse til 11.
eller 12. Aarhundrede, da de gamle Trækirker fra Kristendom-
mens første Dage maatte vige for større og solidere Kirker af
Sten. 1) Hvad der ogsaa styrker Antagelsen af Kirkens høje Ælde
er den Omstændighed, at den Del af Sognet; for hvilket den var
Kirke, allerede i 1329 kaldes ”Gammel grindwgh sogn“. Udtryk-
ket findes i et ,,Diplom“, d. v. s. et Skøde, paa Debil Mark, det
nuværende Christiansminde, et Diplom, som man i-tidligere Tid
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ansaa for at være det ældste eksisterende Dokument udstedt paa
Dansk. Nyere Forskere mener imidlertid, at det maa være en
noget senere Gversættelse til Dansk af det oprindelige latinske
Diplom, maaske foretaget ca. 1400. Om selve Skødets historiske
Ægthed og Aarstallets Rigtighed er der derimod ingen Tvivl.')

q nu? HH I) 'cl/;1? 61-795 v' óvv P f cf v- )Qlfg l
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glasæg' 3,2; Mas G c ;1
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fås91.9 HWffMUMJaL »Hatte vëlfmyQñwatáfil; 1 Pasaml
Brudstykke af Facsimile af Skødet paa Debil Mark fra Aar 1329. I 4. og 5.

Linie staar følgende:
,..ok sælger ok uplader til Ewind'elik eyæ wælbørdik man Uht [Æbbæsøn En

myn mark]
j Nørrehæreth j gammel Grindwgh sogn ligendis, som kalles Døbil Mark.

(Efter Annaler fra Nordisk Oldkyndighed 1846, Side 322). _

Man antager, at til Gammel Sogn har oprindelig ligget Aa-
strup, Dolmer >og den vestlige Del af ,GrenaaBy, medens Bred-
strup og Resten af Grenaa har udgjort et Sogn forsig.2) Navnet
”Gammel Grenaa Sogn“ træffes endnu en Gang i Slutningen af
samme Aarhundrede, nemlig i et Skøde fra 1397, hvori et Ægte-
par, `Iacob Nielsen Kirth og Hustru, testamenterer deres i Aastrup
,,udi Gammel Grindow Sogn“ liggende Gods til Em Kloster efter
deres Død. 3)

Reformationenyder var Skyld i, at ikkeY alene Klostrene,
men ogsaa en Mængde Kirker og Kapeller nedlagdes, gjorde det
ogsaa forbi med Gammel Grenaa Kirke. Den maa være nedlagt
som Kirke ca. 1558. Fra dette Aar eksisterer nemlig et Kongel-
brev fra Christian III, hvori han bestemmer, at Sognepræsten i
Grenaa, for at han des bedre kan Åholde en Kapellan, fremtidig
maa oppebære den Landgilde og Skyld, som hidtil har ligget til
,,Gammel Kircke, som Hr. Jens Skjøtte sidst udi Værge og For-
lening havde“.4) Nævnte _]ens Skjøtte var netop død i 1558. `

Der er-følgel'ig ingen som helst Tvivl om, at Gammel Kirke
fra den Tid har ophørt med 'at være Annekskirke til Grenaa
Kirke, selv om den bevislig er blevet staaende en Række Aar
derefter. I en Retssag fra 21/9 1584 imellem'Borgmesteren og
nogle Borgere i Grenaa om nogle `Iorder ved ”Baunhøuflm naev-
nes den flere Gange, f. Eks. bruges om en Mark Udtrykket
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,,oust for gammel Kierck“ og om en anden ,,neden forgammel
Kierck“. l) n

Derimod er det aabenbart forkert, naar Pontoppidans ,,Danske
Atlas“ fra 1768 meddeler, at den blev nedbrudt efter Branden i
1627 [skal være 1649], da Kirken paa Torvet var nedbrændt, og
at den blev genopbygget ved den nordlige Side af Kirken paa
Torvet, [som --' ligeledes fejlagtig -- kaldes St. Peders Kirke].
Beviselig har Sideskibet eksisteret længe før Branden. Det er
tilmed delvis opført af Granitkvadre og kan altsaa næppe stamme
fra Gammel Kirke.
_ Kirkegaarden, som laa omkring den gamle Kirke, blev imid-
lertid benyttet længe efter, antagelig ned _til Aar 1740. Fornemme-
lig jordedes her Ligeneaf fattige Folk. Efter Traditionen var den
sidste, som -begravedes her, Byens Markmand. Til sidst nedlagdes
ogsaa Kirkegaarden. Muren omkring den nedreves. Stenene anu
vendtes til andet Brug, og i Aarenes- Løb udslettede Ploven det
sidste Spor af den gamle Kirke. Ældre Folk har dog altid haft
en vis 'Anelse om, hvor den havde staaet. [Justitsprotokollerne
fra 17 Hundrederne træffes adskillige Gange Beniævnelsen ,,Ga'm-
mel Kirkegaards Agre“. Men selve Tomten henlaa efter Tradi-
tionen i et Aarhundrede udyrket og bevokset med et tæt Hyben-
krat, indtil ogsaa den i 1830erne toges under Ploven.

Jorden tilhørte dengang Skolen, men var bortforpagtet til Køb-
mand Hartvigson paa Søndergade. Han lod opbryde en Mængde
store Sten paa Tomten og førte dem til Gaardeni paa Søndergade,
hvor de anvendtes til Grundsten for den Tværbygnmg, som han
lod opføre til Brænderi. 2)

Gammel Grenaa Kirkes Beliggenhed blev i Tidernes Løb
glemt af de fleste. Saaledes ses det, at Traps 1. Udgave (fra 1858)
fremsætter den Formodning, at Gammel Sogns Kirke rimeligvis
har ligget i Aastrup.

Tomtens Udgravning. I 1893 havde man imidlertid -- rimeligvis
_ under Paavirkning af Løjtnant `Iensen _

fæstet Opmærksomheden paa, at der paa Bymarken omtrent 250
Al. [ca. 160 m] Nord for Anlægget fandtes en større Forhøjning,
der var oversaaet med Kalkbrokker, Stumper af Munkesten og
Tagsten af gammeldags Facon, de saakaldte ,,Munk og Nonne“.
Det tydedealt sammen paa, at der engang i fordums Tid havde
ligget en større Bygning paa dette Sted. Det var da meget natur-
ligt, at man kom paa den Tanke, at det maaske havde været
Gammel Grenaa Kirke. Det bestemtes, at manÅ vilde undersøge
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Sagen. Gravningen begyndte 28. September, vistnok udelukkende
paa privat Bekostning, og allerede efter et Par Dages Forløb 'af-
dækkedes et betydeligt Stykke Murværk. Det. var uden Tvivl, at
det hidrørte fra Kirken. Dets Bygningsmateriale var Limsten,
altsaa Kridtsten. Disse '

sikkert fra Klinterne
Nord for Grenaa Havn,
formentlig Sangstrup
Klint, hvorfra ogsaa
Materialet til de andre
af Djurslands Kridt-
stenskirker er. hentet.
Nationalmuseet blev ~ `
nu interesseret i Sa_ Kridtstenskvader med simpel indhugget Arkade, som nu er

_ indmuret i Grenaa Kirke, men som rimeligvis stammer
gen og tog sig af den. fra Gammel Grenaa kirke
Og under Løjtnantjen- _
sens Ledelse fortsattes Gravningen i Efteraarets Løb, saaledes at
en stor Del af den> gamle- Kirkes Tomt afdækkedes.

Efter at dette var sket, blev det hele nøjere undersøgt af
Nationalmuseet, og Løjtnant `jensen indsendte en Beretning om
hele Udgravningens Forløb. Denne offentliggjorde han i ”jyl-
landsposten“, hvorefter den optoges i de lokale Aviser.

Løjtnant Jensens Beretning fra 1893 gaar ud paa følgende:
”Udgravningen af ,,Gammel Grenaa

Kirkes“ Tomt er nylig afsluttet, og (de fremdragne Bygningslev-
ninger er taget i Øjesyn af Professor Magnus Petersen, der
som særlig sagkyndig har været sendt fra Nationalmuseet. Kir-
kens hele Fundament er blevet delvis afdækket og udviser, at
Højkirken eller Kirkesk'ibet har haft en Forhal mod Vest, Kor
eller Lavkirke mod Øst og Vaabenhus mod Syd. [Se Kortskitfl
sen heri` Side 243].

Af Bygningsmaaden fremgaar det, at Højkirken og Forhallen
maa være opført samtidig, medens Lavkirken og Vaabenhaset
er senere Tilbygninger, og af disse maa igen Vaa-benhuset antages
at være den yngste Udvidelse. Kirken har været bygget paa en
af store Granitsten dannet bred Grund, og der har været anvendt
Kridtsten, tildannet- i Kvadre, til Murensindre og ydre Beklæd-
ning. Mellemrummene mellem disse har været fyldt med mindre
Kam'pesten, Skærver og Stumper af Kridtsten, og over alt dette
er gydt Kalk, hvorved er dannet en fast Murkerne. Det til Mure-
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nes Beklædning anvendte Materiale tør temmelig sikkert antages
at| værehidført' fra de nærliggende Sangstrnp Klinter, hvis blot-
tede Klippemasser er Kridtstensdannelser af ganske lignende Slags
som de foreliggende Kvadre. Man har dog ogsaa benyttet store',
røde Mursten, Mankesten, til noget af Murværket, idet Forhallen
synes at have haft en Overbygning af et Taarn, opført i en senere
Tid af brændte Sten. Saadanne var nemlig meget talrige til Stede
i Fylden over dette Afsnit og forekom undertiden sammenbundne
med Kalk og med Præg af at være nedstyrtelde Stykker af Mur.

Detilbageværende Mu-rlevninger, i Almindelighed kun Mur-
kerne, naar en Højde over den stensatte Grand af indtil 41/2 Fod
[ca. 11/2 m] og følger denne overalt, naar undtages Vaabenhuset,
af hvis sydlige og vestlige Begrænsning man nu ikke finder Spor.
Endogsaa Grundstenene er her bortfjernet. 1 _

Kun paa enkelte Steder er Kridtstensbeklædningen bevaret,
saaledes i Forhallenpaa den nordlige Væg, hvor den indvendig

Vmaaler 3 Fod [1 m] i Højden. Kvadrerne er her af forskellig
Tykkelse, mellem 10 og 14 Tommer lange samt 3 til 5 Tommer
tykke. Som Følge heraf er Skiftegangen uregelmæssig. Men ikke
desto mindre er Stenene passet sammen i vandret Stilling med
øjensynlig Omhu. I det næste Parti af Kirken har Tykkelsen af
Murene været noget over 4 Fod [ca. 11/4 m],*) medens de i Lav-
kirken og i Vaabenhuset næppe har været 3 Fod tykke.

Kirkens Gulv har haft Belægning af gule Mankesten, ned-
lagt i Murkalk, af hvilken man endnu finder et omtrent 3 Tom-
mer tykt Lag udbredt over hele Undergrunden i det indre Rum.

Til Tagdækning har været anvendt Teglsten af gammeldags

Forklaring til Planen paa modstaaende Side over Gammel Grenaa Kirke.

A Højkirken, B Forhal mod Vest, C Lavkirken (Kor) mod Øst, D Vaa-
benhus mod Syd. A og B er opført samtidig og først og stammer fra den
romanske Tid, antagelig ea. Aar 1100. Kor og Vaabenhus er senere opført. Af
disse er Vaabenhuset det yngste, antagelig fra Unionstiden ca. Aar 1400. De
indvendige Maal er omsat i Meter følgende: Højkirken ca. 11 m >< 71/2
m, Forhallen ca. 31/2 m >< 31/2 m, Koret ca. _5 m >< 41/2 m, Vaabenhuset ca.
32/3 m >< 32/3 m. Mur'tykkelsen er ved A og B ca. 11/3 m, ved C og D ca. 3/4 m.
Kirken har ligget i Retning Øst-Vest. De smaa skraverede Firkanter angiver
de udgravede Sten. Murtykkelserne er tegnet paa Grundlag af disse. Murværket
mellem A og B er antagelig- Resterne af et muret Alterbord, som har staaet
her, før Koret blev tilbygget. Af Vaabenhusets Mure er kun fundet de ubetyde-
lige Rester mod Øst.

*) Alle Maal er i Originalen opgivet i Fod. Disse Tal er bibeholdt her. Læserne
bedes erindre, at 1 m svarer til ca. 3 Fod 2 Tommer eller 1 Fod :32 cm.
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Form, Hulsten, af hvilke forskellige Former og Størrelser fore-
kommer. Nogle af dem har en større Knop udvendig og en min-
dre Tap indvendig, medens andre er forsynet med en udvendig
Knop og med halvcirkelformede Udsnit paa Sidernes Kanter.

IHøjkirkens østlige Del sporedes i højere Niveau end Gulv-
belægningen noget Murværk af Kridtstenskvadre, maaske Rester
af et muret Alterbord, som har staaet her, førend Koret blev til-
bygget. Det skønnes at have haft en Længde af 11 Fod og en
Bredde af 3 Fod. Mellem dette og l-løjkirkens østlige Væg har
været en Passage af omtrent 3 Fods Vidde.

Forhallen har mod Vest haft en omtrent 5 Fod bred Ind-`
gangsdør, men synes at have været aaben ind mod Højkirken.
Denne har saavel paa Nordsiden som paa Sydsiden, omtrent 6
Fod fra dens vestligeI Ende, haft en Dør. Den sydligste af disse
har ført ind mod Vaabenhuset.

Kirken har gennemgaaende været strengt tarvelig i hele sin
Bygning og har end ikke haft nogen Sokkel. Ikke heller synes
den at have haft Hvælvinger, thi der er ikke af Fylden frem-
draget det ringeste Spor af Murværk henhørende til saadanne.
Ogsaa paa Prydelser har den vistnok været fattig, thi blandt de
mangfoldige tildannede Kridtsten, der udgravedes, er kun frem- `
kommet et eneste Stykke, som har en Smule kunstfærdig For-
arbejdning, og som maaske har henhørt til en Dør- eller Vin-
dueskarm. Dog synes den at have haft Vinduer med malede
'Glasruder iBlyindfatning. Man har nemlig fundet Skaar af først-
nævnte og smeltede Dele af sidstnævnte.

Ogsaa af Størrelse har Kirken været meget ringe. Højkirken
maaler saaledes kun 34 Fod [ca. 11 m] i Længde og 23 Fod i
Vidden. Forhallen har været 11 Fod lang og 101/2 Fod bred.
Lavkirken [Koret] har haft en Længde af 15 Fod og en Bredde
af 14 Fod, medens Vaabenhuset maa have været omtrent 12 Fod
i Kvadrat.

Ved Udgravningen fandtes 2 Hulmønter (,,Bracteater“) af
Sølv. De stammer fra ca. 1350 og er præget i Mecklenborg.
Munkestenenes Størrelse var en ret ualmindelig, nemlig 12 >< 61/4
>< 3 Tommer. Endvidere fandtes Mursten med grøn Glasur og
endelig Tagsten, de tidligere nævnte Hulsten, kaldet ,,Munk og
Nonne“, som lignede gennemskaarneDræningsrør, og af hvilke »
nogle var 6 Tommer brede, andre kun 31/2 Tomme, medens de
havde omtrent ens Længde, nemlig 14 Tommer.

_ Der er ikke fundet Begravelser inde i Kirken. Derimod har
man uden for denne, umiddelbart op ad Grundstenene, baade
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mod Syd, Øst og Vest stødt paa Skeletter i ringe Dybde, 1'/2 til
4 Fod nede, ialt 34. Der har ikke været mindste Antydning til
Kister om nogen af disse. De laa lagvis 2 til 4 over hinanden,
uden Orden, og maa antages at være flyttetfra deres første Hvile-
sted for at give Plads for andre.

Af Kirkegaardsmuren er intet let/net, kun en svag Sænk-
ning i Terrænet angiver dens tidligere Plads. Kirkegaarden maa
derefter antages at have været af rektangulær Form med Retning
fra Nord til Syd samt med en Længde af ca. 210 Fod og en
Bredde af ca. 180 Fod. i

` Umiddelbart op til Kirkegaardspladsen imod Nordøst og imod
Sydøst ses 2 smaa Forhøjninger iJordsmonnet. De dækker over
Bygningsrester, som formodes at hidrøre fra en Kirkelade, hvori
i den katolske Tid Tiendekornet skulde gemmes, og fra et Ma-
terialhus el. l. Nogen nærmere Undersøgelse af disse Fundamen-
ter fandt imidlertid ikke Sted.

Om Tiden for Kirkens Opførelse haves ingen Oplysninger,
men den maa vistnok føres tilbage til det 11.\eller 12. Aarhun-
drede, da de gamle Trækirker fra Kristendommens første Tid
her i Landet maatte vige for de anseligere og 'mere varige Kirke-4
bygninger af Sten. Formodentlig har den været Egnens første Sten-
kirke, thi Købstaden Grenaa har sikkert altid været den fornem-
ste Plads paa Djursland, siden Kristendommens Indførelse her i
Landet, og som saadan den By, _' der tidligst har faaet sin Kirke
af Sten“.*) '

De historiske Efter- om ,,Gammel Kirke“£er uhyre sparsomme.
retninger Hvilken Helgen, Kirken i den katolske Tid

har være indviet til, kendes ikke.. Naar
nemlig Sognepræsten i Grenaa, Laurs Hansen Oldorph, i
1623 nævner, at Grenaa Kirke kaldes St. Giertruds Kirke, saa
kan der jo ganske givet kun være tænkt paa den nuværende.
Kirke paa Torvet, da den gamle Kirke paa det Tidspunkt længst

Alvar ude af Brug. Og Navnet St.,Peders, somPastor Risom i_ sin
noksom omtalte Beskrivelse fra 1766 anvender om den nuværende
Kirke og Pontoppidans Atlas efter ham, kan i Følge den højeste
SagkundskabsErklæring ikke have historisk Hjemmel paa denne
Kirke og endnu mindre paa den gamle.2) ,

Af ,,Gammel Grenaa Kirkes“ Præster kendes følgende, der
altsaa tillige har været Præster ved Kirken paa Torvet og kaldet

i til ,,Gryndaa Kircke och gamble kircke“:
Andreas, sacredos in Grindöug, nævnes 19/4 1328.
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Erpo de Coppele, sacredos in Grindwg, nævnes 9/4 1386
og 20/1 1388.

Laurentius Suenonis [Laurids Svendsen] beate Gertrudis
in Grindu ecclesiæ rector [Præst ved den salige Giertruds Kirke
i Grenaa], nævnes 27/10 14261)

Jochum Knudsen der blev forflyttet 1523 og efterfulgtes
i Embedet af

Jens Jespersen, der ,,resignerede“ i 1531, og hvis Efter-
følger var

Jens Skjøtt [vistnok den samme, som i et Tingsvidne af
1565 kaldes salig Hr. Jens Ollufzen]. Han havde, før han blev
kaldet hertil, været Slotsskriver paa Kalø. Han kaldes udtryk-
kelig ,,cum clausulis eo-nsuetis et inhibitione solita“ Og fik »Pre-
se'ntatzs paa Grynduu kircke och gamble kircke“. Af andre sam-
tidige Breve ses, at de omtalte ,,clausulæ consuetæ“ bl. a. har
bestaaet i Forpligtelsen til at ,,prædike det hellige Evangelium og
Guds klare, rene Ord“, altsaa en reformatorisk Forpligtelse.2)

Holger Fr. Røørdam skriver herom i Kirkehist. Saml. III Bd. 6
Side 608: ,,Slot-sherren paa Kalø, Erik Banner, var som bekendt
en af Reformationens trofaste Venner, og han maa nok have
kunnet bedømme, om hans Slotsskriver duede til Præst. Rime-
ligt kan det forøvrigt være, at Hr. Jens Skjøtt, der allerede (som
Herretitelen viser) forud var ordineret, tidligere paa Grund af
reformatoriske Tilbøjeligheder har maattet vige fra et eller andet
Præsteembede og midlertidig har fundet Tilflugt hos Erik Ban-
ner, og at denne saa, da Grenaa Borgere ønskede at komme af
med deres - vistnok katolsksindede _ Sognepræst, Hr. Jens
Jespersen, har skaffet sin Slotsskriver kongelig Præsentats paa
Embedet, idet han vel forud havde affundet sig med Formanden
og saaledes bragt ham til at ,,resignere“.“ 3)

Jens Skjøtte har altsaa været den første lutherske Præst i
Grenaa og den sidste Præst, som udnævntes til Sognepræst for
begge Kirker. Hans Efterfølgere kaldedes alene til Grenaa Kirke.
Og i Kong Chr. III.s i Indledningen hertil omtalte ,,Benaadnings-
brev“ fra 1558, hvori bevilges Latinskolen og Kirken forskellige
Indkomster, nævnes udtrykkelig, at ,,Skyld og Landgilde“, som
tidligere har ligget til [Gammel Grenaa Kirke, hvis sidste Præst
var Hr. Jens Skjøtte, og som beløb sig til 1 Læst Korn [ca. 22
Td.], fremtidig skal anvendes til Hjælp til Lønning af en Kapel-
lan i Købstaden Grenaa.
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Efter Nedlæggelsen Gammel Kirke stod saa hen i mange Aar
i1558. . uden egentlig at være Annekskirke, men

muligvis dog med nogen kirkelig Benyt-
telse, maaske naar der foretoges Begravelse paa dens Kirkegaard.

Man har det Sagn, at da den endelig blev nedbrudt, blev
dens Klokke i 1648 omstøbt, før den ophængtes i Kirken paa
Torvet, og at Qmstøbningen skal være foretaget i en lille Lav-
ning paa Dolmer Mark, tæt Nordvest for Bavnhøj Mølle, en
Lavning, som den Dag i Dag bærer Navnet ,,Klokkehullet“.

Ligeledes har man det Sagn, at det Pulpitur, som fandtes
i den nuværende Kirkes nordvestlige Hjørne, og som fjernedes
ved Restaureringen i 1865, skulde hidrøre fra ,,Gammel ~Kirke“.

Paa dette fandtes en malet, men til Dels udvisket Indskrift, af'
hvilken dog Navnet. ,,Marsvin“ var læseligt. Den gamle Adels-

slægt af dette Navn, som nu er uddød, skal have ejet Robstrup-
gaard, der laa i ,,Gammel Sogn“ ved Robstrup Dam.

Om en af Gaardens Ejere beretter Sagnet, at han var en slet
og ondsindet Mand, som laa i bestandig Kiv med sine Naboer.
En af disse havde faaet Dom over ham i en Strid om et Mark-
skel. For at faa Hævn over denne foregav han falskeligen for
Øvrigheden, at hans Sølvtøj var blevet ham frastjaalet, og sigtede
Naboen for at have forøvet Tyveriet. Ved en Husundersøgelse
hos denne fandtes ogsaa ,,Tyvekosterne“ under noget Halm. Men
det oplystes tillige, at Angiveren selv af Gndskab havde gemt
disse hos Naboen. Han led derefter Straf og ilde Medfart og
maatte tilsidst rømme fra sin Gaard. l)

Foregaaende 3 Smaatræk er kun Sagn og maa tages med
alle mulige Forbehold.

Vi vender tilbage til Historiens Grund og til Udgravningen.
Da denne var fuldført, hvilket altsaa var foregaaet ved privat

Initiativ, sendte Nationalmuseet en Skrivelse til Grenaa Byraad,
hvori paapeges den Interesse og Betydning, de fundne Ruiner
havde i lokal Henseende. Museet tilbød i Skrivelsen at afholde
Udgifterne ved en fortsat Udgravning, der lagde Kirkens Grund-
plan fuldstændig fri, naar Byen derefter vilde frede og vedlige-
holde Ruinen.

Men Byraadet udtalte i Mødet 1. Febr. 1894 - efter Plant-
ningsudvalgets Indstilling - med ubegribelig Kortsynethed og
Mangel paa historisk Sans, ,,at man ikke fandt Anledning til at
indlade sig paa Museets Forslag om Fredlysning m. m. “ 2)

Udgravningen tildækkedes derfor igen, og atter er det kun
en Hævningi Terrænet og en Del spredte Murbrokker, som
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angiver Pladsen, hvor Grenaa ældste Kirke og dermed ældste
Stenbygning har ligget.

,,Dauws Sten“. I Kirken paa Torvet sad i ældre Tid i den
østre Mur oven over Sakristidøren indmuret

en Sten, som længst er forsvundet, og som uden Tvivl har stam-
met fra Gammel Kirke. Den omtales i ,,Dauws Annotationer“
Side 20-21. I '

Den 'bar Aarstallet MCII, altsaa "1102.
Hvis dette er rigtigt, skulde' altsaa Gammel Kirkes Alder

være fastslaaet.
Stenens Indskrift var som Helhed følgende:

Det er Dauw, som anfører Stenens Indskrift. Han forsøger
. ogsaa at give en Forklaring derpaa. En Forklaring, som selvføl-
gelig kun kan være det rene Gætteri, men som det maaske dog '
'kan være værdÅ atanføre.

Dauw gætter paa, at disse Bogstaver skal tages som Begyn-
delsesbogstaver, og altsaa hvert betyde et Ord nemlig følgende:

Cuncta Ruunt! Daniæ Erico Rege
Hic Fm' Disposui Indefesse Omnia!

Gloria Inde Orieíur Rege Tutore Æterno,
Haud Subdito Regi Patebit Post Tribulationes

Annus Salustis
MCII.')

Dauw oversætter desværre ikke selv den af ham saaledes
konstruerede Tekst. Maaske kan den gengives saaledes:

Alle Ting styrter omkuld! Da Erik var Konge over Danmark
kom jeg her og udførte alt utrættet.

Ære vil oprinde deraf for den evige Konge, Beskærmeren,
Ikke for den Konge, der er ham underlagt. Efter Trængslerne

Vil komme et Frelsens Aar.
1102.
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LATINSKOLEN I GRENAA

DENs oPRETTELsE
Ved Reformationen, der indførtes her i Landet Aar 1536 og

-nærmere ordnedes ved Kirkeordinansen af 1537, blev Kirken saa
'at sige formælet med Staten. Kongen blev Landets øverste Biskop
og kom derved til at raade over alt Kirkens Gods. Bispegod-
serne blev da i Reglen forvandlede til Krongodser, og Kloster-
godserne anvendtes til atv o'phjælpe det fattige Universitet samt til

VOprettelse af Latinskoler og Hospitaler. 1)
Som Følge heraf oprettedes der da Latinskoler omkring i

Købstæderne og det saa grundigt, at enhver Købstad, selv den
mindste, fik sin.

Grenaa fik da ogsaa en Latinskole, men om det er sket lige
straks, kan ikke afgøres. Ret mange Aar kan det dog ikke have
varet, thi allerede'i 1555 eksisterer Skolen og er i Gang. VDerom
vidner Kong Chr. llI.s Benaadningsbrevaf 5/5 1555, i Følge hvil-
ket Hammelev Sogns Konge- Korn og--Kvægtiende fremtidig skal
henlægges til Grenaa Skole til Hjælp til Rektors Løn.

Da dette Aktstykke altsaa har en vis Interesse som det æld-
ste kendte og grundlæggende for Skolens Økonomi, citeres det her:

_ ,,Vi Christian med Guds Naade Danmarks, Norges, Venders
og Gothers Konning o.>s. v. gør alle vitterligt, at efterdi vore
Undersaatter udi vor ,,KiøbstædGrenaae“ haver ladet berette for
os, hvorledes at de haver en ringe Ophold til deres Skole derudi
Byen, og derforer begærende, at Vi ville komme dem noget til
Hjælp, paa-det at Skolen saa meget des bedre vmaatte ved Magt
holdes, da haver Vi af vor synderlige Gunst og Naade undt og
tilladt, og nu med dette vort aabne Brev under og tillader, at de
herefter maa oppebære vor ogKronens Part af Tienden af Ham-
melev Sogn [som bestaar af Hartkorn 17.Tdr. 2 Skp.] og den
hæve, nyde, bruge og beholde til nævnte Skoles Ophold, saa
længe Vi ej anderledes derom tilsigendes vorder. Bedendes og
bydendes derfor vor Lensmand, som sammeV Tiende paa vore
Vegne oppebærer, at I ubehindret lader nævnte vore Undersaat-
ter nyde nævnte Tiende eftersom foreskrevet staar, ladendis det
ingenlunde.

Kiøbenhavn, Torsdagen næst efter Søndagen jubilate Anno
' MDLV [5. Maj 1555]. . Under vor Signet

- Christian“.2
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Bolig til Skole og Et Par Aar efter skænkede Chr. III ved
Skolemester. Brev af 9/2 1558 ogsaa en Bolig til Latin-

tinskolen og dens Rektor. Derom fortælles
nærmere i næste Afsnit. I dette Kongebrev, som angaar baade
Kirken og Skolen, bestemmer Kongen desuden, at ,,Religionen
til bedste“ skal den Rente herefter altid tilfalde Skolemesteren
og de eftevrkommendgje Skolemestre i Grenaa, som ydes af to smaa
Toftjorder, som ligger uden for Grenaa. Denne ,,Rente“V beløber
sig til 3 Ørtug Korn [ca. 18 Tdr.], og afg. I-Ir. Jens Skjøtt var
sidst forlenet med den. l)

Denne Jens Skjøtt var den lige afdøde, første [eller muligvis
næstførste] lutherske Sognepræst i Grenaa og den sidste Præst
ved Gammel Sogns Kirke paa Bavnhøj, som nedlagdes ved hans
Død i 1558.

Kapellan. Begyndelsen af førnævnte Brev fra Chr. -Ill angaar
' Præstekaldet her. Deri bestemmes, at for at Sogne-

præsterne i Grenaa saa meget bedre skal kunne holde en Ka-
pellan, saa maa de fremtidig nyde den Tiende og VLandgilde,
som hidtil har ligget til ,,Gammel Kirke“, og som VI-Ir. Jens _
Skjøtt hidtil ,,havde i Forlening“. 2)

Det fremgaar altsaa af foranstaaende, at i 1558 havde Grenaa
en Sognepræst samt en Rector ved Byens Latinskole, og at det
var Kongens Hensigt, at Sognepræsten fremtíg skulde kunne
holde en Kapellan. Derimod fremgaar det afgjort ikke, at Rek-
toratet og Kapellaniet paa det Tidspunkt var tænkt at skulle
forenes i een Person - tværtimod.

Rektorembedet forenet Imidlertid maa en saadan Forening me-
4med Kapellaniet ind- get snart efter have fundet Sted. Og
til Aar 1666. selvfølgelig var det Lønnens Ringhed,

som var Aarsagen.
En senere Sognepræst, Hr. Seyer Rasmussen, (Præst i

Grenaa 1636-50) var ikke paa det rene med, om denne For-
ening af Embederne var lovlig, og han æskede og tik derfor et
Tingsvidne af Grenaa Byting l2/3 1639. Af dette fremgaar, at de
ældste Borgere kunde huske ,,63 Aar tilbage, da I-Ir. Jens Munck'
var Kapellan, andre kunde huske 60--50 eller 40 Aar tilbage.
Men alle vidnede de med oprakte Fingre og Ed efter Recessen,
at Kapellanerne her sammesteds en efter anden for deres Løns
Ringheds Skyld saa og for Borgernes og Bøndernes ringe Brugs
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Skyld, som ej kunde taale -- med Offer og andet - flere at
underholde, bestandig tillige havde været latinske Skolemestre“. l)

Denne Forbindelse af Rektor- og Kapellanembedet var i Dati-
dens Øjne ikke Inoget urimeligt. Latinskolen og Kirken var meget
intimt forbund-ne. Hele Skolens Undervisning var anlagt paa at
forberede Eleverne til det teologiske Studium, og dens Skole-
mestres Uddannelse var rent teologisk. l de fleste Tilfælde var
derfor Rektoratet ved Latinskolerne et Gennemgangsled til Præste-
embede, saaledes som ogsaa Rektor `johan Schmidt i Grenaa en-
gang i en Skrivelse til Biskop Ocksen i Aarhus udtrykte sig, at
han var antagen til at være ,,Rector Scholæ udj Greenaae med
den naadige Tilføjelse [af hans Patron, Sal. Hr. Storkansler 'Re-
ventloW, der havde anbefalet ham til Biskoppen]: ,,bis ich Gele-
'genheit finde ihm zu eine Pastorat zu verhelfen“.2) [Indtil jeg fin-
der Lejlighed til at hjælpe ham til et Præsteembede].

Denne Forening af de to Embeder vedblev at bestaa indtil
Aar 1666 i Begyndelsen af Rektor Rasmus Michelsen Raaballes
Embedstid, Der ansattes da en ny Kapellan, medens Raaballe
vedblev at beholde Rektoratet til sin Død.

Foreningen af Embederne som Rektor-og Kapellan synes
ikke at have været Befolkningen imod. Tværtimod udtalte de
mange Borgere, som afgav Erklæring ved omtalte Tingsvidne,
som Seyer Rasmussen fik 18/3 1639, ,,at Kapellanerne med stor
Flid og Frugt, Menigheden til stor Opbyggelse og Forbedring
haver lært baade udi Kirken og udi Skolen, saa de unge i Sær-
deleshed er tilholdt til en sand Gudsfrygt og til flittig Øvelse i
boglige Kunster med stor Forbedring. Hvilket er at se udi mange
hæderlige Mænd, som i nogen Tid haver gaaet her i Skole, og
høres af andre som her er bleven skikkede til andre verdslige
Bestillinger“.3) I

Hørerembedet oprettet Høreren, d. v. s. Andenlæreren eller Col-
i Tiden mellem lega Scholæ, som man med TidensLyst
1642 og 60. til Latinisering af alle Navne ofte skrev,

var ikke oprindelig ansat ved Latinsko-
len. Dette Embede oprettedes først senere. Det fremgaar da ogsaa
tydeligt af alle de ældste Breve, at der tales om den latinske
Skolemester som Skolens eneste Lærer.

`jeg personlig er af den Opfattelse. at Hørerembedet først
oprettedes efter Aar 1642, og at det har sin 0prindelse i et
Gavebrev af Alleh-elgensdag 1642, udstedt af den ,,Hløjædle og
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Velbyfdige Frue Dorotheajuul til Meilgaard“, hvorom senere vil
blive fortalt. '

Gavebrevet er paa 550 Sldl. [en Sldl. er to Tredjedel af en `
Rdl., altsaa kun 4 Mark]. Renten heraf skal komme Skolen til _
gode saaledes, at Renten af de første 400 Sldl. skal tilfalde fat-
tige Elever. Men Renten af de sidste 150 Sldl. vil Giverinden
have anvendt til Hfijælp til Løn for en Hører. Han skal være
Skolemesteren til en Hjælp, ,,saa de arme og fattige Skolebørn
Isaa vel som andre gode Mænds Børn ikke lskal blive forsømt“.

Den Person, som kaldes til Embedet, skal ikke have nogen
Særlig Pligt paalagtaf Skolen eller Kirken for disse Rentepenge.
Han skal kun des flittigere lære og undervise Skolebørnene.

Hvis Høreren findes forsømmelig i at betjene Skolen eller ,.
giver sig af med Drukkenskab, Letfærdighed eller andre onde
Laster, skal der afkortes af Renten.

Opfyldes ikke Gavebrevets Betingelser i alle Punkter, for-
beholder Giverinden sig at overdrage Beløbet,V til en anden Skolefi)

Af Ordlyden af ovenstaaende kan formentlig ikke udledes
andet end, at Høreren er en Person, som endnu ikke findes ved
Skolen, men som Giverinden har Ønskeom maa komme.

jeg formoder derfor, at Embedet som Hører er oprettet i
Aarene nærmest efter 1642, og at det er Gavebrevet, som har
givet Stødet dertil. Det eksisterer i hvert Fald før 1660, idet det
omtales i Nørre Herreds Kalds-Bog fra dette Aar.

LATINSKGLENS BELIGGENHED
Som tidligere omtalt har der i den katolske Tid ligget ven

,,Provste-Gaard“, ,,øster i Bven“. Efter Reformationen inddrog
Chr. III denne Gaard under Kronen, men udstedede en lille Snes
Aar senere et Brev, hvorved Gaarden skænkedes til Latinskolen
i Grenaa.

Kongebrevet. 'Latin- Kongebrevet, der er nævnt i foregaaende
skolen paa Østergade. Afsnit, er udstedt paa Koldinghus 9. Decbr.

1558 og omfatter flere Punkter vedrørende
Grenaa Kirkevæsen og Skole. I det Afsnit, som angaar Skolen,
skriver Kongen: ,,Efterdi Vi erfare, at Sognepræsten i Grenaa og
Skolen og Skolemesteren sammesteds ikke har nogen ,,Residentze“
og Bolig, som er dem tillagt, da har Vi forundt og tilladt, og nu
med dettevort aabne Brev forunder og tillader, at Vor og Kro-
nens Gaard, som ligger udi fornævnte Grenaa, og som kaldes
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,,Prouste-Gaarden“, maa og skal herefter altid være og blive med
I-Ius og Bygning til Skolens og Skolemesterens Bolig. Og skal
vore Undersaatter udi Grenaa med Kirkeværgerne sammesteds
være pligtige at opbygge den og holde den ved Magt“. l)

Brevet har den Mærkelighed, at i det oprindelige Udkast,
som findes i Rigsarkivet, har der først staa'et ,,deraf Halvdelen
til en Sognepræstebolig og denanden Halvpart til en Skole“.
Disse Linier er udstreget og findes ikke i' Brevet til Grenaa._
Det vilde ellers have lettet den topografiske Forstaaelse af Situa-
tionen, hvis de havde været der. Thi faktisk laa Præstegaarden
og Latinskolen med Skolemesterens Bolig lige op ad hinanden,
som om de kunde have været 2 I-Ialvdele af en større Gaard.
Nogen Løsning paa dette Problem er ikke let at finde.

Den omtalte Provste-Gaard maa have vaeret en Gaard, be-
regnet til kirkelig Brug i den katolske Tid, maaske Præstebolig,
og Kongen har altsaa ved Reformationens Indførelse inddraget
den som saa meget andet Kirke- og Klostergods. Dens nøjagtige
Beliggenhed kendes lige saa lidt som dens Størrelse eller Grun-
dens Udstrækning.
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Skønsmæssig> Kortskitse over et Stykke af' Østergades nordre Side ca. Aar 1632. Det strækker sig fra
Nørregade og ud forbi nuværende Rosengade. Denne er tegnet med punkteret Linie, fordi den slet

ikke eksisterede paa det Tidspunkt, men kun er indsat her for Oversigtens Skyld.

Men ved Hjælp af meget gamle Skødeafskrifter i de ældste
Tingbøger er det muligt at angive en' tilnærmelsesvis Beliggenhed.
Det er ganske sikkert, at Gaarden har ligget paa Østergades
nordre Side, et lille Stykke fra Torvet, ogder er en vis Sand-
synlighed for, at det har vaeret paa den Grund, hvor nu Apote-
ket ligger eller maaske paa Nabogrunden mod Vest.



254 LA TINSKOL'EN

Det længste, man med nogenlunde Sikkerhed kan “komme
tilbagei Tiden med Hensyn til Østergades Bebyggelse, _er til
1632. Der foregaar idette og et af de nærmest følgende Aar et
Par Ejerskifter, hvorved som sædvanligNaboerne nævnes og
Ejendommenes Udstrækning paa alle 4 Sider opgives. Paa Grund- 4
lag af disse er vedføjede Kortskitse tegnet.

Det vil ses, at hen mod Nørregade laa en Ejendom (for-
modentlig en ubebygget Grund), hvoraf den ene Del tilhørte
,,afg. `lens Hviíd“, og den anden Del var Byens Ejendom. Der-
næst fulgte en Gaard, som tilhørte Sognepræsten Hr. Laurs
Hansen Qldrup personlig. Saa fulgte ,,Præstegaarden“, Præstens-
Embedsbolig. Den har paa det Tidspunkt været saa forfalden, at
Præsten ikke har villet bo i den, men har købt sig en Gaard
ved Siden af. Præstegaardens Udstrækning i Vest-Øst kendes
ikke. Dernæst følger saa Latinskolen. Dens Grund angives ved
en senere Lejlighed til 22 Al. til Gaden og 64 Al. i Nord-Syd.
Det er ingen stor Grund, og det er rimeligt at antage, at Provste-
gaarden oprindelig har været noget større, og at Ven af Naboejen-
dommene enten mod Øst eller Vest fra Begyndelsen har hørt
dertil. Dernæst kommer saa en Ejendom, som den latinske Skole-`
mester, Rektor Niels Bunde, havde ejet, men som hans Arvinger
i 1632 solgte til Michel Andersen Malmøe. Da Latinskolens Rek-
tor altid dengang var en Teolog, kan man altsaa sige, at Øster-
gades Nordside paa den Tid i høj Grad har været Stadens
teologiske Kvarter.

Hvor Latinskolen har haft til Huse fra dens Øprettelse efter
Reformationen og de forholdsvis faa Aar, til den i 1558 fik over-
ladt Provstegaarden, vides ikke.

Fra 27/2 1632 har vi et Synsvidne over Grenaa Kirke og
Latinskolen. Begge er meget brøstfældige. I Latinskolen udkræ-
vedes 6 Tylt Fjæl til Loft og Gulve, 20 Tagsten, 6 nye Vinduer,
nyt Fodstykke i den vestre. Side af Skolen fraden ene Ende
til den anden. Den trængte altsaa i høj Grad til Reparation.

Branden i 1649. Saa kom den store Brand 29/6 1649, hvorved
baade Skolen og Præstegaarden og en hel

Mængde andre Bygninger brændte, bl. a. vistnok samtlige Huse
i Østergade.

Hverken Skolen eller Præstegaarden genopførtes paa deres
gamle Pladser, derimod nok Sognepræsten Hr. Sejer Rasmussens
private Gaard.
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Hvor der saa har været holdt Latinskole de næste Aar, ved
man ikke, men formentlig har det været i en lejet Bolig.

Latinskolen faar Hus 11664 foretog den daværende Rektor, som
paa Lillegade. hed Rasmus Michelsen Raaballe, imidlertid

' - et Mageskifte med Skolen, idet han for-
ærede den et lille Hus med Havestykke paa Lillegade, Nabo til
Rektors egen Gaard, imod til et Vederlag at faa den nedbrændte
Skoles Grund paa IØstergadefi) Derved flyttede Latinskolen ned
paa Lillegade.l Bygningen laa paa den Grund, hvor nu Farve-
handler Møllers Hus ligger [Lillegade Nr. 12]. Rektors egen
Have og formentligtilhørende Gaard laa som Nabo dertil mod
Øst, altsaa hvor nu Bager Hartmanns Hus ligger.

Rektor overtog derefter den gamle historiske Grund paa
Østergade, om, hvilken der i Mageskiftebrevet staar, ,,athan til
evindelig Tid skal have, nyde og beholde den Grund øster i
Byen paa den østre Gade, som i forrige Tider haver været for-
bygt og. holdt Latinskole, saaledes som den nu forefindes, lig-
gende Øst for det Gaardsted og Ejendom, som Præstegaarden i
forrige Tid var bygget paa og siden blev afbrændt“.

Latinskolen blev saa ved at være i Lillegade Resten ,-af den
Tid, den eksisterede. Paa Resens Atlas, som er tegnet mellem
1668 og 80, og hvoraf et Udsnit findes heri Side 193, har den
netop denne Beliggenhed. '

`Jeg skal ikke gøre Sagen mere indviklet, end den er, ved at
komme nærmere ind paa det Faktum, at Bygningen ikke findes
anført i Grenaa Bys Grundtakst for 1682, men at der kun næv-
nes en liden Hauge, som tilhører Latinskolen.

Rimeligvis er Bygningen paa et eller andet Tidspunktblevet
ombygget. Men den havde i hvert Fald den: forannævnte Belig-
genhed i Aarfet 1739, da Latinskolen - som nævnt i foregaaende
Afsnit -- nedlagdes og erstattedes med en Dansk Skole, som
overtog Bygningen. Den var dog saa forfalden, at den rkun i kort
Tid brugtes til Skole. Den solgtes senere tilV en Købmand, som
lod den genopføre som Privatbolig.

LATINskoLEN .- REkToRs I KIRKELIGE PLIGTER
Rektors eller, som han altid iBegyndelsen kaldtes, ,,latinske

Skolemesters“ Bestilling var overordentlig mangesidig. Det hid-
i rørte fra, at.«Embedet omtrent fra første Færd var blevet forenet

med Degneembedet og havde beholdt dettes Pligter og Indtægter.
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Nogle Aar senere, maaske foranlediget af Chr. III. s Brev af
1558, der sigter til, at Sognepræsten skal kunne holde en Kapel-
lan, blev ogsaa Kapellanembedet forenet med Rektoratet. Det
skete alt sammen, fordi der var for lidt at leve af ved hvert af
Embederne. Foreningen med Kapellanembedet, i Følge hvilken
Rektor ligefrem havde Pligt til at prædike i Kirken og foretage
andet kirkeligt Arbejde, varede til 1666.

Leder af Sangen OmI Morgenen Kl. 6 skulde Rektor møde i
i Kirken. Kirken og ved Hjælp af Latinskolens Elever

,,bestyre“ [d. v. s. besørge] 'Salmesangen ved
Morgenbønnen.') Det samme gjaldt Aftensangen og de almindelige
Søn- og Helligdagsgudstjenester. Derfor fik han 'de Indtægter,
som tidligere havde ligget til Degneembedet, der altsaa nu var
henlagt til Rektoratet. '

Senere, da der kom en Andenlærer ved Latinskolen, ,,Collega
Scholæ“ eller I-Iøreren, som han i Almindelighed kaldtes, fik
han en Del af disse Pligter paalagt. Men de præciseredes til-
syneladende aldrig helt bestemt, og der var derfor megen Uenig-

. hed og flere Klager og Processer i den Anledning.
Det ser ud til, at Rektor lige til det sidste har haft Pligt til

at lede Sangen i Kirken. I hvert Fald indrømmer endnu saa sent
som i 1730 Rektor Schmidt, at han stadig ,,faar sin Løn for at
bestyre Sangen ved Disciplene i Kirken"efter Lovens Formelding“.

Men at han ingenlunde altid har været til Stede, fremgaar
af, at han paa en Klage over.,at Disciplene springer over en Del
af Versene i Salmerne, svarer: ,,I-Iaver' Hørerevn og Disciplene
undertiden efterladt et Par Vers _.i en Salme, saa er det sket
uden min Befaling. t Men muligt er detr af Fortrydelse over, at,
man skal saa ofte og jævnlig holde Morgenbøn for tommeStole“_
Øg han fortsætter med tydelig Adresse til bestemte af de kla-
gende Borgere: ,,_]eg tror ikke, at `lens Hansen Graabech, Niels
Pedersen Bang og Svend Farver kan sige med god Samvittighed
for Gud, at de kommer 3 à 4 Gange i Morgenbøn om Aaret“.2)

Om en tidligere Rektor, Rasmus Veggerslev, skriver Schmidt,
at han i flere Aar kun kom i Kirken, naar han ventede Offer
,,eller naar han sig for Personer maatte undse“.

Men officielt vedblev Sangen i Kirken altsaa at være knyttet
til'Rektorembedet til det sidste. I Rektor Plenges ,,Vocationsbrev“
fra 1732 staar udtrykkelig, at han foruden at passe Skolegernin-
gen ,,... saa og med Sang udi Kirken saaledes forestaar, som

~Loven og Ritualen tilholder. Saa skal han og oplære. Ungdom-
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men udj Guds sande Kundskabs Tugt og Ærbarhed at holde dem
'til med al god Skik at opvarte Sangen og Guds-Tjenesten i Kir-
ken baade paa Søndage ogandre dertil forordnede Tider“.1)

Men det kan vist betragtes som givet, at i hvert Fald nogle
af de senere Rektorer meget ofte har skubbet denne Pligt fra
sig, enten over paa Høreren for en lille Godtgørelse eller paa
,,Underdegnen“. Der foreligger faktisk i en Skrivelse fra Schmidt
til Biskoppen Anmodning om,'at han fremdeles maa giveUnder-
degnen en bestemt lille Part af Kirkens Tiendekorn, imod at
denne saa faar til Pligt ,,med Disciplene at opvarte Chorsangen
i Kirken Morgen og Eftermiddag“.2)

Biskoppen svarede: ,,Underdegnen tilkommer ikke noget af
Kirkens Korn“. Formodentlig har han saa heller ikke haft Pligt
til at lede Sangen. - .

Underdegnen var en ikke-studeret Person, som hjalp Degnen
i Kirken og tillige var en Slags Kirketjener.

Desuden havde Rektor Pligt til at møde paa Kirkegaarden-
med Skoledrengene og synge ved Begravelser. Det vil sige, det
var kun ved de større Begravelser, hvor der ringedes med alle
Klokker, og hvor der af den-Grund betaltes en større Afgift til
Skolen. Ringedes der kun med 2'Klokker, skulde Høreren, men
ikke Rektor, møde med 4 af Drengene, og hvis der kun ringe-
des med 1 Klokke, den mindste, betaltes blot l Mark (33 Øre),
og saa skulde 2 Disciple alene besørge Sangen.

Men har Ledelsen af Sangen saaledes været Rektor en ukaer
Pligt, saa var den anden Del af hans kirkelige Forretninger ham
det i endnu højere Grad. Den bestod i Katekisering med Ung-
dommen, ikke alene Latinskolens, men hele Byens.

Katekisering i Kirken. Denne foregik oprindelig om Søndagen
i før Gudstjenesten og 2 Formiddage om

Ugen, i Reglen Onsdag og Fredag, og bestod i at gennemgaa og
forklare og derefter overhøre Børnene og Ungdommen i deres
,,Børnelærdom“. Hermed menes Luthers Katekismus med For-
klaringer, som skrevet staar: ,,paa det at de saa vel som andre
Guds Børn kan blive undervist i deres Catechismo og Børne-
Lærdom“.3) Å

Denne Katekisering laa oprindeligtil Degneembedet, men
gik over til Rektor, da de to Embeder forenedes.

Den har vaeret adskillige af Rektorerne en Plage, som de
gerne har ville't skubbe fra sig. Naar der saa ansattes en ,,Dansk
Skoleholder“ i Byen, blev Katekiseringen ofte lagt over paa ham.
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Skiftedes der ,,Hører“, kunde det ogsaa ske, at Katekiseringen
blev hans Bestilling. Men Folk var misfornøjet dermed og holdt
paa, at det var Rektors Pligt, og at han skulde fortsætte dermed,
saaledes som det ,,fra' Arilds Tid havde været Skik“. I

Rektor Schmidt var vistnok formelt i sin Ret, naar han hæv-
dede, at Katekisationen var lagt over paa ,,Kollega“ `Jens Nielsen
Brun. Han gør iet Svar til Biskoppen opmærksom paa, at Hans
Højærværdighed maatte ,,tage i Consideration, hvor absurd og
urimeligt det vilde være, om han, Rektor, skulde eateehisere for
de unge Mennesker, som slet ikke er under hans Information“.
Han betoner, at i hans ,,Leytse“ d. v. s. Klasse, maatte han
,,Latine explicere Theologiam“ [gennemgaa Teologien paa Latin],
og han lader tydeligt mærke, at det er under hans Værdighed at
katekisere paa Dansk med hele Byens Ungdom i Kirken. l) _

De klagende Borgere henviser han til, at da han altsaa to
Gange om Ugen katekiserer i Latinskolen, saa behøver de kun
at sende deres Børn derhen, saa faar de al den Undervisning, de
kan ønske, saavel ,,udi deres Christendom som udi Regning og
Skrivning“. 2) -

Hertil svarer Borgerne, at det kan dog vel ikke være Me-
ningen, at hele Byens Ungdom, baade Drenge og Piger, skal
sættes i den latinske Skole. De forlanger kun, at han, som Skik
var før ham, og som han ogsaa selv gjorde i Begyndelsen af sin
Embedstid, samler Ihele Ungdommen i Kirken og katekiserer
med den. 3) ' -

Biskoppen svarede paa et Par andre Spørgsmaal i Klagen,
men ikke paa dette. Det har maaske været af saa delikat Art, at
han har tænkt, at det maatte de selv ordne. Da Schmidt ganske
kort efter forfremmedes til Rektor ved Latinskolen i Aarhus, har
det vistnok været til gensidig Tilfredshed baade for ham og
Borgerne.

~LATINSKOLENS UNDERVISNING
I detforegaaende er talt omV den Del af den latinske Skole;

mesters Gerning, som nærmest var af kirkelig Art. Vi gaar saa
over til den egentlige Skoleundervisning. Der skal kun forinden
mindes om, at allerede paa et ret tidligt Tidspunkt var dertil
ansat endnu en Lærer foruden den latinske Skolemester, nemlig
,,Collega Scholæ“, i daglig Tale kaldet Høreren. '

Disse 2 Lærere sørgede for Elevernes Undervisning. Det
var vistnok oprindelig saalede,s at Rektor havde de ældre og Høre-
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ren de yngre Elever. Nu maa det imidlertid erindres, at medens.
der i de større Byers Latinskoler var 6-7 Klasser, fra hvis
øverste Klasse ,,Mesterlektien“ Eleverne dimitteredes til Univer-
sitetet, saa var der i Smaabyerne kun et Par Klasser. ,,De først-
nævnte Skoler var bestemt for de egentlige studerende, hvor-
imod Smaabyernes dels var Forberedelsesskoler til disse, dels
en Slags Borgerskoler. Vel lærtes der Latin ogsaa i dem, fordi
dette Sprog dengang var nødvendigt for enhver, der vilde gælde
for et dannet Menneske, da det sædvanlig brugtes i alle offent-
lige og retslige Forhold, men iøvrigt undervistes der. kun i Reli-
gion, Skrivning og Sang. Fra disse mindre Skoler kunde saa de,
der egnede sig til at studere, gaa over i den omtalte større. De
andre Elever maatte senest ved 16Aars Alderen tages ud for at
sættes til anden Gerning“.1) Det er den Regel _og Rettesnor, som
findes i Ch'r. V.s danske Lov. ,

Den videre Under- I og for sig kunde Elever og Rektorer op-
visning. rindelig selv bestemme, ved hvilken Skole

' ' denne videre Undervisning skulde foregaa.
Her for Grenaas Vedkommende synes det, som om man jævnlig
har forbigaaet Aarhus Latinskole -og sendt de Elever, der skulde
studere videre, til andre Skoler.

Men det gik ikke iLængden. Biskop Erich Graves i
Aarhus tilsendte 25/7 1672 Rektor Rasmus Raaballe i Grenaa
en Skrivelse, som gik ud paa, >atf,,efterdi Kgl. Mayst. naadige
Breve og Befalinger tilholder, at Disciplene fra alle mindre Sko-
ler.skal forsendes til den største ,,Triviall(P) Skole“ i Stiftet, saa _
vil jeg hermed paa mit Embeds Vegne have eder befalet, atI
herefter ikke maa, som hidtil Sædvane haver været, lade eders
'Disciple fare med General-Testimonium til andre Skoler i Riget,
eftersom jeg næst Guds Hjælp, saa længe jeg lever, skal nok
have ,,Opsiun“ med Skolen her i Aarhus, saa at Disoiplene kan
forskaffes deres tilbørlige Information her lige saa vel som andre
Steder i Riget, indtil de kan vorde maturi Studiis Academicis,
paa det andre i andre Stifter ej skal høste det, som herpaa'
Stedet hos Ungdommen er' saaet, og i saa Maade have Æren for
fremmed Arbejde“. Det er jo iSandhed et vidunderligt biskoppe-
ligt Argument! Å ~ _

Som Følge heraf befaler Biskoppen, at saa snart nogen Elev
i Grenaa Latinskole bliver dygtig nok til at komme i ”fjerde
eller femte Lectie“ og' skal gaa videre, saa skal han sendes til
Aarhus Dom-Skole.2)
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Undervisningsstoffet. Angaaende Undervisningsstoffet, saa ret-
` tede dette sig selvfølgelig i nogen Grad

efter den paagældende Rektors egen Bestemmelse, saaledes at de
Skolemestre, der virkelig havde nogen Lærdom og Interesse for
at bibringe Disciplene Kundskaber, endog i en lille Skole som
Grenaas kunde bringe Eleverne ret vidt. Men al Undervisningen
var jo ogsaa samlet om eet Fag, Latinen. Paa dette Sprog fore-
gik en stor Del af Undervisningen, med dette Sprog var selv
den daglige Tale og det daglige Sprog-spækket. Og i ikke faa
Rektorbreve, som er bevaret i ,,Dauvvs Annotationer“, ser man,
hvorledes omtrent hvert andet Ord er Latin eller latiniseret. Det
udartede til en hel pedantisk Dumvigtighed à la Erasmus Mon-
tanus. ,, -

Om Undervisningens Omfang i Latinskolens ældre Tid haves
ingen som helst Oplysning for Grenaas Vedkommende. Derimod
har vi i en Beretning, som Rektor Schmidt i 1732 indsendte til
Biskop Ochsen iAarhus som Følge af en Forespørgsel fra denne,
en meget udførlig Oversigt fra et sent Tidspunkt af Latinskolens
Historie. Det er ikke svært at se, at Skolens ældste Klasser paa
det Tidspunkt i ganske overvældende Grad er blevet en For-
skole til teologisk Studium og intet andet.

Det fremgaar af Rektors Beretning, at saa snart Disciplene
har lært det første Grundlag i Latinen, saa gennemgaas nogle af
Ciceros Breve og Stykker afCorneliusNepos paa den Vis,
at alle Grammatikkens Regler slaas fast ved at anvendes paa
Eksempler i det læste. _ '

I øverste ,,Lektie“ [Klasse] gennemgaas derpaa Stykker af
Sallust, I-Iorats og Virgil. Ingen Lektion maa gaas forbi,
uden at den først er nøje indøvet.

I det græske Sprog bruges Golis Grammatik, og der
læses Stykker af Evangelierne og Romerbrevet paa Græsk.

I'Hebraisk bruges Schicard og Pfeiffes Grammatik,
Buxtorphs Leksikon og læses de 4 første Kapitler af Genesis
[1. Mosebog] og Profeten `Ionas. Rektor Schmidt tilføjer, at
denne sidste læste man ogsaa i Aarhus Latinskole, medens han
selv frekventerede> den, under den berømmelige daværende Rek-
tor, Magister `Joh. Mundelstrup. Dernæst opremser Schmidt> en
Række Bøger i Filosofi, Logik, Rhetorik, Etik og Metafysik,
som han selv delvis har faaet indført, siden han kom her.') Pla-
nen ser jo aldeles overvældende ud og synes at tilfredsstille alle
Krav til Lærdom, navnlig naar det betænkes, at den var bereg-
net paa Elever iMellemklassestadiet. Det var jo ikke heller sært,
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om Borgerskabet betænkte sig paa at sætte deres Sønner i en
saa lærd Skole, hvis de ikke. ubetinget skulde studere.

Planen for Hørerens Klasser nævnes ikke i denne Forbin-
delse. Den har, som det fremgaar af andre Bemærkninger, set
mere menneskelig ud og indeholdt Skrivning, Læsning, Regning,
Sang og ,,Christendom“. '

Timeplanen. Denne er selvfølgelig fra først til sidst skrevet paa
Latin og indeholder daglig over en halv Snes Lek-

tioner. Det har altsaa næppe været fulde Timer, men med de
smaa Elevtal, som Latinskolen havde, har det sikkert heller ikke
været nødvendigt.'

Der begyndes hver Dag Kl. 6 i Skolen. Fra Kl. 7 til 8 gaas
i Chor, d. v. s. til den sædvanlige Morgensang i Kirken, hvor
Rektor ved Disciplenes Hjælp ,,bestyrede“ Sangen [NB, hvis
han altsaagjorde det!]. Dernæst læses fra 8 til 10. Onsdag og
Fredag er dog'Undtagelser, idet der da læses i Skolen fra Kl. 6
til 8 af Hensyn> til, at Prædiken begynder Kl. 8, til hvilken Tid
Læreren og Eleverne maa i Kirke.1)

Hvor længe der holdtes Middagspause, siges ikke, men efter
Planen at dømme har der atter om Eftermiddagen været 3 Timers
Skolegang. '

.,,Høreren“ har nærmest haft med den eller de yngste Klas-
ser at gøre og underviste som tidligerefnævnt i Læsning, Skriv-
ning og Regning samt i Sang med alle Klasserne.2) Hans Time-
plan findes ikke afskrevet.

Disciplin m. m. Angaaende Skolens Disciplin kender jeg jo nok
fra trykte Værker om andre Skoler noget der-

til i Almindelighed. Men der findes ingen specielle Oplysninger
derom fra Grenaa. `Jeg kender enkelte Eksempler paa, at uden- .
bys Disciple har boet hos Rektor eller Høreren, og om en be-
stemt~Elev, Rasmus Katholm, er der i Tingbogen Udtalelser om,
at han har boet hos Rektor-Schmidt i sin Skoletid. Rektor siger
endda i Retten derom, at Rasmus havde boet i hans Hus i flere

Aar, og at han aldrig havde faaet, langt mindre forlangt nogen
Betaling derfor.

Samme Rasmus Katholm klager ved et Barselgilde hos en
Borger i Grenaa over, at Høreren, Anders Basse, i hans Skole-
tid havde givet ham for mange Hug. Dertil svarede Høreren,
der forlængst havde ”kvitteret Bestillingenff og nu var Købmand,

at hvis Rasmus havde faaet nogle flere Hug i rette Tid, saa havde

6
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han nok ført. et bedre Levned end det, som han nu -- vitterligt
for alle _ førte.

Elevtallet. I Rektor Schmidts før nævnte Indberetning til Biskop
Ocksen fra Aar 1732 anføres, at Latinskolens Elevtal

er 25. Deraf gaar de 7 i Rektors ,,Lectie“, d. v. s. Klasse, og
Resten i Hørerens. Dette Tal er jo ikke overvældende stort,
men dog sikkert større end Tallet af Disciple ofte har vaeret i
Grenaa Latinskole.

Schmidt, der er en afgjort farisæisk Natur, nævner saaledes,
at han ved sin Ankomst til Skolen i 1707 fandt den i en saa
elendig Tilstand, at der i Rektors Lektie ikke fandtes een Disci-
pel, ja ikke engang hverken Borde eller Bænke. l)

I en Indberetning, som afkrævedes Byfogeden i 1729, oply-
ser han, at i Rektor Schmidts ,,Lectie“ fandtes kun 4 Disciple,
nemlig Rektors egne 3 Sønner og Kapellanens Søn. I I-Iørerens
Lectie var der stundom nogle faa, men i Høstens Tid ingenf)

Ved en anden Lejlighed siger Rektor selv beklagende, at der
kan gaa halve og hele Dage, hvor han ,,er ikke capabel for at
faa snart een Discipel, hvilket Collega Scholæ kan bevidne. Det
var'derfor at ønske, at den gode Sognepræst vilde vise sin Nid-
kærhed ved fra Prædikestolen at tilholde Forældrene at lade
deres Børn frekventere Skolen. Men tvært imod tager Præsten
og en Del af hans Favoriter just de bedste Sangere til at passe
deres Køer om Sommeren“.3)

I 1708 skriver Schmidt, kort efter sin Ankomst til Byen, at
,,Disciplenes Tal formeres, Gud ske Ære, efterhaanden“. Men i
1728 ,,maa han højlig og hjertelig beklage, _at den gode Lyst, han>
havde formodet skulde tiltage hos Byens Indvaanere, den befin-
des Aar efter andet at aftage“. 3)

I 1728 indsendte Rektor Schmidt efter Aftale med Høreren,
Frands Knudsen Blichfeld, en Meddelelse til Skolens nærmeste
Foresatte, ByfogedenV og Præsten. Heri gjorde han Rede for det
beklagelige i, at saa faa søgte Skolen, og at det derfor ikke hjalp
noget, at han, Rektor, havde aflagt Prøver paa, hvor udmærket
han formaaede at uddanne de Disciple, som. søgte hans Skole.
I-Ian klager over, at Indbyggerne hellere lader deres Børn gaa
ørkesløse omkring i Stedet for at søge Skolen. I-Ian mener, at
denne Lediggang er Skyld i d_en Ødelæggelse, som stadig sker
af Kirkens og Skolens Vinduer. ,,I-Ivilket baade velærværdige
I-Ir. Provsten og velædle Hr. Byfogeden mange Gange med stor
Fortrydelse har fornummet“.4)
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En Udtalelse og Henstilling fra Præsten fremkom fra Prædike-
stolen, og Byfogeden lod tilføje, at i Henhold til kgl. Porordn. af

24/9 1708, som tidligere var oplæst fra Prædikestolen, havde Por-
ældre Pligt til at holde deres Børn til Skole, ærlig Tjeneste eller
Købmandsskab. Hvis de ikke sørger derfor, kan de idømmes
Bøder og udpantes ,,i Lighed med, hvad der sker for vitterlig
Gæld“.1) Det var jo enV forholdsvis moderat Behandling i Sam-
menligning med, hvad der skete 100 Aar før, da den Slags for-
sømte log vanartede Børn ganske simpelt af Politiet optoges og
sendtes til henholdsvis Tugthuset eller Børnehuset i København.2)

Formaningen synes ikke at have virket. lDet ser ud til, at
f der vedblivende har været et spændt Forhold. Borgerne svarer

Rektor Schmidt, at hvad hans egen Berømme'lse angaar, som han
_ selv saa stærkt fremhæver ,,saa kan gode Folk derom bære Vidne,
som har maattet tage deres Børn ud af hans Skole og sætte dem
i andre Skoler ej heller er det Meningen, at hele Byens
Ungdom skal sættes i den latinske Skole“.

Naar jeg har opholdt mig saa stærkt ved dette sidste Afsnit
afLatinskolens Tid, saa er det af den ganske simple' Grund, at
det er den eneste Tid, hvorfra der foreligger konkrete Eksemp-
ler her fra Byen, takket være den noksom omtalte Samling af
Udskrifter, som kaldes ,,Dauvvs Annotationer“, et Haandskrift,
som findes paa det kgl. Bibliotek, samt Hüberts Aktstykker an-
gaaende Aarhus Stad og Stift, Bind 1-3. p

Det vil sikkert være uretfærdigt helt at bedømme Latinsko-
len derefter, da Aktstykkerne jo kun forekommer, naar der er
Punkter, hvorom der er Splid og Uenighed, og ikke, naar alt
gaar godt.

Jeg kan tværtimod nævne, at da Grenaa og flere andre Smaa-
byers Latinskoler var dømt til Døden første Gang (nemligi 1682),
fremkom kgl. Konfessionarius Dr. Hans Leth med et meget kraf-
tigt Forsvar for dem. Øg bl. a. talte han saa anerkendende 'Ord
om Latinskolen i ,,det ringe Grenaa“, hvor han selv havde gaaet
i Skole, at Dødsdommen over de smaa Latinskoler udsattes i
næsten 60 Aar.

REKToRs 0G HØRERENS LØN
I gamle Dage, da rede Penge var en sjælden Vare, bestod

næsten alle Lønninger i Hovedsagen af Naturalíeydelser, eller
Retten til Brug af visse Stykker Jord, eventuelt til Tienden af
disse, Kun en forholdsvis lille Sum udbetaltes i rede Penge.
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Rektors Indtægter opgiver Rasmus Raaballe i 1684 saaledes:
Rektorembedets egentlige Indtægter:

a) Hammelev Sogns Kongetiende af Kvæg og Korn aarlig
ca. 17 Tdr. Hartkorn.*)

b) Landgilde af en Bondegaard i Bredstrup aarlig ca. 4 Tdr.
Hartkorn.

c) 8 smaa stenede Lodder paa Aastrup Mark, hvorpaa kunde
saas ca. 5 Tdr. Korn og holdes et Par Køer.

d) Huslejegodtgørelse aarlig 6 Rdl. [i Stedet for Fribolig i
den i Østergade liggende ,,Provste-Gaard“, som Chr. III i 1558
skænkede til Latinskolen og Rektorembedet, men som varned-
brændt i 1649].

e) Fri Papir (l) og enkelte andre Smaaindtægter som Ligpenge,
Diskantpenge m. m.

Dertil kommer saa Degneembedets Indtægter:
f) Degnekorn fra Gammelsogn aarlig ca. 9 Tdr.'Hartk.
g) Nannest til `Iul og Paaske fra hver Gaard eller Halvgaard

i Gammelsogn, hvilket beløb sig til ialt ca. 50 Stk. Tipundsbrød
og 8 fede Gæs om `Julen og 40 Brød og 12 Snese Æg om Paasken.

h) Af Grenaa Købstad ,,Degnekorn“, [d. v. s. 2 Skilling af
hver Td. Sædeland, som brugtes paa Marken]. Det beløb sig
aarlig til ca. 8 Rdl. '

i) fer i Kirken ved de 3 store Højtider samt ved Bryllup
og Barnedaab,

k) samt ,,for Korsangen i Kirken om Morgenen at bestyre“
5 Rdl. 2 Mark.1) .

NB. Endelig kunde det saa hænde, hvad Rektor Raaballe
ikke anfører, men hvad Rektor Schmidt meget senere forklarer
ved en Proces i 1722, ,,at et lidet Honoraria gaves til Lærerne
ved Skolen ved Nytaars og andre Tider af honnette Folk for
deres Børn“. 2)

Det var jo en meget blandet Betaling og ikke nem atom-
sætte i Penge. Men den havde den Fordel, at der altid var Brød
i Huset, selv om detlfor Nutidsmennesker er en underlig Tanke,
at Rektor fik udleveret 40 eller 50 Tipundsbrød adangen. Men
det er jo muligt, at han ved Forhandling med de paagældende
TiendeydereV har kunnet faa Brødene lidt fordelt.

Imidlertid kan det ikke nægtes, at det var en uhyre plag-
som Lønningsmaade. Det er da ogsaa et Utal af Processer, de

3:) Ved Hartkorn forstod man Rug eller Byg. Naar ikke andet var anførtv
da Halvdelen af hver Slags.



REKToRs oo HØRERENS LøNi - 265

skiftende Skolemestrehar maattet føre med vrangvillige tiende-
pligtige Borgere eller Bønder snart om denne, snart om hin lille
Del af den pligtige Levering, som jo var deres lovlige Løn og
Levebrød. Der er Sager nok at anføre baade af kuriøst og af
tragisk Indhold, men af Hensyn til Pladsen er jeg nødt til at
give Afkald derpaa.

Hørerens Indtægter var knap saa mangeartede som Rektors. Ho-
vedindtægten var ,,Degne-Pensions-Kornet“

fra Nørre- og Sønderherred, som beløb sig til ca. 20 Tdr. Hart-
korn aarlig. Dette Korn var, som nærmere vil blive omtalt i

' næste Afsnit, en Erstatning for den Rettighed, som Latinskolen i
Vden ældste Tid havde til at forsyne de omliggende Landsbykir-

_ker med Lø-bedegne, som toges mellem Skolens ældre4 Elever,
og som altsaa 'bestred Salmesangen i Landsbykirkerne.

Dertil kom saa nogle Afgifter lignende Rektors, men betyde-
lig færre og mindre. Rektor Raaballe anslaar i 1684 Hørerens
Indtægt omsat i Penge til 60 à 70 Rdl. om Aaret. Det lyder
ganske rimeligt, naar man hører, at ved en Vurderingsforretning
i 1654 ansattes 1 Td. Korn kun til 1 Sldl., altsaa _ 2/s Rdl. l)

ELEVERNES SMAAINDTÆGTER OG SKOLENS
LEGATER

De Latinskoledisciple, hvis Forældre boede i Grenaa, og
som altsaa kunde faa deres Ophold hjemme, har naturligvis
levet under forholdsvis gode Forhold. Men for fattige Drenge
fra Landet, som kom ind til Byen for at søge Latinskolen, har
Forholdene været uendelig svære.

Det har da ogsaa været med Tanke paa den Slags Elever,
at Latinskolerne, der oprettedes efter Reformationen, fik Lov at
beholde den Rettighed, som allerede de katolske Klosterskoler

` havde tiltaget sig, nemlig at forsyne Omegnens Landsbyer med
Degne. Det gik for sig paa den Maade, at de fattige Disciple i
øverste Klasse, ,,Mesterlektien“, besørgede Degnetjenesten i Lands-
bykirkerne i flere Miles Omkreds. Paa den Konto iik Skolerne
Ret til Degneembedernes sædvanlige Indtægter. Det hedder ud-
trykkelig derom i Kirkeordinansen, at ,,de Landsogne, som ligger
noget nær Købstæderne, skulde tage sig Sognedegne af Skolerne
og lade dem faa den sædvanlige Indtægt“. Disse Degne kaldtes
Løbedegne.2) ` i

Imidlertid var der ret stor Utilfredshed med disse ungdom-
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melige Løbedegne, og ved Chr. V.s Danske Lov af 23/6 1683 be-
stemtes, at fremtidig maatte ,,til Degne kun forordnes Studenter

. De skulde overalt være bosiddende i Sognene og nyde de
Degneboliger, som af =-@-Alders> Tid har været Degneneítillagtffl

Men til Erstatning for det Tab, som Latinskolerne derved
_led, bestemtes det samtidig, at Degnene fremtidig skulde give en
vis ,,Pension“ til Latinskolerne enten i Korn eller Penge. Den '
skulde udgøre en Femtepart af deres Kornindtægt. Denne Degne-
pension bevaredes thelt op til 1850. l)

Allerede da Chr. V.s Danske Lov udkom, var der for
Grenaas Vedkommende sket Skridt i den Retning. Kaldsbogen
for 1660 viser, at omtrent en Tredjedel af Landsbyerne havde
,,Sognedegne“, som altsaa var bosiddende ..i Embedet.: Resten
,,hørte til Grenaa Skole“, men i Halvdelen af dem var der en
,,Substitut“. Dermed maa vel menes en Stedfortræder, som har
boet paa Stedet og svaret en Afgift til Skolen i Grenaa, og som
formodentlig antoges under Latinskolens Medvirkning. Kun den
sidste Tredjedel besørgedes endnu af ,,Løbedegne“, altsaa de æld-
ste Latinskoledisciple. Mellem disse sidste var Gjerrild, Rimsø og
Ørum. 2) Det har jo ikke Været saa helt let for saadan en Latin-
skoledreng at skulle løbe frem og hjem til en af disse Byer og
endda være der til den tidlige Gudstjeneste.

Gmkring 1700 var alle Løbedegne forlængst forsvundet, og
,,Degnepension“ indført i Stedet. Rektor Schmidt indsendte Ved
den Tid en ”Specifikation paa Degnenes og Substituternes Pen-
sion til Grenaa Skole“. Afgiften er overalt dels Rug, dels Byg,
nogenlunde lige meget af hver Sort. For Nemheds Skyld anføres
begge samlet under Fællesnavnet Korn. - -

Nørre Herred:
Fjellerup- Glæsborg `
Karlby-Voldby "
Ørum--Ginnerup

1 Td. 6 Skp. Korn
7 -' _

' 3
Rimsø- Kastbjerg I. . 6 ,, »

3
2
5
l

5) 9)

,_ Gjerrild- Hemmed
Veggerslev--Villersø

_ Hammelev-Enslev' '
Tøstrup '

Sønder Herred:
Tirstrup Fuglslev 1 Td. 7 Skp Korn
Lyngby--Albøge 3 ,, 2 ,, ,,
Hyllested-Rosmus 1 ,, 4 ,, ,,
Aalsø-Hoed 2 ,, 7 ,, »
Vejlby-Homaa- 1 ,, 6 ,, ,,
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Alle disse Sogne har altsaa i sin Tid været besørget ved
Løbetdegne fra Grenaa. Degnekornet beløb sig for 1708 til 15
Tdr. Rug og ca. 25 Tdr. Byg, men gik derefter noget ned.

Dette Korn leveredes,Å enten in natura eller, hvis det ikke
var leveret inden Nytaarsdag, da efter denne Dag i Penge efter
Kapitelstakst. '

_ En mindre Del af Beløbet tilfaldt Høreren, men den større
Part kom Disciplene til gode, idet der for. Pengene købtes Bøger
til de Elever, hvis Forældre V,,ikke er afden Formue, at de kand
forsiune dem dermed“. l)

Men foruden denne Boghjælp, som ikke betød saa ganske
lidt, fandtes der ogsaa en Slags ,,Legater“, idet det skete, at vel-
havende Folk, der vidste, hvor usselt disse Latinskoledrenge
havde det, enten skænkede eller testamenterede Pengegaver til
Skolen. Disse skulde indsættes mod paalideligt Pant, og for Ren->
terne skulde. der aarligt, som Regel ved Allehelgenstid indkøbes
Vadmel, groft Klæde, Lærred til Skjorter, Strømper eller Sko,
Huer og Hatte og uddeles til fattige og flittige Elever.2)

Skolens Legater'. Skolens ,,Benefieia“ d. v. s. Gavebreve eller
. Legater, hvis Renter i Hovedsagen skulde an-

, _ vendes til fattige Skolebørn til Hjælp til Klæder og Undertøj,
var følgende:` . _ .

1) Højædle og Velbaarne, Sal. Hr. Christen Seheel Jør-
gensen til Soestrup, [nu Benzon] hans Gavebrev af 20. Januar
1641, Capital 300 Sldl.` ) _ «

2) Højædle og Velbyrdige Frue, Sal. Dorothe Juul, Sal...
Jørgen Kaas til Meilgaard, hendes Gavebrev af Allehelgensdag
1642, 550 Sldl.

3) Sal. Michel Buurgaard, fordum Borgermester (P) udi
Grenaa, hans Gavebrev af 12. Februar 1643, 100 Sldl.

4) Sal. Oluf Pedersen, RectorScholæ, som døde udi
Grenaa 10. August 1659, Gavebrev paa 50 Sldl. _

' 5) Hr. Frands Knudsen Blichfeld, Sognepræst i Sahl og
Gulev Menigheder, tidligere Hører ved Grenaa Latinskole, Gave-
brev af 18. December 1736, 300 Rdl.

Desuden var der enkelte andre. F.'Eks. regnedes Rektor
Raaballes Mageskiftebrev af 1664, hvorved han overdrog Sko- -
len en Bygning imod at faa den afbrændte Latinskoles Grund i

i Stedet, for et Gavebrev. 3)

*) 1 Slettedaler = 2/3 Rigsdaler == 4 Mark = 64 Skilling = 133 Øre.
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Hvert af disse ,,Donationer“, ,,Beneficier“ eller Gavebreve Y
er ganske læseværdige og er et lille Stykke Kulturhistorie. De
er blot saa lange og udførlige, at jeg nødes til kun at gengive et
Par enkelte af dem og det endda i meget korte Uddrag.

Christen Scheels Gavebrev af 20. januar 1641.
1) Christen Scheel skænker Pengene til Minde om sin ,,Hjer-

tenskiere, nu Saligeí Moder, Erlig og Velbyrdig Fru Jytte Broch
til Soustrup“. For Renten deraf skal der aarlig indkøbes Vadmel
eller groft Klæde, som skal ,,udbyttes“ [fordeles] til nogle af de
ældste Disciple i Skolen, ligesaa Lærred til Skjorter, Sko og
Strømper. ISognepræsten, Borgmester og Raad skal foretage Ud-

delingen inden Allehelgens Aften eller i det allerseneste inden
Juleaften. Det skal nærmest fordeles til ret fattige Børn, som

ingen Hjælp kan faa af deres Forældre eller Slægtninge, og om
hvem der er god Forhaabning om, at de i Fremtiden kan komme
til at betjene Guds Kirker eller Skoler. Skulde det ske - ,,hvad
Gud naadigen forbyde“ _ at nævnte Øvrighed i Grenaa ikke
til rette Tid anvender nævnte Renter efter Bestemmelsen, for-
beholder Giveren sig at kræve Pengene tilbage og anvende dem
til en anden Latinskole i Jylland.

,,Fra Dorette jaell, Sal. Jørgen Kaas, til Medelgaard“ vitter-
liggør, ,,at ieg- udi Jesu Nafn af Guds Indskridelse oget christe-

ligt Forsæt, Agt og Mening med min Villie og velberaad Hue,
udi min Velmagt, den allermægtigste Gud til Lov “og Ære, den
rette sande christelijge Religion i Danmarks Rige til Forbedring iV
Guds reene, salige Ord, og fattige nødtørftige og hjælpeløse Peb-
linge og Skole-børn; udi Grænaae Skole, som nu er og herefter
til ævig Tiid kommendes vorder, til aarlig Hjælp og Trøst, haver
funderet, stiftet og givet ..... halvsjette Hundrede Slettedalere
udj god S-ølv Myndt . .. o. s. v.

For Renten af de 400 Sldl. skal hvert Aar til Allehelgensdag
indkøbes Vadmel, Lærred og Hoser, samt Sko, Hatte og Huer.
Det skal uddeles til de fattigste og armeste Skolebørn, men om
hvem der er Haab om, at de i Fremtiden kan tjene Gud i
Kirke og i Skole.

Renten af de sidste 150 Sldl. vil Giversken have anvendt til
Hjælp til Løn for en Hører.

Herom er fortalt foran paa Side
De følgende Donationsbreve gaar i Hovedsagen ud paa det

samme som disse, altsaa Hjælp til fattige Skolebørn ved Udde-
ling af Tøj eller paa anden Maade l) og aftrykkes ikke af Hensyn
til Pladsen.
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LATINsKoLENs LÆRERSTAND
I 1876 udgav Rektor F. E. Hundrup iRanders et lille Hæfte

med Titel ,,Lærerstanden ved de nu nedlagte Latinskoler i Ebel-
toft, Grenaa, Hobro, Mariager og Skive“. Denne Liste, der næsten
udelukkende bygger paa Vibergs Præstehistorie I, 'Side 472-74,
kan ved Undersøgelse af Tingbøgerne og ”Dauws Annotationer“,_
suppleres paa mange Punkter, saaledes som Pastor Richter i
Vejen har paavist i ”Kirkehistoriske Samlinger“ 3 R II, Side 743.
Disse to Lister, Hundrups og Riehters, lægges ganske naturligt
til Grund for efterfølgende.

Rektorfortegnelse. 1) --1558, Jens Schiøtt (Skjøtt) var Rektor
og tillige residerende Kapellan i| Grenaa,

hvor han derefter blev Sognepræst. Død 1558.
Hans Søn, Mag. Søren Jensen Schiøtt blev i 1570 Sogne-

præst i Grenaa.
Nr. 2 og 3 er Hundrup ubekendte, men det omtalte Tings-

vidne, som Seyer Rasmussen forskaffede [se heri Side 250], op-
lyser deres Navne. '

2) 1574, 79, Jens [kaldes ogsaa Jacob] Munck nævnes 1574,
76 og 79.

3) 1584, 1602, Niels Bunde. Nævnes 1584 og 1602. I 1588
havde han en Retstrætte med en Borger, Søren Jensen Bendsen,
som havde talt ham ,,ubekvemmelige“ Ord til uden for hans Dør.
Søren Bendsen erklærede paa Tinge at have gjort dette i Druk-
kenskab og bad Hr. Niels om Forladelse for Guds Skyld. Han
vidste ikke andet omgHr. Niels, end at han var! en ærlig og op-
rigtig Dannemandfi) Niels Bundes Bolig laa i Østergade lige Øst
for Latinskolen. Den solgtes i 1632 længe efter hans Død af hans
Arvinger, der da var flyttet fra Grenaa.

4) Nicolaus Villehadus [Niels Villadsen]. Han fremlægger
for Biskoppen et Brev dateret 1% 1600 fra Menigheden i Grenaa,
hvori meddeles, at den iForening med Sognepræsten, Hr. Torkil
Pedersen, smst., havde kaldet nærværende Niels Villadsen til
Medtjener vog Kapellan, hvorfor de beder Bispen at ordinere ham.
Bispens Prøvelse af en Kandidats Kvalifikationer bestod bl. a. i
at lade ham oversætte en dansk Tekst til Latin. Og her har
Bispen saa ganske simpelt ladet Niels Villadsen oversætte det
medbragte Brev. '

Han har aabenbart været Hr. Niels Bundes ”adjuncíäls cum
spe successionís“ , d. v. s. Medhjælper, med Haab om at blive
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hans Eftermand. Han harkun været her faa Aar og er vistnok
allerede i 1605 Præst for St. Olai Menighed i Aarhus.

5) 1603-, Rasmus Michelsen [Ni~elsen], Rektor og Kapel-
lan fra ca. 1603. I Tingsvidnet kaldes han kun Hr. Rasmus, og
nogle Steder i Tingbøgerne staar Rasmus Nielsen. Nu kunde
man jo fristes til at tro, at det var 2 forskellige Personer. Men
da begge Navne forekommer samtidig og Michelsen hyppigst,
maa det vist betyde, at Samtiden har brugt begge Navne.

Det er denne Rasmus Michelsen, som omkring 1618 fra
Prædikestolen retter et meget skarpt lAngreb paa Borgmester
Peder Knap, fordi hans Søn Rasmus, uagtet haner beskyldt for
baade Hor og Mord, alligevel taales i Staden. Det gav Anledning
til et spændt Forhold og bevirkede efter Rektors?"ieg'iíenfMening,
at han blev forbigaaet, da Sognepræsteembetdet efter Terkel Peder-
sens Død ca. 1618 skulde' besættes. "Rasmus Michelsen klagede
til Kongen l) og der blev en 'meget langvarig Sag deraf (se heri
under Borgmestre). Rasmus Michelsens Paastand i denne Sag, at
han var blevet forskudt 'fraffi sit Emb'ede, synes ikke at passe.
Han boede ihvert Fald her i Byenimange Aar efter og havde
sin egen Gaard. Men som saa mange andre Rektorer sad han i
stor Fattigdom, og det ses, at baade hans Kobbertøj, hans Indbo

> og hans Gaard i 1627 var pantsat og stilledes til Auktion, uden
at han var i Stand til at løse det hjem. Haner død før 4/6 1632,
da hans Enke kaldes ,,Berrit, Sal. Hr. Rasmusses Efterleverske“.2)

Som foran meddelt lod Magister _]ens Gjødesen, der i Aaret
1593 blev Biskop i Aarhus, saa godt som alle de Studenter, der
i hans Embedstid (1593-1626) søgte Ansættelse i Aarhus Stift
som Præster eller Lærere, i en endnu opbevaret Protokol indføre
en'Prøveskrift. Denne bestod i en lille kort Stil, 'dansk Tekst
paa den ene Side og en Oversættelse til Latin paa den anden
Side'. Bispen har saa neden under anført sine Bemærkninger

I derom. Af ,,Erasmus .Michaelis“ foreligger en Prøveskrift fra
1603, hvoraf det fremga'ar, at han, Rasmus Michelsen, der var
kaldet til f,,Kirketjene'r 'og latinsk Skolemester udi Grindou“, men
som havde forglemt en Del af sine Ku'ndskaber, lover at studere
og forbedre sig saa vidtmuligt og at stille sig vel i den ham
betroede Kirke og Skoletjeneste. Det er skrevet i Aarhus den
27. Septbr. 1603.

6) 1611_, Severinus `Ioannis Soding. Kaldet til Rektor 1
Grenaa i 1611. Han har rimeligvis været der en kortere Tid
sideordnet med Rasmus Michelsen.3)

'7) -1635, `jens (eller Hans) Hansen Trige. I-Ian nævnes
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som Rasmus Michelsens Successor og var Søn af Præsten Hans
`jensen Smidstrup i Trige. Født ca. 1609. Rektor -- og Kapellan i
Grenaa indtil 1635, da han udnævntes til Sognepræst í Virring-
Essenbæk.

8) Søren Mortensen. Han kendes kun fra Rektorforteg-
nelsen i ,,Da_uws Annotationer“, Side 74 og 161.

9) Hans `Søffrensen Vinther, ,,latinsk Skolemester i Grenaaj“,
omtales i et Tingsvidne af Grenaa Byti'ng 25/2 1639, men kendes
ellers ikke. 1)

10) 1636-38 (?), Matthias Glsen Storm. Rektor her og
fra 1636-42 tillige Kapellan. 2)

11) 1638-50, jørgen Sørensen Bagge. Rektor her ved
Skolen fra 1638. Tillige Kapellan smst. 1642-50 og endelig Sog-
nepræst smst. 27/11 1652. Død 1673. Gift med Marie Lauritsdatter
Rafn, maaske af Ørum.

I hans Kaldsbrev som Præst skriver Menigheden, at ,,for-
medelst hans Ålangvarige og tro Tjeneste udi Skolen og Kirken
saavel Åsom og fredsommelig og kærlig Omgængelse i ungefær
12 Aar, saa har de kaldet ham til deres kiere Sognepræst og
Siælesørger“. 3) '

12) 1650-59, Oluf Pedersen (1,01aus Petræus“) var Rek-
tor i Grenaa 1650-59. Han blev kaldet til Sognepræst for Tod-
bjerg-Mejlby iØsterlisbjerg Herred, men døde i Grenaa 10. Aug.
1659, forinden Indsæt-
telsen. Han begrave,-
des derfor heri Grenaa
og som gejstlig Mand
selvfølgelig under' Kir-
kens Gulv.. »I Kirkens
Væg opsattes et Bil-f
lede _ af 'ham._:~--indhugget
i Stenog med en la-
tinsk In;dskrift,'_ der i
Oversættelse lyder: Å

~;,,Anno 1659, d. 10.
August døde - kiær-
lig ihukommet - just
som han var kaldet til
Sognepræst for Tod-
bjerg Og Mejlby, den ` Rektor Oluf Pedersen.
unge, berømte Mand, Brystbilledefra Mindetavle, indmuret i Grenaa Kirkes Mur

t bag Alteret. Den har før 1865 siddet i samme Mur,
Oluf Pedersøn, Rector men Syd for Alter-et.
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ved Grenaa Skole, der gjorde sig højlig'f fortjent ved at hæve
sine Elever op over Tidens Vankundighed. Vi beder om en god
Opstandelse for ham, som hviler herunder“. l)

Billed og Plade findes endnu indmuret i Væggen bag Al-
teret. Underneden findes en Plade indsat, som indeholder en Tak
til Oluf Pedersen. Den er med dansk Indskrift og paa Rim, men
overmaade ubehjælpsom i sin Form:

_,,Salig Olufped2rssøn vel vaar,
Der hand død2, 6 til trediv aar,

` Lærde velment, uden ræfve-skind vaar hand,
Rigtig gafvemild med sand siges kand.
Schol2n i døden hand betenckteh _
Hende et half hundr, slet daler sken_ckte“.2)

Sidstnævnte hentyder til, at han paa sit Dødsleje oprettede
et Legat for fattige Elever i Grenaa Latinskole paa 50 Sldl.

13) 1659-99, Rasmus Michelsen Raaballe. Rektor og
|Sognekapellan i Grenaa efter Oluf Pedersens Død i fulde 40 Aar.
Tog i 12661 i København Baccalaureusgraden som Rektor.

Kapellaniet blev i 1666 adskilt fra Rektorembedet, sidstnævnte
beholdt Rasmus Raaballe til sin Død 9/11 1699. Det er denne
Rektor, som i y1664 skænkede (mageskiftede) Latinskolen et lille
Hus med Have, som han ejede, og som stødte op til hans egen
Gaard paa Lillegade. I Stedet fik han saa den nedbrændte Latin-
skoles øde Plads paa Østergade, somah'a'n senere solgte.3)

14) 1699-1700, Magister Jens Christensen Lønborg, født
22/8 1663 i Odense. Rektor her i Grenaa' 14/11 1699, men døde
allerede 22/8 1700. Han; havde, forinden han kom til Grenaa,
været ,,lnformator“ hos Hans Jacobsen paa Lyngsbækgaard.

I Pontoppidans Danske Atlas (1768) omtales en Gravsten
over Rektor Lønborg, som endnu den Gang laa paa Kirkegaar-
den i Grenaa Den latinske Indskrift lyder i Øversættelse saa-
ledes. ,,Fra en ringe Begyndelse steg til et bekendt Navn den
ved fremragende Dyd og Lærdom berømte unge Mand, som her-
under hviler, nemlig Jens Christensen Lønborg, Rektor ved
Grenaa Skole, født i Odense paa Fyn Aar 1663 den` 22. August,
død i Grenaa Aar 1700 den 14. August efter 37 Aars fortjenst-
fuldt Liv paa Jorden, efterladende sig et evigt Minde“. 4)

15) 1700-_07, Rasmus Sørensen Weggerslev. I-Ian havde
først i 14 Aar været Kantor og ,,l-lører“, d. v. s. Andenlærer i
Grenaa, og blev 1700 Rektor. Embedet beholdt han til sin Død
i Maj 17o7. - '

Kort efter sin Udnævnelse lejede han Rektor Raaballes Gaard
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af Arvingerne. Senerekøbte>> han den. Huslejen var 2 Slettedaler ,
om Aaret. Men i 1707, altsaa kort før sin Død, indstaevnedes han
af Raaballes Arvinger til. Betaling af' 6 Aars' Huslejerestance og
40 Sldlr., som han endnu skyldte paa Gaardenfl) Et tydeligt Eks-
empel paa Rektors ringe Kaar og paa Pengenes store Købeevne
dengang. 2 Slettedaler [d. v. s. ca. 3 Kr. i nuværende Mønt] om
Aaret i Husleje! .

16) 1707-32, `johan Kyndesen Schmidt, født 2'/101679
i Mariager, hvor Faderen var Organist. Teologisk Attestats 1699
og derpaa Lærer forskellige Steder, indtil han i 1707 "blev Rektor
i Grenaa. Magistergraden i 1722, altsaa imens han' endnu var
Rektor i Grenaa. I 1732 kaldet til Rektor ved Aarhus Latin-
skole, ,,Domskole“, hvor han døde 21/8 1752. .

I den ofte omtalte, haandskrevne Bog, Dauws Annotationer
henhørende til Kiøbstaden Greenaa, Kirken og den Latinske
Skole“, der er paabegyndt 1738, findes et ganske overvældende
Stof til Oplysning om Rektor Schmidt. Der er saa meget, at af-
døde Pastor Richter i Vejen paav Grundlag -af dette Skrift i 1889
har skrevet en lille Artikel i ,,Saml. til jydsk HistorieflomV Rek-
tor Schmidt og hans Rektortid i Grenaa. Yderligere er i Aarhus
hist. Aarbog for 1911 aftrykt Rektor Schmidts egen Dagbog, som
fylder 12 Sider og. er meget læseværdig. Det er en Selvfølge, at
dette Stof umuligt kan rummes her i Byhistorien.

`jeg skal derfor henvise til disse to Artikler og kun tilføje
en kort Karakteristik af Rektor Schmidt. ,

Det er hævet over enhver Tvivl, at han fra første Færd er
kommet i et skævt Forhold til Befolkningen her i Grenaa. Skyl-

den er vistnok omtrent lige stor paa begge Sider, hvad Pastor
Richter i den før omtalte Artikel ikke helt indrømmer, idet han
som Motto for den sætter den gamle latinske Sentens ,,I-Ivem
Guderne vil hjemsøge, ham gør de til Skolemester“.

Borgerne var megetuforstaaende og smaalige over for Rektor
og gjorde ham ofte Retten stridig til forskellige Indtægter, som
hørte til Embedet. De hævdede, at Rektor forsømte sine kirke-
lige Pligter f. Eks. Pangaaende Morgensangen i Kirken, men
glemte, at de selv -- og ikke mindst de ivrigste af Klagerne _
næsten aldrig selv mødte til denne Morgensang.

Rektor Schmidt var paa sin Vis en lærd, næsten naragtig
Pedant, som saa” sig og sin Gerning højt hævet over :Borgernes
Arbejde. I-Ians Vmange Breve, hvori han ynder at fremstille sig
som en uden Grund forfulgt Uskyldighed, røber en vis farisaeisk
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Selvtilfredshed, der ikke var særlig klædelig og ingenlunde altid
helt begrundet. i

'A Det har' udenTvivl været til gensidig Lettelse og Glæde,
da 'han'”i 1732 forfremmedes til Rektor ved Dom-Skolen i Aar- `
hus, en Forfremmelse, som formentlig beviser, at han baade har

”haft betydelig Lærdom og i nogen Grad Evner som Lærer-
. 'Rektor Schmidt havde nogen. poetisk Begavelse, og der er

bevaret enkelte Vers fra hans Haand, mest Begravelsessalmer fra
forskellige af hans Slægt og Venners Ligfærd. I en af dem findes
et Vers, som man ikke kan læse uden at faa en vis Sympati for
Schmidt. ' V _

”Saa er da Verdens Glæde kun som et Sole-Blink,
Et vmøysomt Steene-Sæde, et svigtigt Fode-Skrinck.

V Vort Liv er fuld af Møye paa denne syndig Øe,
Man meget ondt maa døye og siden slet bortdøe“.*)

17) 1732-39,Johannes Georg Plenge,kaldet til Rektor
i Grenaa 28/11v 1732. Plenge forblev ved Latinskolen her indtil
dens Ophævelse med Udgangen af Aaret 1739. Han sad derefter
paa ,,Vartepenge“ i en kortere Tid i København og blev i Slut-
ningen af 1740 Sognepræst i Tjele og Nørre-Vinge Menighederi

- Viborg Stift. Død som Sognepræst i Tersløse 1795.
Plenges ,,Vocationsbrev“, d. v. s. Kaldsbrev, findes endnu

bevaret i Afskrift og lyder saaledes: _
,,Jeg, Johan Ocksen, S. S. Theologiæ, Doctor, Biskop over

Aarhuus Stift giør hermed vitterligt, at, efter at forrige Rector
udi Greenaa Skole, den meget hæderlige og højlærde Mand,
Mag: Johan Schmidt Mariager, er derfra kaldet, at være herefter
Rector til Dom-Skolen udi Aarhuus, og nærværende hæderlige .
og vellærde unge Mand, Johan Georgii Plenge haver angivet sig
samme vacante Skole igien at begiere, da, som jeg iHenseende
til hans fremviste gode Attestata af lærdefornemme Folk, og der-
hos indleverede Specimina om hans Lærdoms og Levnets Forhold
ikke haver Aarsag at tvivle, at han jo denne Bestilling næst Guds
Aands Hiælp og Bistand med Frugt og Nytte skal kunne be-

' tiene; saa haver jeg efter den mig af H. K. May§_t givne Myn-
dighed, og paa min Allernaadigste Arve-Herres og Konges aller-
naadigste Behag kaldet bemeldte Johan Georgii Plenge til at være
Rector udi fornævnte-'Greenaa Skole med saadan Condition og
Vilkaar, at han efter sin. for mig paa Embeds Vegne gjorte Ed
og Løfte, sit' Embede inden og uden Skolen, saa og med Sang
udi Kirken saaledes skal forestaa, som Evang. May__S_t Lov ogRi-
tual tilholder; Ungdommen skal han i Særdeleshed med al Flid ,
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inl Literis og Artibus [i Lærdom og Videnskab] undervise efter
de metas [Metoder], som bemeldte Skole enten allerede ere eller
herefter kan vorde foreskreven.

Saa skal han og oplære Ungdommen udi Guds sande Kund-
skab, Tugt og Ærbarhed og holde dem til med al god Skik at
opvarte Sangen og Gudstienesten i Kirken baade paa Søndagene.
og andre dertil forordnede Tider; hans foresatte Øvrighed skal
han være. hørig og lydig udi alt det, som-Christeligtog ret er,

_ og ellers bepryde sit Embede med et helligt og gudfrygtigt Lev-
net, saa at ingen kan have Aarsag sig med Billighed over hannemI
at besvære.

/ Han skal og med andre Vedkommende have Omsorg, at
Skolens Beneficia til Dem bliver uddelt, som dem efter Kongl.
Mayf?t Love og Fundatzerne mest behøver og bedst fortiener saa
og for Skolens Indtægt og Udgift aarlig til rette Tid giøre rigtig '

Regnskab, og ellers udi alle Maader saaledes forholde sig, at
-Guds Ære, Skolens Flor og Velstand derved kanbefordres,
t-hvortil jeg vil ønske samme Lykke og Velsignelse af GudFader

; udi den Herre `Jesu Christo, formedelst den Hellig Aand. Amen.
Aarhu-us, den 28. November Ao 1732. _I. Oeksen“.
Kaldsbrevet er konfirmeret og stadfæstet af Kongen d. 12.

December samme Aar. l) -
Med Plenge er altsaa Rektorrækken udtømt. Der fortsættes

med en kort Fortegnelse over de Andenlærere, hvis Navne kendes.

,,Collegæ Scholæ“, Efter Fru Dor'ethe _]uels' Donationsbrev til "
Hørerne. Latinskolen af 1642 kunde det se ud til, at

der paa dette Tidspunkt endnu ikke var no-
gen Hører ved Skolen; men at dette hendes Gavebrev har givet
Stødet til Embedets Oprettelse, og at der saa paa anden Maade _ .
er skaffet Udvej for Resten af Lønnen.

Om de fleste Lærere vides ikke meget. Mange af dem har
kun haft Embedet i faa Aar og har ventet paa Rektorat eller paa
Præstekald andre Steder. Enkelte af dem er blevet Rektorer her
ved Skolen, og enkelfe er gaaet over i borger'ligt Erhverv.

Efterfølgende Fortegnelse er i Hovedsagen bygget paa, hvad
der anføres i ,,Dauvvs Annotationer“ Side 78 og fl'g.

1) Peder Lauridsen Mariager.
2) Christen Pind.
3) Søffren Søffrensen Natzon. Han udnævntes 23/31655,

til Sognepræst i Veggerslev. I Kaldsbrevet staar. ,,.... Hører udi
Grønnaa4 Skole og haver studeret i det højlovelige Kiøbenhavn-
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ske Universitet og haver derfra sine rigtige Testimonia, hvilken
haver ladet sig høre her hos os, saaledes at hans Tjeneste haver
os vel bifaldet“. l) ~ 1 1 1 -

Altsaa, Natzon har først holdt _en Prøvepræd1ken i Veggerslev
og gjort det til Menighedens Ttlfredshed i ~ 1

4) Povel Hiortzhøy 11- '
5)-,--1659 Rasmus Michelsen Raaballe blev Rektor i

1659 og kan altsaa kun have været Hører i nogle faa Aar.
6) Anders Thorson. '
7) Søren Jensen Bagge. Han blev i 1672 Sognepræst for

Tirstrup og Fuglslev Sogne.
8)Jacob Davidsen. _ ' '
9) -1686, Jens Christensen Broch. Han var Broder til

Provst Ove Broch. Da denne i 1686 forfremmedes fra KapellanJL
embedet iGrenaa og blev Sognepræst sammesteds, blev Jens
Broch hans Efterfølger som Kapell.an Han blev i 1695 Sogne--
præst i Ølg,od hvor han døde 1722. ,1

` 10) 1686-1700, Rasmus Sørensen Weggerslev. Han
var i 14 Aar Kantor og Hører ved Latinskolen,I men blev Rektor
i 1700 og døde som saadan 9. Maj 1707

11) 1706 til ca. 1709, Anders Michelsen Basse, fødti
Ebeltoft. ,,Resignerede efter 3 Aars Forløb“, d. v. s. søgte selv
sin Afsked. Giftede sig med en Købmandsdatter her fra Byen,
købte en anselig Gaard paa Storegade og tog selv Borgerskab
som Købmand i Grenaa 27/1 1710. Om ham er fortalt i Bind B
Side 345 o. fl. 1~ 11

Anders Basse var en af Lederne af Angrebet paa Rektor
Schmidt. Denne meddeler, at han har siddet sammen med Basse
i ,,Mesterlektien“ i Aarhus Latinskole i et Aar, og siden har
Basse været hos ham som Hører i 3 Aar, saa han havde ikke
ventet en saadan Optræden til Gengæld.

12) Ca. 1710-, Christen Broch, født 1677, Søn af Rrovst
Ove Broch her i Grenaa. Ogsaa han ,,resigneredez og blev Hov--
mester paa Gl. Estrup, hvor han forblev til sin Død. _ .

13) -l713, Ole Erichsen Carlby, Søn af Sognepræsten
i Karlby, Erich Oluffsøn. Han udnævntes “3/7 1713 til Sogne-
præst i Hammelev.

14) Christen Jacobsen Hasselbalch, Elev fra Grenaa
Latinskole. Han blev siden pers. Kapellan 1 Tjæreby ved Randers (P)

15) -1729 Frands Knudsen Blichfeld, Søn af Byfoged
Knud Henrich Bl1chfeld i Grenaa. Gift med Mette Christens- '
datter Wmdmg - -
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I 1729, blev Blichfeld Præst vfor Saalog Gullev Menigheder .
iAarhus-Stift..Han døde 1740. Ægteskabet 'var bar,nløost,.. hvorfor
han..-testamentarisk `havde bestemt, at hans betydelige Formue/paa
over ZOOOFRdl. '-. delvis en Arv fra Faderen _- efter hans Død
skulde anvendes i velgørende Øjemed. Baade Grenaa Kirke og
Skole fik ret store Legater.

Blichfeld var Svoger til Rektor Schmidt. De har dog næppe
altid staaet paa særlig god Fod. Det har vist heller ikke været
let efter det Kendskab, man faar ;til »Schmidt Her er en lille
kuriøs Historie:

Rektor fik efter en Ansøgning 10 Sldl.I om Aaret i Husleje-
godtgørelse i. Stedet for den Fribolig, han efterKongens Bestem-
melse havde Ret til, i Åden :forlængst,,:nedbrændteS-kole';paa'f Øster-
gade. Desuagtet havde han., Ltiltaget sig. Retten til:fetaKammer,f` som
laa i Skolebygningen paa Lillegade Det udlejede han til Høre-
ren, der dengang var ugift I Anledning af en Strid udlejede

,v. Schmidt det imidlertid i 1727 til en Haandværkssvend, som laa-
~ sede Døren af, naar han om Dagen gik paa Arbejde. Blichfeld

blev ærgerlig derover og skrev l'med Kridt en latinsk Sætning
paa Døren. Den kangengives saaledes: ,,Døren _aaben skal staa,
ej hæderlig Mand lades ude“.

Da Rektor Schmidt saa det, skrev han neden under, lige-
_ ledes paa Latin og med Kridt:

,,Ej for hæderlig Mand der lukkes, naar blot han betaler.
Spørger du Ven, til hvem Pengene da skulle ydes,
Svarer jeg: Rektor dem giv, Dør sig da< aabner paany“.1)

16) 1729-37, NielsJensen Bruun.`Han havde selv været
Elev hos Rektor Schmidt, havde derpaa en Tid holdt ,,Dansk
Skole“ i Ebeltoft og kom derefter til Grenaar som Dansk Skole-
holder. Da Hørerembedet i 1729 blev ledigt, søgte og fik han det
paa Schmidts Anbefaling. Det ser ud til, at hans Eksaminer ikke
har været i den bedste Orden. Biskop Ocksen skriver nemlig
til Rektor, idet han udnævner Bruun til Embedet.:

,,Clarissime Dne Rector Schmidt! Ihvorvel jeg gerne havde
ønsket, at en anden skikkelig Studiosus til Skolen var bleven
promoveret, som baade Collegæ og Cantoris partes kunde be-
tjene, vil jeg dog i Egard af Eders Recomendation saa vidt
samtykke, at I den foreslagne Niels Jensen Bruun maa til Hører
i Skolen introducere, dog mod de Vilkaar, at I svarer dertil, om
noget ved hannem skulde blive forsømt, og at I tilholder samme
at opvarte Kirken og Skolen, som det sig bør. Jeg forbliver idet
øvrige næst bedste Ønsker

Clarissime Dne Rectoris tjenstligst udi Herren. J. Ocksen.
Aarhuus, 21. Decbr. 1729“. M ~ - -
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Bruun har næppe været slet saa medgørlig, som Rektor havde
tænkt, maaske heller ikke saa brugbar i Embedet. Der var ofte
Strid mellem de to Lærere. VDet er f. Eks. om ham, at Rektor
Schmidt i en Skrivelse til Borgerskabet bruger det Udtryk, at
de jo,-”*o`m de vil, atter kan faa ham til dansk Skoleholder, som
han var før. ,,Min Skole skal nok igen blive forsynet med slig
en Karl, som kan ,,Præstere præstanda“ [d. v. s. udrette det,
han skal udrette]. “

Rektor tilføjer: ,,Højædle Hr. Biskoppen og jeg u-værdige
haver udelukkende lavet den nuværende Ordning for at forskaane
Byen og Borgerskabet for ekstraLUdgift Atil en åparte Dansk Skole-
mester at holde. .Er Borgerskabet ej fornøjet med denne Ord-
ning er ikke mere derudi forseet end straks kan remederis og
Niels Bruun igen qvittere den latinske Skole“. l) _ '

Niels Bruun opgav Hørerembedet i 1737 og flyttede atter
_ tilbage til. Ebeltoft og blev dansk Skoleholder der.

`17)~---17'37--39,Bernaf-Nielsen Quist, født 1705 i Chri-
stianssand og Student fra Christiania. Kom til Skolen ved Paa-
sketid 1737 og kaldedes til Kapellan i Grenaa i November 1739,
altsaa just rpaa den Tid, da Latinskolen var ligeved at lukke sine-
Døre. Han har formentlig fungeret i den korte Tid, som var 'til-
bage og har altsaa været den sidste Mand i _l-lørerembedet ved
Grenaa Latinskole. '

LATINsKoLENs oPHÆVELsE
ERA oG MED 31. DECEMBER 1739

Naar Hensyn tages til den ringe Tilslutning, Latinskolen
havde her i Grenaa og sikkert i mange andre smaa Købstæder,
saa kan det ikke undre, at Kongen og hans Raadgivere tog under
Overvejelse at ophæve de mindste af disse Skoler og erstatte
dem med ,,Danske' Skoler“ og saa henvise de forholdsvis faa
Elever, der virkelig vilde studere, til de større Latinskoler.

Tidligere Planer om Planerne derom var ikke af ny Dato. Alle-
Ophævelse. v ` rede i 1682 var der nedsat en Kommis-

' l sion, som skulde tage de smaa Latinskolers
,,Reduction“, d.v. s. Ophævelse, under Overvejelse. Kommis-
sionen var somâlelhed stemt derfor, men nogle enkelte indfly-
delsesrige Mænd, bl. a. kgl. Konfessionarius Dr. H ans Leth, talte
stærkt derimod og fik Planenfopgivet. Hans Leth forsvarede Åde
smaa Skoler og anførte bl. a., hvad allerede er nævnt heri Side
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263, at han selv havde ,,frekventeret Skolen i det ringe Grenaa
og dog alligevel opnaaet sin Dignitet.

Den endelige Afgørelse. Men Sagen lod sig i Længden ikke
i standse. Ved kgl. Forordn. af 17/4 1739,

ophævedes en stor Række af Landets smaa Latinskoler, bl. a.
ogsaa Grenaa”s. Fra den nærmeste Egn kan desuden nævnesV`
Ebeltoft, Mariager og Hobro.

Latinskolerne i disse Byer skulde fra 1. `Ian. 1740 ,,reduee-
res“ til Danske Skoler. Der blev altsaa givet en Respit, saaledes
at Forældre, som havde Børn i de Skoler, som skulde nedlæg-
ges, kunde faa Tid at betænke sig paa, hvad de vilde gøre med
Børnene, og Lærerne muligvis skaffe sig andre Embeder. De,
der ikke fik andet Embede straks, skulde nyde ,,en billig Ydelse
til deres Ophold, indtil de kunde befordres til et andet Kaldeller
et Præsteembede“.

,,Den danske Skole“. Først og fremmest skulde der paa hvert
Sted i Stedet for den nedlagte Latinskole

,,oprettes en Dansk Christendomsskole for de fattige, hvortil Skole-
huset og Avlingen skulde henlægges“. Desuden henlagdes Degne-
kaldet til denne danske Skole samt Accidenter i Kirken og andre
Smaaindkomster

Men Tiender, Hospitaler og Degnepensioner, som havde ligget
til Skoler, som skulde reduceres, skulde henlægges til en af de
større Skoler, som altsaa skulde vedblive at bestaa. I Alminde~
lighed blev det den nærmeste. Dog skulde Disciple fra de Steder
og Egne, hvor Skolerne blev reduceret, være nærmest til at nyde
den Slags Stipendier, som altsaa var overført til den store Skole
fra deres egen nedlagte. Der udnævntes en Kommission til at
ordne alle de derhen hørende Forhold.

For Grenaas Vedkommende gik det altsaa saadan til, at med
1. `Ian. 1740 var Latinskolen ophævet, og der opstod ,,en Dansk
Christendoms Skole for de fattige“. Til denne udnævntes en
Lærer, som tillige skulde være Kordegn, og' som for Resten
havde sin største IndtægtV paa den Konto.

Latinskolens Bygning paa Lillegade overgik til den nyopr_et`-_
tede Skoles Brug. _ .

Hvad Latinskolens Lærere angaar, saa havde I-Iøreren.,--“->
som nævnt --_allerede faaet Præsteembede i Slutningen af 1739.

Rektor Plenge rejste til København for at tage homiletisk Prøve
med Henblik paa Præstekald og fik Embede iSlutningen af 174.0. "
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Dermed er saa Latinskolens Saga i Grenaa ude. ~
0m den danske Skole, som blev dens Afløser, vil blive for-

talt i et senere Afsnit af Bogen, nemlig Tiden efter Aar 1700.
`just i 200 Aaret for Latinskolens Ophævelse -- altsaa i 1940

_- var der, som det erindres, stærkt Gptræk til, at der paa ny
skulde opstaa en Latinskole her i Byen, ganske vist under noget
mere storslaaede Former end den lille Skoles, der forsvandt i
1740. Hvad idet bliver til med disse Planer, vil Fremtiden vise..

_,,DAU\vs ANNOTATIoNEW >
Det kan ikke være undgaaet Læserens Opmærksomhed, .at

der flere Gange i deiforegaaende Afsnit er nævnt Ordet ,,Dauws
Annotationer“. I Virkeligheden kan det siges, at alle Afsnittene
om Latinskolen i store Træk bygger paa dette Værk. Det kan
vel derfor være rimeligt at give en lille Forklaring paa, hvad der
gemmer sig under denne lidt mystiske Titel.

Frederik Johan Valentin Dauw, der var født iThisted
1706 og døde i Randers 1752, havde som tyveaarig taget teolo-
gisk Attestats. Han søgte i 10 Aar derefter forgæves ,,Befordring“
til et Præsteembede, indtilqhan endelig i 1736 fik Kaldetspaa
Anholt. I de 10 Aar havde hangjort betydelige Kildestudier i
dansk Historie og med sine Samlinger og et forholdsvis rigt
Bibliotek drog han saa over til den afsides liggende Ø, hvor det
selvfølgelig 'maatte falde ham vanskeligt at tilfredsstille sin viden-
skabelige Trang. Han stod i Brevveksling med flere af sin TidsV
historiske Berømtheder.

Men det, som i denne Sammenhæng har Betydning, er, at
Dauw har staaet i Forbindelse med Rektor Plenge i Grenaa ogi
derved haft Lejlighed til at afskrive en stor Del Aktstykker, som
angaar Grenaa Latinskole og i nogen Grad ogsaa Grenaa Kirke
og endelig - i al Korthed - en Fortegnelse over Dele af By-
arkivet.

Formodentlig har Dauw, naar han paa Rejser frem eller hjem
til sin afsides'Ø passerede Grenaa, ofte maattet vente paa Skibs-
lejlighed. Rimeligvis har han da ved saadanne Lejligheder været u
Gæst hos Rektor Plenge og der benyttet Lejligheden til at for-
skalfe sig disse Afskrifter. Det er dels lange Udskrifter eller
Referater af Processer, som Latinskolens Lærere i Tidens Løb`
har maattet føre for at faa deres Ret over for Borgere i Grenaa,
Processer, som ogsaa delvis genfindes i Tingbøgerne. Men des-
uden er der Kopier af Skrivelser og Indberetninger angaaende



_DAUWS ANNOTÄ TIONER 281

Skole og Kirke, Skoleplaner, Stykker af Prædikener, Begravel-
sessange forfattet af Rektor Schmidt, Inskriptioner fra Grenaa
Kirke, en Fortegnelse over Dokumenter og Protokoller, som ,til-
hørte Byarkivet m. m. m. Hele Værket er paa 288 haandskrevne
Sider in 4to. Haandskriftet findes paa det kgl. Bibliotek. Men paa
Grund af dets Værdi for mit lokalhistoriske Arbejde har jeg i
Efteraaret 1927 haft det deponeret paa Grenaa Biblioteks Læse-
stue i brandfrit Rum og foretaget en ordret og fuldstændig Af-
skrift deraf, saaledes at der nu eksisterer en saadan Kopi her i
Byen. Desværre er Dauws Bog uden Paginering. Af praktiske
Grunde har jeg derfor i min Afskrift nøje overholdt at skrive
nyt Tal, hver Gang Originalen har en ny Side. Naar jeg derfor
i mine mange Henvisninger til Dauw anfører Side det og det, er
derved underforstaaet det Tal, som vil fremkomme, hvis Origi-
nalen engang forsynes med fortløbende. Paginering. Hvis Forhol-
dene, Tid og Pengemidler tillader det, vil jeg maaske, naar Grenaa
Bys Historie er sluttet, udgive Dauws Annotationer i en noget
forkortet Form som et selvstændigt lille Bind.

Men tilbage til Præsten Dauvv! Paa Værkets Titelblad oply-`
ser han, at dermed er begyndt i Oktober 1738. Men Værket har
oprindelig bestaaet af løse Læg, og paa forreste Side af et af disse..
Læg staar, at de næste Sider er en Udskrift af Skolens Protokol
fra Aar 1697-1739, foretaget i 1740. Afskriftens Rigtighed ,,teste-
rer“ en Mand ved'Navn Nicolai Isenfeld. Det er efter al Sand-_
synlighed nævnte `flisenfeld selv, som har besørget denne Kopi.
Siderne har i Originalen, altsaa Skoleprotokollen, udgjort 166
skrevne Sider. IAfskriften fylder de 133 Sider. Titelbladet bærel.~>l
en lille Notits: ,,I Skriverløn à 6 Skilling Arket kostet 1 Rdl. ,1
Mark 10 Skilling“. i Det passer ganske nøje med 101/3 Ark = 166 Si-
der. Det ser altsaa ud til, at de Ark, som ovennævnte Afskriver,
hvis Navn jeg ellers ikke kender, har skrevet, udgør Dauw Side
84-217, d. v. s. 133 Sider.

Men nu svarer 1 Rdl.1 Mark 10 Skilling til 122 Skilling.

Divideres dette Tal med 6 Sk. faas 201/3, hvilket altsaa er Arke-
nes Antal. Hvis dette Tal skal passe, saa maa dermed sigtes til
Skolens Prfitokol, som netop, efter hvad Teksten. selv oplyser,
var paa ,,166 skrevne Pagina in 4to“, altsaa godt 20 Ark.

Alt dette mekaniske Afskrivningsarbejde har Pastor Dauw
altsaa faaet udført formedelst Betaling af godt 1 Rdl.

De mange andre indhentede Oplysninger har han formentlig
selv afskrevet under Ophold iGrenaa paa Vej hjem til Anholt.
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GRENAA BYS STYRELSE
FRA MIDDELALDEREN INDTIL CA. 1799

I. LENsMANDEN
Danmarks-Købstæders Selvstyre var i Middelalderen ret vidt,

men helt uafhængige var de ikke. Borgerne havde altid en Herre
over sig. Som Regel var det Kongemagten, 'men det kunde ogsaa
være Kirken eller en verdslig Fyrste. Saaledes kalder Borgmeste-
ren i Ebeltoft sig i 1524 Kirkens Tjener. l) Y

I de ældste Stadsretter ses, at Kronens Interesser >varetoges
af en ,,Advokatns“. Under Navn af Foged eller Kongens Foged
fortsatte han sin Virksomhed gennem det 15. Aarhundredes Stads- Y
retter baade i de almindelige og i de for den enkelte Købstad
givne. 2) _

Men omkring 1400 dukkede der en ny Mand op, nemlig By-
fogeden. Han arvede de fleste af Kongens Fogeds Hverv og blev
mere og mere Kronens faste Repræsentant.

Lensmanden paa Kalø. Udøvelsen af de egentlige Højhedsret-
tigheder gik derimod over til Lensman- '

' den. Han stod som overordnet tilsynsførende og Bindeled mellem
Kronen og den kommunale Øvrighed, d> v. s. Borgmester og Raad.

Nu er der 2 Muligheder, alt eftersom Byen var bortforlenet
eller den ,,laa til Fadeburet“, d. v. s., at dens Afgifter direkte gik
til Kongens Kasse.

Hvis den var bortforlenet, blev Lensmanden som Følge deraf
,,Kongens Foged“ iByen. Men da han selvfølgelig hverken kunde
eller vilde personlig overtage alle de dermed forbundne Forret-
ninger, overdrog han Udøvelsen af sin Magt til en eller anden
anset Borger i Byen, som saaledes paa hans Vegne var Byfoged
og Lensmandens Repræsentant.

Hvis derimod Købstaden ”laa under Kongens Fadebnr“,
. altsaa saaledes at alle Afgifter umiddelbart sendtes til Kongen,

uden at Lensmanden eller nogen anden oppebar dem, maa det i
antages, at den gamle Ombudsmand eller Foged vedblivende har
været Kongens Tillidsmand i disse Byer, men at han dog i Løbet '
af det 15 Aarhundrede mere og mere er blevet kaldet Byfoged,
saaledes at Embedet i Virkeligheden har holdt sig uforandret

I blot under et andet Navn. 3)
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Grenaa bortforlenet. Af det tidligere under ,,Bortforlening“ med-
delte (Side 96 o. fl.) ses, at Grenaa i en

ikke ubetydelig Række Aar har været bortforlenet først i 1327
til Marsken Erich Holch og i de følgende Aarhundreder til
Slægten Rosenkrantz i 3 Generationer. Muligvis har der været
endnu flere Forleninger, som ikke længere kendes

I disse Tidsrum har altsaa Lensmanden gennem en Byfoged
udøvet sin Myndighed i Grenaa. ~

Lensvældens Ophør. Men da Lensvælden med Chr. III, d.,v.
i _ s. ved Reformationstiden, var brudt, blev
Forholdet et helt andet. IAarene 1540-50 kom det i en Række
Købstæder til indre Uroligheder. Flere Steder nægtede Borgerne

at betale den paalagte Cise af Tyskøl, andre Steder var der Stri-
digheder mellem Magistraten og de menige Borgere.

Christian III udsendte derfor i 1547 en Forordning, der for-
nyedes og' uddybedes 8/1 1561. Det hedder i denne, at ,,....da
der indløber mange Klager fra' Købstæderne over Uenighed blandt
Borgerskabet, saa har Kongen befalet de nærmest boende Lens-
mænd at have Købstæderne i Forsvar og at paase, at Borgme-
stre, Raadmænd og Byfogeder varetager deres Embeder paa rette
Maade, samt at Borgerne ligeledes skikker sig tilbørligt mod
Borgmestre og Raad. Endvidere skal Lensmændene sørge for, at
der indsættes dygtige Folk til Borgmestre, Raadmænd og By-
fogeder“. 1)

Denne Forordning, hvorved Købstædernes Forhold til Kronen
ordnedes, fornyedes ikke senere, men den betragtedes som frem-
tidig staaende ved Magt. 2)

I Virkeligheden kan det siges, at det var denne Forordning,
som var gældende i de næste hundrede Aar, indtil Enevælden i
1660 helt brød med Lensstyret.

Lensmanden> har Køb-_ Men selv om nu Købstæderne saaledes i
staden ,,i Forsvar“. WTiden 1547 til 1662 igen var lagt under

Lensmanden, saa var det paa en helt
anden Maade end før i Bortforleningstiden. Købstæderne ind-
betalte nu deres Afgifter og Skatter til Rentekammeret uden
Lensmandens Mellemkomst, og Kvittering derfor tilstilledes di- . -
rekte Byens Styrelse. Naar der derfor bruges det Udtryk, at
Lensmanden skulde have Købstæderne ,,i Forsvar og Befalingf,
er det saaledes at forstaa, at han som den stærkere ogmægtigere
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skulde have en Beskyttelsespligt over for de Beboere 1 Købe
stæderne, som led Uret eller Overlast.

Men i øvrigt stod Lensmanden som Kongens Repræsentant
Over for Købstæderne. Til ham aflagde de nye Øvrighedsper-
soner ofte deres Troskabsed, ligesom han indsatte dem, stundom

i efter særlig Befaling, stundom af egen Magtfuldkommenhed. Kon-
gelige Forordninger eller Paabud tilstilledes meget ofte Køb-
stæderne gennem ham, ligesom han skulde sørge for, at de blev
efterkommet. Lensmanden havde ligeledes Kontrol med Ting-
bøgernes ordentlige Førelse. I) ' 1 1

Lidt om Kalø Lens I den tidligere nævnte kongelige Forordning
I-Ilstorle _ af 81 1561 anføres at Aarhus og Kalø Len

g ' nævnte Aar midlertidig blev slaaet sammen,
idet Lensmanden paa Aarhusgaard, `Jens Juel, ogsaa fik ”Kalø i
Forsv“.ar Det varede dog kun i 2 Aar indtil hans Død.

Hundrede Aar efter - ved Enevældens Indførelse og Lensfor-
fatçningens Ophør _ blev Kalø Len i 1662 omdannet tilKalø Amt.

.He'rmed erdog 'at mærke, at Købstæderne ved denne Om'-
ordning oprindelig slet ikke hørte ind under Amtmændene. En
Snes Aar senereunder Chr. V underlagdes dog baade Købstæder
og Amtmænd Stiftsamtmandenki Aarhus Herunder hørte saa
Grenaa i de næste hundrede Aar indtil 1796.

Og endelig kan saa tilføjes, at af Kalø Amt og Dronningborg
Amt [Randersegnen] og to andre smaa Amter dannedes i 1794
Randers Am.t 2 Aar senere lagdes ogsaa Købstæderne Ebeltoft,
Grenaa og Mariager ind under dette Amt undtagen i Sager, som
vedkom Stiftsamtmand og Biskop i Forening 2) i

Resumé. Forholdet er altsaa dette for Grenaas Vedkommende:
1) Byen har oprindelig i Lighed med alle andre Køb-

stæder ligget direkte under Kronen.
_ 2) I Tiden 1327 til 1530 var Byen 1- forskelltge Perioder

pantsat. eller bortforlenet, i Hovedsagen til Medlemmer af Slæg-
tenRosenkrantz, hvoraf 3 var Lensmænd paa Kalø. I de mel-
lemliggende lange Tidsrum, naar Pantsættelsen var hævet, laa
Byen derimod ”under Fadeburet“, altsaa direkterunder Kongen.

Ved Reformationstiden, hvor Kongemagtens økonomiske Stil- `
ling forbedredes betydeligt, var Lensvælden forbi, og I , 'i

3) Grenaa laa fra 1530 til 47 direkte under Kronen.
p 4) Fra 1547 til Enevældens Indførelse (1662) under Lens-
mandens ”Forsvar og Befaling“, saaledes at forstaa, at denne
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paa Kongens Vegne havde Tilsyn med Byen og var dens nær-
meste Overordnede. '

5) Fra 1662 og til Chr. V s Stiftsamtmandsinstruks af 5/7 1690
atter direkte under Kronen. I

6) Fra 1690 til 1796 under Stiftsamtmanden i Aarhus.
7) I 1796 henlagdes Grenaa By saa endelig under Randers

Amt, hvor den er forblevet siden.
Da Lensmændene paa Kalø saaledes i flere Aarhundreder

har haft en meget levende Forbindelse med Grenaa By og Ind-
flydelse paa dens Administration, hidsættes her en Fortegnelse
over disse Lensmænd forsynet med enkelte Notttser af personlig
eller lokalhistorisk Art. Af Pladshensyn har jeg maattet ned-
skære dette Stof i ganske betydelig Grad.

Fortegnelse over Lens-_ Kalø Len 8 bestodaf Mols, Nørre- og
mænd -- over Kalø Len Sønder- Herred, Sønderhald, Østerlis'-
1340--1662. bjerg og Galten Herreder samt Anholt

~ og desuden af Købstæderne Grenaa og
Ebeltoft, d. v. s. Halvdelen af det gamle Aabo Syssell) eller,
hvis man ser hen til den nuværende Inddeling, omtrent Halv-
delen af Nutidens Randers Amt.

l) Den første kendte Lensmand paa Kalø er før 1340 indtil
ca. 1370 Claus LIL-imbek. 2) Han kom ind iDanmark med Grev
Gert og maa have vist Greven store Tjenester, siden denne gjorde
ham til en Art Underbefalingsmand for hele Jylland og desuden
gav ham det vigtige Slot Kalø i Pant for 10,000 Mark Sølv.
Claus Limbek sluttede sig efter Grev Gerts Død i Randers til
Valdemar Atterdag og vedblev at være Lensmand paa Kalø.

2) 1362, Niels Mus, Høvetsmand til Kalføe.
3) 1365, 66, Fikke Moltke. »
4) 1371-, `johannes Perle. Han kaldes'i Pontoppidans

Danske Atlas ,,Capitani11s Castri Kalfø“. Man vedI ellers intet
om ham. Ikke heller ved man noget'om, hvem dervar hans
Efterfølgere, før vi naar ned til Aaret 1439.

5) 8/8 1439-1452, Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørn-
holm. Han var Rigets Hofmester, altsaa den mægtigste Mand i
Landet næst efter Kongen. Han havde Grenaa m. m. i Forlening
og findes omtalt i nærværende Bog Side 98.1 1452 fik han Skan-
derborg Len og er da rimeligvis fratraadt Kalø 3) l 1455 for-
lenede Kongen ham med Bro Hospital Ved Grenaa.

6) 1452(?)--84, Erik Ottesen Rosenkrantz til Boller.
Han var Søn af foregaaende og var ligesom denne Rigshofmester.
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Han kaldes ,,den paa Gods og Børn rige“, idet han havde 17
_ Børn og foruden Boller og Bjørnholm var Ejer af 800 Bønder-

gaarde og 6000 Tdr. Hartkorn. Foruden at være Rigets mægtig-
ste Mand nævnes han som en ,,særdeles dygtig, from og retsin-
dig Mand“. Død 15031)

7) 1484-4501, Oluf Friis. Død 1501. 2)
8) 1501_05, Jacob Krumpen. Han var Broder til Rigs-

marsken Otto Krumpen, der i 1520 var Chr. Ils Qveranfører
paa Krigstoget mod Sverige, og til den lige saa kendte Biskop

Stygge Krumpen i Børglum Kloster.
9) 1505-14, Niels Klemitsen. Han var vistnok af ,,ufri

Herkomst“, men desuagtet Rigsraad. Mistede i 1514 Kalø Len,
men udnævntes i 1516 af Chr. II til Lensmandpaa Aalborghus.
Omtales som en overordentlig dygtig Mand. 2)

10) 1514--54, Erik Eriksen Banner til Asdal og Kokke-
dal. Han var Lensmand paa Kalø under 3 Konger og er sikkert
den, som har været længst i Embedet. Som flere af Forgæn-
gerne var Erik Banner en af sin Tids betydeligste Mænd. Han
var Rigsraad og tilsidst Rigsmarsk. Mest kendt for Nutiden er

'han som Fangevogter for sin Slægtning Gustav Vasa, ,,then sven-
ske Fange, som bortløb, Gostafl" erigsøn“. _Det 'kostede Erik
Banner Kautionssummen, 1600 Gylden, en Sum, der anslaas at
svare til 12.000 Kr. nu. Men dette Tal giver intet virkeligt Be-
greb om Beløbets Købeevne. Det var dengang Prisen for 8000 '
Tdr. Rug og vilde altsaa nu have samme Købeevne som over
200.000 Kr.

Blandt Lensmandens Pligter var at underholde Kongen med
Følge i 2 Nætter, naar han var paa Rejse. Det vil forstaas, at
det var en bekostelig Pligt, naar man hører, at det drejede sig
om 2 Maaltider Mad pr. Dag for 280 Ryttere og Staldrum og
Foder til 280 Heste.

Kongebesøg i Grenaa. Det vides, at Kong Chr. III paa Ind-
togsrejsen i `Jylland i 1545 foretog en

>Afstikker til Djursland, hvor altsaa Erik Banner var Vært for
Kongen og Følget i 2 Dage og Nætter. Ved samme Lejlighed
opholdt Kongen med Følge sig i Ebeltoft een Nat og i Grenaa
een Nat. f -

0m en anden Djurslandsrejse, som samme Konge foretog
' med Udgangspunkt fra Randers, berettes i Kancelliets Brevbøger.I

fra 1552. Kongen med Følge gæster Ebeltoft Torsdag Aften og
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VNat 9. Juni 1552, Grenaa Fredag Aften og Nat 10. jani og
Lensmanden paa Kalø derpaa de følgende 2 Nætter.3)

11)'1554-57, Frants Banner til Kokkedal. Søn af fore-
gaaende og blev efter Faderens Dødv hans Efterfølger som Lens-
mand paa Kalø, hvor han dog kun forblev 3 Aar, og hvorfra
han forlenedes med Børglum Kloster.. Der forblev han til sin
Død (1575). i

12) 1557-63, Jens Juel til Alsted. Ved Forordn. af 8/1 1561
. blev Aarhus og Kalø Len midlertidig slaaet sammen, saaledes at
Jens Juel var Lensmand begge Steder. I Kongebrevet af nævnte
Dato paalægges det ham udtrykkelig ,,at have Købstæderne Aar->
huus, Grindnue og Ebbeltoft i Forsvar og paase, at Borgmestre,
Raadmænd og Byfogeder varetager deres Embeder paa rette
Maade“.

I-lan døde om Bord paa Flaaden lige i Begyndelsen af den
nordiske Syvaarskrig.

13) 1563-96, Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm og
Skafiøgaard (f. 1523, d. 1596), Rigsraad. Efter et indholdsrigt
Ungdomsliv i Tyskland blev Jørgen Rosenkrantz Lensmand paa
Koldinghus, senere paa Dronningborg og i 1563 tillige paa Kalø.
Det er ham, som efter Here Mageskifter i Aarene 1563-69 om-
byggede den gamle ,,Holmegaard“ i Hornslet Sogn til det præg-
tige ,,Rosenholm“;

Jørgen Rosenkrantz havde i
sin lange Embedstid en Mængde
at gøre med Grenaa. Straks fra `
første Færd gav selvfølgelig de
indre Forhold under den nordi-
ske Syvaarskrig (1563-76) Lens-

_manden Anledning til mange For-
handlinger med Byens Beboere
om Leverancer af Folk, Natura-
lier ogSkatter. Han maatte flere
Gange til Grenaa for at paase, at
Borgerne 'udtog godeÅ Karle til
Kongens Tjeneste og forsynede
dem tilstrækkeligt med ,,Rør“, d.
v. s. Bøsser, Spyd og andre
Vaaben.

I 1571 var Lensmanden efter
Kongens Befaling i Grenaa for

Jørgen Rosenkrantz. Lensmand Qpaa Kalø
at Ofdne en anden Sag. Borgerne 1563-96. (Efter Maleri paa Rosenholm).
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havde indsat 2 Borgmestre uden at søge Tilladelse dertil hos
Kongen.

Lensmanden skulde nu drage til Grenaa, afsætte den ene
Borgmester og forbyde Borgerne fremtidig at indsætte Borgme- '
stre uden Kongens Tilladelse. '

I 1578 og 79 var der stor Misvækst paa Djursland. Lens-I
manden er da efter Kongens Befaling bl. a. flere Gange i Grenaa
for at erkyndige sig om, hvor mange af Byens fattigste Indbyg-
gere, der mangler Korn til Brød, indtil den nye Høst kommer
frem. De paagældende sikres da til moderat Pris noget Korn fra
Kronens Magasiner paa Kalø. Efter en 33--aarig mønsterværdig
Administration døde `jørgen Rosenkrantz i 1596.

14) 29/6 1596--97, Henrik Lykke til Overgaard, Rigsraad.
Oprindelig Lensmand over Vordingborg Len, hvortil han vendte
tilbage efter et enkelt Aars Virksomhed her. Henrik Lykke var
Bedstefader til den meget kendte og omtalte Cai Lykke, den
unge, elegante, letslindige Adelsmand, som paa Grundaf et Far
meget vovede Ytringer om Dronning Sophie Amalie fradøm-tes
,,Ære, Liv" og Gods“, men som ved Flugt ud af Landet frelste
sit Liv.

15) 12/1 1597-1696, Henrik Below til Spøttrup. Født i
Tyskland af gammel meklenborgsk Adelsslægt. Han havde til- I
bragt sin Ungdom i Tyskland, dels med Studier., dels med Krigs-.
tjeneste I Danmark kom han snart i høj Gunst hos Kong Fre-
eik III, der gjorde hans Bryllup paa Koldinghus, hvad der
ansaas for en ganske særlig Gunstbevisning.

Om den særdeles venlige og hjertelige Tone, han anvendte
over for Borgerskabet, vidner adskillige Breve til Byfoged og
Raadmænd i Grenaa, som findes bevaret i Byarkivet (nu Lands-
arkivet i Viborg).

I et Brev, skrevet paa Kalø `juledag 1602, lover han Raadet
at komme til Grenaa i Anledning af et Borgmestervalg, saa snart
Pesten, som nu hjemsøger Byen, er ophørt.

" I 1606 fører' han paa Kongens Vegne Forhandling med Bor-
gerne og med' Møllerenl i> Vondmøllen ved Grenaa om Foranstaltf
ninger i. Anledning af Sandfl'tzgten fra Hessel Hede, som spærrer
Aaen og derved baade hindrer Sejladsen, volder Oversvømmelse
i Byen og ødelægger Møllens Afløb, saa den helt er gaaet i Staa.

Midt under disse Forhandlinger døde Below 7. Decbr. 1607.
Han var en af de mange gode og dygtige Lensmænd over Kalø Len.

16) 1607-1629(?), `jørgen Skeel til Sostrup [nuværende
Benzon]. Født 1578, død 1631. Rigens Marsk m. m. Han var gift
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`Iørgen Skeel, Lensmand paa Kalø 1607-29 (P). _]ytte Brok, gift med Jørgen Skeel.
' (Efter Malerier paa Gl. Estrup).

med `Iytte Brok, »Datter af den mægtige Eske Brok til Gl. Estrup,
Lensmand paa Dronningborg m. m. Det var `Jørgen Skeel, som
havde afkøbt Hans Seefeld det af dennes Fader opførte smukke
Slot Sostrup med alt tilliggende Gods og kort efter tillige Skærvad.

Det faldt i `Iørgen Skeels Lod paa Kongens Vegne at træffe
de fortsatte Aftaler med Grenaa angaaende Forholdsregler til
Sandfiugtens Bekæmpelse og Gravning af en 'ny Aa til Havet.

Det var ogsaa `Jørgen Skeel, som paa Kongens Vegne til-
sagde Lde brandlidte Borgere fra den store Brand i 1626 Tiende-
fritagelse. Herom skrives ganske troskyldigt. i Tingbogen under
30/4 1627: ,,...og haver den gode Mand, velbyrdige Hr. `Jørgen
Skiell paa Kongl. May§f_S gode ,,Behoff“ undt fornævnte Mænd at
være forskaanet for Levering af Tiendekorn for det Aar 1626
formedelst den Skade, de af Ildebrand lidt haver.. . “.

17) 1629-40, Christen Thomesen_[Sehested] til Tan-
drup (f. 1690, d'. 1659). Era sit 10.-13. Aar opdroges han hos
Holger Rosenkrantz [den Lærde] paa Rosenholm, hvorfra han
13 'Aar gammel sendtes til Universitetet i Wittenberg. Efter en
Række frugtbare Studieaar ved tyske og franske Universiteter
kom han tilbage til Danmark, hvor han kom til at spille en
overmaade stor Rolle, takket være en sjælden Lærdom, Dygtig-
hed og Retsindighed. l-Ian var Rigens Kansler, senere Kongens
Kansler og dermed Landets øverste Embedsmand. .

Uagtet han var af Sehestedslægten, skrev han sig slet og ret
Christen Thomesen, og populært kaldtes han altid Christen Kans-
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ler.. Denne 'Benævnelse træffes end-
ogsaa adskillige Gange i Grenaa
Tingbøger. Å

I 1631 fik han af Kongen Paa-
laeg om sammen med Alb. Skeel '-
til.:Katholm og `Jørgen Skeel til
Benzon at syne et Sted som Bor-
gerne i Grenaa mente kunde tjene
dem'tz'l Havnfi) Desværre oplyses
det ikke, hvad det er for et Sted.

I 1634 fik Christen Thome-
sen Besked fra Kongen om at
undersøge, om der var nogen,
som for egen Regning og'Risiko
vilde paatage sig at opføre Grenaa
Vandmølle, som var helt for-daer-
vet af Sandflugt. I saa Fald skulde

v _ Lensmanden yde Vedkommende al
Christen Thomesen Sehested, Hjælp Og Skaifl'je ham TØmmCl" fra

az:a:.:.fa:.f::.;:i:;t:.. Kronen sKove-K
` 18) 1640-46, `lust Stygge-

sen Høg til Gjordslev (f. 1584, d. 1646). Efter 15 Aars Ophold f
i Udlandet vendte han tilbage til Danmark, hvor han blev Med-
lem af Rigsraadet og i 1640 Rigens Kansler. Samtidig forlenet
med Kalø >Len,som han beholdt til 'sin Død.

` 19) 1647-48(?), Claus v. Ahlefeldt (f. 1617, <1.. 1678).
General. Ridder af Elefanten. Chr. IV*s Svigersøn, idet han i
1648 blev gift medV dennes yngste Datter Elisabeth Sophie, I-lel-
søster til Ulrik Chr. Gyldenløve og Datter af Vibeke Kruse.

Ahlefeldt mistede Kalø Len Aaret efter, da Kong Chr. IV
døde. Han `korn dog atter under Fr. _III til at spille en frem-
trædende militær Rolle som Københavns Forsvarer under Sven-
skekrigen. I _ - - I

. 20) 1648-60, Gunde Rosenkrantz til Vindinge, (f. 1604,
d. 1675), Søn af Rigsraad Holger Rosenkrantz [den Laerde] til -
Rosenholm.- Som alle unge Adelsmaend i de Tider havde han
studeret ved fremmede Universiteter, navnlig tyske. Ved Arv og
Køb erhvervede han meget betydelige Godsomraa-der, men kom
g- bl. a. ved disse Godshandler -- i meget stor Gæld, der yder-`
ligere forøgedes ved Ulykkerne under Svenskekrigen. Fallit i
1662. Han flygtede til Sverige, hvor han døde forarmet, falleret, .
hjemløs og halvvejs Forraeder imod sit Land.
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Detv gammeldags Lensvæsens
Ophør i 1662.

Ved Enevældens Indfø-
relse i 1660 havde Konge-
magten faaet en meget virk-
som Hjælp af Borgerne, me-
dens Adelen af alle Kræfter I
havde strittet imod. Ved den
derefter følgende Lovgivning
'viste Kongen paa mangevMaa-
der sine allierede sinv Er-
kendtlighed. Bl. a. bestemtes
det ved Forordn. af 222 1661,
at Lensmændenes Kontrol
med. Købstædern'e og deres
Deltagelse i Udnævnelsen af

vBorgmestre og ”Raadmænd
skulde bortfalde. ' Befalinger
fra Kongen til Købstæderne
og Andragender fra'disse til _ Lensmandfaa Kalø 16428-60-

. (Efter Maleri paa Frederiksborg)..'Kongen skulde nu gaa d1- , ~
rekte 'mellem Parterne uden Lensmændenes Indblanding.

Ved kgl. Forord. af l9/2 1662 omdannedes Lenene til Amter.
Men ”de Amtmænd, som Lensmændene forvandledes til, blev~
ikke Byernes Overherre, men stilledes af Regeringen altid side-
ordnet med Byøvrigheden“. l) -

Dermed er altsaa det Aarhundreder gamle Samkvem mellem
Kalø og Grenaa By paa afgørende Punkter forbi. Tilsynet ud-
øvedes nu gennem Kommissioner eller af enkelte Mænd med
bestemte Hverv. ,

Det gamle historiske Kalø Slot, hvorfra Lenet i saa mange
--Aarhundreder havde været styret, og hvortil saa mange Begiven-
heder knytter sig, var allerede i 1661 overdraget til Frederik IIl”s
og Margrethe v. Papes Søn Ulrik Frederik Gyldenløve. Han
boede der kun i kort Tid. Senere solgtes det til Rentemester

.Mogens Friis. Efter Sagnet skal det være nedbrudt i 1672 og
'Materialet ført til København og anvendt til Opførelse af Char-
lottenborg Slot (9)

Da den gamle historiske Forbindelse mellem Grenaa By og
Kalø dog ikke helt var forbi, saa længe Kalø Amt endnu eksi-

- sterede, tilføjes her en Fortegnelse over Amtmændene over Kalø
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:ihAarene fra 1662 til 1794, da Kalø Amts endelige Ophævelse
fandt Sted, og det lagdes ind under Randers Amt. '

Kalø Amt 1662-1794. Amtet omfattede da flg. Herreder: Søn-
derhald, Øster- Lisbjerg, Nørre-, Sønder-

og Mols Herreder samt Øen Anholt.
21) 1660-66, Erik Rosenkrantz, Søn af Holger Rosen-

krantz [den Lærde]. Han var tillige Stiftsbefalingsmand over Aar-
hus Stift, men afskedigedes ret brat fra begge Stillinger i 1666,
_muligvis fordi han var faldet i Unaade hos Fr. III. Han var den
sidste Lensmand efter den gamle (Drdning> og den første Amt-
>mand efter den nye.

22) 1666-71, `JørgenI Friis. I de følgende 12 Aar var Kalø
Amt slaaet sammen med Havreballegaard og Stjernholm Amter,
og Amtmændene var samtidig Stiftsamtmænd i Aarhus Stift.

' 23)'1671-74, Henrik Rantzau. `
24) 1674-75, Mogens Friis.
25) 1675-81, Emil Rosenkrantz.
26) 1681-83, Ove `ql.
Endelig" var saa Kalø Amt de følgende 110 Aar igen alene

som forhen. I alle disse Aar var Amtmændene af samme Slægt.
27) 1683-1704, Kristian Gersdorff til Isgaard og Sæby-

gaard.
28) 1704-41, Joakim Ge.rsdorff
29) 1741-57 Kristian Gersdorff.
30) 1757-77, Kristian Rudolf Filip Gersdorff.
31) 1777-93, Poul Rosenørn Gersdorff. I
Denne første Amtsdeling var i flere Maader upraktisk. Am-

ternes enkelte Dele laa ofte spredt mellem hinanden, og Amterne
var for smaa og for mange. Ved kgl. Resol. af 4/9 1793 og Rente-
kammerets' Plakat af 21/6 1794 fastsattes da en ny Inddeling i 18
Amter med mere naturlige Grænser. Her for Egnens Vedkom-
mende blev Nr. 38 Dronningborg, Nr. 39 Mariager Kloster, Nr.
40 Silkeborg og Nr. 41 Kalø Amt slaaet sammen til eet Amt,

~ som fik Navn Randers Amt. Herunder lagdes i 1796 Købstæderne
Grenaa, Ebeltoft og Mariager, l) der altsaa hidtil ikke havde lig-
get under Amtmandens Myndighed, men under Stiftsamtmanden
i Aarhus.

II. BYFOGEDEN
I' Det følger af sig selv, at Lensmanden hverken vilde eller

kunde føredet daglige Tilsyn med Byerne eller personlig udøve
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alle de Funktioner, der var paalagt ham. Ligeledes er det ind-
lysende, at Kongen, hvad enten Byen var bortforlenet elleroej,
maatte have en Repræsentant i enhver Købstad. Det var Byfoge-
den, som havde dette dobbelte Hverv. l)

Ligesom Borgmestre og Raadmænd blev Byfogeden højtide-
lig' indsat i sin Bestilling. Men'- medens Borgmestre og Raad-
mænd'saa" godt som. altid beklædte deres Embeder paa Livstid,
synes det... omvendte undertiden at have været Tilfælde med By-I _ .
fogeden. Ligesom disse valgtes hani Begyndelsen blandt Byens
næringsdrivende Borgere, og hans Byfogedbestilling kunde tit ind-
virke uheldigt paa hans borgerlige Erhverv.

Byfogedens Indtægter. Vederlaget fra Staten var ubetydeligt.v Men
_ som Regel havde Byfogeden ligesom Borg-

mester og Raad Ret til visse Stykker `jord af Byens Mark. Des-
uden havde Byfogeden nogle Steder en lille Andel, i visse af
Rettens Indkomster. Og endelig var det almindeligt, at Byfogeden
var fritaget for ,,Skat og borgerlig Tynge“, som det hed. Dette'-l
var dog som Regel en personlig Begunstigelse og ikke knyttet
til Embedet. Fra Borgernes Side overholdtes Byfogedens Skatte-
frihed ikke altid. Og som vi skal se senere (under Rasmus
Simonsen) har en Byfoged her _i Grenaa endogsaa været ude
for en meget skrap Tilrettevisning fra højeste Sted, fordi han
havde undladt at sætte sig selv i Skat.

Byfogedens Kvali- De Betingelser, som stilledes for at :blive
fikationer. - Byfoged, var ikke hverken mange eller

store. Som Regel skulde han før sit Valg
være Borger i^'Byen. _

Nogen juridisk Kundskab var naturligvis uundværlig, men
denne var i de Tider lettere at erhverve end nu.r Lovene varfaa
og enkle og forandredes kun med meget lange Mellemrum. Og
længere hen i Tiden, nemlig i 1683, kom saa den fortræffelige
,,Chr. Vis danske Lov“, som kort og systematisk indeholdt Regel
for snart sagt alle Forhold, og som vedbleve at gælde næsten
uforandret i Aarhundreder. Alligevel viser den Række ,,Oprejs-
ningsbreve“ [Tilladelser til at pa-aanke en forældet Sag], som Kan-
celliet i Tidens Løb udsendte, at' det ofte har _knebet med By-
fogedens juridiske Viden.

Desuden skulde Byfogeden ogsaa gerne kunne skrive og
læse. Thi selv om han havde sin Tingskriver til at føre Bøgerne,
saa vilde det jo være en lovlig følelig Mangel, om han ikke havde
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disse elementære Pærdigheder. Øg dog er det set _- Åendda ien
stor By som Odense _ at en Byfoged sad 6 Aar i Embedet
uden at kunne læse eller skrive, før han i 1603 ,,forskaanedes“
for Stillingen. l)

kByfogedens Pligter. Byfogedenvar først og fremmest 'Rettens
Betjent, og hans vigtigste Hverv var at fore--

staa Bytinget, hvor han som Regel fungerede som Dommer. Her
i Grenaa kaldes han adskillige Gange i den Egenskab ,,Ting-
hø'rer“ eller ,,Tingholder“, selv om disse to Benævnelser dog i
Hovedsagen anvendtes om Personer, som forestod Bytinget, naar
Byfogeden selv af en eller anden Grund var forhindret i at være
til Stede. . '

Byfogeden skulde ”skafife hver _Mand Lov og Ret“,> som
man sagde. Tillige havde han Opsyn med den offentlige Orden
og Sikkerhed i Byen og skulde paase, at Regeringens mange For-
anstaltninger og Paabud overholdtes4 Desuden'var det ogsaa al-
mindeligt, at Byfogeden samtidig beklædte Stillingen som Tolder
og Cisemester.

Endelig var det ogsaa senere hen i Tiden, da Postvæsenet
indførtes, almindeligt i smaa Købstæder, at Postmesterbestillingen
betroedes til Byfogeden. Saaledes var Byfoged Boserup iEbel-_
toft tillige Postmester _ endda baade dèr og i Grenaa -- fra 1751,
indtil han døde i 1771. Derefter blev hans Søn, Byskriver Johan
Ludvig Boserup, hans Afløser som Postmester iEbeltoft, medens
Byfoged Behr i Grenaa fik-den anden halve Del af Embedet.

Byfogedembedets _ Behagelig har Byfogedbestillingen sikkert ikke
Ubehageligheder. været. Tidens umaadelige Trættelyst og over
' ` t alle Grænser gaaende Kærlighed til Proces-

ser i. Forening med dens Raahed og ringe Kraesenhed i Valget
af Midler, har nok kunnet sætte en Mand graa Haar i Hovedet.
Ja, vi har endogsaa heri Grenaa Eksempel paa, at Byfogeden i
1575, medens han sad paa Tinge i Embeds Medfør, blevoverfal-
det >og livsfarlig saaret, saaledes som det er fortalt Side 127 og flg.2)

Ubehageligt var det ogsaa for Byfogeden, at hans private
Bolig ofte toges i Brug som Fængsel. I Middelalderen var det
mange Steder Sklk at Ombudsmanden, som var Forgænger for
Byfogeden, imod en særlig Afgift, som kaldtes ,,Tyvstud“, over-
tog Bevogtningen af Fangerne. Senere hen blev det naturligvis
almindeligt, at Byerne fik deres egne Fængsler i Raadstuekælde-
ren. Men selv hen i 18. Aarhundrede har der her i Grenaa nu
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og da været Tilfælde, hvor Byfogeden har haft en Arrestant sid-
dende i Privatfængsel hos sig. y =

Man har flere Eksempler paa, at Byfogeder har ønsket sig
fritaget for Embedet for Bestillingens Besværligheds Skyld, og

fordi deres borgerlige ,,Næring og Bjærgning forsømtes, saa de
derudover slet forarmedes“.1) -

,,Embedets Ringhed“. Her i Grenaa er det navnlig Embedets
Ringhed, d. v. s. de; ubetydelige Indtægl I

ter, der klages over.
Dels af den Grund og dels fordi Borgerne var saa efterladne

med at indbetale deres Skatter og andre Afgifter, kom Regnskafu
ber og Indbetalinger ikke ind i rette Tid. Fra Rentekammer og
Lensmænd udgik der stadig mere eller mindre kraftige Rykker-
breve til Byfogederne og gennem dem til Toldere og Cisemestre.
Der er endog Eksempler paa, at en Konsumtionsforpagter her i
Grenaa trues med militær Execution, hvis han ikke uopholdelig
bringer sit Regnskab i Qrden.

I 1591 udstedes Skøde til Søffren Villersen, Borger i Grenaa,
paa et Hus, som staar øde, og som er blevet tilvnrderet Kronen
efter en tidligere Byfoged, der ikke har kunnet gøre sit Regn-
skab klart 2) Hans Navn nævnes ikke.

Peder Torngaard skriver ca. 1646, at han formedelst Armod
korn af Bestillingen og flyttede til Enslev. i

Enkelte Byfogeder Der er her i Byen flere Eksempler paa, at
rykker ind som Byfogeden har faaet Borgmesterembedet, naar
Borgmestre. \ dette var ledigt, og at en ny Mand saa er

rykket. ind i -Byfogedembedet _Det synes jo
at stride imod den almindelige Regel, at Borgmestrene altid ud-
pegedes af Raadmændenes egen Midte.

Men faktisk er det, at i hvert Fald Niels Andersen i 1604,
_Peder Knap i 1619 og johan Velou i 1669 bliver Borgmestre,'
efter at de først i kortere eller længere Tid har været Byfoge- '
der. Derimod er der aldrig Eksempler paa, at nogen er gaaet den
modsatte Vej. Det er endogsaa sket, at en Byfoged har frasagt
sig Embedet og er blevet Raadmand. Saaledes fratraadte `lens
Søffrensen som Byfoged l/4 1588 og blev Raadmand og _]oen
Christensen ligesaa i 1636.

Hvad Indflydelse og Anseelse angaar, saa synes Rækkeføl-
gen afgjort at være denne: først Borgmester, saa Raadmænd og '
saaByfoged. Men om baade Byfogeder, Borgmestre og Raad-
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mænd i Grenaa kan det siges, at økonomisk har Embedet ikke
betydet ret meget for dem. ,,Det var sad vist ikke med Penge,
men med Anseelse, at Datidens Øvrighedspersoner Iønnedes“.1)

Den store Forandring Det var i Virkeligheden først Ordningen, -
i1682. _ af 28/1 og 13/12 1682, som bevirkede en;

' Forandring heri. Ved denne gik Magistra-
ten fra at bestaa af 6-8 Mand, nemlig Byfogeden,1 eller 2
Borgmestre og ca. 4 Raadmænd, ned til kun at være een eneste >
Person. Denne ene var Byfogeden. Derved gaves der bedre
Udkomme for denne og Mulighed for, at han helt kunde ofre
sig for Embedet.

Fra ca. Aar 1700, d. v. s. fra Byfoged Blichfelds Tid sti-
ger Byfogedens Indflydelse, Magt og forholdsvise Velstand derfor
betydeligt. Dertil bidrog ogsaa, at han fra 1695 tillige blev Her-
redsfoged over Nørre Herred. Dette Ting ,,incorporeredes“fra
1726 helt under Grenaa Byting.

0m alt dette og om flere andre Forhold og Træk fra Byens
og dens Borgeres Liv skal der fortælles lidt i efterfølgende For-
tegnelse over de Byfogeder, som det har været muligt at efter--
spore. V _

Det maa vel mærkes, at der for alle de ældstes Vedkom-
mende intetsteds findes nogen For-tegnelse over deres Navne,

_ deres Tiltrædelses- eller Afgangsaar el. l. Aarstallene ved deres
Navne her i Byen angiver kun det første Aar, jeg har truffet paa
dem i Arkivalier, eller som velvilligst er meddelt mig fra Rigs-
arkivet i København eller Landsarkivet i Viborg, der begge harl

- deres Viden fra de samme eller lignende Kilder som jeg.
Først med Enevældens Indførelse i 1660-62 og navnlig fra

den nye Købstadordning i 1682 er der bestemte Aarstal og Datoer
at holde sig til.

Fortegnelse over Byfogeder i Grenaa for saa vidt de kendes:
'1) 1481 -nævnes Jep Persen. Hans Navn forekommer som

Byfoged “/6 1481 i et Tingsvidne paa Grenaa Byting, formodent-
lig ogsaa i 1489, da der kun staar . .Persen.

2) 1496 nævnes Per jepsen. Han er muligvis Søn af fore-
gaaende.

3) 15. ,Troels Bendtsen. Nævnes engang i Begyndelsen
af 15 Hundrederne. ~

4) 1552 og 57 nævnes Søren _]ensen.
21/1 1552, Byfoged Søren Jensen i Grindue har berettet, at
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hans Hustru, `Ioh'anne Thygisdatter, nylig er død og har efterladt
saastor Gæld, at hendes Arvinger har frasagt sig baade Arv og
Gæld efter hende. Han har tilbudt Kongen at betale hendes
Gæld, hvis han maa beholde hele Arven. Dette tilladesfi)

Han er endnu Byfoged i 1557, da han staar i Restance med
Regnskabet fra 1552.2) `

5) 1561 nævnes Pe Trøy [formodentlig Peder Trøy]. Han
er Byfoged i 1561, da der Fastelavnsmandag udstedes Tingsvidne
om Brohede og om, hvor langt Grenaa ,,Byfred“ strækker sig.3)
En af hans Efterkommere er Peder Rasmussen Trøy, Raadmand
ca. 1624-32, og dennes Søn PederiPedersenTrøy, Borgmester
ca. 1653-64. '_

6) 1565 og 1579, Søren Sørensen Villersø. Han nævnes
som Byfoged i Tingbogen for 1565. Han faar 4/9 1571 Forlenings- .

“brev paa Grenaa Bro, som Severin Glad hidtil har haft iVærge.
Han skal ikke svare nogen Afgift deraf, men skal forpligte sig til
at holde den ,,ved god Hævd og Magt“.4) I 1574 søger han et
Tingsvidne paa lyGrenaa Byting hos Borgmester og Raadmænd
,,om de vedkender dem, at Grenaa Byfred var Sønder ud til

Hannestenen“, hvortil de svarede ja.
' 26. Septbr. 1575 overfaldes og saares Søren Villersø meget

alvorligt, medens han sidder til Tings, af en berygtet Voldsmand,
Kjeld Laursen. Han kommer over det med Livet, men er i flere
Maaneder forhindret i at møde paa Tinget. Voldsmanden dømmes
fra Livet. ' ” > .

1 den lange Sygdomsperiode er Eskil Andersen Tingholder..
Detter formodentlig en af Raadmændene.

Det faldt i Søren Villersøs Lod at lede en af Tidens sørge-
lige Hekseprocesser (i 1572), saaledes som det kan ses af en
Erklæring fra hans Haand angaaende Maren Kjærs Bekendelse,
før hun blev brændt ved Sønderherreds Ting i 1572. Den` Be-
kendelse findes indført i Tingbogen 16 Aar senere og anvendtes
ved en anden Hekseproces.

7) 1582 og 1583, Søffren jensen. Om ham vides ikke
andet, end at han endnu i 1587V resterer med Regnskab og Beta-
ling fra 1. Maj 1582 til Bartholomæi Dag 1583. Lensmanden skal
derfor kraftigt Vpaaminde ham. Endnu i Begyndelsen af 1588 er`
Restancen ikke berigtiget, og Lensmanden faar fornyet Henstilling
fra Kongen.5) ` ' '

8) 1588, Moritz Kiellsen. Findes nævnt en Mængde Steder
i Tingbogen for 1588 som-Byfoged. Men samtidig.- med ham er
Jens Søffrensen kgl._Byfoged, og endelig er fra 1. April samme
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Aar Søffren Nielsen Dommer og Byfoged. Det erl altsaa ikke helt
let at udrede hvert Myndighedsomraade. Moritz Kiellsen har Vist-
nok været Byfoged i flere Aar, men fin'des kun nævnt det ene '
Aar 1588, fordi fsaa mange baade af de foregaaende og efterføl-
gende Aars Tingbøger mangler.

9) Ca. 1584 til '/4 1588, Jens Søffrensen maa være blevet
Byfoged efter Søffren Jensen, formodentlig i Aaret 1584. I hvert
Fald afkræves han i 1587 Regnskaberne fra Bartholomæi Dag
[24. Aug] 1585 til Aarsdagen derefter. l) Da de ikke afleveres,
faar Lensmanden kort efter Nytaar Ordre paa med det aller-
første at skaffe Restancerne 1ndbetalt 2) I

Som nævnt under foregaaende er der ingen Tvivl om, at
der paa denne Tid har været 2 Byfogeder i Grenaa, baade Jens
Søffrensen og Moritz Kiellsen. Af disse har førstnævnte været
,,kgl. Byfoged“ og tillige Tolder og Cisemester. I 1588 maa han
være blevet ked af Byfogedhvervet. 1. April dette Aar traadte
Søren Nielsen til som Dommer ogByfoged, og Jens Sølfrensen
kaldes fra nu af Raadmand eller ”fordum Byfoged“.

I Slutningen af samme Aar havde han en Strid med' den
anden Byfoged. Der havde i nogen Tid hersket Udførselsforbud
mod Kød. Ved Tinget 23/12 siger han da til Moritz Kiellsen: ,,Du
haver udført Kød“. Dertil svarede Moritz: ,,Saa meget Kød, som
jeg har udført, det har jeg fortoldet“. Men Jens Søfifrensen sva-
rede: ,,Der løjst du, du førte 15 Tønder Kød ud med Christen
Rasmussen som en Tyv og en Forræder, og du burde ikke vat
sidde paa det Sted, du sidder“.

Men saa kommer Efterspillet: Straks derefter viger Moritz
sit Sæde, og Jens Norup optræder som Tinghører. Og saa be-
kender Moritz lydelig for Tinget, at der er kommet et Brev fra
kgl. Maystæt, hvorefter Kød atter maa udføres.

Moritz havde altsaa været saa smart at benytte sin Forhaands-
v1den om dette Brev til straks selv at udføre et Parti Kød. 3)

10) 1588_1592, Søffren Nielsen. Han tiltraadte altsaa sit
Dommersæde 1. April 1588 og vari det første halveÅ Aar til VStede
alle Tingdage. Men der høres ikkemeget om ham ud over, at
han beklæder Dommersædet. Det er Moritz Kiellsen og Jens
Søffrensen, der spiller den største'Rolle.

I 1592 staar Søffren Nielsen endnu i Restance med Af-
levering af Regnskabet for sit første Aar (Julen 1587 til Julen
1588) og kræves derfor af Rentekammeret.

11) 1592-1604, Niels Andersen maa være blevet Byfoged
i det seneste 1592.. NævnteAar [22.Jan.] er nemlig udstedet
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Kort over Jylland. Stukket af Hollænderen Cornelius Anthouiszoon
ca. 1550. Udsnit af Ortelius” latinske Atlas.

Forleningsbrev til ham fra Kongen paa-et Stykke jord, som af-
døde Borgmester Madts Ericksen førhavdef) . ' '

Niels'Andersen maa sikkert have været kgl. Byfoged og der-
med Tolder og Cisemester. I Aarene 1601 og 02 var det, at
Pesten rasede i Grenaa. 19. Decbr. 1603 søgte og fik han derfor
et Tingsvidne om, at det var fuldt vitterligt, ,,at her ikke i disse
tvende forgangne Aar udi hvilke Gud haver hjemsøgt os udi
Grendo med Pestilenz har været Søgning her til Byen, hverken
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med Udskibning, der kunde gaa Told af, Veller I'nd'skibning, ej
heller Sise af Tyskøl_“.,_.Derfor kunde Niels Andersen ,,ikke fuld-
komme sin Regnskab saa højt som tilforn sked er udj fremfarne
Aaringer“.*)

Umiddelbart efter maa Niels Andersen være blevet udnævnt '
til Borgmester og altsaa have opgivet Byfogedembedet.

i 12) Ca. 1604 til ca.1619, Peder Knap. Han nævnes første
Gang som Byfoged 19/11 1604 2)

19/1 1607 faar han et Tingsvidne af6 Synsmænd, som havde
været ved ,,Grindo Minde“, d. v. s. Aaens Munding, den da-~
værende Havn, for at se, hvis Skuder det var, som laa i Strøm-
men og spærrede Vandløbet, saa det ikke kunde faa sit fri Løb.

Der var ikke mindre end 12 Skuder.3)
Senest 1619 blev Peder Knap Borgmester og døde som saa-

dan i 1623.
. 13) 1619-1627, Anders Rasmussen. Han havde været

Raadmand (bl. af. 7/11 1612), forinden han blev Byfoged.
Han nævnes første Gang som Byfoged '3/9 1619, da Peder

Knap som Borgmester forbyder Borgerne at holde Svin, uden at
de har Ring i Næsen. 4')

'075 1624 lader Anders Rasmussen indstævne alle de af Byens
Borgere, som bruger `jord. Det var praktisk talt dem alle.

Anledningen va,r at de fleste af dem ikke holdt deres ,,Hegn
og Lukker“ i Orden, hvad de var pligtige til efter Byens Vide
og Vedtægt. (Se heri under Markvæsen Side 171).

' l/111624 begærede og fik Anders Rasmussen et 24 Mands
Vidne fra Grenaa Byting, angaaende` hvorvidt Peder Thomesen
Kiær har Evne og Formue til at betale 12 Rdl. som Bøde til
Kongen, fordi han havde ,,besovet“ Maren Ibsdatter sammesteds.
Der udnævntes ,,24 Borgere og trofaste Dannemænd“, som sam-
men med alle de andre, der den Dag søgte Tinget, benægtede
Spørgsmaalet. ,,Han kunde ikke betale Bøden, da han kun er en
ung Dreng, der næppe har det, han kan skjule sig udi“. 5)

' Anders Rasmussen kaldes enkelte Gange med rene Ord ,,kgl.
Maystæts Byfoged“.

14) 1629-1636, `joen Christensen havde tidligere været
Raadmand, nævnes som saadan 1627. Han er vistnok Byfoged
allerede Vi 1629.1Tingbøgerne fra og med 1632nævnes han en
Mængde Gange. >

18/6 1632 førte `joen Christensen paa Tinget Last og Klage
mod Anders Andersen Skomager og hans Hustru, som pludselig
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Djursland. Udsnit af Kortet over Midtjylland ij. Hondius franske Udgave
af Mercators Atlas. 1633. _

og uden Aarsag havde overfaldet ham personlig og gjort ham
Fortraed paa ,,Kongens Gade for 8 Dage siden“. '

Det maa have været en urolig Uge, for ved samme Ting
oplæses endnu 3 andre Klager over Overfald.

Af dem er den ene fra Byens Tjener, íRasmus Michelsen
Bysvend, som overfaldtes med Stenkast af samme Anders Sko-
mager ,,forleden da han gik i Kongens Bestilling“. _

Og endelig overfaldtes Byfogdens Hustru, Buol Søffrensdat-
ter, et Par Dage efter ,,som hun kom gangende ned ad Gaden
med 2 Lyse--“Gryder , som hun havde købt. Steffen Jensen og
Niels Madsen Skræder stod paa Gaden. Da hun kom forbi, bød
hun dem Guds Fred. Men Niels Skræder løb hen og slog den
ene af Gryderne fra hende, saa den faldt til `jorden, og den ene
Fod gik af. Da svarede Buol ham sagtmodig: ,,Det var smukt“,
og dermed gik hun hjem. ` _

En anden lille Historie af privat Art. Det var fra de ældste
Tider Skik, at to unges Trolovelse var en meget højtidelig Be-
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givenhed og havde Retsgyldighed. Det var ikke ualmindeligt, at
Trolovelsen 'uden videre var Indledning til ægteskabeli'gt Forhold.
Nu havde en ung Mand, Søren `jensen Karlby, fundet Behag i
Byfogedens Datter, 'Kirsten Joensdatter. Men der var det i Vejen,
fat den unge Mand tidligere havde ,,filmet“ med en anden ung
Pige, Anna Nielsdatter. Byfogeden lod da for at være paa den
sikre Side nævnte unge Pige _- eller hendes Værge - indkalde
for Tinget. 28/3 1636 stod denne saa for Tingsdom og bekendte,
at han ikke paa Pigens Vegne havde ”noget Forbud at gøre paa
Søren `jensen Karlbys Fæstens Øl med Kirsten `joensdatter“.` ')

I Slutningen af Aaret 1636 maa `Ioen Christensen have ,,kvit-
_teret“ Byfogedbestillingen og nøjedes med at være Raadmand som
_forhen. Paa Tinget træffes nemlig fra August en ny Mand paa
_,Dommersædet.

15) 1636--1640 Peder Nielsen Torngaard. Han nævnes
V :Iørste Gangr 22/s 1636, da han paa Velbaarne Fru Dorette `Iuel paa '

_Meilgaards Vegne lader tiltale SøHren Rasmussen Knap, dansk
Skolemester i Grenaa, for 10 Slette Mark, som han skylder hende

Vi Husleje.
4/9 1637. Byfoged Peder Nielsen tilsiger paa Kongens Vegne

Borgerskabet at ”forskaIIe Iøre Karle at gaa Vægtere her paa
Kongens Gade. Derhos, at de skal staa stille og raabe Ior Præ-
stens, Borgmesters, Raads og Bogeds Døre samt at raabe hvert
Klokke-Slet under Straf“. 2)

31/1 1637. Tingsvidne for ByfogedPeder Nielsen Torngaard,
-at han ,,forbyder alle, som har' Skuder at sejle til København.
saa længe Pestilencen, der sammesteds saa kraftigt grasserer“. 3)

I Sommeren 1639 indtraf den tidligere (paa Side 135 o. Ilg.)
omtalte Drabssag, hvor Niels Knap stak sin Onkel Søren Spille-
mand ihjel. Først ved Sagens Slutning, og efter at Nævningene
havde afsagtrden foreløbige Dødsdom, kom Peder Torngaard
i Tanker om, at han ikke kunde dømmei Sagen, da han selv
var ”interesseret udi den“. Der maatte derfor udnævnes en Sætte-
dommer.

Med Aaret 1639 maa Peder Torngaard være Iratraadt som Byfo-
ged. I Anledning af en langt senere Antegnelse i Byfogedregnska-
berne for Tiaaret 1636-46 faar han, der nu som en fattig Mand
boede i Enslev, Lejlighed til et Svar. Han skriver, at i de 4 Aar,
hvori han var Byfoged i Grenaa, faldt ingen Voldsbøder eller nogen
Oppebørsel i andre Maader, som han bekom at gøre Regnskab for,

og at han straksderefter formedelst Armod komÅ af Bestillingen og
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' flyflede fra Byen 111
EnSlev. Han formo-
der underdanigst, at
han udi slig Tilfælde
som en fattig, forar-
met Mand maa for-
skaanes for yderli-
gere Tiltale.')

16) 1643. Om
Ef1e11ø1gefen, 01111
Markorsen, som
skal have været By-
foged i Grenaa, bl.
a. i 1643, ved jeg f
ikke noget at berette. f :_

_ 17) 16440), 48, '  .
; C h;r_istho`pher ""7 ' 7' ' ' '
Pedersen. Aarene Djursland. Udsnit af hollandsk Kort over Jylland fra
1644___45 Var de ca. 1660. Udgivet af Bogtrykker og Kartograf

W1llem Janszoon Blaeu 1 Amsterdam.
sørgelige Krigsaar i

rTrediveaarskrigens sidste Afsnit, ,, T0rstensonskr1gen“ da Grenaa
lige saa vel som omtrent hele Jylland fik Ulykken at mærke.
Om' det er Christopher Pedersen, der har ;staa'et for,` Byens
Styrelse i det første af Aarene, kan Iikke afgøres bestemt. Et
Dokument fra 1644 er paa Byens Vegne underskrevet af 3 Raad-
mænd og Kæmneren, men ikke af nogen Byfoged eller Borg-
mester. 2)

Derimod er Christopher Pedersen en af de 15 Underskri-
vere paa Grenaa Bys Erklæring fra 1645 til de kongelige Com-
missarier angaaende, hvilke Ulykker der er overgaaet Grenaa i
Krigsaarene.

Øg i en Tingbogsudskrift i Raadstuearkivet fra 4/_10 1648
nævnes ganske klart Christopher Pedersen som Byfoged og
Søren Knap som Byskriver. 3)

Foruden Krigens Ulykker har Christopher Pedersen mulig-
vis ogsaa i sin Embedstid oplevet den anden store Ulykke som
overgik Byen, nemlig Branden i1649, hvorved hele Byens øst-
lige Del ganske nedbrændte sammen med Latinskolen, den gamle
Præstegaard og Kirken.

18) 1651, 55, Marius Persen nævnes i Landsarkivets For-
tegnelse som Byfoged i 1651 og 55. Jeg kender intet til ham og
har aldrig fundet hans Navn.
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19) 1656, 64, Christen Miekelsen. Nævnes i Viborg
Landsarkivs Fortegnelse'som Byfoged i Aaret 1656.

14. Maj 1664 foretager han sammen med Byens øvrige Magi-
strat et Mageskifte med Latinske Skoles Rector, Rasmus Michel-
søn Raaballe. Ved Branden i 1649 var Latinskolen í Østergade
nedbrændt. ` . -

-Nu mageskifter Rektor ,,et Stykke Jord og Ejendom“ paa
Lillegade, hvorpaa staar et Hus, Nabo til hans egen Have, imod
til Gengæld at faa den nedbrændte Latinskoles Ejendom paa
Østergade. Dokumentet betegnes udtrykkelig som ,,Gavebrev paa
et Skolehus“. l)

20) 31/s 1668--3'l7 69, `Johan Velou udnævntes til Byfoged
3'/8 1668.Å Allerede næste Aar var imidlertid Borgmesterstolen le-
dig; og Velou søgte og fik den. Da en ny Byfoged udnævntes
allerede 2/s 1669, har Velou altsaa kun haft Embedet i 11 Maaneder.

21) 1669-1674, HansLang udnævntes 2. Aug. 1669. Han
findes 'anført i Landsarkivets Fortegnelse, men >jeg har ikke truffet
hans Navn.

22) 1674---82(?) Otto Nielsen Liungby [eller Lyngbye],
un.d 25/8 1674.

I Dauvvs Annotationer findes anført en Dom, afsagt 25/10 1675,
af denne Byfoged i en Strid angaaende Degne-Stolens Rettigheder.
Sammesteds findes et Par Domme om lignende Emner fra 1676.

i Men da alle Retsprotokollerl mellem 1639 og 1705 +1som tidli-
gere nævnt -- er forsvundet, vides ellers intet omManden. Han
forblev rimeligvisiEmbedet indtil den store ,,Reduktion“ i 16.82.

'Tiden efter den store Som nærmere vil blive omtalt i det føl-
,,Reduktion“ i 1682. gende Afsnit under Borgmestre udkom

der en kgl. Forordning af 26/1 1682, hvor-
ved bestemtes', at Borgmestre og Raad ophævedes i en Række af
Danmarks mindre Købstæder _ bl. a. Grenaa, Ebeltoft og Ma-
riager -- og Byfogeden blev eneste Magistratsperson.

. 3 Kommisionsmedlemmer, udnævnt af Kongen, opholdt sig i
Sommeren '1682 i Grenaa. Deres Opgave var at træffe de nær-
mere Forholdsregler i Anledning af denne fuldstændigeOmord-

> ning af de hidtil eksisterende Embeder. Desuden havde Kommis-
særerne den Opgave at undersøge, om nogen af'de da siddende
Personer var egnet til at fortsætte under den nye Ordning. Det
har man ikke fundet her. I Stedet udnævntes til Byfoged Poul
Cronbeck Det var en helt ny Mand, som vistnok slet ikke var _
Borger i Grenaa.
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Egentlig kan man sige, at Byfogedrækken efter den gamle
Ordning burde slutte med 1682, altsaa her. Da imidlertid først
det virkelige, iøjnefaldende Skel mellem gammelt og nyt indtræ-
der med Bliehfeld, som udnævntes 22/4 1693, medtages de 2

` første Byfogeder, nemlig Cronbech og Simonsen her, medens
Blichfeld indleder Rækken i det følgende Aarhundrede.

23) 1682--1688, Poul Jensen Cronbech, der udnævntes`
I :13/12 1682, var saaledes den første Byfoged efter den nye Qrdning

og altsaa Byens eneste Magistratsperson. For at den megen Myn-I -
dighed ikke skuldefriste til Misbrug af Magten, bestemte For-
ordn. af 28/1 1682 dog, at Byfogeden ikke maatte dømme alene i
Livs- og Æressager, men skulde tagetil sig ,,de otte bedste

'Tingmænd“ som Deltagere i Domsafsigelsenf)

Poul Cronbechs Udnæv- lyder saaledes: ,,Vi Christian den Fembte
nelsesbrev af' Guds Naade Konge til Danmark og

Norge, de Venders og Gothers, Hertug
udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmarsken, Greve udi Ol-
denborg og Delmenhorst gør alle vitterligt, at eftersom Vi aller- i
naadigst haver for godt befunden Øvrigheds-personerne udi Vor
Kiøbsted Grænnaae at reducere, saa at der udi Byen ikkun en
byfoget skal være, da haver Vi allernaadigst beskicket og for-
ordnet, saa og hermed beskicker og forordner, Povl V_]ensøn Cron-

' bech til at være byfoget i bemeldte Grænnaae. Thi skal hand
være Os som sin absolute og souveraine arve Konge og Herre '
huld og troe, Voris og Voris kongelige Arfvehuuses Gafn og
beste søge, vide og ramme, skade og forderf af yderste magt,
efne og formue hindre, forkomme og afværge.

I særdelished skal hand samme bestilling med største FlidI
og vindskibelighed betiene og forestaa, og ellers i alle andre
_maader sig saaledes skikke og forholde, som det enærlig, troe
og oprigtig byfoget eigner og Vel anstaar efter den æd, hand
derpaa allerunderdanigst giort og aflagt hafver, saafremt hand be-
meldte byfogets tieniste agter at niude, og under straf, som ned-
bør, huorfor Vi hermed byde og befale borgerskabet der paa
stedet, at de hannom for deres byfoget agter og holder.

Gifvet paa Vort slot Kiøbenhafn d. 13. December Anno 1682.
Under vort Zignet ' - Christian“. 2)
Samme Dag ophæves ved aabent Brev Borgmestre og Raad

i Grenaa.
Angaaende Poul Cronbechs Embedsførelse er at sige, at

den efter alt at dømme ikke har været særlig rosværdig, selv
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om den maaske næppe 'har været helt saa slet, som Eftertiden"
fremstillede den. Jeg anfører nogle Eksempler: _

6/a 1688 Tingsvidne af Grenaa Byting, hvorefter 'hans Efter-
følger, Rasmus Simonsen, indstævner samtlige Byens Ind-
vaanere til at give Forklaring om, hvorvidt Cronbech i sin Em-bedstid har forurettet nogen._') 'I

24/8 1707 aabnede den næstfølgende Byfoged, Blichfeld, en
Retssag for at fornemme, om nogen Sagefald eller Interesse for
Hs. Mayst. Kongen maatte være forefalden, medens Cronbech
havde været Byfoged i Grenaa. I-Ian _vil desuden bevise, at Cron-
bech ,,har forholdt sig mod Borgerskabet med Avind, Kiv og_
Trætte og paa enhver Maade lagt Borgerskabet for I-Iad“'.

Et af de indkaldte Vidner, Jens Elman'd, afgav det Vid-
nesbyrd, at Cronbech ,,lod ham slutte iJern, fordi han ikke
vilde køre for ham for intet“. g

Anna Eskildsdatter vidnede, ,,at det var hende i Guds:
Sandhed bevidst, at Cronbech, mens han var Byfoged, handlede _megettilde, ulovligt, uskikkeligt og utilbørligt' mod'Borgerskabet,
idet han lod dem slutte i Bolt og Jern, satte dem i Raadhuskæl-
deren, trakterede dem ilde med Hug og Slag, sigtede dem paa
deres Ære, alt uden ringeste Aarsag. _Han tog ogsaa Jord fra
Borgerskabet og lagde det til sin Byfogedbestilling“.

'Provst Ove Broch var heller ikke venlig i sit Vidnesbyrd.
Han forklarede, q'at Cronbech i' 1687 havde haft en Trætte med
24 Mand om et Stykke Fælled, som gik ham imod. ,,Siden haver
Sr. Cronbech været undertiden lang Tid borte, nu i Kiøbenhafn,
nu i Norge og andre Steder. En Del af disse Rejser har været
af saa lang Varighed, at hans Kieriste [d. v. s. Hustru] haver ikke
kunnet oppebie hannjemkomst med at lade sig Vbetjene i sin
Saligheds Sag, men i hans Absens maatte bruge det højærvær-dige 'Alterens Sacramente alene“.2) I

Selvfølgelig kom Cronbech ogsaa selv med et Indlæg til »For-
svar. Han skriver deri: ,,Med Israels Konge kan jeg frimodig
spørge og sige,hvis Okse og Asen haver jeg taget?“ Iøvrigt
hævder han, at det er ganske mod Loven nu 'at klage over Be-
givenheder, som fandtSted for 23 à 24 Aar siden, og som man
i sin Tid kunde have klaget til Stiftamtmanden- over.3) `

I-Ian indanker Sagen for Landsretten, som iJuni 1708, altsaa
over l/2 Aar senere, gav ham fuldkommen Medhold og bl. a. i
Dommen udtalte, ,,at da de indstævnede Vidnesbyrd drejer sig
om Begivenheder, som -er ske-t for mere end 20 Aar siden, saa
har Blichfeld ikke hverken Myndighed eller Rettighed til sligt at
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paatale .,. .De samme' mod Cronbech imod Loven førte Tings-
vidner bør være magtesløse og ikke komme Cronbech til Præ-
judice i nogen Maade. Men Blichfeld skal betale Sagens Bekost-
ning med 12 Rdl. “ Det var jo en kold, men velfortjent Dukkert
for den emsige Blichfeld. Dommen bærer paa Foden Cronbechs
Kvittering for Modtagelse af Beløbet. 1)

I 1688 maa Cronbech have erholdt sin Afsked. Det fore-
kommer mig, at jeg har læst i et eller andet Vidneudsagn, at det
var for Misligheders Skyld, men jeg kan ikke mindes hvor. Han
levede, som tidligere omtalt, i mere end en Snes Aar efter sin
Afskedigelse. - '

Cronbechs Sag mod Cronbechs Hustru hed Boel `jensdat- .
Heksejægeren. ter. Hun var Enke efter en, Søren Ander-

sen, som af Elisabet Margrethe Reinfranch
“havde købt Homaa Sogns Korntiende. Denne Tiende, som Cron-
bech efter sin Afsked fra Embedet tildels levede af, vilde jør-
gen Arnfeld paa Rugaard (,,Heksejægeren“) berøve ham eller
for at sige det pænere ,,tvinge ham til at sælge“. ' Efter mange i
Aars Processer, som førtes baade ved Viborg Landsret og ved
Højesteret, fik Cronbech endelig Ret. Det kan bemærkes, at
Kong Fr. IV først i et Brev af 27/12 1704 havde givet Arnfeld en
ualmindelig skrap Tilrettevisning og Befaling til at lade Poul
Cronbech i Fred og lade ham beholde nævnte Homaa Tiende
uanfægtet. Det hjalp ikke. Ved Højesteretsdommen af 19/10 1705
tildømmes Arnfeld: 1) At restituere Cronbech nævnte Tienderet-
tigheder, som han med Urette havde ladet sin Birkefoged fra-

'dømme Cronbechi 1703. 2) At betale Sagens kostninger
m. m. med 500 Rdl. 3) fAt betale en Bøde til Vor Frelsers Kirke
i København paa 100 Rdl. 4) Hvad Birkefogeden angaar, saa
skal han for Rettens Misbrug miste sin Bestilling.

. _ Da Dommen blev forkyndt forArnfeld, paategnede han den,
som Skik var, og tilføjede yderligere: ,,Skal med forderligste af
mig vorde efterkommet“.. '

Alligevel gjorde kan endnu et Forsøg paa at sætte sin Vilje
igennem.

Ved Tingdagen i Grenaa 23. Novbr.1705 sendte han sin
Ridefoged af Sted med 500 Rdl. samt 614 Rdl. 4 Mark, som han
vilde have Cronbech til at modtage og for dette Beløb afstaa
Tienderettighederne. Men Cronbech holdt sig stiv Han kvitte-
rede for de 500 Rdl._i Omkostninger, men..4 afviste Resten. De
dyrt erhvervede Tienderettigheder vilde han behold'e. '
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Cronbech var selv barnløs, men Hustruen havde i første
Ægteskab :flere Børn. Et af disse, Datteren Maren Sørensdatter,
var hjemme og plejede de gamle Forældre Vmed megen Omhu:
I :sit Testamente omtaler Cronbech hende med stor Venlighed
og indsætter hende til Universalarving. Hans Ejendele var nu
kun faa: et lille Sted paa Nørregade og de omtalte Tienderettig-
heder, der var stærkt belaant. Processen med lJørgen Arnfeld
havde taget omtrent alt, hvad han ejede, saa hvis ikke han ved
Højesteretsdommen havde faaet de 500 Rdl. i Omkostninger,
havde han været ganske ruineret. - -

Testamentet til Fordel for Steddatteren er skrevet i 1709.
Cronbech er da svag og syg. Han er antagelig død ca. 1709.
En stridbar og stejl Natur, men med en betydelig Viljestyrke.
Ellers havde han ikke i saa mange Aar kunnet modstaa sin over-
mægtige Modstander paa Rugaard og omsider faa sin Ret.

24) 1688-1693, Rasmus Simonsen. Udnævntes 21/4 1688.
Han fik et Par Aar efter enSag mod den før omtalte jørgen
Arnfeld paa Rugaard. En Enke havde klaget til Kongen over,
at hun ikke kunde faa Betaling for et Anker, hun havde solgt
til Arnfeld. En Del af Betalingen tilkom, af ubekendt Grund,
Kongen. Stiftamtmanden paalægger nu Byfogeden at indkræve
Pengene hos den velbyrdige'Herre paa Rugaard, 'saa Kongen
kunde faa sit og Enken sit. Byfogeden maa vist oprindelig have-
været meget forsømmelig i den Sag, for Brevet slutter med en
Trusel om, at Byfogeden ellers selv maa svare til Beløbetfi)

25/4 1692 fik Rasmus Simonsen fra Rentekammeret en skarp
Reprimande, fordi han havde undladt sin egen Person og en-
kelte andre Embedsmænds ved Ansættelse til Kop-, Heste- og i,
lldstedskatten. Endvidere paalægges det ham _ ligeledes i megetl
skrappe Vendinger - at erindre Consumtionsforpagteren om
Restance paa Regnskabet og true ham med ”militær Executi0n“,
hvis Afregningen ikke snart indkom.')

Af Svaret, som giver grundig Besked om' alle Forhold, ses,
at det ikke har været slet saa slemt, som Skrivelsen gør det til.
Flere af Klagepunkterne er ubegrundede. I andre Punkter har
de anklagede henvist til Byens Ringhed og elendige Tilstand og
deres uendelig smaa Indkomster.

Brevet har den Ejendommelighed, at Simonsen i sin Date-
ring har skrevet Byens Navn ,,Grenaa“. Det er meget mærke-
ligt, eftersom det er en Skrivemaade, som ellers først træffes ca.
150 Aar senere. Muligvis er det slet og ret en Skrivefejl.

Et andet, lige saa skarpt Brev modtog Byfoged Simonsen
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.'4/10 1691 fra Stiftsamtmanden i Aarhus. I Brevet bebrejdes By-
fogeden i meget voldsomme Ord, at han - paa Trods af Loven
- har fundet sig i, at Gaarde og Huse ligger øde hen i Grenaa,
ja endog nedbrydes uden at genopføres. ,,Det kan i sin Tid blive
ham et dyrt Ansvar“.

Aaret efter skriver C. Lindenow paa Friisbolt til Simonsen
om en Mand i hans Tjeneste, hvis Gaard ved onde Menneskers
.Ildspaasættelseer nedbrændt. Lindenow spørger, om der ikke i
Grenaa findes noget gammelt Tømmer fra ”øde eller nedfaldne
Huse, som Ejermanden ikke selv fo1maar at bygge op igen“, og
som kan faas til billig Pris.

Med Stiftsamtmandens foranførte Brev in mente er det for-
staaeligt, at Simonsen maa give et ubetinget Afslag.')

' 23/1 1693 beordres Byfoged Simonsen i'Skrivelse fra Amts-
skriver `lens Knub i Aarhus til at indsende Aarets Grundskat af
Grenaa, nemlig 41 Rdl. 18 Sk. med sit fulde Beløb og med det
,,al_lerforderligste“.

Det er vist den sidste Salut, Byfogeden fik. Han maa være
død lige umiddelbart efter, idet Efterfølgeren, Sr. Knud Henrich
Blichfelds Udnaevnelse foreligger 19. Maj 1693. Sidst paa Som-
meren rykkedes denne for Beløbet.

Med Blichfeld begynder et nyt Afsnit i Byhistorien, et Afsnit,
som vil blive omtalt under Tigdsrummetl 1700-1800.

111. BORGMESTRE oc; _RAAD
Ved Siden af Byfogeden var der fra den ældste Tid et By-

raad, som styrede Byens Anliggender. Denne Ordning gaar helt
tilbage til Valdemarstiden.

Byraadets Medlemstal var »i de mindre Byer 4 eller 6. Men
Ledelsen af dets Forhandlinger krævede, at Byraadet af sine
Medlemmer valgte et Forretningsudvalg, der bestod af mindst 2
Borgmestre ,,Proconsules“. Kong Valdemar forbeholdt sig dog
Ret til at stadfæste Valget af disse.

Byraadet paalignede Byskatten, som Borgerne skulde betale,
og indsendte den i Begyndelsen til Kongen. '

Byraadene havde i Middelalderen en meget betydelig Ind-
flydelse. Der var Perioder, hvor Borgmestre og Raad endog havde

' større Myndighed end Byfogeden.

' Magistratens Lønninger. Magistraten, d. v. s. Byfoged, Borgme-
streog Raadmænd lønnedes med Fri-
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Raadhuskælderen i`Lübeck i Nutiden.

hed for Byskat, visse Sportler og Afgifter af Byens Købmænd,
som f. Eks. lndtægt af Byens Vægt, som var ophængt paa Raad-
huset, Del i Skøde- og Seglpenge m. m., samt særlig Andel i
Bymarken. '

>I Taksationen til Matrikelen af 1661 nævnes bl. a., at Grenaa
ejer ,,,et lidet Stykke Eng, »som Borgmesteren og Raadet haver
for deres Bestilling. Den er paa ungefær 5 Læs Enghø“.

_Emdvideræer denfiZÆaerdmgepfirdAonpeLullagLaLkgl_
Mayst. til Borgmester og Byfoged for deres Bestilling“. l)

Raadmandsengen- her i Grenaa gik dog paa et ret tidligt
Tidspunkt over til Byfogedembedet, idet Byfoged R. Simonsen
allerede i 1688 fik et Tingsvidne'paa, at>,,Raadmandsengen, som
er takseret til _4 Læs Hø, har Byfogeden altid haft og brugt“.

Nogle Steder, dog næppe her i Grenaa. var det Skik; at
Byen gav ,,Raadmandsklæde“, d. v. s. hvert Aar gav sine Raad-
mænd et eller to Stykker udenlandsk Klæde til Raadmandsdragt.

Saa var der ,,Cisen“ af Vin og tysk Øl, som ogsaa tilkom
Raadet, og dette havde Eneret til at lade Vin og tysk Øl udskænke.

Raadhuskælderen. Hertil benyttede de danske Byer saavel som
de tyske Byens Kælder under4 Raadhuset,

hvor den bedste Vin og det bedste Øl udskænkedes til lav Pris.
Disse er forlængst alle forsvundne her iDanmark, men man be-
høver ikke at rejse længere uden for Landets Grænser end til
Lübeck eller Bremen for at se, hvilket herligt Fristed en saadan
gammel Raadhuskælder har været. Man regner, at de i de nogen-
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lunde store danske Byer har givet Borgmesteren en Indtægt paa
ea. 100 Rdl. og en Raadmand det halve.l) i

Der er dog intet Vidnesbyrd om, at noget saadant _- selv i
den ældste Tid - har været Skik her. Raadhuskælderen i Grenaa
har, saa vidt jeg har kunnet efterspore, ingensinde været anvendt
paa slig fornøjelig Maade, men kun som Arrestkælder, saaledes at
Udtrykket ,,Byens Kælder“ eller ,,Kælderen“ altid betød det
samme som Arresten. i '

Magistraten skulde hvert Aar paa Raadhuset aflægge offentligt
Regnskab for Byens Indtægter og Udgifter.2) .

Valget af Borgmestre og Raadmænd var paa Livstid. Som
Regel kunde kun Købmænd, ikke Haandværkere, blive Raad-
mænd. Men til Købmænd regnede man ogsaa anseligere Folk
som Bryggere, Guldsmede og Farvere.3)

Fastelavnsborgmestre. Der skal have været en vis Tendens til,
' '_ at Borgmesterembedet forlenede sin Mand

med for megen Indflydelse, saaledes at visse Slægter derved fik
en dominerende Magt i Byen. 9

Den meget initiativrige Chr. IV Hk derfor en Idé til at
hindre dette, idet han i 1619 ved en Forordn. fastsatte, at den,
som et Aar var Borgmester, næste Aar rykkede ned til Iat være
yngste Raadmand, medens ældste Raadmand rykkede op og blev
Borgmester. Paa den Maade kom Valtsaa Borgmesterembedet til
at gaa paa Omgang mellem Raadmændene. I

Valget skulde altid fore'gaa Fastelavnsmandag. Af den Aarsag
kaldtes disse nybagte, unge Borgmestre Fastelavnsborgmestre.4)
Men Raadmændenes sunde Sans gjorde rundt omkring Modstand
mod dette upraktiske Kongebud. I mange Aar rettede man sig
ganske 'simpelt slet ikke derefter. |Saaledvesses i Hub. Akst. II
Side 81, at man endnu i 1640 ikke havde Fastelavnsborgmestre i
Aarhus. Og næppe var Chr. IV død, før hans Efterfølger ved
Forordn. af 26/6 1649 afskaffede Fastelavnsborgmestrene, hvorom
et Brev til Borgmester Niels Krag-i Aarhus bærer Vidnesbyrd.5)

Qm Institutionen har været indført i Grenaa kan ikke ses
med Bestemthed. I Tingbogen under 1/11 1624 bruges Udtrykket
”Borgmester Rasmus `Iensen med nogle andre Raadmændff. Maa-
ske giver det et Fingerpegi den Retning.v

Een eller to Borgmestre. Borgmesteren valgtes som Regel af Raadet
og mellem dets egne Medlemmer. Men

hertil kom efterhaanden Stadfæstelse af Kongen eller paa hans
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Vegne af Lensmanden og Samtykke af Borgerne. Begge Dele var
ofte af formel Betydning, Raadetfik næsten altid sin Vilje.*)-

At det dog ikke altid har været Tilfældet, har vi et meget
Vhaandgribeligt Eksempel paa her fra Grenaa.

Her var det i nogle Aar Regel, at der kun var een Borg-
mester. Men i 1571 udsteder Kongen Brev til Lensmanden paa
Kalø om, at Borgmester og Borgere i Grenaa i hans Fraværelse
og uden at have spurgt ham har indsat endnu en Borgmester,
skønt der hidtil kun harværet een. Lensmanden skal nu afsætte
den af Borgerne indsatte Borgmester og forbyde dem herefter
at indsætte Borgmestre uden Kongens eller i hans Fraværelse
Lensmandens Tilladelsefl) - .

Hele denne Episode betyder dog ikke saa farlig meget. Der
er Vidnesbyrd nok i Tingbøgerne om, at der adskillige Gange

_ baade før og efter 1571 har været 2 Borgmestre samtidig i Grenaa.
Desuden er det værd at lægge Mærke til, at det her iByen

ingenlunde altid V»var Tilfældet, at Borgmesteren valgtes ud af
Raadmændenes Midte. I det givne Tilfælde var det f. Eks. By-
fogeden, man havde valgt til Andenborgmester. Endelig fremgaar-
det af Brevet, at det i hvert Fald i dette Tilfælde var Borgme-
steren og Borgerne, der havde foretaget Valget og ikke Raad-
mændene. _.

Paa de følgende Sider findes saa en Fortegnelse over de
Borgmestre, hvisaNavne det har været mig muligt at finde. Lige
saa lidt som for >'Byfogedernes Vedkommende eksisterer der nogen
officiel Fortegnelse over dem, ligesom deres Udnævnelsesaar og
-dag ikke foreligger. Kun ved Opnoteríng af, hvornaar de fore-
kommer i Arkivalier, lader deres Funktionstid sig med Tilnær-
melse afgøre. Hvor der kun findes et Par Aarstal med Komma
imellem, betyder det, at vedkommendes Navn er fundet de paa-
gældende Aar. 2 Aarstal med Streg imellem betyder derimod som
Regel fra og til de paagældende Aar.

Fortegnelse over Borg- Den første Gang Ordet ,,Borgmester og
mestre i Grenaa. Raadmænd i Grenaa“ findes i de nu eksi-

V sterende Arkivalier er, saa vidt jeg ved,
i Aaret 1397. Der nævnes dog ikke Navne paa vedkommende-
Det er et ,,Bekendelsesbrev, hvori Borgmester og Raadmænd i

Grenaa vedkender sig, at jacob Nielsen Kirth i Aastrup og hans
Hustru skøder efter deres Død al deres Gods, beliggende i Aa-
strup, gammel Grinow Sogn“ til Em Klos.ter.2) .
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1) 1409 og 1433, Knud Nielsen er den første Borgmester

i Grenaa, som nævnes ved Navn. Han udsteder i 1409 ”Opladel-
sesbrev“, altsaa Skøde, til Ebbe Henrichsen paa en Fierding jord
paa G1enaa Mark. Knud Nielsens Navn forekommer ogsaa i et
Brev fra 1433, uden at det dog der er anført, om han er Borg-
mester eller ei. l) '

2) 1453 Terkel Tocky nævnes som Borgmester i Grenaa
paa et Tingsvidne af "/e 1453 angaaende, at Debild Mark, det

senere Christiansminde, er Svend Udsens Arvingers rette Mark
og Ejendom. 2)

3) 1481, Troelsjespersen. Hans Navn findes paa et Tings-
vidne af Grenaa Byting (“/6 1481) udstedt af jep Pe1sen, Byfo-
ged, og Troels Jespersen, Borgmester, samt 5 Borgere angaaende
et Pergamentsbrev, som jens Rud til Hessel lod læse. 3)

Naar Eftermanden, Peder Hvid, nævnes som Borgmester
allerede i 1480, kunde det 1'o tyde paa, at der paa det Tidspunkt.
har været 2 Borgmestre.

' 4) 1480 og 1489, Peder Hvid, Borgmester i Grenaa, op-
træder som Vitterlighedsvidne paa et Skøde af 1480 fra jørgen
Krumpen paa nogle Fiskerettigheder i Gjedsted Aa. Han nævnes
ogsaa som Borgmester i 1489.

En Raadmand Peder Hvid i Grenaa skøder i 1501 en Ager-
paa Aastrup Mark til Em Kloster. Muligvis er det den samme
som foranstaaende, der paa sine ældre Dage har givet Afkald paa' `
Borgmesterstolen og kun fungeret som Raadmand.

60-aarigt Ophold Herefter kommer saa en Periode paa ca. 60
'i Rækken. Aar, hvorfra intet Navn paa nogen Grenaa-

Borgmester er mig bekendt. Først i Raadhus-
arkivet og Tingbøger fra Midten af det følgende Aarhundrede
dukker Navne frem igen.

5) 1546 til ca. 1567, Niels Bondisen, Borgmesteri Grenaa,
sammen med Raadmand jens Søfifrensen træffer i 1561, Torsdag
næst efter vor Frue Dag, sammen med Ebeltoft og Randers
Borgmestre Aftale om fælles Bekostning til et Byskib, som Ran-
ders har ladet bygge, og hvortil Grenaa og Ebeltoft indgaar paa
at betale 250 Rdl. hver som deres Part. (Sagen er nærmere om-

' talt heri Side 207 under Den nordiske Syvaarskrig).
I 1561 afæsker Niels Bondisen paa Kongens og Byens Vegne

Niels Krabbe paa Hessel hans Adkomster og Hævd til Fædrift i
Bro Hede (se Side 78). _

Aar 1565 er han som Borgmester og Meddomsmand med til
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paa Tinge at afsige Dødsdom overV nogle Fanger, som var sendt
fra Kalø til Grenaa for at faa deres Dom. Men lige umiddelbart
efter hans Navn staar `Iep Skiøtts ligeledes betegnet som Borg- .
mester.*) Det er altsaa ganske tydeligt, at der paa det Tidspunkt
har været 2 Borgmestre iGrenaa, og at Niels Bondisen har været
Førsteborgmester. ` ' ' "

Jeg har yderligere set ham nævnt som Borgmester i 1546,
men uden nogen Kildehenvisning.

6) 1564 til ca. 1575, `Jep Skøtt. Qm ham meddeler Ting-
bogen for 1564 (1. Mandag efter Paaske)~: ,,_]ep Skøtt stod her for

~Tingdom i Dag og tilbød, ~ at han vilde gerne stande og være-Fi
Kgl. Mayst.s Ærinde og Tynge, saaledes som de 24 Dannemænd
haver valgt ham til. Men han sagde kort Nej, han vilde ikke
være i det andet ,,Tynge“ [Hverv], som de har tilsagt- ham. Og
de turde derfor ikke slaa deres Lid til, at han skulde være Borg-
mester i Grenaa“.2)

:Wfi

Udsnit af Grenaa Tingbog for 1564. Der staar: ,,Thz `Iep Skøtt hand stud her for
tinngs dom y dagh oc tillbødtt att h-annd ville gyernne Vstannde oc vere y kon:
matts erinnde oc tønngy som dy XXIIII danne mendtt haffude hannom tillagt
men hanndt sagde kortt ney for att hand ville enthet vere y thz andett thønngy
som dy haffude hannom tillsagtt oc dy tuorde icke slaa deres lidtt thz paa att

i vere borrigmester y grinndw“. ' i

Imidlertid maa `Iep Skøtt have betænkt sig og taget mod
Hvervet. Han nævnes udtrykkelig samme Aar i Tingbogen som
Borgmester, idet han Mandag efter Trinitatis ”forbød nogen at
huse eller hæle nogen skøfiue folk“. Hermed tænkes aabenbart



'316 BYENS STYRELSE IN-DTIL;_CA. 1700

ikke paa Folk med Legemsfejl, men paa det, som Tingbogen ved
en anden Lejlighed kalder ,,Betlere og Trøgle_“re.

I Tingbogen for 1570 staar Jep Skøtt nævnt paa Omslaget
som Borgmester, men ogsaa Jørgen Persen nævnes i Bogen flere
Gange som Borgmester. I ,,Dauvvs Annotationer“ refereres fra en

'nu forsvundet Tingbog fra 1572, at Borgmester Jep Skøtt paa
Tinget Mandag efter St. Anne Dag tilspurgte Borgerskabet, hvor
meget de vildegive med hverandre, naar nogen Tyve, Trold-
kvinder eller ud'æiislce Folk skulde henrettes, hvortil de samtlige
svarede, at de gerne vilde give hver en Søsling [I 6 Halvskil-
ling]. I lige Maade gav ,,Almuen“ sit Samtykke til, at naar noget
bliver stjaalet, maa Byfoged, Borgmester og Raad ransage efter
Tyvekosterne og ingen 3 Mark udlægge derfor“ 1)

Jep Skøtt nævnes Borgmester endnui 1574, da han sammen
med Raadmændene afgiver Vidnesbyrd om, ,,at det er Grenaa
Bys' Forte- sønden ud til Hannestenen“. Men Tingbogen nævner
12/12 1575 ,,Borgmester Sal. Jep Skøtt“. Han er altsaa i det sene-
ste død dette Aar.

Antagelig har han været Yngste-Borgmester sammen med
Niels Bondisen til ca. 1567, derpaa Første-Borgmester sammen
med Oluf Tocke til 1570, ligeledes sammen med Jørgen Perszen
til hen i 1571, da Lensmanden efter Kongens Grdre afsætter
denne. '

7) 1567_1570, QlufTock e. Kendes kun fra en Meddelelse I
fra Viborg Landsarkiv. Han maa efter Aarstallene at dømme have
været Borgmester samtidig med førnævnte Jep Skøtt, og som
hans Efterfølger maa i 1570 være valgt Jørgen Perszen.

Borgerne har indsat Saa er det, at Kong Frederik II 3. April
21 Borgmestre. 1571, kort efter Fredsslutningen sender det

' tidligere (Side 287) omtalte Brev til ,,Em-
bedsmanden“ paa Kalø, Jørgen Rosenkrantz, hvori han gør Op-
hævelse over, at Borgmester og Borgerne i hans Fraværelse og
ruden at have spurgt ham har indsat endnu en Borgmester. Kon-
gen anfører - altsaa aabenbart fejlagtigt _' at de hidtil kun har
haft een. Lensmanden skal rejse til Grenaa og afsætte den sidst
valgte Borgmester og forbyde Borgerne herefter at indsætte Borg-
mestre uden Kongens eller i hans Fraværelse Lensmandens Til-
ladelse. 2)

Der kan ikke være Tvivl om, at det er Borgmestervalget i
,1570, der er kommet Kongen for Øre, uden at han har vidst
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noget om, at saaledes havde'det allerede i længere Tid været
Skik i Grenaa.

8) 1570, 76, Jørgen Perszen. Det er altsaa den Borgme-
ster, som lige er nævnt ovenfor, og som Lensmanden skal afsætte.
Han nævnes mange Gange iTingbogen for 1570, i et- enkelt Til-
fælde endda samtidig med Jep Skøtt.

Hvis> Lensmanden har udført Kongens Ordre, og herom kan
vel ikke tvivles, saa er altsaa Jørgen Perszen afsat i 1571, men
atter indtraadt efter Jep Skøtts Død, idet han faktisk nævnes som
Borgmester baade i 1575 og 76. `

Hvis man skulde hænge sig i Smaating, maatte man undres
over, at baade Kongen og Lensmanden -- uagtet hint Brev -
mange Gange bruger Udtrykket ,,Borgmestre og Raad“ i Breve
til Grenaa. Forklaringen maa vel være den, at det er et staaende
Udtryk, som bruges i alle Breve til Købstæderne uden Hensyn
til,om vedkommende By har een eller to Borgmestre.

9) Ca. 1580 til ca. 91, Madts Erichsen [Skriver] maa
have været Borgmester i det seneste 1580. Nævnte Aar indstæv-
nes ,,Madts Erichsen Skriver, Borgmester i Grenaa“ for Viborg
Landsting angaaende et ,,Forligelsesbrev“, som han ikke vil> aner-
kende. Landsretsdommen giver Borgmesteren Ret.

I 1582 er der atter en Landstingsdom. Borgmesteren var ind-
stævnet af Bertil Sørensen i Kirial angaaende 30 Mark, som han

' paastod at have laant af Enslev Penge, men som Bertel Sørensen
kun har noteret paa en løs. Seddel. Atter denne Gang blev det
Frifindelse for Borgmester.

Han nævnes mange Gange Ii Tingbogen for 1588, bl. a. ved
paa Kongens Vegne atpaaminde Borgerskabet at holde ,,gode
Værger og ustraffelige Harnisk“, saaledes som enhver er paalagt.
Ellers vil de blive strafiet af Øvrigheden for ,,Uhørsomhed“.
Ligeledes ved efter Kongens Befaling at forbyde Borgerne, alle
og enhve'r,_ ,,at huse eller hæle Stoddere, Betlere, Trøglere og
Landstrygere, saafremt de ikke er forsynet med Brev paa, at de
maa gaa rundt'og tigge“.1) _ '

Ogsaa i denl lange Hekseproces mod Rasmus Rasmussen
>Kræmmer samme Aar (se heriSide 144) optræder Madts Erich-
sen flere'Gange. _ _ I `

17/s 1589 faar han af Kongen Forleningsbrev paa Livstid paa
2 Fierdinger Jord i Grenaa Bymark, som var i Kronens Eje.2)»

Han maa være død inden 22. Jan. 1592, da hanefterfølger,
Michel Nielsen, den nævnte Dag fik overdraget Forleningen af
de nævnte Jordstykker. ~
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610) 1591-1602(?), Michel Nielsen. Denne maa i Hen-

hold til ovennævnte Forleningsbrev fra Kongen være blevet Borg-
mester her i 1591. Han nævnes som Borgmester adskillige Gange
i de følgende Aar, men er vistnok død i 1602.

Pesten 1600-4603. I Slutningen af Michel Nielsens Tid rasede
Pesteni Grenaa, og mange af Byens Ind-

byggere døde deraf. `leg personlig er af den Mening, at man for
at bekæmpe Smittefaren indrettede en Pestkirkegaard uden for
Byen og dertil valgte dengamle Kirkegaard fra Spedalskehospi-
talet, St. `Iørgensgaard, ved Søndre Mølle. Derude er ved Grav-
níng efter Grus fundet mange Skeletter kun ganske lidt under
`Jordens Overflade ogtilsyneladende begravet uden Kister, men
dækket. af et tyndt Lag Kalk for at hindreSmitte.-Tingskriverem
Laurits Trøy, laa syg af Pest i 3 Maaneder. Han har gjort en
Notering derom i Tingbogen, da hani September 1603 atter blev
rask. Det er jo ikke utænkeligt, at det ogsaa er samme Syg-
dom, som er Skyld i Borgmesterens Død, som jo netop indtraf
i Pestens værste Tid. i Y

Byfogeden, Niels Andersen, søger og faar i Slutningen af
1603, da Pesten endelig var nogenlunde forbi, et Tingsvidne om,
at det var fuldt vitterligt, at i Aarene fra 1601 var det, at Pesten
rasede, og at der i disse ,,tvende Aar, hvori Gud hjemsøgte os
udi Grendo med Pestilenz“, næsten ingen Søgning har været til
Byen, hverken med Udskibning eller med Indskibning. i

Efter Michel Nielsens Død sendte Byfogeden og Raadmæn-
dene 25/11 1602 en Skrivelse til Lensmanden paa Kalø, Henrik
Below, _med en lPortegnelse over 4 Medborgere, hvoraf4 de Vbad
ham udvælge en til Borgmester. Lensmanden sendte dem egen-*
hændig _]uledag 1602 et særdeles venligt Brev, som han begyndte
med Ordene: ,,MinV venligste Hilsen altid forundt med Gud,
kjære Venner“. Men Brevet gaar ud paa, at da der endnu ikke
er ,,fredeligt og stille hos dem“, saaledes at Lensmanden uden
Fare kan komme til Grenaa, ,,eftersom Pesten har raset hos demet Par Aarf-“, saa maa det vente endnu en stakket Tid til Gud vil,
at Lensmanden selv kan komme til Byenfi)

11) 1603 til ca. 1618, Niels Andersen. Det maa rimeligvis
være ham, som Lensmanden har udvalgt, da han endelig en-
gang har vovet sig til Grenaa. Niels Andersen havde været By-
foged fra 1592 og nævnes endnu i 1603 flere Gange som. saadan,
men maa formentlig have overtaget Borgmesterembedet engang
dette Aar. VFørste Gang, jeg har fundet ham nævnt som saadan,
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r 28/4 1608, da der indløb Brev til ham fra den nye Lensmand
paa Kalø, jørgen Skeel (til Benzon). Brevet begynder: ,,Kiaere

-.Niel's Andersen, Gud give eder alt godt og [bevare] eder fra alt
ondt“. Lensmanden meddeler i Brevet, at han vil komme til
Grenaa den følgende Onsdag og tale med Borgmesteren angaa-
ende en ,,Supplicas“, som Borgerne har sendt til hamfi) Den
drejer sig om Aaens og Havnens Tilsanding og Forholdsregler
derimod. Niels Andersen er afgaaet, formentlig død, fø-r 1619.

. 12) Ca. 1619-41623, Peder Knap. Han havde ligesom For-
gaengeren vaeret Byfoged i mange Aar, før han blev Borgmester.
Første Gang, han nævnes som Borgmester, er i Tingbogen for
13. Sept. 1619, hvor han paa Kongens Vegne forbyder Borgerne
at holde Svin, med mindre der er Ring i Næsen paa dem, ,,un-
der den Straf, som Kongens Brev og Mandat formelder“. 2) `

Om en sørgelig Begivenhed i Borgmesterens Familie beret-
tes flere Steder, navnlig i Kancelliets Brevbøger.

Sønnen, Rasmus Knap, havde i 1609 begaaet et Drab i
Bjørnsholm Birk og var af Sandemændene svoret fredløs i den
Anledning. Efter mange Aars Forløb var hankommet hjem til
Grenaa og boede der. Men saa havder den nidkære Kapellan
Rasmus Mikkelsen fra Prædikestolen ”straffet Borgmesterens
Søn, fordi han havde begaaet baade Hor og Mord og endda fik
Tilladelse til at opholde sig i Byen“.

Da saa Sognepræsten Terkel Pedersen døde omkring ved
1618, og Rasmus Mikkelsen ikke fik Kaldet efter ham, mente
han sig forbigaaet paa Grund af disse Udtalelser. I-Ian rejste
derfor over til Kongen og beklagede sig.

Kong Chr. IV, der altid ivrigt tog sig af sine Undersaatters
Sager, sendte saa Brev til Lensmanden paa Kalø med Paalaeg om `
flittigt at undersøge, om Borgmesterens SønV virkelig havde gjort
sig skyldig i saadanne Forbrydelserjog i saa Fald paase, at han
blev tilbørlig straffet. Ligeledes skulde Lensmanden lade dem
tiltale, der havde ,,huset og hjemmet ham som en kendt Mand-
draber, saa de kunde komme til at staa tilbørlig i Rette“. 3)

Dette Skridt gjorde selvfølgelig ikke det spændte Forhold
bedre. Peder Knap indsendte til Kongen en Ansøgning om at
erholde et ,,Oprejsningsbrev“, d. v. s. Tilladelse til, som om Ger-
ningen nylig var sket, paany at forfølge Sagen, idet han paastod,
at han vilde føre Bevis for, at Drabet var sket af Vaade. Dette
,,Oprejsningsbrev“ udstededes i Oktober 1620. Men da det kom

til Stykket, ,,afstod“ Borgmesteren alligevel fra at føre Sagen
Videre. '



320 BYENS sTYRELsE -INDTIL CA. 1700

Kongen sendte derfor 17. Jan. 1621 et nyt Oprejsningsbrev,
denne rGang direkte til Lensmanden og bød ham optage Sagen,
da Peder Knap havde ,,afstaaet derfra og ikke fortfaret“.

Den nærmere Udvikling kendes ikke, da dette Aars Tingbog
ikke længere eksisterer. Men hen paa Efteraaret var Kapellanen
atter hos Kongen med Klage, og et nyt Brev indløb til Lens-
manden. »

J Det ser ud til, at Predløsheds- Dommen over Rasmus Knap
saa endelig er blevet elfektueret. '

I 1623 døde Borgmester Knap, og næste Aar udbetaler hans
' Efterfølger til Sønnens Hustru -- der staar udtrykkelig ikke Enke
_ 4 Sldlr. som Hjælp til Børnene ,,som det er dem bevilget a
deres Bedstefader Peder Knap, forrige Borgmester her i Grenaa“.1)
Det er altsaa-rimeligt at antage, at Rasmus Knap som Følge af
Fredløshedsdommen har maattet drage af Byen, maaske af Lan-
det, mens Familien er blevet her.

Peder Knap levede jo i Hekseforfølgelsernes Blomstringstid.
I Sønderherreds Tingbog er bevaret et Brev fra ham i Anledning
af en Hekserisag mod Karen Andersdatter med Tilnavn ,,Føuten“,
som iBegyndelsen af Aarhundredet havde faret rundt paa Djurs-
land og ernæret sig ved Betleri, Løsagtighed og ved 'over for
godtroende Folk at give.sig Udseende af at kunne hekse. I-Iun
dømtes ved Viborg Landsting 15/3 1617 til Baalet, uagtet hun
nægtede sig skyldig i Trolddomskunster. Derimod tilstod hun
,,at have ligget i Løsagtighed med 18 Ægtemænd og at have'und-
ladt at gaa til Alters i 8 Aar“. Knaps Brev gaar ud paa, at da

VØvrigheden var blevet bekendt med Karens fornævnte Opførsel,
som ogsaa havde fundet Sted i Grenaa, saa havde man forvist
hende fra Byen.2)

13) n1623 til ca. 1636, Rasmus Jensen [Willstrup] Han
blev altsaa Borgmester efter Peder Knaps Død og nævnes som

saadan i Tingbogen 15/12 1623. Han kaldes ogsaa Rasmus Jensen
,,Rødhoved“. Saaledes staar der paa første Side iTingbogen 1624:
,,I Aaret 1623 døde Peder Knap Borgmester og Rasmus Jensen
Røhoud i Borgmesters Sted igen“. Han er formodentlig Søn afV
en Borger, som kaldes Jens Rødhoved og omtales i 1576. Men
hans rette Efternavn er ellers Willstrup, saaledes som Slotsskrí-
veren paa Kalø iBrev af 7. Decbr. 1623 skriver til ham: ,,Kiære
Rasmus Willstrup, Borgmester og sønderlig guode Ven“.
` Rasmus Willstrups Gaard laa paa den søndre Side af Store-
gade. Tingbogen frai 1635 beretter, at om Natten d. 2. Decbr.
bankede`l en Mand, Michel Lø'ng, paa hos Borgmesteren, der selv-
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følgelig har været Købmand, og forlangte en Pot Mjød til Købs.
Tjenestepigen lukkede op og svarede, at de ikke solgte Mjød
om Natten. Samme Nat blev Grenaa Tingstokke afkastet, og man
satte nu Michel Løng i Forbindelse med denne Misgerníng.

I Rasmus Willstrups Borgmestertid indtraf de tunge Begi-
venheder: Byens Brand i 1626 og Krigen i 1627, hvorom tid-
ligere er fortalt. I

14) Ca.1636-~1643, Michel Sørensen Burgaard. I-Ian
har formentlig tiltraadt Borgmesterembedet efter Rasmus Will-
strup og antagelig omkring ved 1636.

Om denne Borgmester gælder det fuldstændig ubegribelige,
at han, ganske faa -Aar før han udnævnes, staar for Bytinget som
anklaget for Forprang ,,Grenaa Borgere til Skade og Fortræd“.
I-Ian boede dengang iFjellerup, men havde ifølge et Tingsvidne
lovet at flytte til Grenaa inden paafølgende St. Hansdag. Dette
havde han ikke gjort, men ”desuagtet ganske roligt handlet baade
paa Tyskland og andre Steder. Byfogeden vidste ikke andet at
dømme, end at Michel Burgaard havde ,,overtraadt sin Forpligt
og maatte stande til Rette derfor“.

Men Michel Burgaard havde faktisk tidligere boet iGrenaa
og været Borger her, ja han nævnes endogsaa i 1624 som Kirke-
værge. Han maa altsaa siden være flyttet til Fjellerup og derpaa
efter Dommen tilbage til Grenaa igen. Han' døde i Begyndelsen
af Aaret 1643. Paa sit yderste oprettede han et Gavebrev til For-
del for fattige Eleveri Grenaa latinske Skole. Beløbet er paa
100 Slettedlr., og for Renterne skal der købes Vadmel til Klæder
og groft Lærred til Skjorter og uddeles til Eleverne. _

Der kan være nogen Tvivl om, hvorvidt Michel Burgaard
virkelig har været Borgmester i Grenaa. I den Afskrift af Fun-
datsen, som findes i Dauws Annotationer, staar nemlig kun ,,Bor-
ger“. I Afskriften i det trykte Værk ,,I-Iofmands Fundationer“
staar derimod tydeligt nok Borgmester (Hofm. Fund. Bind II
Side 216).

15) Ca. 1643--44, Niels Christensen [Kremer]. Det maa
formodentlig være den samme Person, som i en hel Del Til-
fælde i Tiden fra 1632 til 45 benævnes som Raadmand Niels
Kristensen Kremer, og som er en af Byens mest betydelige Bor-
gere. Han findes kun anført som Borgmester eet eneste Sted,
nemlig da han sammen med Sognepræsten, AHr. Seyer Rasmus-
sen, attesterer Rigtigheden af en Afskrift af Kongens Donations-
brev til Rektoren i Grenaa paa Hammelev Sogns Tiendefi) Af-
skriften mangler desværre Datering, men ad andre Veje er det
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muligt at indsnævre Tiden for dens Affattelse til Aarene mellem
1642 og 44.

16) 1644, død før 19/6 1650, Anders Pedersen Nævnes
første Gang i et Brev fra Lensmandens Skriver paa Kalø af 12/11
1644, som tilskriver ,,Kiære Anders Pedersen“ angaaende Grenaa
Bys Levering af Heste til ,,Hs Mayestæts Attollerj“.

l 1648 æsker han paa Grenaa Byting et Tingsvidne over en
Skipper, Christen Wornidtzøn, som havde gjort sig skyldig i
Forprang. Han havde lastet i København, og. da 2 Grenaabor-
gere tilfældig kom til og bebrejdede ham, at han gjorde saadant,
GrenaafBorgere til Forprang imod deres Privilegier, Forordnin-
gen og Reeessen, svarede Wornidtzøn, at han vilde give de
Prakkere i Grenaa Døden og Djævelen i Vold. Samtidig greb
han et ,,Vindspegger“ og vilde slaa de to Mænd medffi)

Anders Pedersen er død før l9/6 1650. Han begravedes i sit
murede Gravsted, som han ,,paa egen Bekostning og efter for-
nøyelig Betaling havde ladet indrette i Grenaa Kirke og med
Sten paalægge udi Tværgulvet mellem den søndre og nordre
Kirkedør under de vestre Stole“.2) Dette Gravsted solgtes 70
Aar senere til Byfoged Blichfeld, hvis smukke Epitafium endnu
hænger i Kirken.

17) Ca. 1650-1668 eller 69, Peder Pedersen Trøy. Han
er Søn af Raadmand Peder Rasmussen Trøy og Hustru Maren
Nielsdatter og rimeligvis Sønnesøn af Byfoged Pe Trøy. (se heri
Side 297).I Han havde-selv været Raadmand i en Del Aar og
nævnes som saadan adskillige Gange i Tiden 1644 og fremefter,
sidste Gang ved en Vurderingsforretn. i 1651. Han har aabenbart
haft en Del Indflydelse paa Byens Pengevæsen under Besættel-
sen i Svenskekrigen. Han nævnes bl. a. selvtredje som Under;
skriver paa Laan, som Byen modtog. i i

Da Enevælden indførtes i Danmark, var Peder Pedersen en
af de seks, som paa Grenaa Bys Vegne i 1661 underskrev ,,Su-
veræniteísaktenfffi) De øvrige har uden Tvivl været Raadmændene.

Udskrivning af Baadmænd til Flaaden var i Aarhundreder
en stor Plage for Søkøbstæderne. De fleste af de udskrevne var
ked af at rives hjemme fra og komme ind til den meget raa
Behandling paa Flaadens Skibe. Her er et Eksempel paa, yat en
udskrevet Raadmand ved Henvendelse direkte til Lensmanden
[sandsynligvis] opnaaede Fritagelse. Brevet, der er stilet til Borg-

» mester Peder Pedersen og afsendt fra [GL] Estrup 21/1 1666,
lyder: ,,Næst venlig Hilsen og min villig Tjenestes Erbydelse
stedse, Kiære Borgmester og Raad. Eftersom nærværende Søffren
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Jenssøn af Grindaae haver været her hos mig og be'klaget'fs'i'g
højligen over, at han er udskrevet i Hs. Mayst.s Tjeneste'som
Baadsmand, uagtet han for nogen Tid siden efter sin Beretning
haver bekommet sin rigtige Pasbord derfra, Beder jeg derfor, at
dersom det var muligt, l da vilde have hannem forskaanet og en
anden i hans Sted, hvem eder selv synes døgtig at være, maatte
indskrives. _ V i

` I have det selv bedst, som ske kan, at Hs. Maysts. Tjeneste;
Y forretninger haves i Agt og eder tilskikked'e Befa'linger skyldigen

i Agt tages. Vil hermed have eder Gud allermægtigste befalet.
Actum, Estrup 21. Aprilis Anno 1666. ' Erich Rosenkrantz“'.l)
Peder. Pedersen Trøy, d'er'var særdeles agtet og afholdt,

døde i København, Aarstallet er ukendt. Hans Efterkommere' af
Navn Trøy lever endnu i Bergen.` I " '

18) 1669 til 13/12 1682, Johan Velou [eller"_`\l(/elo"u]. Han
var først Byfoged i eet Aar nemlig 1668-69. Sidstnævnte Aar
'maa Borgmesterstolen være blevet ledig efter Peder Pedersen,
og Velou har saa ombyttet de to Stillinger som adskillige før ham.

Fra 28/8 1670, altsaa kort efter-hans Udnævnels'e, foreligger et
Dokument, hvori ,,Borgerskabet forsikrer Borgmester Johan Ve-
lov, at han og Hustru skal være skattefri her udi Byen, for at
han Skal Hñíëfdwsfifál'áVi BWf(f)'f1f*gfëf8fl{ábf'Éft'fWtiflfii WFí^æëClOg i:Fkëjfd'ë'l'ilflídfll) H

Det ser jo meget venskabeligt ud, men senere var Forholdet
mellem Borgmesteren og Befolkningen ikke altid saa godt. Bl. a.
satte Spørgsmaalet om ,,Lejernes“'“. Pligt til Hoveriarbejde ondt
Blod. I en meget senere Klage til Stiftamtmanden staar, at ”Op-V
rindelsen var, at de engang havde en from Borgmester [formo-
dentlig Peder Trøy], = hvem de utvunge'n og af Kærlighed viste
en lille Villighed ved Arbejde i Marken, men at hans Eftermand
Johan Velou krævede det som en Ret, indtil han ved en kgl.
Kommission blev afsat“. . i

Folk kaldte Velou ,,den vindesyge“. Han ejede ogbeboede
en Gaard paa Storegade (nuværende Nr. 21, ,,Messen“, hvor han
er nærmere omtalt, se Bind B Side_221). Efter sin Afskedigelse
tilbragte Velou sine sidste Aar hos sin eneste Detter, der ejede
og beboede Skærvad. Hans Dødsbo nævnes 18/11 1686.

Johan Velou blev den sidsteBorgmester i Grenaa for lange
Tider, idet Forordningen af 28/1 1682 ophævede Borgmestre og
Raad i en Række smaa Byer. Her paa Egnen bl. a. Grenaa,
Ebeltoft og Mariager. I

Byfogeden blev da alene Byens Magistrat.
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Ä>Borgmester og Raad Under 3/9 1681 blev det af Kongen over-«
ophæves fra 1682,. ` dirag'et en Kommission at overveje, hvor-

? ' ledes der kunde skaffes Byerne bedre
Vilkaar. Kommissionen svarede med en Række Forslag, som
derpaa førte til den for Byforholdene grundlæggende Forordning

l21f28/1 1682.
Blandt de Forhold, som Kommissionen fæstede Opmærk-

somheden paa, var ogsaa, ,,at det var til største Last og Tynge,
at i de smaa Købstæder er for mange Øvrighedspersoner, der
alle skal leve af de faa Borgere“. Det foresloges derfor at for-
mindske disses Antal stærkt. I de 9 største Byer i Landet maatte
være 2 Borgmestre, 4 Raadmænd og 1 Byfoged. rI Resten 1
Borgmester, 2 à 3 Raadmænd og 1 Byfoged. Men ved den en-
delige Udnævnelse, som fandt Sted 13/12 1682, blev Tallene yder-
ligere nedskaaret, saaledes at i 23 af Landets mindste Købstæder
[der var dengang 55 ialt] faldt baade Borgmester og Raadmænd
bort, og Byfogeden alene skulde overtage alle Magistratens For-`
retninger.

Med denne Reduktion var der slet ikke forbundet nogen
Tanke om, at een Mand kunde styre bedre end flere. Der var
blot tænkt vpaa Vanskeligheden ved at skaffe Indtægt til de
mange. l)

Samme Dag, som Forord. af 28/1 1682 udkom, indsattes Kom-
missioner for hvert Stift til at besøge samtlige danske Købstæder.
De havde til nave:

1) at lede Grundtakstansættelserne,
v2) at undersøge. Byens Regnskaber og
3) at danne sig et Skøn over, hvilke af de tilstedeværende

Øvrighedspersoner, der duede til at fortsætte under de nye For-
hold, samt -- hvis ingen af dem var brugelíge - da undersøge,
hvem der kunde faas i Stedet. .

Det viste sig vanskeligt for Kommissionerne at finde bruge-
lige Folk, og det er formodentlig det, som er Aarsag til, at man
ved den endelige Udnævnelse, som fandt Sted 13/12 1682, gik
videre i Reduktionen end oprindelig paabudt.

I Grenaa, Ebeltoft og Mariager fik man ikke -- som oprin-
` delig bestemt _ 1 Borgmester, 2 Raadmænd og 1 Byfoged, men
hvert Sted kun een Byfoged, som altsaa fremtidig alene skulde
udgøre Byens Magistrat2)

Det ses dog hen i det følgende Aarhundrede, da Byskriver-
embedet blev af noget større Betydning, end det oprindelig havde
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været, at Byskriveren _- f. Eks. Peder Bay - nævnes sammen
' med Byfogeden som Byens Magistrat.

I Grenaa har Kommissionens 3 Medlemmer væreti Løbet
af Sommeren 1682. En Del af Indbyggerne, ,,Lejerne“, d. v. s.
Folk, der ikke selv ejede Hus, men boede til Leje og-ikke
havde Borgerskab, beklagede sig til Kommissionen over, at de

maatte gøre Hoveri for Borgmesteren og frit gaa med Brev til;`
_Nabobyerne for Tolderen. Det er kort antydet under Borgmester
Velou, og der vil blive gjort nærmere Rede for Sagen i et paa-
følgende'selvstændigt Afsnit.,v Kommissionen ,,befriede“ dem' for
denne Tvang.

Paa den Tid var altsaa `Johan Velou Borgmester og Otto
Nielsen Lyngby Byfoged. Kommissionen har i den Tid, den
opholdt sig her i Byen, lært dem at kende og har altsaa ikke
ment at kunne anbefale nogen af dem til at tjene under den nye
0rdning. I Stedet udnævntes Poul Cronbech til Byfoged. I-Ian
var, saa vidt jeg kan se, en helt ny Mand og havde ikke tid-
ligere været Borger i Byen.

Hermed er altsaa Borgmesterrække'n .i Grenaa foreløbig
udtømt.

Traaden optages igen med Byfoged Nyeborg, der som Følge
af Kommunalloven af 26/5 1868 indtraadte som Kommunalbestyrel-
sens Formand og fra 1. jan. 1869 fik Bestalling til fremtidig
ogsaa at være Borgmester. l) '

IV. RAA DMÆN D
I Indledningen til Borgmestre (se Side 310) er fortalt en Del

om Raadmændenes Virksomhed. At komme ind paa en Omtale
i Enkeltheder af den forholdsvis lange Række Raadmænd i
Grenaa, er af Pladshensyn ugørligt.

Det skal her nævnes, at nogen sammenhængende Fortegnelse
over Raadmænd aldrig forekommer hverken i Tingbøgerne eller
andre Arkivalier. Der nævnes lejlighedsvis et Par Stykker af
dem, naar de har deltaget i et eller andet Hverv, og det er ikke
let at afgøre, hvor stort Antallet af Raadmænd de enkelte Aar
har været.

En nøje Gennemgang af Navnene medOpnOtering af alle de
Aarstal, der forekommer, lader formode, 'åt-4 Raadmænd 'har
været det normale Antal i -Gre-naa. Dog har der i enkelte Til-
fælde været 6 og ved een eneste Lejlighed 8 Raadmænd paa
een Gang. Det har vistnok været her, som det var andre Steder,
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at naar en Raadmand døde og de andre Raadmænd ikke mente,
at det var nødvendigt at udnævne en ny, lod man ganske rolig
Pladsen staa ubesat, indtil der kom en passende Lejlighed til
atter at gøre Raadet fuldtalligt

' Det har heller ikke været en fast Regel her i Grenaa, at '
Borgmestrene altid valgtes af Raadmændenes Midte, snarere det

p modsatte. Det er i hvert Fald kun et Mindretal af Borgmestre,
der f1ndes nævnt-som Raadmænd før deres Valg til Borgmester.

Det er. ganske ugørligt for mig eller for noget andet Men-v
neske atopstille en fuldtallig Raadmandsfortegnelse for Grenaa.
Det fejler ikke, 'at Vder har været adskillige' Raadmænd, hvis
Navne tilfældigvis ikke findesi det meget mangelfulde Arkiv-
materiale, som er bevaret. Ligeledes er det umuligt uden i gan-
ske faa Tilfælde at anføre Tiltrædelses- eller Afgangs- (Døds-) Aar.

Mærk følgende Regler 1) De forreste AarstalI med fede Typer
i Eortegnelsen: -- . angiver Aarstallet for den Tingbog eller

de andre Arkivalier, hvor vedkommende
Raadmænds Navne findes. .

2) Tal med alm. Sats angiver det første og det sidste Aars-
tal, :hvor vedkommendes Navn er truffet.

3) Hvor en Raadmand af særlige Grunde er anført 2 eller
flere Gange, er Aarstallene de følgende Gange sat i Klamme, og
Nummeret foran Navnet udeladt. -

4) Kildehenvisninger findes som Regel kun, naar Gplysnin-
gerne ikke stammer fra Tingbøger eller Raadstuearkiv.

Raadmandsfortegnelse. Den første Raadmand i Grenaa, hvis,
f Navn kendes, er:

1501. 1) Peder Huidtz [Hvid], som i 1501 skøder en
Ager paa Aastrup Mark til Em Kloster. Vi er jo endnu i Kato-
licismens Tid, hvor Folk til Fremme af deres Sjæls Frelse og
evige Salighed. fandt det formaalstjenligt at skænke 'Gaver eller
_]ordegods til fromme Munkes eller Nonners Klostre eller til
Kirken. '

Det er muligvis samme Peder I-lvid, som er Grenaa Borg-_
mester i 1480erne.1)

1561. Å2) `lens Søffrensen, Raadmand i Grenaa 1561
og 88, møder i' Randers sammen. 'med Borgmester Bundesen til
Forhandling med Ebeltoft og Randers om Bekostningerne til et
fælles Byski'b.2). Haner senere kgl. Byfoged (i Tiden omkring
1587-88) og tillige Tolder og Cisemester. I-Ian kaldes i Slutnin-



IV. RAADMÆND 327

gen af 1588 _,,fordom Byfoged“, men fortsætter vistnok som
Raadmand. .

3) Søffren Offuersen1561 og
4) j ens Fijll 1561,65 optræder i Tingsvidnet angaaende

,,Grenaa Byfred“s Grænse mod Syd.
1565. RasmusOffuergaardt (el. 0ffuerskiær?)1561, 65,

Jens Fijll [1561, 651. .
5) J e n s N o r d r o p (el. 'Narup) 1565, 75.
6) Anders Rasmussen 1565.
7) Rasmus Katholmà 1565.
8) Seueren Trogelsen1565.
9) Trogels Seuerensen 1565 og
10) Søvren Nielsen Hvid 1565, 75 optræder sammen

med Byfoged Søffren Søffrensen og de 2 Borgmestre Niels Ben-
dixen og `Iep Skøtt som Domsmænd over nogle fra Kalø hid-
sendte Fanger, som de dømmer til Dødenfi) Det er det eneste
Sted i Byens Historie, hvor der træffes 8 Raadmænd paa een
Gang eller i eet'Aar.

`Af disse nævnes `Jens Nordrup som Kirkeværge i 1574, da .
han paa Tinge fører Klage over to Grenaaborgere, som har to af
Kirkens Tofter i Brug og ikke vil svare deres Landgilde deraf.

1575. 11) Rasm us Perszen 1575, 88.
12) Matts Stysen1575.
13) S e u r e n H u y d [Hvid] 1565, 75.
Disse 3 Raadmænd er Meddomsmænd, da- Voldsmanden Kiel

Lausen, der overfaldt Byfogeden paa Tinge 24f/1o 75, dømmes til
at halshugges og stejles. i

15.76 14) Søffrenjenszøn 1575,76. Han er Byfoged
1582, 83, men afskediges senere, formentlig fordi han ikke ind-
sender Regnskab og Penge, for hvilke han kræves flere Gange. 2)

i 15) jens Søffrensen 1561, 84. I-Ian er voged ea.
1584-1/4 1588, derefter vistnok igen Raadmand.

16) J ens Michelsen [Ørup] 1576, 1597.
1584. 17) Niels Mickelsen 1584, 1616. Han frasiger

sig Borgerskab og Raadmandsembede 6/2. 16163)
` Rasmus Persen [1575, 88].

18) Rasmus Ollufsen1584, 1607.
1588. Rasmus Persen [1575, 88].
19)'J ens Persen1588.
_]ens Mickelsen (Ørup) [1576, 97].
20) Michel Nielsen 1588.
21) Christen Ibsen 1588.
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' J e n s S ø ffr e n s e n [1561, 84]. Han kaldes Raadmand 19/8
88, fordum Byfoged 25/11 88.

1597. 22) Mats Lauridsen 1597.
_] e n s Mi c k e l s en (Ørup) [1576, 97-].
23) Rasmus Søffrensen (Malmø) 1597, 1604.
1603,04. Rasmus Søffrensen Malmø [1597, 1604].
24) Pederjensen 1603, 27.
25) Rasmus Oluffsen1595,1607.
1607. Rasmus Oluffsen[1595,1607].
Pe derjensen [1603, 27].
Disse to Raadmaend er 19. `Ian. 1607 med Byfogeden ved

Stranden for at se ',,hvis Skuder det er, der ligger og spærrer
Grindo Minde“, altsaa Aaens Munding, som'V dengang var Havn.

1612. 26) Anders Rasmussen 1612, 34. Han er By-
foged ca. 1619-27. _

1619. v27) Mi c h el Pe rs e n 1619, 34. Han nævnes Raad-
mand i et Tingsvidne fra 1619 ang., at Borgmester Peder Knap

. forbyder nogen >at holdeSvin, hvis disse ikke har Ring i Næsen.
1623. 28) Christen Knudsen 1623, 24.
Michel Persen [1619, 34].
P e d e r J e n s e n [1603, 27]. Hans Enke, Mette, vedkender

sig i 1632 for Tinge, at hendes Mand, nu Sal. hos Gud, oppe-
bar Tolden i Grenaa indtil den store Brand i 1626 og har rig-
tig Kvittering for dens Indbetaling til Kongen. ,,Fra Branden af
oppebar han ingen Told“.

1624. M1 c h el P e rs e n [1619, 34]. I-Ian er 10/5 24 sammen
med 5 andre Borgere ude ved Grenaa Vandmølle at optage et

_Syn angaaende dens Tilstand. Den er delvis ,,ved Magt“.
ChrestenKnudsen[162324].1
Peder `Jensen [1603, 27]. I-Ian gør 12/3 1627 paa Kon-

gens Vegne Udlæg i Rektor Rasmus Michelsens Bo.
'29)AndersThomsenSkoumand1609,24. .
1627. 30) J oenV C h riste n s e n1627, 43. Han er Byfo-

ged ca. 1623_36, derefter vistnok atter Raadmand. Han var gift
med Bære Christensdatter. 1

Pederjensen[1603, 27]. '
31) Peder Rasmussen Trøy 1624, 32(9) Han er død

1631 eller 32. '
1632. 32) Niels Christensen Kremer 1631,43. Han

er muligvis Borgmester 1643- 45.
33) Søffren Søffrensen Lycke1631, 61. Han er
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Kirkeværge, bl. a. 11/5 1635, da der optages et Synsvidne over
Kirken, som er meget forfalden. -

1636. Søffren Mortensen [1632, 44].
Søffren Søffrensen Lycke [1631, 61].
Niels Christensen Kremer [1632, 45]. Han er

g. m. Maren Madsdatter. De tilskødes en Gaard ,,paa den Gade,
som løber ned til Sønder Brou“.

1637. 34) Peder Andersen Glad (P)
35) PederOlufsen(?). '
1639. Søffren Søffrensen Lycke [1631, 61].
Joen Christensen [1627, 43].
Søffren Mortensen [1632, 44].
1644. Søffren Søffrensen Lycke [1631, 61].
SøffrenMortensen[1632, 44]. '
36) Peder Pedersen Trøy1644, 53. Han er Borg-

mester ca. 1653-69. Gift m. Birgit Sørensdatter, Enke efter
Rasmus Nielsen, ,,forrige latinsk Skolemester“.'

Disse 3 Raadmaend underskriver 29/6 i44 sammen med endnu
en fjerde Borger -- formentlig Kæmneren _ paa Byens Vegne
et Gældsbevis paa 261/2 Lod Sølv, som Sognepræsten, Hr. Seyer
Rasmussen, har forstrakt Byen med under Torstensonskrigen.1)

1645. Peder Pedersen Trøy [1644, 53].
Niels Christensen Kremer [1632, 45].
Disse 2 Borgere underskriver paa Byens Vegne 1/3 1645`et

Gældsbevis til den førnævnte Sognepræst, som under Indkvar-
teringen har leveret en graa Ganger, som Byen foraerede Ober-
sten ,,for at formilde hans Hu“. 2)

1646.37) Søren Markusen 1644, 56.
38) Marcus Persen 1651, 55.
39) Rasmus Persen 1646.
NB. Disse 3 Raadmaend kendes kun fra Landsarkivets Re-

gistratur.
1661. Suverænitetsakten af 10/1 16613) det Aktstykke, hvor-

ved Kongens Enevoldsmagt anerkendes, er for Grenaa Vedkom-
mende underskrevet af følgende, alle med egen Haand. Den
første Underskriver er uden Tvivl Borgmesteren, Peder Peder-
sen Trøy. De andre fem er sikkert Raadmaend:

Søren Lycke[163161]. '
40) `Jens Christensen 1661,64. Han beskikkes 1664

til Stempelpapirforhandler.
41) Mads Madtsen1661.
42) Pouell Simonsen 1661, 64.
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43) Søren Nielsøn Lund 1661.
1664. `Iens Christensen [1661, 64].v
Povel Simonsen [1661, 64].
44) Steffen Olles'en 1664.
Disse l3 Raadmænd nævnes ved Rektor Rasmus Michelsen's

Mageskifte med latinskolen, hvorved denne Skole flyttes fra den
nedbrændte Plads paa Østergade til Lillegade (omtrent hvor nu
Bager Hartmann). l)

1665. 45) Niels Hansen Skifter 1665, 82. Han lever
endnu 1690.

1668. 46) Christen Michelsen 1668, 82. Han lever
endnu, 10/3 90. 2)

1671. 47) `jens Rasmussen Wern 1671, 77. Han var
født i Aarhus 2% 1643, hvor Faderen ligeledes var Raadmand,
og døde i København 4/4 1677, formodentlig paa Rejse. Hans
Kisteplade fra Grenaa Kirke findes paa Djurslands Museum.

1672. 48) Sørenjensen Fæveile 1672, 82. Han kal-
des ,,velfornemme“, da han omkring 1682 rejste fra Grenaa til
sin ,,Residents“ i Bredstrup, hvor han forblev til sin Død.

1677(?). 49) Niels Christensen Skræder1677(?),
1682. Det er formentlig den sidst udnævnte Raadmand i Grenaa,
rimeligvis udnævnt efter `jens Werns Død. Han levede som en
meget anset Købmand, privilegeret Hestemøller og ,,fhv. Raad-
mand`“ i Grenaa til sin Død 1724. G. m. 1) Mette Eskildsdatter,
død ca. 1681. G. m. 2) Maren Henrichsdatter Ræfuen d. 1723
(se Bind B. Side 167-68). t

1,682. Med Aaret 1682 er Raadmændenes Saga saa forbi i
Grenaa. Det Antal, jeg har fundet, er 49; men uden Tvivl har
der været en Del flere, hvis Navne ikke findes i de nu eksiste-
rende Arkivalier. Raadmændene opstod paa en Maade igen _i 1779
som Byens ,,eligerede Borgere“, en Institution, der atter i 1839
afløses af Kommunalbestyrelsen.

V. TING- OG BYSKRIVERE
Nær under Magistraten stod By- og Raadstueskriveren, der

udfærdigede Skrivelser og førte de forskellige Bøger, som det
efter Recessen af 1551 var Pligt at føre, og hvoraf en Del vir-
kelig ogsaa blev ført.3) ' ' '

Det var den samme Mand, som var Skriver baade for Raa-
det og for Byfogeden, 'altsaa baade i kommunaleSager og_i
Retssager. Heri Grenaa kaldes han indtil omtrent 1639 Ting-
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skriver. Fra og med Søren Knap bruges udelukkende Ordet
Byskriver.

Skriveren lønnedes dels med en ganske lille Sum i rede
Penge og dels med Betaling for Udfærdigelser af visse Doku-
menter. Skriveren her i Byen'vari den ældste Tid ofte den
danske Skolemester. Det er en Selvfølge, at det oprindelig kun
kunde være et Bierhverv.

Paa de følgende Blade skal saa gives en kort Øversigt over
samtlige Ting- og Byskrivere, idet det dog maa bemærkes, at det
som Følge af Kildernes Mangelfuldhed _er muligt, at en eller an-
den Skriver, der kun var i Emb'edet en kortere Tid, kan være
udeladt. ,

1) 1570: Paa Qmslaget af Tingbogen staar Per S chriuer.
2) 1575. I Tingbogen nævnes Matts Schryffuer.

v 3) 1576. I-Tingbogen nævnes baade fornævnte Mads Skriveri
og Tingskriver Christen Nielsen. '

4) 1577. Peder Clemedsen.
5) 1584. I Tingbogen nævnes Christen Nielsen Ting-

skriver. ' '
6-7-8) 1588. Tingbogen nævner ikke mindre end 3 Navne

paa Skrivere. `lacob Skriver i `Januar, `lens Michelsen Skri-
ver i Februar og Per Skriver i Marts. "

Senere paa -Aaret forekommer Navnet Per Skriver i Enslev.
Et andet Sted staar Per Knap, men uden Tilføjelse af Benæv-
nelsen Skriver. Da Per Knapimidlertid faktisk er Skriver iflere '
Aar i 90erne, er det rimeligt at antage, atdet er ham, som er <
underforstaaet ved Benævnelsen Per Skriver.

9) 1588-1600. Peder Knap nævnes foruden i 1588 tillige
i 95, 96 og 97 og har formentlig været Skriver omtrent Aarhun-
dredet ud. I Slutningen af Tingbogen 1604 kaldes han Byfoged
og fortsætter som saadan en Række Aar for saa senere, men i
hvert Fald nogle Aar inden 1620 at blive Borgmester. Som saa-
dan døde han i 1623.

10) 1603. Laus Trøy skriver i Tingbogen for l9/9 1603:
,,I-Iuad som til Grendo byting er forhandlet fra thenne forfi dag
[d. v. s. 27. juni] och thill then 19. September, findes indsyett
her bag i then-ne bog medt Las Blødes (P) hand schrelfuen, som
sager i then forpg thide har schreffuen, tha ieg af Peste var siug-

4 Y Laus trø“.
Altsaa, Laus Trøy har været Skriver, men formedelst Pest'

sygdom i 3 Maaneder været forhindret i at føre Tingbogen. Det
er vistnok hans Haand, som gaar igen i de bevarede Fragmenter
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af Tingbøger til og med 1612. En ubehjælpsom, ikke køn og ikke
særlig læselig Klo.

11) Ca. 1619 til ca. 1630. Peder Quast Tingskriver. Med
Tingbogen 1623 begynder en ny og meget smukkere Skrift. Peder
Quast træffes dog som Skriver nogle Aar før, nemlig ved et `
Tingsvidne fra 1619 og har formentlig virket til henimod 1630.

Peder Quast var Søn af `Iacob Bendixen Badskær. I Ting-
bogen ses, at han af og til optræder i Dommerens Sted, naar
denne var forhindret i at møde.

12) 1633 nævnesi etTingsvidneMíchelThomsen, Tingskriver.
413) 1639-1662. Søren Rasmussen Knap. Førstnævnte

Aar træffes i Tingbogen en ny, overmaade pyntelig og læselig
Skrift. Men den nye Byskriver, som paa Titelbladet præsenterer
sig med det latiniserede Fornavn Severinus, var da ogsaa dansk
Skolemester. Han kalder sig ellers i Bogen S. R Knap eller
Søffren Rasmussen Knap.

I-lan fik den sørgelige Lod straks-samme Aar at komme til
at føre Tingbogen i en Drabssag, hvor Gerningsmanden var hans
egen Broder, Niels Rasmussen' Knap, som den 28. Juni' havde
dræbt sin Onkel, Søren Jensen Spillemand (se heri Side 135).
Søren Knap erklærede straks, at han vilde være sin Broders
Fuldmægtig i Sagen. Dengang var der jo endnu ikke noget, der
hed Sagfører eller Prokurator. Men Sagen var oplagt nok. Dra-
bet var overværet af flere, og Drabsmanden vedgik selv sin Skyld.
Han dømtes derfor til Døden.

Med Aaret 1639 holder Rækken af bevarede Tingbøger helt
opog kommer først igen 1705. Der er altsaa et Spring paa 66
Aar, hvorfra ikke længere eksisterer Tingbøger. Men gennem
Dokumenter iI Byarkivet og ad mangeandre Veje kan man i
nogen Grad spore nogle af Begivenhederne. Og i Byarkivets
Dokumenter træfier vi Søren Knaps Navn helt op til 1662.

14) I 1661. Afskriften af Matrikelen for Grenaa er besørget
af Søren Sørensen Skriver.>

' 15) 1665.-1681. Niels Simonsen udnævntes l0/1 1665. Han
var gift 2) 16/10 1678 med Sophie Jensdatter. De ejede og beboede
en Gaard paa Storegade, som laa, hvor nu Nr. 25-29 (Smed
Hartvigsen) ligger, og som i Salgsskødet benævnes ,,Nabo til
Kongsgaards Tofter“. Enken overlevede ham og solgte Gaarden
i 1681 kort efter Mandens Død. 1)

16) 1681-1682. Hans Krag, Byskriver, udnævnt 12/7 1681.
17) 1682-1699. Niels Marcussen, Byskriver, udnævnt 6/5

1682. Han maa altsaa have tiltraardt Embedet samtidig med den



V. "TING- OG BYSKRIVERE 333

store Omordning, hvorved Raad og Borgmester ophævedes og
Byfogeden alene blev Magistrat. Der er en vis Sandsynlighed
for, at Skriverembedet dermed blev et selvstændigt Embede og
ikke et Bierhverv. Kun har Skriveren, som næsten alle Byens
Borgere, haft lidt Avlsbrug ved Siden af. Hvis ikke det er sketV
ved Niels Marcussens Udnævnelse, saa er det i hvert Fald sket
under hans Efterfølger. _

Marcussen døde i Embedet i Sommeren 1699. Stiftamtman-
den sender i den Anledning en Skrivelse af 9. Aug. 99 til Grenaa
med Konstitution for den danske Skolemester, Niels jensen Brun.

Tiden efter Aar 1700. Egentlig skulde Rækken standse her, da
de 3 næste Byskrivere tilhører det næste

Aarhundrede, som i Følge Bogens Plan vil blive behandlet i et
nyt Afsnit. Men da Byskriverembedet i 1785 forenedes med By-
fogedembedet og derved i Virkeligheden helt ophævedes som
selvstændigt Embede, vil det være rimeligt her for Oversigtens
Skyld at ofre et Par Linier paa de sidste 3 Byskrivere.

18) 1699. Herman Ponich udn. 12/8 1699 til Byskriver. I
hans Tid incorporedes Nørreherreds Ting under Grenaa By-
ting, hvorved han altsaa tillige blev Herredsskriver. _ Ponich var
desuden Birkeskriver iScheels Birk fra 1726. Hans Hustru, Else '
Jensdatter, var Datter af en af Byens allersidste Raadmænd, `Jens
Rasmussen Vern. De beboede og ejede i en meget lang Aar-
række Gaarden Storegade Nr. 11 (nu ,,Biografen“). I Bind B
Side 200-202 er givet en udførlig Skildring af Herman Ponich.
Her skal blot anføres et Par Træk fra hans Embedsvirksomhed.

Det kan vistnok med Sandhed siges, at Herman Ponich som
Helhed har været en meget samvittighedsfuld Embedsmand, som
med Punktlighed passede sine Protokoller. Karakteristisk og ufor-
glemmelig for den, som har beskæftiget sig med dem, er hans
overordentlig smaa og gnidrede Bogstaver og hans rent ud fan- c
tastiske Sparsomhed med'tPapiret, saaledes at Teksten bogstave-
lig gaar ud til et Par Millimeter fra Kanten paa alle Sider. Naa,
Skriveren skulde selv bekoste sin Protokol og maatte derfor spare
paa Papiret. l) _

Det kan dog ikke skjules, at Ponich engangi sin Embedstid
havde den Tort, at han fik en Protokol kasseret. Det vvar i 1748,
da Stiftamtmanden, Ove Nissen, var i Grenaa paa Inspektion
og altsaa eftersaa Embedets Bøger. Han skriver derom í den nye
[ældste af de nu eksisterende Panteprotokoller]: ,,Siden den ved
min Nærværelse udj Greenaae der havende og mig foreviste
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Protocol befandtes udi en Vsaadan Stand, at den ved min derudi '
skrevne Resolution blev Casseret.... saa autoriseres hermed en
ny Fante-Protocol for Grenaa Kiøbstæd.... hvori indføres, hvad
indføres bør efter at derudi først er indskreven, hvad som
i den casserede Protocol var indført... » I Ove Nissen“.

Af mange Smaatræk fremgaar, at Skriverembedet kun har
givet sin Mand sparsomt Brød, og at han derfor maatte benytte
de Chancer, som frembød sig for Ekstrafortjeneste. Hans Løn fra
Aarhus Amtstue var kun 20 Rdl., og dette Beløb var. adskillige
Gange pantsat længe før Udbetalingstiden. I-lan begyndte derfor
at føre Folks Sager for Retten som en Art Sagfører. Dette faldt
ikke i god `Jord, og ved Skrivelse af 21/12 1718 gav Amtmand
Gersdorf en Reprimande angaaende ,,Byskriverens Forhold i sit
Embede, idet han agerede Procurator og hans Embede derved
forsinkedes“. l)

I Tingbogen og `Iustitsprotokollen er der Eksempler nok paa,
hvad man nu vilde kalde en utilbørlig Langsomhed. Men det
er dog en Undtagelse,naar der i Byarkivet findes en Skrivelse,
hvori omtales to Domme, som faldt ved Bytinget henholdsvis i
1708 og 1711, og som Skriveren endnu ej i 1720 havde »givet
beskrevet fra sig“.

Ponich døde i 1746 som en fattig, forgældet Mand, der havde
maattet sælge sin Gaard til sin Svigersøn, Farver Svend Peder-
sen Alberg, for i levende Live at kunne afbetale paa Gælden.

19)'1746-58. Peder Ponich var Søn af foregaaende
og havde allerede 4/a 1741 faaet Successionsbrev paa Embedet,
altsaa Tilladelse til at overtage det efter Faderens Død. Peder

> Ponich var Prokurator i Aarhus. `Justits-
Skriver i12 Aar uden protokollen viser, at han en ganske kort
at møde i Retten. Tid efter Faderens Død i 1746 opholdt

` sigri Grenaa og et Par enkelte Gange
selv bestred Embedet, men at han derefter i en længere Aar-
række lod det bestride som et Bierhverv af en Række lokale
Mænd og aldrig var her selv. Først fungerede i en Del Aar
Organist og danske Skolemester Søren Fischer, senere Chri-
sten Quist og tilsidst N. E. Behr, den senere Byfoged, der
begyndte som ,,Toldfuldmægtig“ i Grenaa.

Det er derfor en fast Formular, som gaar igen Aar efter Aar
,,i Skriverens Abcense som Fuldmægtig N. N.“. Ind imellem de
nævnte 3 ,,Fuldmægtige“ har der været'mange andre for kortere
Tid. i

Saaledes gik det i fulde 8 Aar. Saa fik Stiftamtmanden fra'
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højeste Sted Paalæg om at erkyndige sig angaaende, hvorledes
det gik med Byskriveren og hans Betjening af Embedet. Han
afkrævede derfor P. Ponich en Forklaring.

Ponichs Svar af 7/5 1754 gaar ud paa, ,,at dersom det ikke
bliver ham tilladt at afstaa sit Embede til en anden eller at nyde
en anden kongelig Betjening, saa maa han declarere By- og Her-
redsskrivertjenesten i Grenaa vackant; thi at rejse dertil med
Kone og talrig Familie, hvor man ikke kan have 2 Skilling dag-
lig pro persona, er ej anderledes end at give sig selv frivillig
ind i et Fængsel for at crepere af Hunger....“.1) -

Men man var langmodig og gav sig god Tid. Først 4 Aar
efter udnævntes den ny By- og Herredsskriver. Embedet havde
altsaa i 12 Aar været i Hænderne paa en Prokurator i Aarhus, -
i Kraft af at han var den foregaaende Byskrivers Søn. Det havde
i al den Tid været passet paa hans Vegne og i hans ,,Abcens“
af mange forskellige skiftende, skrivekyndige, lokale Folk.

20) 1758_85. Peder Bay, udnævnt 13/1o 1758 og tiltraadte
kort efter Embedet. (Bay var født 10/12 1710, døde 1/10 1785.
Gift 1) Ane Harslef, 2) i 1764 Ane Holst).

Bay var i det første Par Aar kun en sjælden Gang nær-
værende paa Tinget og førte Protokollen. Ligesom Peder Ponich
lod han for det meste Arbejdet udføre af eny lokal Fuldmægtig.
I en Aarrække Ove Broch Bang, Købmand `jørgen Bangs Søn.
Først i 1763 bliver Bays Haand hyppigere i Retsprotokollerne,
og da han i 1764 køber Gaard i Grenaa, har han altsaa taget
Bolig5 her og er fra den Tid regelmæssig til Stede i Retten.

25/1 1767 faar Bay Amtmandens Tilladelse til i Almindelig-
hed, naar han ,,formedelst lovlig Fraværelse ej selv kan betjene
Retten, da at lade Ove Broch Bang bestride Embedet. . dog at
det altid sker paa Bays An- og Tilsvar“. Det skete overmaade
hyppigt. Paa et senere Tidspunkt optræder hans Svoger Wil-
lads Holst, en ældre svagelig Person, i en Aarrække som hans
Fuldmægtig.

Peder Bay var en Præstesøn fra Ørum (Bjerre Herred) og
havde, før han udnævntes til Embedet her, været Birkedommer
til Rosenholm og Vosnæsgaard Birker. Dette Embede beholdt
han ogsaa efter at være kommet til Grenaa, hvorfor han regel-
mæssig,_vistnok en Gang om Ugen, maatte rejse derhen.

Birkedommer Bay købte i 1764 enGaard og 2 Smaahuse
paa Lillegade og ,,lod med stor Bekostning 'det hele istandsætte
og den største Bygning forsyne med en Kvist“. Købet er sik-
kert sket med Henblik paa det forestaaende'Ægteskab med Ane
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I-Iolst. 3. Marts 1768 opstod der imidlertid Ildebrand iGaarden.
Birkedommeren var just Dagen før redet til Rosenholm for at
passe sit derværende Embede. Da han om Aftenen kom hjem til
Grenaa, var Gaarden nedbrændt, og hele hans Hjem laa i Ruiner.
Paa Grunden opbyggede han straks efter den smukke Bindings-
værksgaard paa Lillegade, hvor nu ”Grenaa Folketidende“ har
til Huse.

, Kort efter at Være kommet til Grenaa købte Bay ved en
Auktion i Madam Auberts Dødsbo Veggerslev og Villersø Kirker.
Hun havde arvet dem efter sin Fader, Provst Riise iVeggerslev.
Købesummen var, 12.10 Rdl., et Beløb, som Birkedommeren dog
ikke selv ejede, men delvis maatte laane mod Pant i Kirkerne...

Ved Bays vfyldte 70Aar >fik Byfoged Behr Successionsret paa
Embedet."fl Ghr.VI-'Iisx_..SuecessionsbrevYafa/1:1780 til Behr staar
udtrykkelig,` at han ,,efter Bays dødelige Afgang, ellerfhvisI Em-
bedet paa anden Vis vorder ledigt“,- beskikkes til at forestaaI
begge Embederf)

'Men faktisk virkede Bay i Embedet til sin Død, og først
den følgende Tingdag, 3/1o 1785, tiltraadte Behr Embedet og lod
Successionsbrevet indføre i justitsprotokollen.

Efter Bays Død førtes hans Kiste til Villersø Kirke, hvor
allerede nogle Aar i Forvejen I-Iustruens Kiste var nedsat. Det
var en naturlig Følge af, at de var Kirkens Ejere. I Villersø
Kirke hænger endnu begges Gravplader med deres Nekrologer.
Birkedommerens slutter med et Vers, som bør citeres som et "
Kuriosum: '

”Farvel Hr. Dommer, Du nu staar
For Høiest Ret all Verdens Dommer.
Vort Øje skuer, at du faar '
Den milde Dom: Vel Du, som kommer
Med vel udrettet Prøve-Sag, ~
Som kjendes Bør ved> Magt at stande.
Tak jesum Din. Lev saa iI Dag »
Og evig vel i Ærens Lande“.

Byskriverembedet for- Ved Bays Død indtraadte altsaa voged
enes fra l/10 1785 med Behr som Følge af Successionsbrevet fra
Byfogedembedet. 1780 i Byskriverembedet. Det har senere

i fulgt med ved alle de efterfølgende Ud-
nævnelser af By- og Herredsfogeder og er altsaa i Realiteten fra
og med 1/10 l1785 ophørt at eksistere som selvstændigt Embede.
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BORGMESTER OG BYFOGED KRÆVER HOVERI
AF ,,LEJERNE“

, Det ser ud til, at der fra meget gammel Tid har eksisteret
et skarpt Skel imellem de Indbyggere i Grenaa, der havde taget
Borgerskab, og de, der ikke havde. ,

Sidstnævnte kaldtes ,,Legger“. Det skal vistnok udtales og
forstaas som ,,Lejerne“, altsaa Indbyggere, der ikke selv havde
Hus eller Gaard, men boede til Leje, og som var for fattige til
at tage Borgerskab og svare de deraf følgendelUdgifter.

Navnets og Skikkens Det var i ældre Tider ikke Skik, at Folk
Oprindelse. byggede Huse med flere Lejligheder, hvor-

af de selv beboede den ene, medens Re-
sten udlejedes. Nej, de Heste byggede ikke mere, end hvad de
selv skulde bruge. Men saa fandtes der en Del ,,Lejeboder“, d.v. s.
Huse med flere Smaalejligheder. De ejedes af Byens mere vel-
havende Borgere, men var udlejet til Smaafolk, der ikke selv
ejede I-lus, eller tilrejsende Folk, der kun for kortere Tid boede
her i Byen. Formodentlig stammer Navnet derfra og er saa efter-
haanden gaaet over til at betegne den ubemidlede Del af Befolk-
ningen, de'r ikke selv ejede Hus. I

I en Fællesskrivelse af 14/9 1707 betegner de sig selv ,,vi
fattige Legere her i Byen, som ei formaar at tage Borgerskab“.
Eller de omtales et Sted iTingbogen som ,,de gemene Folk, der
i Byen kaldes Legerne“. Endelig benævnes de et andet Sted i
samme Tingbog som ,,Leggere og Indsiddere“.1)

Navnets ældste , Navnet rtræffes saa langt tilbage i Tiden som i
Forekomst. 1592. Ved et Ting nævnte Aar udmeldes 24

g Borgere til at træffe Foranstaltninger for Aaret,
bl. a. angaaende Salg af Skibs-Øl og om ,,disse Leggere, som ere
her bosiddende i Byen og ej formaar at give eller gøre Kongen
eller Byen nogen Skat, Tynge eller anden Rettighed“.2) Angaa-
ende dem bestemmer de udvalgte 24 Mand, at ,,hvilken Mand,
som huser eller holder nogen Leggere, som ikke vil eller for-
maar at give eller gøre Kongen eller Byen den Skat og Tynge,
som billigt og sædvanligt er, han skal til enhver Tid paa deres
Vegne udlægge og betale for dem. Og skal dette fast og ubrø- ~
delig holdes“. 3) \_

Disse ,,Legere“ ,,tyngede ikke til Byen og Kongen“ i samme
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Grad som de andre Borgere,` fordi de ikke tog Borgerskab. Paa
et eller andet Tidspunkt er derfor opstaaet den Skik, at de i
Stedet udførte en eller et Par Dages Høstarbejde for Borgmeste-
ren. Det synes, at det oprindelig har været frivilligt for at vise
en meget afholdt Borgmester, rimeligvis Peder Pedersen Trøy
(ca.1650-68), en Villighed. Men de følgende Borgmestre kræ-
vede det som en Pligt, altsaa ganske i Smag med Hoveripligten
paa Landet. `

En foreløbig Ophævelse Da de 3 kongeligeKommissarier i Som-
af Skikken i 1682. meren 1682 var i Grenaa for paa Stedet

' grundigt at efterse Byens Styrelse og
Forhold, henvendte' en Repræsentation for Lejerne sig til Kom-
missionen. Deres Skrivelse er meget ynkelig:

”Guds runde og rige Beskiermelse ønske og forblive over
de højædle Herrer Commissarier, Gud naadig Eder spare, be-
vare og opholde for Christi Skyld. Haver vi fattige underskrevne
Leggere her af Grenaa for vores Hr. Commissarier at andrage,
hvorledes vi arme, fattige Mænd højligen er foraarsaget vores Nød
og Trang paa det allerunderdanigste og ydmygeligste at give til
Kende, hvorledes Tolderen her i Byen plager os haardelig hver
Maaneds Dag med Rejser at gaa til Aars [Aarhus] med sine Breve
og ingen Betaling derfor giver, uagtet vi fattige til Byen ,,legge
[som] andre, alt det vi formaar“. Da synes vi fattige Folk, at det
er en stor Uret, eftersom vi formene, at han ikke har Kgl. Mayst.s
Grdre og Befaling derpaa, at de fattige skal gøre hans Rejser,
og hvis de ikke kan gaa for Alders eller Svagheds Skyld, da at
leje for deres egne Penge eller at blive pantet derfor af deres
fattige Armod eller truet med Raadhuskiælderen.

De ældste af dem kan mindes, at det var den forrige Tolder
her i Byen, Niels Hansen Kulmand, som fik overtalt Borg-
mester Peder Pedersen Trøy til at bevilge, at de skulde gøre
denne maanedligePosttur til Aarhus paa egen Bekostning. Klagen
over Høstdagstjenesten omtales kun i alleryderste Korthedfi)

Kommissariernes Svar kom prompte 22/s 1682. Det lyder kort
og godt, at det ikke ses, at de Indvaanere i Grenaa, _som kaldes
,,Leg'gerne“, og som dog ,,efter deres Lejlighed haver skattet med
Byen“, kan paalægges at gøre særlige Rejser, langt mindre at for-
rette nogen anden Dagstjeneste. 2)

Den sidste Linie hentyder ganske givet paa Høstdagstjene-
sten. Og det vides da. ogsaa, at en Mand, hvis Økse var fratagetÅ
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ham som Pant, fordi han ikke var mødt til Hoveriarbejde, fik
den tilbage igen som Følge af den afsagte Kendelse. l)

Skikken optoges straks Sagen synes saaledes at være afgjort.
igen af Byfogederne. Men med Aaret 1682 afskaffedes, som

tidligere naevnt, Borgmestre 'og Raad,_
hvorefter Byfogeden blev ene Magistrat. Og' næppe var de kgl.
Kommissarier borte, før deres Afgørelse Isynes lagtpaa Hylden
og glemt. Det ses tydeligt, at Skikken med Høstdages Arbejde
optoges af Byfogederne. For den førstes Vedkommende skete det
vistnok under mere frivillige Former. Men med Blichfeld kom
det igen i den haarde Haands Tegn, saaledes at han krævede det
som en Pligt. Hvis nogen ikke mødte, pantedes der hos ham for
1 à 11/2 Mark pr. Dag. __]a det er endogsaa bevidnet, at han af et
Dødsbo forlangte for 4 Aars Høstdage l Rdl., som han tog af
Boet. Nu skal det ikke nægtes, at der iGrenaa Raadstuebog
under 3/1 1694 findes en Vending, som synes at give Byfogeden
Ret. Der staar nemlig en Paamindelse om, at ”dersom nogen
agter at bruge borgerlig` Næring, advares han om at fornøje By-
fogeden Vfor sit Høstdags Gerning“. Men det er'jo Blichfeld, som
selv har ladet denne Paamindelse sætte ind, og den savner sik-
kert Hjemmel. Det er en Bemærkning, som heller ikke nævnes
meden Antydning i hele den paafølgende lange Proces.

Klage og Proces om Nu. var Blichfeld forhadt i Byen af mange e
Sagen. V Aarsager. Og nogle af hans mange Uven-

ner pustede til ,,Leggerne“s Uvilje og fik
dem til 14/8 1709 at indsende en Klage til Stiftamtmanden i Aarhus.
De allerfleste af de 57 Klagere kan ikke skrive deres Navn, men
maa nøjes med et Par Bogstaver til Underskrift. Klagen gaarud
paa, at Byfogeden har. paalagt dem at gøre en Hovdag for ham om
Høsten, og hvis de ikke gør det, mulkterer han dem, en Mand
for 16 à 20 Skilling, en Kone for 8 a> 10 Skilling. Oprindelsen
var, at de engang havde en from Borgmester, rimeligvis før-
nævnte Peder Pedersen Trøy, hvem de utvungen og af Kær-
lighed havde vist en lille Villighed [formodentlig med Arbejde i
Marken]. Hans Eftermand johan Velou krævede denne Tjene-
ste som en Pligt, indtil han af den kgl. Kommission blev afsat,
og de fattige Indvaanere blev fritaget for Høstdag og'for Post-
rejser. Da Poul Cronbech blev Byfoged, fordrede han ikke
nogen saadan Tjeneste som en Ret, men vilde nogen hjælpe ham,
saa gav han dem Øl og Mad. Rasmus Simonsen begyndte den
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samme haarde Medfart som Velou og den nuværende Byfoged
I gør ligesaa.

De beder nu, at Stiftamtmanden vil løse dem fra denne
, besværlige Trældom og tage sig af deres Sag, men endelig ikke

,,overgive os i hans [d. v. s. Blichfelds] Hænder, saasom haner
en høit oplyst Mand i Lov og Ret og vel grundet i Trætte og
Rettergang, saa ingen kan bestaa mod ham, hvis han paafører os
Trætte, eftersom mange af os ikke er bedre end Betlere“. l)

Klagen gav Anledning til en overordentlig lang Proces. Blich-
feld oppebiede ikke Stiftamtmandens Afgørelse, men fik udnævnt
en Sættedommer og indstævnede en Mængde af Klagerne samt
en Del af de Borgere, som han vidste stod bagved. For at imøde-
gaa den mægtige og'lovkyndige Byfoged indgik 22 af Byens
,,bedste Borgere“ en Aftale om, at de i Fællesskab vilde enga-
gere en lovklog Mand, Bertel Marcussen fra Enslev, til at føre
deres Sag. Og de vedtog, at de vilde staa Last og Brast og een
for alle og alle for een bære de økonomiske Følger.

Af flere af de indstævnedes VidnesbyrdV fremgik det klart, at
Byfogeden havde anvendt Tvang og Udpantning over for dem,
der nægtede at underkaste sig Hoveriet. Et Sted havde han f.
Eks. for 4 Høstdage taget 3 Gæs og 1 Gase, vurderet til l Rdl.

Men mange af disse enfoldige, delvis gamle Mennesker kunde
ikke klart udtale sig. De fleste af dem maatte vedgaa, at Høst-
dagen ogsaa i Blichfelds Forgængers Tid havdev været betragtet
som en Pligt. EtPar af dem forklarede, at de blev tilsagt dertil
af Byens Tjener, og at det var Skik, at de fik Mad og Øl, naar
de gjorde Høstdagstjeneste l) V

Der var selvfølgel1g udnævnt en Sættedommer, Købmand
Peder `jensen Klindt, og Byfoged Blichfeld var indstævnet til at
aflægge Vidnesbyrd. Efter hans Forklarmg for Retten er ,,Lejerne
eller Legerne de gemene Folk, som kommer andensteds fra her-
til for at søge Arbejde i Byen og ikke formaar at tage Borger-
skab, men midlertidig ,,äleger“ sig en Hytte eller Væring at op-
holde sig udi, saa længe der er noget for dem at gøre. Disse
Lejere har fra Arilds Tid gjort Magistraten, medens der var
nogen, og nu Byfogeden en Høstdags Gerning engang om Aaret

i for den Umage, han åparte havde med dem“.2) Blichfeld mente
fuldkommen klart ved Tingsvídner at have bevist, at ,,han saa
vel som hans For'mænd havde ,nydt en Høstdags'Gerning af
Lejerne som en Rettighed. Der harÅ ikke ,,heller væretTvistíghed
derom forinden nu, da de dertil af andre er persquderit, bl. a.
af den tidligere Byfoged Cronbech, som,y er, hans _Avinds,m_ancl“.,_,1`
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Provst Ove Christensen Brochffi var ogsaa stævnet som Vidne.
Han erklærede: ,,Det første Aar Sr. Blichfeld var bleven Byfo-
ged, og der gik Spargement [Rygte], at de fattige skulde gøre
Høstdags Gerning, da sagde jeg til'ham, at det Var" bedst, man
omgikkes det lempeligt, saasom de fattige V>t'ilforn'havdepklaget
derover“. 1) t ` ' i

Det ses ikke, at der er faldet nogen Dom i Sagen her ved
Bytíng'et. En endelig Dom afsagdes af Højesteret. Dens Ordlyd
er ikke gengivet i Tingbogen, men kun et Resumé. Det fremgaar
af dette, at Dommen i Hovedsagen maa have givet Blichfeld Med-
hold, eftersom det paalægges de 22 Borgere een for alle og alle
for een at udrede i Omkostninger 150 Rdl. og at bøde til ,,Vor
Frelsers Kirke“ i København 20 Rdl..2)

Dommens Følger. Men nu kommer det dobbelt sørgelige. Da
Dommen gik Borgerne imod, blev en hel

Del af dem gnavne paa de andre og holdt paa, 'at'de kun havde
skrevet under i Tillid til Hovedmændenes Forsikring om, at de
ikke skulde komme til at betale, selv om det gik galt. Blichfeld
fik altsaa yderligere den Triumf, at Sagen kom for Bytinget. I

' Følge Klagernes egne Underskrifter, som de naturligvis ikke
kunde fragaa, kunde Dnmmen in kun knmme til af lvde paa, at

de var pligtige at svare hver sin lige store Part til den af dem,
som Byfogeden søgte sin-Betaling hos.3) Og saa lader det sig jo

_ forudse, at der har været i en god Mening Vtil den, som Blichfeld
ansaa for at være Hovedmanden.

Sagen findes ikke siden bragt for Retten. De senere `justits-
protokoller indeholder intet om dette Spørgsmaal. Det maa derfor
antages, at Lejerne --i hvert, Fald i Blich'felds Tid-- har maattet
finde sig i denne l-Ioveripligt, og at Spørgsmaale-t saa paa Ået senere
Tidspunkt er blevet løst, maaske ved en eller anden kgl. Resolution. -

øM kLosTER 0G DETS FoRHoLo _'
T11 GRENAA'oG oMEGN

I det foregaaende er flere Gange nævnet Øm eller, som man
i gamle Dage skrev ,,Em“ Kloster.

Dette berømte Kloster havde en særlig Tilknytning til Grenaa-
egnen ved den meget store Mængde Jordegods, det ejede her
paa Djursland. Lad mig derfor slutte dette Afsnit af Byhistorien
med en kort Beskrivelse af
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Øm Kloster. I en af Danmarks smukkeste Egne, i de store"
, Gudenaasøers Land, kun l/2 km Nord for Mossø

ligger Ruinerne af Øm Kloster. Grunden er købt af Aarhus Stifts
historiske Samfund, som har ladet Tomten udgrave og fremdraget
en Rigdom af Minder fra Klosterets Tid. Først og fremmest -~
foruden Fundamenterne - en lang Række velbevarede, delvis
murede Grave.

Klosteret tilhørte Cisterciensermunkene, ,,de hvideV Brødre“,
en Gren af Benediktinerordenen. Deres mest kendte Skikkelse
er den hellige Bernhard af Clairvaux. Cistercienserordenen ind-
førtes i Danmark i Aar 1144, og en Snes Aar efter oprettedes
Øm Kloster som en Aflægger af Vitskøl Kloster, det senere
Bjørnsholm. Qprindelig havde det en anden Beliggenhed, idet
Munkene først bosatte sig paa den lille Ø Kalvø i Skanderborg
Sø. Men i 1172 flyttede de til Øm, hvor de byggede et Kloster
og en Kirke, som taltes mellem Danmarks største og mest ansete.

En Tradition har villetgøre Kalø her paa Djursland til Øm
Klosters første Boplads og deri set en Forklaring paa dets stærke
Forbindelse med vor Egn. Dette er imidlertid en Misforstaaelse.
Den har- dog en ganske naturlig Forklaring, idet man har for-
vekslet Kalvø i~ Skanderborg Sø med Kalø her paa Djursland,
hvis Navni de ældste Tider ogsaa forekommer skrevet som Kalvø.

Naar Klostrene ofte fik saa overmaade store Mængder _]orde-
gods, skyldtes det navnlig, at Folk i den katolske Tid betænkte
dem med rigelige Gaver. Det skete enten i levende Live eller

i' ved Testamente og næsten altid i Form af det sikreste af alt,
nemlig `jord. Hensigten dermed var altid -- mer eller mindre
klart formuleret -, at de fromme Munke og Nonner ved For-
bønner-og Sjælemesser skulde lette de afdødes Sjæle Vejen gen-
nem Skærsilden og ind i Himmelen.

Naar derfor ØmKloster med sin Kirke har været et af Jyl-
lands største og skønneste, har Grenaaegnen sin store Andel
deri. Men navnlig skyldes det Biskop Svend af Aarhus, Absa-
lons og KonglValdemars gode Ven og Medarbejder.

I Omegnen af Rugaard havde denne Biskop, som døde Aar
1191 -- dels ved Køb, dels ved Arv - erhvervet meget betyde-
lige `jordegodser. Ved Testamente, som oprettedes i Kongens og
Absalons Nærværelse, _ skænkede han alle disse `jorder til Klo-
steret, der dengang endnu kun var i sin Opvækst. Biskop Svend
regnes derfor-med Rette som en af Klosterets Grundlæggere,
selv om han ikke personlig var Munk. Han begravedes efter sin
Død foran Højalteret i Øm Klosterkirke.1)
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Samme Biskop Svend, der baade
var en overmaade dygtig, handle-
kraftig og from,Mand, havde Vefter
Sagnet en Kærlighedsforstaaelse med
Kong Valdemars Halvsøster, som
boede paa Boeslund ved Ebeltoftfi)
Maaske har man her en Forklaring
paa hans Interesse for at samle paa
Gods netop paa denne Egn.

I Biskop Svends Testamente næv~
nes en lang Række Gaarde, som alt-
saa tilfaldt Ørn Kloster. Der var _]orfl
der i ,,Attetorp, Øgetorp, Rødsmose,
Eningerød, Hildestædrød, Hagetved og
Karleby“, *) desuden en” Mængde vil-
de Heste, som græssede paa disse
Byers Grunde sammen med de an-
dre Dyr paa Gaardene.2) `Iorderne
var saa rigelige, at Munkene opførte Biskop svendsofavsten. EfterAfbndning
en Større Gaard, et Saakaldt Gran_ i,,VejledningforbesøgendeiØrn Kloster“.

gie, hvor de Consierser boede, som havde Til-syn med Godset.3)

Øm Klosters Ophæ- Efter Reformationen ophævedes Klostrene,
velse. g og Klostergodset inddroges under Kronen.

' Kong Frederik II tilegnede sig personlig
Øm Kloster i de herlige Omgivelser. Han benyttede det efter en
mygning` til jagtslot i en Række Aar og gav det Navn af Em-
borg, det Navn, som Landsbyen har den Dag i Dag. Senere op-
gav han det til Fordel for Skanderborg. Han lod Kirken og en
Del af Bygningen nedbryde og lod Materialerne føre til Skander-
borg for at udvide og ombygge Skanderborg Slot. Snart blev det
skønne Kloster kun et Stenbrud, hvor først Lensmanden og senere
Omegnens Folk forsynede sig med de røde Sten, som ,Munkene
havde fremstillet paa deres eget Teglværk, hvis Grundmur endnu
er at se ved Klosterruinen. _

Men dybt under `Jorden gemtes op til Nutiden store og be-
tagende Minder om ”Cara insula“, d. v. s. den skønne Ø, som
Munkene selv havde døbt deres Kloster.

I den ældgamle Registrant over de Breve og Dokumenter,
som opbevaredes i ,,H,vælvingen“ paa Skanderborg Slot, og som

*) Disse Navne svarer til nuværende: Attrup, Ørup, Rosmus, Ennegaard,
Hyllested, Hoed samt Karlby her ved Grenaa.
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senere er trykt, findes ogsaa Fortegnelse over en lang Række
Breve paa Jordegods fra Nørre- og Sønder-Herreder, der har

. tilhørtØm Kloster, og som altsaa efter Reformationen var gaaet
over til Kronen. Her følger saa en Fortegnelse over en Række

Gavebreve og andreV I Fortegnelsen angiver vAarstallet Bre-
Dokument-er fra Grenaa-l venes Udstedelsesaar, Tallet i Parentes
egnen til Em Kloster. deres Nummer i Registranden. `

1404 (H. 82) Ja co b K i rtz ,,Opladel-
sesbrev“ (d. v. s. Skøde) fra Michel Udsen og Knud Nielsen
Borgmester i ,,Grindnow“ paa 2 Fjerdinger Jord paa Grenaa
Mark og alt hans Jord der sammestedsvog hvad Jord, som Adser
Lille har i Pant af Peder Gjødesen, Ridder, liggende paa ,,Dyl-
mer Mark“ |og ,,Tostedrup Mark“. Alt skal efter hans og hans .
Hustrus Død indløses og være givet og tilskødet Em Kloster
med al Ret og Frihed.

145,5;(H..84). Tingsvidne, at Em Kloster har 2 Fjerdinger
Jord [spredt] paa ,,Grindow“ Mark, og at Inguer Basze var
bekendt med, at den Jord, han har paa ,,Trøstrup“ Mark (P), den
har han til Leje af Em Kloster.

1506 (H. 85). Tingsvidne, at Inguer Basze havde Trøstrup
Mark i ,,sin brugelige heffdt“ af Abbeden i Em Kloster i 40 Aar
og afingen anden. _

1433 (H. 86). Ebbe Henningsens [skal vist Være Hen-
richsens] Bekendelsesbrev at have oppebaaret Betaling af Jes

- Olufsen ,,Hesle“ [maaske Hessel] for den Jord, han havde iPant
af Em Kloster, og som han indløste af Michel Udsen i ,,Grindou“
og Knud Nielsen sammesteds.

1455 (H. 87). Inguer Baszes Bekendelse at have i
Leje af Em Kloster saa meget Jord paa ,,Grindnow“ Mark, som
,,skylder“ 3 Pund Korn, d. v. s. svarer iAfgift i nuværende

'Maal 9 Tdr. Korn.
1409 (H. 90). Fru Else, Hr. Peder Gødtzen,Ridders Datter,

J ep Kirts H ustru hendes Skøde- og Gavebrev til Em Klo-
ster paa ,,Rostrup Gaard“ med saa meget Gods, som hun arvede
efter sin Fader i Aastrup, ,,Grindow“ og ,,Gammel GrindoW“
udi Nørherred. I

[_NB. Muligvis er ,,Rostrup Gaard“ ikke det samme som Rostrup Mark,
hvilket f. Eks. ,,Traip“ antager, men en Skrivefejl for Aastrup. C. S.]

1397 (H. 91). Borgmester og Raadmænd af Grenaa deres
Bekendelsesbrev under deres Stads Segl, atJ a c o b (P) N i e l s e n,
som kaldes Kirth, med hans Hustru Else Pedersdatter skøder
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alt deres Gods udi Aastrup liggende ,,i Gamell GrindoW“ efter
deres Død til Em Kloster.

1409 (H.92). Tingsvidne, at Fru Else, Hr. Peder Gødt-
zens Datter, skøder til Em Kloster Aastrupgaard med 2 andre
Gaarde udi samme By i Nørreherred.

1464 (H. 93). Gluf Boszens Bekendelse at have - for
et venligt Laan og Afgift _ af Em Kloster 3 Gaarde udi Aa-
strupi ,,Gammel Grindow“ [til Leje]. -

1415 (H. 94). Ebbe Henrichsens Skøde paa al hans
Rettighed paa hans Hustrus Vegne i Aastrup-Gaard i Nørre
Herred og 2 Gaarde i samme By, som `Iep Kirth og hans Hu-
stru tilforn gav til Em Kloster.

1489 (H. 95). Tingsvidne, at 2 Agre i Dolmer Mark
,,næst østen for den graa Sten“ og til den Skelbæk, som er imel-
lem Aastrup og HammelevfMarker, har været ,,brugt“ [d. v. s.
udlejet] til Aastrup i 50 Aar og er Em Klosters' rette Ejendom.

1501. P e d e r H u i dtz, Raadmand i ,,Grindow“, Skøde paa
en Ager paa Aastrup Mark til Em Kloster.

1463 (H. 99). Gluf Boszen i Brogaard, Bekendelse, at
han har i Leje af Em Kloster 2 Fjerdinger `jord [spredt] over al
Grenaa Mark for 6 Ørter Korn.

~ Ligeledes, at han har iLeje al Em Klosters Rettighed i
,,Trøstrup“Å Mark..

1455 (H.'58 o). Tingsvidne, at Stra n dm ø llen har været
bygget og har maletog ligget til Em Kloster i hundrede Aar.

-NB. Strandmøllen omtales i andre Dokumenter som Strand-
møllen ved Grenaa. Naar man deraf 'har villet slutte, at det er
Sønder Mølle, altsaa Vandmøllen, saa er der 'ingen Tvivl om, at
det er en Fejltagelse, og at det er Katholm Vandmølle,
der tænkes paa.

1458 (H. 58 p). Kong Ghristjerns Dom paa Stran dmøl-
len at være ,,til Em Closter til euigh tidt“.

Disse jorder, som alle ligger paa Grenaa Mark, Dolmer
Mark eller Aastrup Mark, eller i hvert Fald i Byens nærmeste
Omgivelser, er kun en meget lille Part af de i Registranden
nævnte Ejendomme, som har ligget til Øm Kloster. Dertil kom- l
mer yderligere de store `jordegodser omkring Hyllested og Ros- `
mus, som Biskop Svend tilskødede Klosteret, samtjorder iandre'
Dele af `jylland, som Klosteret ligeledes har faaet som Gaver.
Det er altsaa forstaaeligt, at ”Cara insula“ har været meget vel
funderet, og det har været muligt for de hvide Klosterbrødre at
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opføre et saa smukt og solidt Bygningsværk, som Ørn Kloster
beviselig har været.

Som Afslutning paa dette Afsnit, omhandlende Byens ældste
Historie, vedføjes en Gengivelse af en, et Par Tusinde Aar
gammel _ i

Romersk Denar, slaaet for Kejser Trajan (Aar 98-117). Mønten
er altsaa over 1800 Aar gammel og langt den

ældste som er fundet her. Den fandtes ved Gravning i Gartner
Laursens Have over for Kirkegaarden i Sommeren 1942. Ind-
skrift'en er i Følge Beretning fra den kgl. Mønt- og Medaille-
samling følgende: - ' .

,,IMPeratori TRAIANO AVGusto GERmanico DACieo
PGntífici Maximo TRibunieia Potestate COn Suli V Patri
Patriæ“ som Overskrift omkring Kejserens lavrbærkransede Ho-
ved. lndskriften betyder: ,,For Kejser Trajan, Augustus, Sejer-
herre over Germaner og Daker, Ypperstepræst med Tribunmyn-
dighed, Konsul for 5. Gang, Fædrelandets Fader“.

Paa-Reversen staar:
,,Senatus Populusque Romanus OPTIMO PRINCIPI“,

d. v. s. ,,Senatet og Romerfolket til den bedste Fyrste“.
Afbildningen forestiller Freden med Merkurstav og Over-

flødighedshorn. Femte Konsulat var fra 104~110 e. Kr.
I 'Mønten er ikke alene den ældste af de mange her i Grenaa
fundne Mønter, men er et af de ældste Møntfund i hele Dan-
mark. Den er et levende Vidnesbyrd om det Handelssamkvem,
som faktisk bestod mellem Romerriget og Danmark i Oldtiden.
,,Romerne leverede de germanske Stammer Fabriksvarer ogMøn-
ter og fik til Gengæld Pelsværk, Rav og Slaver“.
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TIDEN FRA CA. 1700 TIL CA. 1800

INDLEDNING

Naar jeg har valgt at lade det Afsnit, som herskal begynde,
u gaa fra ea. Aar 1700 til ca. Aar 1800, saa er det ikke, fordi de

to Aarstal paa nogen Maade markerer afgørende Vendepunkter i
Byens Historie, men derimod af visse praktiske Grunde. I

`leg havde oprindelig tænkt paa at lade Afsnittet begynde med
Aaret 1682, det Aar,da hele den gamle, fra Middelalderen ned-
arvede kommunale Styreform fuldstændig ændres ved, at Borg-
mester- og Raadmands-Institutionen ophævedes, og at den kgl.
Byfoged alene blev Byens Magistrat og Myndighed. I

Men da faktisk de 2 første Byfogeder, Cronbech og Simon-
sen, saa afgjort tilhører det ældre Tidsrum i hele deres Uddan-
nelse og Virkemaade, har jeg foretrukket at lade dem afslutte
Rækken under den gamle Ordning. -

Først Blichfeld, som udnævntes 1693, repræsenterer fuldt ud
den nyere Tid med dens mere embedsmæssige Styreform. Fra
og med ham skete Forvandlingen af Byfogeden. Fra at være enl
arm og fattig Borger, der levede i Gæld og Armod og stadig
rykkedes for Restancer af de højere Myndigheder, blev By-
fogeden nu en Embedsmand,' der, hvad Indtægt angaar, stod paa
Højde med den bedste Del af Borgerskabet. En Embedsmand,
der i Sin Person helt forbandt den Myndighed, som tidligere
havde været delt mellem Byfoged, Borgmester og Raad.

Ogsaa paa anden Maade repræsenterer Tiden lige ved Aar-
> hundredeskiftet en Milepæl.

Som nævnt i et tidligere Afsnit om Tingbøgerne, der er en
saare vigtig Kilde til Byens ældre Historie, stopper deres Række'
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i den gamle Skikkelse op ved Aar 1639. I den Form bestod de
af et lille aarligt Hæfte i Kvart paa 60 til 100 Sider. Fra 1639
indtil 1705 er der overhovedet ikke bevaret Tingbøger fra Grenaa
Byting.> Qplysningerne om det mellemliggende Tidsrum er ude-

. lukkende hentet fra Byarkivet og andre Kilder.
Derimod fremtræder Tingbogen, som begynder i Februar

1705 i Folio som en anselig Protokol, der har Plads til mange
Aars Forhandlinger og først slutter i 1726.

Alt indføres nu fyldigt og paa en langt mere nøjagtig Maade
end i Tiden før 1639. Tingbogen og Justitsprotokollerne, der
senere afløste den, giver derfor langt flere, langt fyldigere og
langt klarere Oplysninger end de gamle. Det er nu muligt i En-

_ keltheder at følge det Liv, som levedes iByen, og at skildre det.
' Derfor og af mange andre Grunde er jeg blevet staaende

ved Aar 1700 som Milepælen, der skiller de 2 Afsnit.

Forskel paa de 2 Aar- Hvis man nu vilde spørge, om der er
hundreder? en afgørende Forskel paa de to Tids-

afsnit, hvad angaar Udvikling og økono-
miske Forhold i Grenaa, saa er det mit Indtryk, at dertil maa
svares Nej. y

I Aarhundredet fra 1600-1700 styrtede den ene Ulykke ind
over Byen efter den anden:

Først kom Pesten i Treaaret fra 1601 til 1603. Saa fulgte
Trediveaarskrigens _Ødelaeggelser, 2 Kæmpebrande, der tilsam-
men ramte de allerfleste af Byens Beboere, derpaa atter en
Svenskekrig og endelig Havnens Ødelæggelse af Stormfloder.
Det er, hvad der præger Tidsrummet fra 1626 til 1660, altsaa
indtil Enevaeldens Indførelse.

Saa fulgte der ganske vist et noget roligere Tidsrum, indtil
Aarhundredets Slutning. Som lige nævnt er det just den Periode,
hvor Tingbøgerne mangler og Kilderne er allersparsomst. Men
det er mit Indtryk, at selv om der maaske nok har vaeret nogen
Opgang i dette Tidsrum, saa er det “ikke `mere end "lige nok til
at bringe paa Fode, hvad der var sket af Ulykker i Aarhun-
dredets første 2 Tredjedele. I

Ejendommenes Antal. Ved det 17. Aarhundredes Slutning var
_ der i Følge Grundtaksten af 1682 ialt 178

Ejendomme. Men af disse er der ea. 40, hvor der enten staar
,,øde Ejendom“, altsaa helt ubeboet I-Ius eller kun en Brandtomt.
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ellerogsaa er det ganske usle Hytter, hvis Taksationssummer
er 10 Rdl. eller derunder.

Det vil altsaa i Virkeligheden sige, at Byen omkring ved
Aar 1700 har haft 140 nogenlunde ordentlige Ejendomme,
Gaarde og Huse mellem hinanden.

Fra Midten af næste Aarhundrede haves den udmærket fyl-
dige Brandtaksation af 1761, der nævner 158 Ejendomme.

Ved Aarhundredets Slutning nævnes i Brandtaksationen for
Aaret 1801 ialt 161 Ejendomme, men deri er ganske vist ibe-
regnet Byens 4 smaa Aeciseboder, som ikke var med ved Aar-
hundredets Begyndelse.

Resultatet er altsaa, hvad Bebyggelse angaar, at Byen ikke i
fjerneste Maade er Vokset i Løbet af det 18. Aarhundrede.

Folketallet. Hvad Befolkningens Antal angaar, haves ingen paa-
lidelig Tælling eller Angivelse fra Aar 1700. Det

første sikre Tal er fra 1768, da Folketæll1ngsl1sten nævner 702
Indbyggere. I Aaret 1801 var Tallet vokset til 760 Indb. Det er
altsaa ganske tydeligt, at heller ikke dette er steget nævnevær-
digt i Aarhundredets sidste Tredjedel.

Skibsfart og Havnen. Hvad Skibsfarten angaar, kan nævnes, at
omkring 1700, altsaa før den ,,store nor-

diske Krig“, havde Byen ca. 12 Skibe. I 1772 var der 9 Fartøjer
i hjemmehørende i Grenaa paa ialt 117 Com. Læsters Drægtighed.

Men i 1806 var der kun 3 smaa jagter i hele Byen.
Havnen ramtes i 1744 af en overmaade stor Ødelæggelse,

og af økonomiske Grunde blev den aldrig fuldstændig istandsat,
men kun meget nødtørftig repareret. Ved Bolværkernes Øde-
læggelse fyldtes Havnen med Sand. Ved Aar 1800 laa der høje
Sandbanker inde i Havnen. Større Fartøjer kunde ikke sejle ind,
kun Smaabaade. Det var at forudse, at Havnen ,,i Løbet af faa
Aar vilde være helt fyldt med Sandmasser i Stedet for med Vand“.1)

Byggeriet. Det har tidligere været anset som Tegn paa en lyk-
kelig Opgangstid omkring Midten af Aarhundred'et,

at en meget stor Del af Byens Ejendomme er ombygget i Tiden
1750 til 1760. Bl. a. byggedes i de Aar de 7 meget smukke 2-
Etagers Bindingsværks Købmandsgaarde, hvoraf endnu 2 er til-
bage, nemlig Købmand Skovs og ,,Aftenstjernen“. >

Men det maa desværre her erindres, at den allerstørste Part
af Nybygningerne i Tiaaret 1750-60 fremkom som Følge af de g
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2 store Brande i. 1750 og 51, som tilsammen ødelagde over 50
Ejendomme, eller nøjagtig en Tredjedel af hele Byen. Det var
altsaa mere af Nød end af Velstand, at dette store Boligbyggeri
fandt Sted.

Mendog er jeg ved nøgtern Overvejelse af alle Forhold
alligevel tilbøjelig til at tro, at der fra ca. 1750 og en Række Aar
fremad har været en forholdsvis god Tid for Byen.

g Naar Grenaa desuagtet stod helt stille i Udvikling, saa skyl-
des det bl. a. den isolerede Beliggenhed med meget daarlige og
meget lange Eorbindelsesveje til Lands og navnlig den meget
daarlige Havn, der hæmmede omtrent alt Samkvem til Søs.

Efter dette korte Overblik gaar vi over til en Skildring af
Forhold og Begivenheder i det 18. Aarhundrede.

'GRENAA BY UNDER ,,DEN sToRE
NoRDlskE kRIf woo-1721

Som bekendt forstaar man ved ,,Den store nordiske Krig“
den Række af Krigsbegivenheder, der i Tiden fra 1700 til 1721
fandt Sted imellem Sverige paa den ene Side og Danmark (Fre-
derik IV), Rusland (Peter den Store) og Sachsen (August 'II den
Stærke) paa den anden Side. Selvfølgelig var der adskillige og
ikke helt korte Standsninger i denne Krig.V Men Svenskerne var
dog med fra først til sidst. Og medens Sverige ved KrigensV Be- '
gyndelse var en af Europas Stormagter, var denne Stormagts-
stilling forbi ved Krigens Slutning.

Det ligger selvfølgelig uden for nærværende Bogs Plan at
genfortælle _ selv i store VTræk - denne indviklede Krigs Be- -
givenheder. -

Men af Hensyn til Forstaaelsen af, hvad4 der skete her i
Grenaa, og til Læsernes Orientering, anser jeg det for naturligt
at opfriske enkelte af

Krigens Hovedpunkter. For Danmarks Vedkommende drejede det
sig bl. a. om at tilbageerobre de i 1660

afstaaede Landsdele, Skaane, Halland og Blekinge. Peter den Store
havde Kik paa Landene ved den finske Bugt, og August den
Stærke vilde have Livland ogPolen, hvor Sverige havde store
Besiddelser. Alle disse 3 Landes Forhaabninger byggedes paa
Carl Xll.s Ungdom og tilsyneladende fuldkomne Ligegyldighed,
hvad Sveriges Skæbne angik. Imidlertid blev Carl XII alligevel
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en haard Nød at knække for de tre allierede Lande. Danmark,
der begyndte Krigen i 1700,- blev straks slaaet efter en uventet
Landgang paa Sjælland og holdt sig derfor helt uden for Krigen
indtil 1710, d. v. s. Aaret efter, at Carl XII havde lidt det nok-
som kendte Nederlag ved Poltava mod en overvældende russisk
Overmagt. Ved denne Lejlighed blev han trængt over i Tyrkiet,
hvor han forblev i 6 Aar.

Frederik IV rykkede saa i 1710 ind i Skaane, men led et
Nederlag ved Helsingborg. Samme Aar stod Søslaget i Køge
Bugt, hvor Ivar Hvitfelds Skib sprang i Luften'. I 1712 førtes i
Krigen mest i Tyskland, hvor Danskerne og Saehserne erobrede
flere af Sveriges tyske Provinser (bl. a. Bremen og Verden),
men blev slaaet ved Gadebusch af den dygtige svenske Hær-
fører Magnus Stenboek.

Denne maatte dog paa Grund af Overmagt trække sig til-
bage op i Holsten og indlodes i den got'torpske Fæstning Tøn-
ningen, hvor han efter en Belejring maatte overgive sig med hele
sin Hær, 11.000 Mand.

I _]ulen 1715 kom Carl XII efter et 6--aarigt Ophold i
Tyrkiet endelig hjem til Sverige og angreb næste Aar Fæstnin-
gen Frederikssten. Tordenskjold ødelagde den svenske Trans-
portflaade, og Belejringen blev opgivet. I 1718 optog Carl XIIl
atter Belejringen af Frederikssten, men faldtgunder denne. Med
ham var den vigtigste Hindring for Fredsslutning borte.

Svenskerne var udmattet af Krigen, og nogen Tid efter Carl Å
~XII”s Død sluttede hans Søster Ulrikka Eleonora, der var hans
Efterfølger- paa Sveriges Trone, endelig Fred med de forskellige
Modstandere. Freden med Danmark sluttedes i 1720, med Rus-
land og Polen først Aaret efter.

Sverige maatte opgive Toldfriheden i Øresund, men beholdt
de skaanske Provinser. Frederik IV var saa glad over Freden,
at han gav sit nyopførte Slot iNordsjælland Navnet Fredensborg.

Grenaa iKrigens første Krigens første Afsnit, ja egentlig den
Aar 1710-11. I hele Krig, var for Grenaas Vedkom-

mende i højeste Grad præget af, at
Byen var en Søkøbstad og Havn. Først paa Efteraaret 1710
sammenkaldte Byfoged Blichfeld adskillige Gange Borgerskabet
til Møde paa Raadhuset, hvor han oplæste forskellige kgl. 0rdrer
ang. Krigsforholdene: Forbud mod Udførsel af Korn til andre

- Lande, Forsigtighedsregler angaaende Pesten, som var udbrudt i
Stæderne ved Østersøen m. m. I November kom et kgl.-Paabud
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om, at Borgerne skulde forsyne sig for 1/2 Aar med Levneds-
midler ogmed Brænde, baade Tørv og Træ, og derpaa af al
Magt gøre Tilførsel af, hvad de yderlig kunde skaffe af disse
Varer, til den kgl. Residentzstad København. I)

Der kom endvidere til Byfogeden, dels direkte, dels gennem
Amtmanden en Mængde Ordrer om Levering og Transport af
Fødevarer til Flaaden eller til Norge: Brød- Rug, Byg og Havre
-- røget og grønsaltet Flæsk - Smør og saltet Kød ~-~ Magasin-
korn til Norge o. s. v. Der er ogsaa Breve til bestemte, navn-
givne Borgere som f. Eks. Byens største Købmand, `jens Bang,
om at bage og føre Brød til Norge til Kongens Tjeneste. En
anden Ordre gik ud paa, at Byfogeden skulde ,,Presse saa mange
Skibe, som det' paa nogen Maade er ham muligt“ og faa dem til
at sejle til Grønsund med 4 Ugers Froviant.

Konvojering Men Svenskernes Skibe krydsede rundt i Kattegat
af Skibene. for at opsnappe disse Transportskibe. En Del af

den danske Flaade skulde derfor krydse mellem I
Skagen, Anholt og Kullen til de sejlendes Beskyttelse. Disse 3à
Steder var endnu paa den Tid de vigtigste, ja næsten deeneste
paa Kattegatskysten, hvor der var tændt Fyr.

Til Fremme af Sikkerheden udrustedes og armeredes derfor
Skibe, som skulde ledsage Transportskibene, og Tingbogen med-
deler 13/6 1711, at det under strengeste Straf var paabudt Skip- _
perne at blive ved Konvojerne med deres Skibe.

Alle sejlende skulde forsyne sig med ,,Musqvedonnere og
andet Skudgevær t1l Beskærmelse mod de svenske ,,Skier-
baades“ Overfald. Desuden udrustedes der Kaperskibe, som
skulde gøre Svenskerne Afbræk. Det var dog delvis ad frivillig
Vej. Saaledes fik Byfoged Blichfeld ijanuar 1711 Ordre til at
prøve at faa Borgerne til ,,at overlægge, om nogen vilde sam-
menskyde til at udrede en Kaper til Fartens og Negociens Sik-
kerhed“. 2) .

Ved Grenaa Havn opkastedes et Par smaa Batterier, og
derpaa plantedes nogle smaa ,,Stykker_“, d. v. s. Kanoner, til at
afværge fjendtlige Angreb. Og dog ses det, at Svenskerne adskil-
lige Gange opsnappede og bortførte Skibe lige her paa Grenaa
Rhed.

IngenBaadsmandsleve- Det var jo i tidligereTider en fast
rancer fra Grenaa, f Regel, at Grenaa i Lighed med de
men Skat. andreV Søkøbstæder i. Krigstid skulde
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levere et Vist Antal Baadsmænd. I denne Krig synes disse Baads-_
mandsleverancer at være erstattet af en Skat. Saaledes afkræves
Grenaa 12/1 1710 ,,for Baadsmænds Anskaffelse 288 Rdl.“

Grunden maa formentlig være den, at alle Grenaaskuder
Vhavde nok at gøre med at transportere Proviant, og at man der-
for umuligt kunde undvære Søfolk. i

Det er vel ogsaa et Fingerpeg i samme Retning, 'fat Byfoged
Blichfeld ved Krigens Begyndelse fik Ordre til at meddele Bor-
gerne, at alle deres Skuder var ,,forskaanet for Beslag og Arrest
til Kongens Tjeneste, imod at de paatog sig af al Magt at føre
Viktualier til København“. I)

I Sommeren 1711 erobrede og plyndrede Svenskerne Øen
Anholt og slukkede Fyret, saaledes at det ikke var tændt i flere
Maaneder. Øen blev dog senere tilbageerobret, og Fyret tændtes.
Det blev en af G'renaaskudernes Opgaver at føre Brænde til
Anholt til Fyret. Dette var dengang et Vippefyr, som rstod paa
en Bakke, ,,Fyrbakken“. Brændselet anbragtes i en stor `jern-I
kurv og tændtes, hvorefter _]ernkurven vippedes iVejret, saa den
kunde lyse langt ud i Søen.

_Pesten. Ellers prægedes Aaret 1711 af den forfærdelige Pest,
' ` som rasede paa Sjælland. Bl. a. døde i København i

Løbet af dette og det følgende Aar 24.000 Mennesker, hvilket
var over en> Tredjedel af alle Byens Indbyggere. Denne Pest
hæmmede i væsentlig Grad Krigens Førelse. Kongen flygtede
selv til jylland, hvor han tog Bolig paa Koldinghus.

Med den forholdsvis betydelige Forbindelse, Grenaa havde
med København, var selvfølgelig ogsaa' her Spørgsmaalet om
Smittefare brændende. Byfogeden oplæste paa Tinge (17/8 1711)
,,en liden og kort Efterretning for enhver Husfader og Husmoder
om, hvorledes de sig og samtlige Husfolk næst Guds Hjælp og Bi-
stand nogenledens kunde præservere fra den ietzige grasserende,
smitsomme Sygdom“.1) Samtidig dermed meddelte han, ,,at hvem,
der vilde lade sig bruge til Ligbærere i København, vilde erholde
10 Rdl. om Maaneden i Løn“. Ligeledes søgtes Barbersvende,
som for en god Løn yiflde hjælpe til som Kirurger i København.
Der udlovedes 15, 20 ja25 Rdl. om Maaneden, alt efter deres Due-
lighed. Men Byfogeden maatte desværre meddele, at deri Grenaa
af Barberer kun fandtes ,,een gammel fattig Mand, som er over
sine 80 Aars Alder og lidet forstaar at hjælpe sig selv end sige
da andre“.2
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Strandvagt. Der ansattes en Mand, Peder Nielsen Dreyer, som
formedelst en Løn paa 4 Rdl. om Maaneden skulde

forrette Strandvagt ved Grenaa Strand og kontrollere de Skibe,
som kom ind. Denne ene Mand varselvfølgelig for lidt, og der
maatte snartflere til, saaledes at der var Vagt Nat og Dag. VFolk,
som kom fra København, maatte ikke gaa i Land foruden Sund.-
hedspas. Hvis deikke havde dette, skulde de gaa i Karantæne
ved Kyholm. Kyholm er en ganske lille Ø, som ligger lige Nord
for Samsø. Paa denne Ø var indrettet en meget primitiv Karan-
taenehavn og -Station, hvor alle Skibe, som kom fra pestsmittede
Lande eller Byer, skulde gaa i Karantaene. _

Det kunde give Anledning til ret alvorlige Optrin. En Skip-
per, Peder Terkildsen, kom sejlende og vilde ind i Grenaa
Havn, det vil altsaa sige Aamundingen. Vagtmaendene sejlede ud
til ham, imens han endnu var ude paa Rheden, og raabte til ham,
at Skibet ikke maatte komme ind. Da Terkildsen alligevel sejlede
ind mod Land i sin Baad, skød Vogterne først et Varselsskud
med deres ,,Flint“ og truede ham med Kanonerne. Men ved Bol-
vaerket laa en Tønde Øl og nogle ,,Viktualier“. Det tog Peder
Terkildsen om Bord og sejlede ud til Skibet med. Han kom
derefter ind med en tom Vandtønde for at hente fersk Vand i
Aaen, men satte ikke sin Fod i Land. Strandvogterne raabte til
ham og hans Ledsager, om de ikke vidste, at Grenaa Aa ikke
var en Karantæneplads, men derimod Kyholm.

Vagten havde imidlertid sendt Bud op til Byen. Trommen
rørtes i en Fart, og Folk strømmede til Stranden for at hindre
Skibsfolkene i Landing. Konsumtionsforpagteren, Sr. Wissing,
oplæste for Søfja. ene Øvrighedens Skrivelse og tilføjede at
om de saa var hans egne kødelige Brødre, fik de ikke Lov at
komme ind. l)

l I Land kom de nu alligevel, men paa den Maade, at Anker-
tovene ved en paafølgende stærk Storm brast itu, og Skibet drev
ind i Aaen og stod fast paa Grund Selvfølgelig gav det Anled-
ning til en lang Retssag.

Svens-ke Fanger i Efter at Magnus Stenbocks Hær var _ta-gettil
Grenaa 1713-15. . Fange iV Fæstningen Tønningen, indkvartere-

des deV svenske Fanger rundt i `Iylland.__Her
i Grenaa indkvarteredes foreløbig 1-30 Mand af det fangne Strøm-
feldtske Regiment. De blev liggende i Byen i __flere Maaneder.1
den Anledning sammenkaldtes Borgerskabet paa Raadstuenhforat
høre ,,Højøvrigheds Ordre og Anstalter angaaende Fangerne“.
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Byfogeden gjorde dem bekendt med følgende:
1) Værterne skal tilholde de svenske Fanger, at de skal være

hjemme i god Tid før Solens Nedgang, for ,,om de skulde de-
sertere, de da paa frisk Fod kan eftersættes“.

I 2) Fangerne maa ingen Sinde fjerne sig ud af Byen _men
skal vise sig hjemme 2 à 3 Gangeom Dagen. ,_

1.3) Alle Skibe og Baade skal forsynes med Opsyn oglaases.
Ror, Aarer og Aaretolde skal aftages for at hindre Svenskernes

i eventuelle Flugt ad Søsiden hjem til Sverige.
4) Strandvagterne skal være ved Stranden Nat og Dag og'

maa holde Opsyn med Forstranden. ,
, 5) Saafremt Fangerne forøver nogen ,,Malicie“, skal det straks

meldes til Byfogeden. I '
6) Borgerne skal kun give Fangerne Standkvarter, hvor-

imod Hs. Mayst. Kongen til deres Forplejning tilstaar hver21S1/2
Pd. Brød daglig og intet videre. l)

- Opsynet med Fangerne maa have været overladt til Byens
lidt modnere Borgere, eftersom ved kgl. Ordre af 28/1 1713 ”alle
unge Mand-Kiøn fra '18 til 40 Aars Alder“ var indkaldt til at
møde i Fredericia i Kongens Tjeneste.2) V ,_ i

Fangernes Antal aftog hen paa Aaret. Fra 8. Aug.` til midt i
Oktober var her ,,kun“ 22 svenske Fanger og 22 Mand af Oberst
Levetzaus Folk, formodentlig til at bevogte dem.

,,-L"ejermaal“. Ved en saadan langvarig Indkvartering kom jo og-
saa Problemet om Forholdet til de Grenaapiger til at

foreligge. Der var dengang meget strenge Straffe iForm af ,,Lejer-
maalsbøder“ eller eventuelt ”Strafie paa Kroppen“V for løse For;-
bindelser. Men nu var Forholdet det, at Soldater slap billigere _,fra
disse Straffe end civile. Og Byfogeden indsendte derfor til Rente-
kammeret en Forespørgsel, angaaende om, hvorvidt ”Svenskerne
for Leiermaalsbøder skal være forskaanet eller ikke“. 3)

Rentekammerets Svar kom hertil 9/4 1715, hvad der frem-
gaar af en Registrering over Byarkivet, som er anført hos Dauw. 4)
Selve Brevet har jeg ikke kunnet finde og ved altsaa ikke, hvad
Svaret gik ud paa. -

Endnu i 1715 er der svenske Fanger indkvarteret i Grenaa
Stiftamtmanden sender i April Ordre til Byfogeden angaaende
deres Forplejning. 5) .

Aaret efter er der igen en større Indkvartering, denne Gang
dog kun af vore egne, idet kort efter Nytaar 1716 en Styrke paa
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V 64 norske Infanterister indkvarteres i Grenaa ,,indtil Søen bliver
navigabel“. l) '

Venskab med Atv der ogsaa dengang var Folk i Grenaa, som
V Fjenderne. fraterniserede med Fjenderne, ses af et lille Træk

fra Tiden inden Svenskernes første Komme.
En 'Grenaaborgetg Søren Cornet, havde siddet i Skipper

. Michel Bangs Stue og snakket om den Fejdetid, som Landet be-
fandt sig i. Han havde bl. a. udtalt: ,,jeg hører nu, at Folk siger,
Svensken kommer her ind. Om det var saa, at han kom her,
saa skulde jeg vel faa mitgamle Hus opbygget, saa kunde Sven-
skerne have det at sætte deresv Heste udi. Siden skal jeg nok
vise dem, hvor der er noget at pille af hos> Folk her i Grenaa,
og siden vise dem paa Landet til Herregaarde og Præster“.
Vidnet, der refererede denne Udtalelse for Retten, ,,vidste ikke,
hvad Tanker Søren Cornet havde gjort sig derved og ej heller,
om han var beskænket eller ædru“. 2) '

Byens Tab og Ulykker I 1715, d. 8. juli, altsaa omtrent midt
under Krigen. - under Krigen, optoges et Tingsvidne om

` Byens Tilstand i det hele, men dog nær-
mest om Havnen. Byens fornemste Borger, Handelsmand og Skip-
per jens jensen Bang, ,,comparerede for Retten paa samtlige
Borgeres Vegne angaaende, hvad Skade der er lidt, siden den
ietzige Krig med lSverige be-gyndte“.

jens Bang nævnede 12__ nærmere specificerede Tilfælde, hvor-
ved Skibe fra Byen var gaaet tabt, dels direkte ved Kapring og
Krigsbegivenhed'er, dels...ved andre Søulykker, dels ved Bortsalg,
saaledes at der nu af hele Byens Skibsflaade kun var ,,4 smaa
Vedskuder tilbage“. °

Af andre Ulykker anførte jens Bang, atder kort før Krigen
[uden Tvivl omkring 1705] havde været en ”ulykkelig Ildsvaade,
som fortærede en Del Huse og Midler i Byen“.

V Endelig og maaske allerværst var det, at 3. og 4. Marts 1715
,,tog Byen en fast ubodelig Skade“, idet en overmaade stærk
Storm og Vandflod fra Kolind Sund oversvømmede Byens syd-
lige Del og komplet ødelagde Havnen, ialt 162 Favne [ca. 300
Meter] Bolværk blev skyllet ud i Havet fra begge Sider af Byens
Skibshavn. ,,Skaden kan i det ringeste alene til Tømmer og jern
ans'laas til 9 Rdl. pr. Favn eller 1458 Rdl. ialt foruden behørig
Arbejdsløn og anden Bekostning“.

Hvis Havnen ikke repareres, vil det være saaledes, at ,,Skibe,
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der Vil handle med Grenaa, ikke kan komme ind, men maa blive
liggende udi det vilde Hav, hvilket er noget hasarderet og tillige
vil afvende al Kiøbstads Næring fra Byen“.

,,l Anledning af, at Vor Herre saaledes har hiemsøgt denne
fattige, fortrængte By, saa den nu ligger ganske øde, og umuligt
ved Indbyggernes egne Kræfter kan rejse sig igen“, havde man
henstillet til Stiftamtmanden at komme til Grenaa og ved Selvsyn
og ved Overhøring af dette Tingsvidne atoverbevise sig om
Forholdene.

Da Stiftamtmanden var forhindret, var hans Fuldmægtig, Sr.
Ditlev Eggers, mødt i hans Sted og overværede Tingsforhand-
hngenfi)

Fragtning af Brændsel I Tiden derefter maa der atter være
til Anholt Fyr. skaffet nogle Skibe til Byen. Det ses i

hvert Fald, at de Skibe, der gik tabt i
de paafølgende to Aar, altsaa i 1716 og 17, ikke alle var ”smaa
Vedskuder“, d. v. s. Skibe, som sejlede med Træ, saaledes som
Vidnet havde udtalt (se Side 356). For Resten havde Vedsku-
derne, som nævnt i det foregaaende, deres meget vigtige Opgave
her i Grenaa, idet det var dem, som bl. a. skulde sejle til Anholt
med Brænde til Fyret for at holde dette i Gang, hvilket var af
meget'stor Betydning for hele Sejladsen.

Kapring. `jeg nævner et enkelt af de mange Eksempler paa
Kapring.` Ved Tinget' 27/8 1717 tilkendegav Hans

Jacobsen Annebo af Grenaa, at han havde sejlet en. Ladning
Favnebrænde til Anholt til' Fyrets Brug. Ligesom de andre Skip-
pere, der af Fyrforvalter Piper fra Randers var antaget i dette
Øjemed, havde Skipperen faaet Tilsagn om frit Lejde, altsaa
,,Fripas“ til Rejsen frem og hjem. Alligevel var jagten paa Til-
bagevejen blevet kapret af Svenskerne ogdømt som Prise, uagtet
den overhovedet ikke havde Kontrabande om Bord. Skipper og
Mandskab sad fængslet i 9 Maaneder i Sverige, inden det lyk-
kedes dem at ,,escherpere“ fra Fængselet. FørstV 11/2 Aar efter
stod de nu for Retten i Grenaa og ønskede Tingsvidne om det

i passerede. 2)
Fra en anden samtidig Sag vides, at Fragten for en saadan '

lille `jagt med Trælast til Anholt under disse forfærdelige van-
skelige Forhold ikke beløb sig til mere end 12 Rdl.

Til Sammenligning kan nævnes, at Byens største Fartøj, `lør-
gen Bangs Skib ,,Jomfru Marie“, der var 27 Læster'drægtig, og
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som bl. a. hen mod Krigens Slutning sejlede med Magasinkorn
fra Ebeltoft til København, kunde laste 1200 Tdr. Rug,isom med
en Fragt af 24 Skilling pr. Td. kunde indbringe 300 Rdl. paa en
enkelt Rejse. `

' En Skipper Niels Oluffsen, hvis USkib -i 1716 kapredes
under Rugaard Strand af Svenskerne og bragtes til Gothenborg
i Sverige som Prise, udtalte i Retten, ,,at det var det tredje Skib,
han havde mistet, siden Krigen begyndte, og at han nu intet ejede
mere, men maatte bede medlidende Christne hjælpe ham i hans
Nødcc 1) ` A

Tilbageblik. Krigen sluttedes for Danmarks Vedkommende ved
_ Freden i Frederiksborg 1720. Fra dens sidste Aar

haves ikke lokale Oplysninger af særlig Betydning. Men af det
foregaaende vil| det forstaas, at Perioden fra ca. 1705 til 1720
var!` en af de mange mørke i Grenaa Bys Historie. Først en be-
tydelig Ildsvaade lidt før Aar 1705, dernæst i Løbet af nogle Aar
Kapring eller anden Ødelæggelse af næsten hele Byens Handels-
flaade. Saa langvarige Ind'kvarteringer og endelig --- og maaske
allervaerst - en Del af Byens og næsten hele Havnens Ødelæg-\,NÅ
gelse af Storm og Vandflod. '

Nogle' Tal fra Krigen. a) Korntælling. Ved Krigens Begyndelse
foretoges'en Korntælling hos alle Køb-

mænd i samtlige Landets Købstaeder. I Grenaa var der 19. Febr.
1709 følgende Beholdninger: 159 Tdr. Rug, 319 Tdr. Byg, 98 Tdr.
Malt,`14_ 'Tdr. Ærter, 39 Tdr. Gryn og 29 Tdr. Havre, ialt 658
Tønder Korn. Ved Korntællingen d. 21. Aug. 1714 var der i
Grenaa slet intet i Behold. j

Til Sammenligning anføres en Opgørelse fra de 4 Nabobyer
i Amtet.

1% 1709l 21/8 1714
Grenaa - 658 Tdr. Korn . intet

> Ebeltoft| - 788 4- g 544 Tdr. Korn
Mariager 782 - ' 487 i _-
Randers 4.980 -~ 10.148 -
Aarhus 35.340 - ' 15.443 - , 2)

b. Krigsskatter. I almindelig ,,Krigsstyr“ [kommer af det
tyske Ord Steuer, d. v. s. Skat] samt Kop- og Hesteskat betaltes
følgende Beløb:
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Grenaa'i Ebeltoft Mariager Randers Aarhus-
- Rdl. Rdl. Rdl. Rdl. Rdl.

1710 Krigsstyr samt Kop-
og Hesteskat. . . .. 315 158' 161 ' 1.278 P

1711 DO. .............. 667 ' 284 370 3.066 '8.549
1712 Forstrækn1ngt1lKon- _

gens Tjeneste ...... 300- 200 150 1 2.300 4.000
Å 17-13 Krigsstyr af de verds-` »

lige og gejstlige samt
af umyndiges Midler _ V ` '
`1 pCt. af Kapitalen.l 150 249 i 118 1.119 3.287

~- Ekstraordinært fra
Overformynderen> i
Grenaa af Karen
Nielsdatters Fædre- .
nearv. . . .' .......... 298
ggggggggggggggggggg

17201krigs'styr, kop-r Og 1 -
~ Hesteskat .......... 554.. 878 59 4550111881)

'c. Andre Skatter. Iblandt de mange andreI VSkatteobjekter,
som Regeringen i sin Pengenød fandt paa, var ogsaa en Skat paa
Parykker og Fontanger.' D. v. s., at hver Mandsperson, som
bar Paryk, eller Kvinde, som bar ,,Hovedsæt“, ,,Fontanger“ eller
,,Topper_“, skulde betale en Skat deraf paa 2 Rdl. Disse Prydel-
ser var Tidens Mode for hvem, som vilde gælde for at være
fine Folk. Det var altsaa >en ,,Luksusbeskatning“. Desuden paa-
lagdes en' ,,Folkeskat“, bestaaende afl/s af Folkelønnen. Denne>
udgjorde i hine Dage for en Karl i Pengeløn ca. 8 Rdl. og for
en Pige ca. 4 Rdl. om Aaret.

I Ebeltoft var der 9 Parykker, 3 Fontanger og 23 Topper og
Sætter, som sammen med Folkelønnen skulde svare 67 Rdl. i
Mark. For Grenaa findes ingen nørelse. I Randers var Belø-
bet 468 Rdl. 2 Mark. 2)

Men Byfogeden i Ebeltoft bemærker ganske vist i sit Regn-
skab til Stiftamtmanden, hvorfra Tallene ovenfor er taget, at Folk
i Ebeltoftbaerer Paryk `,,mest af' høj Nødvendighed, og som
næppe er 1"Rdl. værd. Konerne bærer f tarvelige Hovedsæt, mest

' en Taftes Hue med et Par Rader sorte Kniplinger af ringe Værdi.
Det er'langtfra saadanne prægtige Hovedtøjer og Fontanger, som
selv Tjenestepiger i København' smykker sig med“. Byfogeden '
beder derfor om, at Ebeltoft maa være. fri for denne Skat.3) Rime-
ligvis har denne Bøn været forgæves. .

Et` andet Sk'atteobjekt var ,,Chaiser og Carosser“, d. v. s.
Kaleschevogne eller lukkede Vogne. Heller ikke den Luksus til-



369 DEN STORE NORDISKE KRIG 1700-1721

lod man sig i Grenaa. Byfogeden skrev i sit Skatteregnskab under
Rubrikken ,,Carosser og Chaiser“: ,,Dette Slags bruges intet i
Grenaae, thi de fleste reise til Fods, og de bedste, naar de vil
op at age, bruge Bønder- og Træ-Vogne uden ÅlSkjul“.1)

Skibstab. Efter Krigens Slutning kom der Forespørgsel fra
Kongen om, hvor store Skibstab de forskellige Køb-

stæder havde haftunder Krigen. .
Aarhus iopgav 20 Skuder, de fleste med Ladning,

Værdi tilsammen 77.915 Rdl.
Randers ' ,, 7 smaa Skuder, delvis tomme 5.640 ,,
Grenaa ,, 9 smaa og store Fartøjer, mest

tomme i ReturfartÅ 4.000 ,,
Ebeltoft ,, 10 Fartøjer samt Ladning ' g 10,570 ,,,
Mariager ,, 4 ,, ' 1.600 ,,2) -

Detabte Skibe nævnes ved Navn. Som et Kuriosum anfører
jeg nogle af disse Navne paa Datidens Skibe: St. Andreas, St.
Simon, St. `Johannes, St. Anna, Tobias, Samson, St. Abraham,
St. Peder, St. Jørgen, St. Povl, S.t Marie.

Naar der for Grenaas Vedkommende anføres 9 Skibstab,
synes dette Tal ikke at stemme med, hvad jeg - som nævnt i
det foregaaende - er kommet til ved Optælling af de enkelte
Tilfælde. Derefter skulde Tabet være ca. 14. Forklaringen maa
være den, at' de 9 Skuderi er det Tab, som direkte skyldes
Kapring eller'Forlis, hvorimod Bortsalg o. l. ikke er medtaget.

DE STORE BRANDE I TIDEN MELLEM g
1700-1800

Under Afsnittet om Brande i detv foregaaende Aarhundrede
er. nævnt, at 2 Storbrande, 'henholdsvis i 1626 og 1649 tilsam-
men fortærede det meste af Grenaa By. Der benyttes i de offi-

vcielle Indberetninger Udtrykket, at ,,hvad, som blev befriet for
llden den første Gang, blev den anden Gang slet opbrændt“. l

I det 18. Aarhundrede, altsaa Tiden 1700-1800, som her
skal omtales, forvoldte llden ogsaa store Ulykker i Grenaa, saa-
ledes at ved de |8 største Brande i hvertFald ialt ca. 75 Gaarde
og Huse er blevet Ildens Bytte.

Da der i hele Byen paa den Tid kun var godt 150_Ejen_
domme, vil det altsaa sige, at nøjagtig Halvdelen af disse i Løbet
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af dette Aarhundrede gik til ved Ildsvaade, enkelte af dem
endda 2 Gange.

i

Branden paa Torvet Ved Søndergades Historie og i nærvæ-
ca. Aar 1705. i rende Bind Side 206 er fortalt, at der

kort efter Aar 1700 har været en Brand
paa den Del af det nuværende Torv, der ligger Øst for Kirken,
altsaa hvad dengang kaldtes ,,det lidet Stræde Øst for Kirken“.
Meget vides ikke derom. Men ved et Tingsvidne, som optoges
8/1 1715 i Anledning af Ulykker under Svenskekrigen, erklærede
Købmand `jens Bang, at der ogsaa før Krigen [antagelig i Tiden
mellem 1700 og 1705] var overgaaet Byen Ulykker, ,,idet en
ulykkelig Ildsvaade havde fortæret en Del Huse og Midler i
Byen“. Der er ingen Tvivl om, at hans Udtalelser netop gælder
den Brand her, om hvilken man altsaa ellers kun 'har ganske
enkelte 'og meget fattige Oplysninger. Det er temmelig sikkert
Grunden, hvorpaa nu Skandinavien og omliggende Huse er byg-
get, der er Tale om. Ejerne af to af Gaardene kendes ved Navn,
nemligSkipper Michel Bang og Rasmus Molz.

Branden paa Nørre- I 1744 opstod der Ven Brand paa Nørre-
gade 7. Marts 1744. gade, hvorved 3 Gaarde og 3 Huse ned-

brændte. Ilden opstod ijens Peder-
sen Ginderups Gaard og bredte sig derfra til Naboerne, Peder
Nielsen Sallingbo og Rasmus Nielsen Annebo. De var
alle tre Skippere, og alle tre boede paa Gadens østre Side. Ilden
sprang formedelst den stærke Blæst straks tværs over Gaden og
antændte 3 Huse, som laa der. De var ligesom de førstnævnte
Gaarde tækket med Straa og tilhørte Sr. Anders Nielsen Busk,
Anders Winther og Maren Vester. De blev ,,alle lagt i Aske og
lidet eller intet deraf reddet“. Alle de brændte Ejendomme laa i
Nørregades midterste og 'nordlige Del. .,

Om Ildens Gpstaaen oplyses ikke noget. At det Vhar været
,,Vaadesild“ er vist uden al Tvivl. Ejeren af den første Gaard,
_]ens Ginderup, blev selv saa fo-rbrændt, at han ikke kunde
møde i Retten og afgive Forklaring. I hans Sted mødte Sviger-
faderen, velfornemme Købmand Sr. Niels Christensen Degn, og,
afgav ,,med Hiertens Væmodighed“ følgende Forklaring:

Ilden opstod ved Middagstid i ,,1steraden“, d. v. s. Stue-
huset. `jens Ginderup stod just i Gaarden og anede ingen Fare,
før han saa Ilden slaa op gennem Taget. Han løb saa i en Hast
op paa Loftet for at se, hvorledes det stod til. Men der mødte
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ham en saa stærk Røg, at han næsten blev helt blindet og ikke
kunde se at finde ned ad Loftstrappen, førend Ilden ganske havde
omspændt Huset baade for oven og for neden. ,,Det var med

største Livsfare, at han slap ned igen og var meget ilde for-
brændt baade i Ansigt og paa Hænder, saa han endnu 14 Dage V
efter ligger blind under Badskærs Haand med Hænderne ind-
svøbt og uden at kunne faa en Ske i sin Mund eller nyde den
ringeste Smule uden en Draabe Øl til at læske sin Tunge og
sin ilde forbrændte Strube“. ' -

,,Hans stakkels Hustru, som gik højst frugtsommelig, gjorde
Barsel 8 Dage efter Ildebranden, saa de begge maatte hjemme
fra straks og slet ikke kunde tage Del i at bjerge noget, men
maatte overlade det til fremmede. For Resten var det 'kun'lidt,
som kunde reddes, da det var en meget stærk Blæst, og I'lden
hastigt fik Overhaand“.

,,De er som Følge af Branden geraaden udi største Armod
og Fattigdom og kan umuligt redde sig selv eller komm-e til
Næring igen og fortjene Brødet til sig selv og deres 34smfaifa
Børn,`uden hvis Gud vil opvække medlidende Christnes Barm-
hjertighed, saa de kommer dem til Hjælp efter enhvers Evne og .
gode Vilje“. Foruden Svigerfaderen var mødt'4 andre Vidner,
som bekræftede Rigtigheden af Niels Christensen Degns Frem-
stilling. l)

Nabogaarden Fra Ginderups Hus bredte Ilden sig'ti'l Nabogaar-
mod Nord. den mod Nord. Den tilhørte Peder Erichsen

Sallingbo, Borger og Kirkeværge, og var sam-
menbygget med den foregaaende. Peder Sallingbo anede intet,
førend Ilden ogsaa antændte hans ,,Isterad“. Det var i yderste
Øjeblik og med overhængende Livsfare, at han f1k sin 84 Aar
gamle Hustru reddet ud |af det brændende Hus. Han f1k kun
ubetydeligt reddet af ,,al den Guds Velsignelse, som var ham
betroet“, navnlig da han først søgte at bjærge Kirkens Ejendele,
saasom Penge, Ornamenter og Regnskaber, som'var ham betroet
i hans Egenskab af Kirkeværge. Han, som en aldrende Mand
med en' ældgammel Kone, var derfor kommet i den største Nød
og Armod og havde uden medlidende Christnes Hjælp intet
at ty til i sin Alderdom“.

Paa samme Maade, som det var gaaet med Naboen mod Nord,
var det ogsaa gaaet Naboen mod Syd, Skipper Rasmus Nielsen
Annebo, og med de 3 Genboer paa Gadens vestlige Side.
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BRANDENE I STOREGADE 1750 OG 1751
I Aarene 1750 og 51 opstod der 2 Kæmpebrande, der til-

sammen fortærede de 2 Tredjedele af samtlige Huse og Gaarde
i Storegade og 1 Tredjedel af Lillegade. Den første Brand omfat-
tede Storegades vestlige Del og var den mindste, idet der kun
medgik 8 Gaard'e og Huse. Den sidste omfattede hele den mid-
terste Tredjedel af begge Gaderne, og 44 Ejendomme fortæredes
af Ilden.

Branden í 1750. Denne opstod Natten mellem Lørdag og Søn-
' dag, som var d. 24. og 25. (Dktober. Det er

ejendommeligt nok, at kun en af de brandlidte henvendte sig til
Retten straks den følgende Tingdag og gjorde Forklaring om,
hvorledes han var blevet ganske forarmet ved Branden. Næste
Onsdag indvarsledes -til en Ekstraret, til hvilken alle de brand.-
l-idte var indkaldt, og hvor deres Navneblev opskrevet. Men
først Aaret efter, da den rigtig store Brand havde været, og da
Kongen som Følge af denne Ibevilgede en ,,Brandhjælp“ paa 3000
Rdl. til de afbrændte Ejendommes Opførelse, blev der optaget et
egentligt Forhør ogsaa over de brandlidtefra 1750.'

Brandens Opstaaen. Det fremgaar af dette Forhør, at Branden
_ ' i 1750 var opstaaet om Natten hos Hans

Hansen Nagelsmed. Han boede paa det vestlige Hjørne af
Mellemstræde og Storegade. Nagelsmednavnet tilhører en Slægt,

' der i det 18. Aarhundreder var en Plage for Byen, en ualminde-
lig ondsindet og stridbar Slægt, hvis forskellige Medlemmer var
indblandet i en Mængde Slagsmaal og Voldshandlinger. At Nav-
net for Hans Hansens Vedkommende ikke alene har været Til-
navn efter Stamfaderen, men ogsaa' hans Profession, fremgaar af,
at han foruden alt det andet, han anfører at have mistet ved
Branden, ogsaa nævner ,,en Smedebælg til Værdi 20 Rdl. og
andre Smederedskaber til 10 Rdl.“ v

Han udtaler, at han slet intet fik reddet fra Ilden, men maatte
,,retirere i bar Skjorte, som Folk kan bevidne“. Desuden mistede
han 16 Fag Hus af Værdi 106 Rdl., nærmere angivet Indbo for
60 Rdl. ,,foruden andet mindre Indbo, som det er for vidtløftigt
at opregne“.1) '

Fra Hans Nagelsmed bredte Ilden sig mod Øst, idet den
sprang over Strædet til det modsatte Hjørne, hvor nu Tolbos
bor. Det ejedes af Søren Falslevs Enke- Derfra til Nabo-
gaarden, som tilhørte Sypíge Inger Malene Blichfeld,
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Datter af Sognedegnen i Hammelev og Slægtning af Grenaas
tidligere Byfoged _af samme Navn. Dèr standsedes Ilden af'en
stor Have, som laa, hvor nu Direktør Hammers Hus er bygget.
Fra Nagelsmeden bredte Ilden sig til Naboen mod Vest ogjsprang

yderligere over Ga-
den til de straataekte
Bygninger paa dens
Sydside. En af disse
ejedes af Mads Gluf-
sen Glarmester.
Det var ham, som alle-
rede den første Ting-
dag indfandt sig i Ret-
ten og gav Forkla-
ringen angaaende den

-_ _ _ _ ”ulykkelige Hændelse
8225211?gøfíníliçaålfsåfel ailfålgåfnåfiløl.:díofifk' og-oveffamende ude--

nedbrændte i 1750 og opførtes et Aars Tid efter. brand, Sol-ri antændtesl

Kl.11 à 12 slet om Natten hos hans Genbo, Hans Hansen Nagel-
smed“. Ved denne Lejlighed mistede ”han ej alleniste sin iboende V
Gaard med en stor Del Guds Velsignelse af Korn og Foring, `
men og en Del Creaturer og saa godt som alt sit Indbo, der var
i skikkelig Stand. Med Kone og hendes ældgamle Moder samt 4
umyndige Børn maatte han retirere sig næsten nøgen fra Ilden,
siden Stedet var bespændt, før de af Søvne blev opvakte . . .“ (se
Bind B Side 279). .

V Fra Mads Glarmester bredte Ilden sig til Nabohusene paa
begge Sider. Der ødelagdes -- som nævnt -- ialt 8 Gaarde og
Huse. Imidlertid meldte kun de'ö al Ejerne sig, dengang der
blev Tale om Brandhjaelp. De andre var flyttet fra Byen og har
ikke ment det til nogen Nytte at føre Tingsvidne om deres Tab,
eftersom de ikke har evnet at genopføre deres afbrændte Huse.

Branden 7. Juni 1751. Denne opstod lige som den forrige hos
en Smed, nemlig Niels Steffensen Nagel-

smed, som boede paa Lillegade (nuv. Nr. 30 b, Bilde Sørensen).
Meni Modsætning til den forrige Brand antændtes den ved høj-
lys Dag, Mandag 7. `juni Formiddag mellem Kl. 11 og 12. Denne
Brand fortærede 44 Gaarde og Huse og gjorde i Løbet af min-
dre end 3 Timer 57 Familier hjemløse.

Branden opstod i Niels Nagelsmeds ,,Smedie-Hus“ og bredte
sig med rivende Fart. Det gik saa overvældende hurtigt, at det
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for alle Beboernes Vedkommende gjaldt, at? de næsten intet fik
reddet af Indbo eller andet, men kun for nogle enkeltes Ved-

kommende de nødtørftigste Sengeklæder. ”Alle maatte søge til
andre om Husly og Blivested enten i Byen eller uden for Byen
paa Landet“.

Niels Steffensen Nagelsmeds Hustru indebrændte. I Kirke-
bogen staar: -,,9 Juni begrafvet de oversblefne Lefninger af Niels
Nagelsmeds Hustru, som brendte i den ulyckelige store ilde-
brand, som overgik Byen d. 7 ditto“. _ 4

I Løbet af den følgende Uge afholdtes paa Raadhuset Forhør
over de brandlidte. Der begyndtes Kl. 9 hver Dag og sluttedes
først, naar man ikke længere kunde se.

Byfoged Bager, som boede til Leje ijens Høys Gaard paa
Storegade, fik - ligesom de andre -- omtrent alt sit Indbo for-
tæret af Ilden. Hans Forklaring lyder saaledes: ,,Byfogeden her
i Byen, Christian Bager, fremstod og med største Væmodighed
gav til Kende, at han ved den hastige og uformodede Ildebrand
næstleden 7. `juni mellem Kl. 11 og 12 slet Middag hos Niels
Nagelsmed udi hans Smedje, og som inden Kl.'3 slet fortærede
Gaarde, Huse og- de fleste Effekter for over 50 Familier, havde
mistet alt sit Indbo, som han nu i'henved 20 Aars Tid, siden
han kom til hans allernaadigst forundte Tjeneste havde samlet,
bestaaende af Sølv, Messing, Kobber, Tin, Skrive-Chatol, Skabe,

- Borde, Bænke, Sengeklæder, Gang- og Linklæder med adskilligt
andet Indbo -- ligeledes'de ham tilhørende Kvitteringer, Bestal-
lingsbreve m. m., saasom han ikke var hjemme hos sig selv,
men der hvor Ilden optændtes for at føje Anstalt og for at se
at faa den dæmpet“. ` ~

,,Han vidste ej, at der Var Ild udi hans i Leje havende
Gaard, førend hans Pige, Anna Sørensdatter, korn raa-
bende og skrigende, at Gaarden brændte, hvorefter han i største
Hast løb hjem og fandt den paa alle Sider bespændtaf Ilden,
hvorfor han ikke fik Tid at redde noget videre ud over nogle
Sengeklæder“. .

Hans Tjenestepige, nævnte Anna Sørensdatter, bekræftede
Rigtigheden deraf og erklærede, at hun var vidende om, at hen-
des Husbond sad i vidtløftig Gæld, ”hvilken formedelst omtalte i
ulykkelige Ildebrand yderligere vil forøges“.

Byfogedens Tjener, J en s Ørste d, forklarede, at han den
nævnte 7. Juni imellem 11 og 12 slet om Formiddagen gik sam-
men med sin Husbond, som skulde ud i Forretning. Da de kom
i den saakaldte jens Fiils Gyde [nuværende Smedestræde] næst
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Storegade Nr. 25, 27, 29. Her laa Organist Søren Rasmussen FiskersI Gaard, som nedbrændte
_ i 1751. Ejeren forlod Byen i A'rmod. Brandtomten hen-laa en Række Aar, inden den

. nuværende Bygning opførtes (ca'. 1756).

'norden Liden Gade, stod Ilden ud af Taget paa Niels Nagel-
bsmeds Hus, som laa paa den nordlige Side af Gaden. Da sagde
Byfogeden til ham: ”Spring hen og klem med Klokken“, hvilket

-ogsaa skete. Men da `lens Ørsted kom ned fra Kirken, saa han,
at Ilden allerede var ovre paa den store Gade, saa han ej kunde
komme igennem, men maatte omkring paa en anden Side og alle-
rede dengang næppe kunde komme ind i sinI Husbonds Gaard,
saasom den paa alle Sider var omspændt af Ilden. Straks efter
korn Byfogeden løbende, men fik ikke Tid at redde andet end
nogle faa Gang- og Sengeklæder, hvoraf dog en Del blev be-
skadiget af Ilden o. s.v...“.l

Som det var gaaet hos Byfogeden, saaledes gik det hos de
fleste, at medens de var med til at hjaelpe at slukke paa Lille-
gade, var Ilden sprunget over til Storegade 'og havde helt eller
delvis fortæret deres egne Hjem, inden de selv kom til. Det| er
jo et tydeligt Vidnesbyrd om den I-last og Voldsomhed, med
hvilken Ilden bredte sig.

Sprøjte og Vand- l Tingbogen refereres-en lilleEpisode, som
forsyning. viser, at der faktisk paa den Tid var et vist

Sprøjtevaesen og Vandforsyning i Gang, selv
om det selvfølgelig var meget primitivt og ikke formaaede meget.
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Dversigtskort over de Istørre Brande i Grenaa i Løbet af det 18. Aarhundrede.
De'indtegnede skraverede Linier angiver de Dele af Byen, som nedbrændte i
følgende Aar: 1) Kirkestrædet ca. 1705. 2) Nørregades midterste *Del 1744.
3) Storegades og Lillegades midterste Del 1750'og 51. 5) Mogensgades midter-

ste Del 1767. 6) Storegades vestlige Del 1768. Lillegades vestlige Del 1768 og 95.'

Hans Jacobsen Ritto, som var Bager, havde lige forinden
Branden faaet et af sine ,,Bæster“ optaget af Byens Markmand
og indsat `i ,,Markhuset“ ved Vesterport. Han skulde nu altsaa
betale den i Byens ,,Vide og Vedtægt“ fastsatte Bøde for den

Skade, som hans Hest havde forøvet paa Andenmands Mark. Da
nu Branden udbrød, sendte han sin Broder Jochum ned for at
hente Bæstet. Han -traf der en anden Mand, Henrik Snedker,
som kom i samme Ærinde. Da jochum ikke kunde faa Laasen
til Markhusets Dør op, sagde Snedkeren til ham: ,,Slaa Laasen
i Stykker; i denne Tid er der ingen Skaansel“. Henrik Snedker
tog selv sin Økse og slog Laasen itu, hvorefter han og `Iochum
Ritto togI hver sit af Bæsterne og førte dem hjem til Bager Rittos
Hus, hvorI de blev spændt for Bagerens Vogn. Med Tønden fyldt
med Vand kørte saa `Iochum ud af Gaarden til Brandstedet.')

Da Sagen om den ituslaaede Laas og deV udtagne Heste kom
for Retten, afgjorde Dommeren, at Mulkten derfor maatte bort-
falde i Betragtning af, at den nævnte ulykkelige Ildebrand var
Aarsagen, og at Hestene skulde benyttes til højst fornøden Vand-
kørsel.



368 _ STØRRE BRANDE I 18. AARHUNDREDE

Derimod havde Hans Ritto flere Gange truet 'Markmanden
paa offentlig Vej og Sti. Han havde endogsaa -villet overfalde
ham paa hans Sygeseng, fordi han havde indtaget hans Bæster,
der havde været paa fremmede Marken-Og da Markmandens

' Kone under Mandens Syg-
dom havde været hos Ritto
sammen med Byens Ol-
dermand i den Anledning,
havde Ritto udskældt Ko-
nen for en ,,I-Iore, Tyv og
Kanalje“. For disse For-
hold idømtes han en Bøde
paa 3 Rdl. til Byens Fat-
tigkasse og 6 VRdl. i Sags-
omkos'tninger. l)

Brandens Udstrækning
fremgaar udelukkende ved
Undersøgelse af de brand-
lidtes Navne, idet der ikke
dengangV fandtes Brandfor-
sikringsnumre eller andre
Holdepunkter for Række-
følgen. Der er altsaa kun
den Udvej at føre Ejer-

:âf'åfäçääiKt::;:..í:;f:..:::. ::';%í§::53.::;.:: keekkee fee de ekkeke
Automobilforretningligger.. Gaarden opførtes kort efter Ejendomme Led for Led

“21:32: ;;::~...B.;í“:::. :;:íztifs frem el Neeeee Pee ef
enkelt Punkt, nemlig Lil-

legades østlige Del, er jeg af den Grund lidt i Tvivl. ~
Som nævnt opstod Ilden hos Niels Steffensen Nagelsmed,

hvis Hus og Smedje laa, hvor nu Lillegade Nr._30 b, Brdr. Bilde-
Sørensen. Derfra bredte den sig til begge Steder og ødelagde

~ 6 Gaarde og Huse og standsede først ved 2 store Haver. Fra
' denne Husrække sprang 'Ilden over Gaden til den søndre Hus-

række, derfra over Sidebygninger og Baghuse til Storegades nord-
lige Side og endelig videretil samme Gades Sydside.

Medens der paa Lillegades Nordside, hvor Ilden opstod, kun
brændte 6 Ejendomme, brændte der paa Storegades Sydsíde 9 eller
10. Branden har altsaa strakt sig i Kileform, og det er ganske tyde-
ligt, at Vinden har været lige i Nord.. '
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Ildens Grænser har været følgende (begge Ejendomme iberegne.t):
Paa Lillegades østlige Ende Nr. 22, afdøde Drejer

Bjerregaard, og Nr. 25, Læderhandler Brøgger Jensen.
Paa Lillegades vestlige Ende Nr. 34,]ohnsens Vaskeri, og

Nr. 39, ,,Aftenstjernen“. `
Paa Storegades østlige Ende har Grænsen været Nr. 20,

Toubro, og Nr. 17, Stoffregen. Den Gaard, som laa det sidst-
nævnte Sted, maatte til Dels nedrives for at standse Ilden.

Paa Storega'des vestlige Ende Nr. 38, ,,Familiegaarden“, hvor
den standsedes af en Brandtomtfra Nabogaarden, der endnu hen-
laa uopbygget fra det foregaaende Aars Brand.

Paa Gadens modsatte Side Nrí 49, Chommerou. Her laa et
Hus, som var nyopført efter Branden i 1750. Det tilhørte `lens
Nielsen Skomager og blev atter denne Gang Ildens Bytte. Men
derefter fulgte saa en Række Brandtomter fra den foregaaende
Brand, hvorpaa endnu ikke var opført Huse. Derved standsedes
Ildens videre Udbredelse mod Vest. '

Mange af'de brandlidte maatte søge ud paa Landet for over-
hovedet'at faa Tag over Hovedet og ikke sulte ihjel. _

Et Par 'Ejere meldte sig først for Retten næsten 2 Aar efter,
> fordi de i Mellemtiden havde maattet leve af Daglønner'i'sarbejde

paa Landet. i

",,Bygningshjælp“ Ved at.sammenlægge de Tal, som de brand-
fra Kongen. lidte selv angiver som de nedbrændte Gaarde

og Huses Vurderingssum, kommer jeg til et
Tal paa ca. 8300 Rdl. Da der -- som tidligere nævnt .- endnu
ikke paa det Tidspunkt var noget, der hed Assurance eller Brand-l
kasser, indsendte de brandlidte et Bønskrift til Kongen med An-
dragende om Bygningshjælp til de nedbrændteEjendommes Gen-
opførelse. I Slutningen af 0ktober kom der Svar. Kongen havde
efter Kammer-Kollegiets Indstilling ,,resolveret, at der til de udi
Grenaa By afbrændte Steders pyggelse maa godtgøres af Kon-
sumtionen 3000 Rdl., som i Løbet af 3 Aar udbetales og af
Stiftamtmanden reparteres i Proportion af de opførte Bygningers
Værdi“. ,,Indbyggerne skal stræbe at opføre de afbrændte Byg-

I ninger, hvis Paabegyndelse ønskes jo før jo hellere. De, der
straks tager fat, faar en forholdsvis Part, saa snart en kendelig
Begyndelse er.gjort“.1)

Kongen gav altsaa ingen kontant Brandhjælp, men udstedede
en Anvisning paa Byens Konsumtion for 3 Aar. Denne udgjorde
netop 1000 Rdl. om Aaret. Men da Konsumtionsafgifterne som
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Følge af Branden gik betydeligt ned, har det jo nok varet mere
end 3 Aar, før det fulde Beløb var til Stede. I

Trætavle af Eg fra et af de efter Branden opførte Huse, Storegade Nr. 53.
Paa en rørende Maade fortæller den om Taknemlighed for Hjælp og Bistand

til et af de nedbrændte Huses Opførelse.

1 7 5 l.
”Herrens hielp og gode Aand Signe dem i tusind Led,
Som har rekket mig sin l-laand at opbygge dette Sted“~.V

De nyopførte Det er da ogsaa betegnende, at der først 28. Nov.
Bygninger. 1757 fra Stiftamtmanden udgik Ordre til Byfog-

den og 2 af Byens bedste Mænd om at sørgefor,
at der blev udnævnt en ,,Vurderingskommissi0n“. Denne bestod
af 2 Murermestre og 2 Tømrermestre, som skulde syne samtlige
de Gaarde og l-Iuse, som efter lldebrandene var opført paa de
afbraendte Pladser. Endvidere skulde de ,,observere, ihvad Stand
enhver Bygning nu befindes, ogV hvor mange Fag Hus der er“.
Desuden skulde de antegne, hvor mange Ejendomme, der fandtes
tækket med Straa. Synsforretningen skulde ske snarest.

I Begyndelsen af December 1757 fremstillede Synsmaendene
sig med Listen. Den omfattede kun 33 Navne. Det kommeraf,
at nogle af de ”nedbrændte Pladser“ endnu laa øde hen, og at
paa flere Steder to Pladser var slaaet sammen og derpaa opført
een ny Bygning.

Mangel paa Synsmaendene skriver: ”Ellers er vel nogle faa af
Tagsten. bemeldte Bygninger tækket med Straa, og mesten-

dels kun Udhuse, som ikke vender til Gaden. Men
saadant er dels sket paa smaa og fattige Bygninger, hvor Be-
boerne ikke har haft Evne til at lade tække med Tegl. Dels er
det sket, fordi der her i Byen ikke var saa mange Tagsten saa
hastigt at bekomme, som udfordres til at faa Bygningerne bragt i
brugelig Tilstand. Der er derfor iblandt dem nogle, som af saa-

dan Mangel. paa Teglsten har maattet taekke de opførte Bygninger
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eller nogle Fag deraf med Straa“. Ikke desto mindre er alle
Bygninger i fuldkommen og brugelig Stand, saa vidt Synsmæn-
dene har kunnet skønnefi) `

I-Iovedudbetalingen havde fundet Sted 27/11 1753, en naeste
Rate 12/s 1756, og nu i 1757 kom altsaa den endelig Opgørelse.

Lidt Statistik over de Taksationsmændenes Opgørelse ` antyder,
nyopførte ogde ned- at det kun var et forholdsvis lille Tal af
brændte Bygninger. de nyopførte Bygninger, som var tækket

med Straa. En nøjere tælling af disse,
saaledes som det lader sig gøre ved at gennemgaa Byens første
Brandtaksation fra 1761, viser, at Udtrykket skal tages med et
stærkt Forbehold. r

Af 38 nyopførteEjendomme er kun 27 Forhuse helt tækket
med Tegl. 5. har Tegl til Gaden'og Straa til Gaarden, og 6 har
udelukkende Straa. lAf Ejendommene har de 20 Side- og Bag-
bygninger. Af disse erI 9 helt tækket med Tegl, 6 har dels Tegl,
dels Straa, og 5 har udelukkende Straa.

At det alligevel er et stort Fremskridt, der et sket, ses ved
en Sammenligning med de Opgivelser om de nedbrændte Byg-
ninger, som de brandlidte fremkom med i de nærmeste Uger
efter Branden: '

Af de nedbrændte ea. 50 Ejendomme var Forhusene ved de
18 helt tækket med Tegl og-32 helt med Straa. 24 havde Side-
og Bagbygninger. Deraf var kun 3 helt tækket med Tegl og 21
med Straa. _ ' '

Naar Taksationen kun har 38 Ejendomme imod ca. 50 ned-
brændte, kommer det - som før nævnt _- af, at i en halv Snes
Tilfælde er 2 Byggegrunde slaaet sammen og derpaa opført een

' større Gaard. Et Par enkelte Grunde laa endnu hen uden Byg-
ninger.

De nedbrændte Bygningers Værdi ansattes af Ejerne til ialt
ca. 8.900 Rdl. Deraf ydede Kongen _ som tidligere nævnt --
en Brandhjælp paa 3000 Rdl. Altsaa omtrent en Tredjedel.

Skaden paa Indbo, Varelager 0. s. v. var ea. 7.500 Rdl.
Dette Tab kom helt og fuldt paa de brandlidtes egen Kappe.

Eksempel paa en Efter `Iustitsprotokollen vedføjes her en ord-
Brandopgørelse. ret Opgørelse fra en af de brandlidte, nem-

lig Købmand Ras m us Mau, som var den
første, der meldte sig: V

,,Antegnelse over, hvad som blev fortæret af det, jeg den Tid
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var eiendes, af den elendige lldsvaade den 7. `luni sidst afvigte,
hvilket er for saa vidt jeg kan erindre og eftertænke følgende:

Min iboende Gaard bestod af følgende Fag I-Ius nemi- ^
lig 14 Fag Isterad [d. v. s. Stuebus] 2 Loft høj,
teglhængt à 45 Rdl. pr. Fag ..................... 630 Rdl.

17 Fag Dito,1 Loft hø1', tækkxet med Straa, Kohus
m. m. à 12 Rdl................................. 204 ,,

I14 Fag Dito, tækket med Straatag til Lade og Fæhus 126 ,,
Bygninger ialt 960 Rdl.

380 Tdr. Rug à 1 Rdl. 1 Mark ......... 493 Rdl.
24 Td.r Boghvedegryn à 2 Rdl ............ 48 ,,
400 Tdr. Malt ........................... 400 ,,
30 Tdr. Byg ............ '. .- .............. 30 ,,
Ærter og Havre ......................... 10 ,, 981 ,,
Paa Kuber [BikuberP] taget Skade og Forlis for 80 ,,
Sey og Rotskiær [Saltet og tørret Fisk] ............. 120 ',,
Andre Købmandsvarer af Salt, Humle, I-Iamp, Alun,

Sild, Torsk, Tran, Tjære, Kommen, Specerier med.
videre ungefær ....................... ' .......... 200 ,,

Ege Brædder, Fuhre Brædder 1 Gaarden og paa Lofterne 30 ,,
130 tvundne Sække ............................... 60" ,,~
4 Skippund [1 Skippd. = 160 kg] Flæsk à 13 Rdl... 52 ,,
2 Stk. Korn-Biuger, Kister, 1 Rulle, 1 Dragkiste, Senge-

steder med Klæder af uldent og Linned .......... 60 ,,
Rugmel 12 Tdr. .................................. -14 ,,
Kar, Tønder, Tømmer ................... ' ......... 20 ,,
,,Alu.net I-Iuder og bereht Kalveskind“ ............. 10 ,,
Til Gaardens Brug med PlougV og Vogn-Redskab,

Gavningstræ i Gaarden og paa Lofterne .......... 14 ,,
I Kjelderen af Mjød, fransk og dansk Brændevín, gl. -

Øl, Tobak med videre ........................ 320 ,,
I 2.872 Rdl.

Grenaa, 30. `luni 1751. R. lMau“. `
[NB. Sammentællingen passer ikke. Der maa være oversprunget nogle I

faa Poster]. '

Af de øvrige brandlidtes - ikke altid saa grundigt specifice-
rede --Opgivelser anføres som Kuriosum nogle enkelte Poster,
plukket ud rundt omkring.

Købmand Niels Pedersen Bangs Enke:
Mjød for ................................... 430 Rdl.
680 Potter Brændevin à 9 Skilling ............ 64 ,,
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Købmand Rasmus Maus Gaard [nu Lillegade Nr. 39 ,,.Aftenstjernen“], genopført efter Branden i 1751.
Gaarden havde oprindelig Svalegang ind mod Gaarden, men denne er fjernet, vistnok i 1880erne.

Madm. Mette Sal. Provst Brochs [som var Lejer hos
ørgen Bang].

,,1 blaa Skab fuld med Linned og Uldent samt ` 1
]0rdeklæder“ .. 6 Rdl. 4 Mk.

,,I Liig-Kiste“ 6 ,, 4 ,,
1 Tønde Mjød i Kielderen“................. 10 ,-,

Rasmus Sørensen Fynbo opgiver bl. a.:
3 Kobber Kiedeler, 1 Messing Kiedel, haver

kostet mig over“.......................... 10 Rdl.
-,,En Ege Kiste med al Vores Lindklaeder af Duge,

Lagener, SkjorteiA og deslige. . . . . . . . . . . . . . .. 10 ,, 4 Mk.
Hans Hansen Nagelsmed angiver bl. a.:

,,1Ko“ 6 Rdl. 4Mk.
,1 Stue-Værk“ [d. v. s. Stueur] 12 3)

Endelig angiver Niels Lind foruden sit Hus kun følgende:
,,1 (Jverdyne“ 1Rdl. 2 Mk.
,,1 ny Brygge-Tønde“ 4 ,,
,,Borde, Bænke, Sengested m. m.“............ 2 ,,

Ialt... 4 Rdl.
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BRANDENE 1 l760`erne

Efter de 2 Kæmpebrande i 1750 og 51 havde Byen saa Fred
i en god halv Snes Aar. Men i 60”erne hjemsøgtes Grenaa atter
af en Række Brande.

1) 30. juni 1762 midt paa Dagen nedbrændte Grenaa Vand-
mølle. Ilden opstod ved en Tjenestepiges Uforsigtighed. Mølleren
fik saa Voldsomme Brandsaar, at han døde deraf. Vandmøllen
blev ikke genopbygget, men erstattedes af en Vejrmølle. Herom
vil blive fortalt udførligt i et særligt Afsnit under Møllens Historie.

2) Natten mellem 2. og 3. Paaskedag 1767 opstod der Ilds-
vaade i Mogensgade, hvorved 3 Smaahuse brændte.

3) I Marts 1768 fortærede Ilden Birkedommer Bays Gaard
paa Lillegade og 2 Nabohuse.

4) Endelig iik Rebslager Schiøttes Gaard paa Storegade og
4 omliggende Huse Natten mellem 1. og 2. Pinsedag 1768 en
lignende Skæbne.

5) I 1795 brændte igen delvis Birkedommer Bays Gaard paa
Lillegade, desuden et Nabohus og 3 Genbogaarde og Huse.

Branden paa Storegade Vi begynder med Branden i Storegade
22.-23. Maj 1768. for at fuldstændiggøre Billedet af denne

' Gades næsten komplette Ødelæggelse
af Brande i dette Aarhundrede. _

Storegade (nuværende Nr. 71-73, tidligere Enkefru Nicolai-
sen og Enkefru Lunøe) ejedes dengang af Rebslagerj ensPe der-
sen Schiøtte, som havde sammenkøbt de”2 Ejendomme, som
bestod af en stor Gaard og et mindre Hus.

Rebslageriet var dengang et vellønnet og anset Erhverv, og
`jens Rebslager var en velstaaende Mand, der foruden sit Haand-
værk drev et betydeligt Landbrug. (Se Bind B, Side 298 o. flg.).

Branden opstod Natten mellem 1. og 2. Pinsedag. Reb-
slageren forklarede selv ”meget væmodigt“ derom den følgende
Tingdag, at ,,Ilden var opstaaet ganske uformodet Kl. 1 om Natten,
uden at han dertil vidste mindste Aarsag eller Grund. Ilden greb i
saa hastigt om sig, at han, hans Kone og Børn næppe kunde faa
Tid at bjærge deres e'get og nogle af Kreaturernes Liv, førend
de maatte overlade Faar, Høvder og andre smaa Kreaturer tillige
med alt Indbo, og hvad han ellers ejede, til Ilden,som i en Hast
fortærede samme tillige med' Gaarden iBund og Grund, saa han
derved blev aldeles ruineret“.1)
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Det var altsaa `jens Rebslagers Forklaring for Retten. ~ Men 1
Slægten gik der et Sagn, som gaar ud paa, at faa Dage i> For-
vejen havde der været et Par Zigøjnere inde hos Rebslagerens
for at betle. De var blevet afvist og havde saa truet med at tage
Hævn. Det skulde have været dem, som i den lune Sommernat
havde ladet ,,den røde Hane gale“ over Gaarden.

Det er en. gammel, QQ-aarig Mand, den. nu afdøde Postholder
Hans Sejer Jensen i Glæsborg, der- har meddelt mig denne Fa-
milietradition. Han var Efterkommer i 4. Generation af Rebslager
Schiøtte og hævdede bestemt, at det var historisk Sandhed.
Rigtigheden deraf kan jo ikke pure benægtes, men i hvert Fald
taler Vidnerne eller Rebslageren selv ikke et eneste Ord om
Zigøjner-e i Forhøret. '

Der var jo nu efter de store Brande kommet et forholdsvis
,,moderne“ Brandvæsen i Grenaa, og 4 af Brandfolkene var i
Forhør. De vidnede ganske som Rebslageren og tilføjede: ,,at
ved Guds Bistand, nogenlunde stille Vejr og de bedste Anstalter
af 'menneskelig Hjælp, som mulig var, blev Ilden dog dæmpet,
saa farlig den rend saa ud, saa at foruden Rebslagerens 2 Ejen-
domme yderligere kun `
3 Huse nedbrændte“.
De 2 af dem tilhørte
Sehiøttes Naboer og
det tredje Genboen.
De var alle beboet af
fattige, delvis gamle
Mennesker, som -
ligesom Schiøtte _
mistede omtrent alt,
hvad de ejede.

Baade Rebslager
Sehiøttes Gaard, der

opbyggedes 'meget
smukt, og de 2 Na-

boejendomme opfør-
tes desuagtet i Løbet
af det næste Aar. Det
ene af Husene, det se-
nere saakaldte ,,Mun-
kebo“, som tilhørte
`Ifr. Munk, genopfør- '

_ Storegade Nr. 69, _]fr. Munks Hus, opført i 1769 efter Branden
tes l 1769, hvad en af Skrædder Peder Pedersen Tørslef. Nedrevet 1930. `
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j PortstolpeV bevidner. Det stod til 1930. Rebslager Schiøttes Gaard
nedreves og ombyggedes allerede i 1890”erne, og heraf hav-es
intet' Billede. ,

' Genbohuset, som ogsaa brændte, tilhørte jacob Fynbos Enke.
Pladsen laa længe øde hen.V Først langt hen i 70*erne. opførtes et
I-lus omtrent paa den Plads, hvor nu Storegade Nr. 58 (Kon-

. struktør Christiansen).

Branden'paa Lillegade Et Par Maaneder før den lige omtalte
3.'- Marts 1768. Brand, havde et Stykke af Lillegade lidt

samme Skæbne. Det var nuværende Nr. I
50 (,,Grenaa Polketidende“) og de omliggende Ejendomme.

Hvor nu ,,Grenaa Folketidende“ ligger, laa dengang enGaard,
der 4 Aar i Forvejen var blevet grundigt istandsat og modernise-
ret. Den tilhørte Birkedommer Peder Bay, der var By- og
Herredsskriver i Grenaa og tillige Birkedommer i Rosenholm
og Vosnæsgaard Birker. I Gaardens ene Ende laa en Maltkølle,
saaledes at Birkedommerens selv kunde fremstille Malt til deres Øl.

' Onsdag den 2. Marts nævnte Aar var Bay redet til Rosen-
holm for atpasse sitEmbede dèr.

Den følgende Dag lidt over Middag opstod en hæftig Ilde-
brand i Birkedommerens Gaard. Der var lagt Malt til Tørring i
Køllen, og en af Pigerne havde fyret saa stærkt op, at der var
gaaet Ild i det omliggende Træværk. Det var Sønnen i Genbo-

. gaarden, der opdagede Ilden og kom løbende over og gjorde
Alarm. I-Ios Birkedommerens begyndte de straks at hælde nogle
Spande Vand paa Ilden. Men Gaardens Brønd var snart tømt.
Kort efter kom Brandvæsenet trækkende med Sprøjten under
Anførsel af Sprøjtemester Peder Erichsen. Men man formaaede
kun lidt. Ilden lhavde alt for godt fat i Bindingsværksgaarden,
som var dømt til at fortæres. '

Der gik snart. efter Ild i Nabohuset mod Vest, og for at be-
grænse Branden maatte man nedriveV ogsaa det næstnæste Hus,
som ejedes af I-Ians `jensen Bødker.. -

Der var ogsaa lld i Genbohusenes Straatage, men dèr stod
Folk parat med Vand og fik slukket í rette Tid. Da Birkedom-
meren kom hjem den følgende Dag, mødte han kun Synet af en
rygende Ruinhob. '

Den paafølgende Mandag fremstod han i Retten for at faa et
Tingsvidne om, at Ilden var opstaaet som ,,Vaades-Ild“, og >for
at` erholde Brandvurdering paa ,,de 21 afbrændte Fag med en 2V

Å Fags Kvist, som med stor Bekostning var iStand sat og _índ-
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rettet, desuden Stald og Lade m. m., som ialt kunde ansættes til
den Sum 640 Rdl.“ _

Grunden, hvorpaa den nedbrændte Naboejendom havde staaet,
købte Bay kort efter, da han genopførte sin Gaard, og lagde den
til sin Ejendom som Port og Have. Men Branden skulde faa

Et lille Efterspil. Torsdag den 14. April holdtes det sædvanlige
` aarlige Brandeftersyn, ,,Brand-Inqvisition“, som

man sagde, hvor Sprøjterne prøvedesV paa Torvet i Overværelse
af Byens Øvrighed, det vil sige Byfogden og Byskriveren, der
var Byens Brandinspektør, med andre Ord Bay selv.

I Forvejen havde Brandfolkene været rundt hos Beboerne
til Brandnsyn. _Naar der saa ved dette Syn havde været etv eller
andet at udsætte, saa plejede Brandinspektøren efter endt Sprøjte-
prøve at gaa rundt til de paagældende.

Dette Aar havde det været galt med Thomas Tobakspin-
ders Grue. Byfogden anmodede da Bay om sammen med et
Par af Brandmændenc at gaa derhen for at se, hvorledes be-
meldte Grue var beskaffen.

Men da de kom ind i Tobakspinderens Hus og i al Fred-
sommelighed vilde efterse hans Ildsted, kom hans Hustru, Stine
Andersdatter Lütermann, hen imod dem og overfusede navnlig
Birkedommeren med grove Ord.

Hun lod ham vide, at hun nok selv skulde passe paa sin Ild.
,,I-lavde Birkedommerens Kone passet sin Ild lige saa godt, saa
var den Ildebrand næppe sket hos hende, som kort forinden
havdeværet. Men Birkedommerens Kone havde fordulgt Ilden,
fordi hun vilde have afsvedet det halve af Byen. Og havdeBirke-
dommerens været fattige Folk som hun og hendes Mand, eller
var Branden opstaaet hos dem, saa havde hendes Mand nok
kommet til atgaa paa Bremerholm og hun til at sidde i Tugtn
huset, hvoraf Birkedommeren vel kunde vide, hvad hans Kone
havde fortjent“. Stine Lütermann tilføjede, at Bays Kølle var
kendt for at være den mest brandfarlige i hele Byen.

Det-var en skrap Omgang, men Birkedommeren tog den
efter `Iustitsprotokollen at dømme ret roligt. Han spurgte Stine,
om hun ikke vidste, hvem han var, og i hvad Ærinde han kom.
Hun maatte vel vogte sig for, hvad hendes Mund sagde, da han
selvfølgelig vilde sagsøge hende for disse Beskyldninger.

Stine sagde, at det maatte Birkedommeren gerne, og at de
to Vidner, som var med, gerne maatte høre hendes Ord.

Dagen efter, da Stine Lütermann var Vnede hos Peter Sned-
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ker, som bagte Grovbrød for Byens Folk, traf hun der en af
Bays Tjenestepiger. Hun kom saa indvpaa Sagen og ytrede i
flere Vidners Paahør, at da der var Ildløs hos Birkedommerens,
Vilde hans Kone, Madam Bay, have fordulgt Ilden, saa Byen
kunde brænde af. 'I den Hensigt havde hun ladet Dør Vog Port
lukke i, saaledes at ingen skulde kunne komme til Hjælp og
slukke Ilden. `

Tjenestepigen modsagde hende. Ingen havde mærket Ilden,
'før det var for sent, da de var i den modsatte Ende af Huset.
Desuden havde Jfr. Bay straks gjort Alarm ved Genboerne, da
Anders Winther fra Købmandsgaarden kom løbende og fortalte
dem,I at der var Ild. Porten havde desuden slet ikke været lukket.
Men Tobakspinderens Kone var meget ivrig og blev ved sit.

Nogen Tid efter, da hun og Manden blev stævnet til Tinge,
fik Piben en anden Lyd. De sendte Retten et meget ydmygt Brev.
Thomas skrev, at hans Kones kraftige Ord var talt Vi 'Overilelse
Hun tilstod og fortrød sineiOrd og var villig til sammen med
ham ,,at sone sligt med en taalelig Mulkt til de fattige“.

Murermesteren, som havde indrettet Køllen, vidnede med
Ed og oprakte Fingre, at Køllen'var bygget forsvarligt og lige
saa godt som enhver anden Kølle her iByen. Der var Brand-
mur omkring den, og oppe paa Loftet over den var baade Tag,
Lægter og Spændtræer overklínet med Le;r saa ,,med ikke alt
for uforsigtig Omgang og ulykkelig Hændelse kunde der ikke
være nogen Fare“.

Birkedommer Bay var ikke selv til Stede, da han i de Dage
just var ude at rejse for at samle sig noget Bygningsmateriale
til sin afbrændte Gaards Opbyggelse, og Sagen udsattes derfor i
4 Uger.

Nogen Dom i Sagen synes ikke at foreligge, saa det maa
formodes, at det er bleven' ordnet med TobakspinderensY og

Hustrus uforbeholdne Undskyldning og Betaling af en Mulkt til
Byens Fattige.

Men Bay tog fat paa at faa sin Gaard ombygget, og sidst
paa Aaret 1768 eller i det seneste Foraaret derefter stod en smuk,
ny Gaard opført paa Brandtomten.

Den blev takseret til Brandassurance for 1530 Rdl. Det var
efter de Tiders Forhold en meget stor Sum, hvad man vil kunne
forstaa ved at høre, at der i hele Grenaa By ialt kun var 7

_ Gaarde, som var takseret til højere end 1000 Rdl.
Underligt nok skulde Ilden senere endnu en Gang hijemsøge

- Birkedommerens Gaard. Det var dog først efter Bays Død og
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Birkedommer P. Bays Gaard paa Lillegade (nu ”Grenaa Folketidende“)
opført efter Branden 3. Marts 1768.

under, en efterfølgende Ejer, at der i `Januar 1795 atter opstod
Brand.> Denne vomfattede dog kun de tre straatækte Længer med
Stald, Lade m. m., som laa bagtil, hvorimod det tolængede Stue--
hus, der var teglhængt, reddedes. Det er det, som staar endnu,
og som i det ydre er nogenlunde uforandret.

i Det er en af de faa smukke gamle Bindingsværksgaarde fra
Midten af 18. Aarhundrede, som vi endnu har tilbage her i
Grenaa. '

Branden paa Lillegade Som lige nævnt ovenfor var det ved den
18. Januar 1795. næste Brand midt om Vinteren i 1795

` kun de 3 straatækte Bindingsværks-Side-
bygninger, der brændte, hvorimod det teglhængte Stuehus redde-
des. Derimod gik det ud over Nabohuset, som tilhørte Fattigfor-
stander jens Kildahl, og over 3 Bygninger paa Gadens modsatte
Side. Det var dem, som med Nød og næppe undgik Branden i
1768, og som laa, hvor nuværende Nr. 51, 53 og 55 er bygget._
Alle de nedbrændte Bygninger var tækket med Straa, de sidst-
nævnte havde endogsaa lerklinede Vægge. f

Birkedommer Bays Gaard var i 1792, nogle Aar efter Ejerens
Død, solgt til Told- og Konsumtionsinspektør, Løjtnant Gade.
De 2 Beboelseslænger var teglhængte. Ilden udbrød i Gaardens
Ladebygning, som laa ud mod Markerne, altsaa ved nuværende
Markedsgade. Derom forklarede Ejeren, at han faa Minutter før
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6 om Aftenen d. 18. _]anuar forlod sit Hjem for atgaa et Ærinde
i Byen. ,,Han var ikke kommet ret langt op ad Storegade, inden
han ved tilfældig at vende sig om saa et ildrødt Skær'i Luften
og med Skræk og Bedrøvelse erkendte, at hans Ladehus stod i
lys Lue“. '

Hans Tjenestefolk, en Karl og to Piger, erklærede ligesom
Løjtnanten, at det var dem ganske uforstaaeligt, hvorledes Ilden
var opstaaet. Pigerne havde slet ikke den Dag været ovre i den
Længe, hvor Ilden opstod. Tjenestekarlen havde været der, kort

før Ilden opstod, men ikke bemærket Røg.
Fra Løjtnant Gades bredte Ilden sig straks til Nabohuset,

som tilhørte `jens Kildahl, og sprang derfra over Gaden til Gen-
boens, Skipper Gudsens 3-længede Gaard og derfra til 2 mindre

' Huse, som laa Øst for Gaarden. Begge nedbrændtetil Grunden.
' Alt var -- som nævnt -- straatækt.

Halvdelen af Bygningerne opbyggedes i den nærmeste Tid.
En af Grundene indlemmedes i en Nabobygning. Kun Chr. Gud-
sens Brandtomt opbyggedes ikke, idet Manden døde i 1796 og
Enken flyttede til Randers. Brandassurancesummen, 180 Rdl., var
saa lille, at det ikke kunde betale sig for hende at hæve den og

I opføre en ny Gaard. Grunden laa længe øde hen, men solgtes
saa til Løjtnant Gades Efterfølger, Landinspektør Krey, for 8 Rdl.
For dette Beløb fik han foruden Grunden de 180 Rdl. i Brand-
assurance og opnaaede kgl. Tilladelse til at lade Bygningen op-
føre paa et andet Sted. Altsaa en fin Forretning for ham. Grun-
den omdannedes til en Have, som under Navn ,,Gudsehaugen“
hørte til Landinspektør Kreys Gaard og fulgte den i et Par
Menneskealdre. Først i 1857 solgtes den som to adskilte Par--
celler, hvorpaa opførtes to Huse, nuværende Nr. 53 og Nr. 55. `

Branden i ,,Mogenses- Mogensgade var paa den Tid ikke stærkt
Gyde“. Natten mellem bebygget. Hele den sydlige Side bestod
20. og 21.'April 1767. dels af Haver, dels af smaa Baghuse,

som hørte til Ejendommene paa Lille-
gade, der dengang alle gik helt igennem ud til Mogensgade.

Den nordlige Side udgjordes i Hovedparten af den meget
store ,,]eppetoft“. Kun i den midterste Del af Gaden laa nogle
Smaahuse. En Del af dem nedbrændte Natten mellem 2. og 3.
Paaskedag 1767. .

Ilden opstod idet største af dem, som ejedes af Christen
Pedersen Hiort. Han forklarede den følgende Retsdag, at han
og hans Kone var ene i Huset ogdvaagnede af deres trygge Søvn,



, MOGENSGADE . 381

ved at Taget brændte over dem. De kom i f-Iast ud, men fik
,,saa godt som intet bjærget af deresringe Formueff. Hiorts
havde ingen Anelse om, hvordan Ilden varopstaaet. ,,De havde
ikke Dagen tilforn hverken brygget Øl, brændt Brændevin, vasket
Klæder eller haft nogen lignende Forretning for, som kunde
være Ildens Aarsag“. .

I Retten fremstilledes Brand-Mesteren Terchel Erichsen,
Sprøjte-Mesteren Peder Erichsen og 2 andre Brandfolk. De
erklærede, at de den nævnte Nat var blevet vækket af Vægte-
rens Alarm og givet tilkende, at der var lldebrand i denI saa- .
kaldede ,,Mogenses Gyde“. Han og de øvrige Brandfolk indfandt
sig ,,i størstmulige Snarhed med Sprøjte og Brandredskaber“.
Baade Hiorts og de 2 andre smaa Lejehuse, som laa ganske tæt
ved, nedbrændte til Grunden. ,,Men ved Guds Forsyn og de
bedste Anstalter, som muligt var, blev Ilden dæmpet, saa at
ingen videre Skade paa nogen af de andre, nær omkring staa-
ende Bygninger skete, eller flere Huse brændte end disse trende“.

Saa var der i en Periode paa 28 Aar ingen større Brande i
Grenaa. Først hen mod Aarhundredets Slutning opstod ved Vin-
tertid i 1795 den tidligere omtalte Brand paa Lillegade.

BRANDVÆSEN
BRANDASSURANCE _ BRANDTAKSATIONEN 1761

' SPRØJTEHUS -- SPRØJTER

Som allerede berørt under Omtalen af lldebrande i det fore-
gaaende Aarhundrede, nærede Befolkningen en overvældende
Frygt for Ildsvaade. Det var »heller intet Under, naar man be-
tænker Husenes Udseende, deres lerklinede Bindingsværk og
Straatage og Brandvæsenets fuldkomne Utilstrækkelighed.

Advarsel mod Ufor- Ogsaa op i de følgende Tider holdt denne
sigtighed med Ild. Frygt sig, og fra højeste Sted udstedede

man adskillige Gange indtrængende Ad-
Varsler mod al Uforsigtighed med Ild. _

Paa Grundlag af `Iustitsprotokollerne skal her nævnes en-
kelte Eksempler i den Henseende. ~I August 1746- læstes paa
Tinge en Plakat, hvori Byfogden i Følge den kgl. allernaadigste
Brandforordning indskærpede alle, at ,,ingen maa understaa sigÅ
til, hverken paa Gader 'eller i Gaarde at gaa med tændte To-
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bakspiber“. Konsumtionsbetjentene ved Byens Porte fik samtidig
Tilhold at advare alle de fremmede, som kom ind i-Byen, om
nævnte Forbud, ,,alt under vedbørlig Straf“. 1)

Faa Aar efter kom der en ny kgl. Forordning med nærmere
Bestemmelser om, hvorledes de, der ,,brugte Uforsigtighed og
Skødesløshed i Omgang med Ild og Lys, samt paa utilb'ørlige
og for Ildebrand farlige Steder smøgede Tobak“ skulde straffes.
Det var netop i 1751, altsaa i det Aar, da Byens største Brand
fandt Sted.

Der findes 'ogsaa adskillige Eksempler paa, at Folk her i
Byen, som i Fuldskab eller Kaadhed viste Uforsigtighed med
Ild og navnlig med Tobaksrøgning, er blevet anmeldt og straffet,
selv om der ikke opstod Brand derved. I

Det var som Regel Kæmneren, der paa Byens Vegne maatte
fremsætte en saadan Klage, men det ses da ogsaa, at Organisten
en enkelt Gang har fremtraadt som offentlig Anklager.

Almisser og Hjælp Oprindelig var der ingen Brandassurance.
til de brandlidte. Naar Folk hjemsøgtes af Ildebrand og mi-

stede alt, hvad de ejede, fik de af Retten
et Tingsvidne om hvad Skade, de havde lidt, og Tilladelse til
at rejse rundt og bede Folk om Hjælp, dels til Livets Ophold,
dels til de nedbrændte Huses Opførelse. Saaledes nævnes i
`Iustitsprotokollen som et Efterslet fra den store Brand i 1751
hele to Aar efter, at et Par af de brandlidte fra denne, nemlig
Søren Amme og Christen Elmand, der begge var Skomagere af
Fag, først fremstillede sig for Tinge 12. Marts 1753 og begærede
Tingsvidne. Indtil da havde de søgt at opholde Livet ved Dag-
lønner-Arbejde paa Landet og havde derfor ,,ej før nu haft Lej-
lighed til at besøge langt herfra boende medlidende Christne om
en liden Hjælp i `jesu Navn“. 2) >

Eller ved Branden paa Nørregade i 1744. Efter denne frem-
stod de to af de brandlidte, endda af Byens mere velstaaende og
fornemme Folk, nemlig Sr. Anders Nielsen Busk og Rasmus
Nielsen Annebo, og forklarede for Retten, hvorledes-i de ved
Branden var ,,geraaden i største Armod og Fattigdom og umuligt
kunde hjælpe sig selv uden andres I-Ijælp og Assistanceff. Ting-
skriveren tilføjer, formentlig med Gengivelse af de Ord, som
han har brugt i Tingsvidnet: ,,Recommanderes dennom derfor
til alle medlidende Christne, at de af deres medfødte (P) From-
hed og Christen Kærlighed meddeler dennem noget., hvad deres
Efne og Godhed siger dem _i deres bedrøvelige Tilstand, betæn-
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kende, at Ulykken staar for hver Mands Dør. Gud trøste dem,
som samme skal friste“. Skriveren slutter saaledes: ,,Hvorefter
de begge var Tingsvidne begiære'nde, som validerer efter Kgl.
Allern. Forordning iAar og Dag“.*) Det vil altsaa sige, at den
havde Gyldighed i 1 _,Aar.

Ved meget omfattende Brande ses det, at Kongen bevilgede
en vis Fritagelse for Skat, der endogsaa kunde strække sig over
en Række 'af Aar. Det kunde ogsaa være en Pengehjælp til de
nedbrændte Bygningers Opførelse som omtalt ved Branden i 1751.

Men just hen ved den Tid indtræder-der et stort Fremskridt
paa dette Omraade, idet der oprettes ,,Brandcasser“, altsaa Assu-
ranceselskaber, først i København, men meget snart efter i hele I
Landet. Stødet dertil, blev givet ved en kgl. Forordning af 6/12
1735 angaaende Oprettelse af ,,Brand-Casser“ i hver Købstad.

` Samtidig med denne kgl. Forordning kom der hertil et Rescrípt
af 25/11 1735, som gik ud paa, at der i Grenaa skulde ,,indrettes
et Brand-Redskab med sit Tilbehør“. Begge disse Skrivelser
læstes paa Grenaa Byting i Decbr. 173-5 og har altsaa i` Løbet af
nogle Aar givet sig praktiske Resultater.

,,Brandkasser“ fra Det første eller et af de første Assurance-
ca. 1748. ' selskaber her for `jylland var Brandkassen i

i Hobro eller med det mere højtidelige VNavn
,,det udi Hobro oprettede Brand-Assurance Compagni for Kiøb-
stæderne udi Nørrejyllandf“,.som fik kgl. Konfirmation -26/10 1748.
Det første Par Aar kom der vist ingen i Grenaa med deri. Men
deA 2 store Brande bevirkede alligevel, at ikke saa faa af de
brandlidte lod deres nye Bygninger indskrive i ,,Brand-Cassen i
Hobro“. Og Panteprotokollen bærer i de følgende Aar Vidnes-
byrd om, at mange Grenaaejendomme brandassureredes i denne
Kasse. '

Men helt gennemførtes Ordningen dog først ved den Kgl.
allernaadígste Brandforsikringsanordning for alle Kiøbstæder i
Danmark, dat. 13. januar 1761.

Som Følge af denne foretoges der ogsaa her i Grenaa i
Foraaret 1761 en -,,Taxations-Forretning“ over samtlige Byens
Ejendomme. Den foregik i Overensstemmelse med Anordningen
under Magistratens, d. v. s. Byfogdens og Byskriverens Ledelse og
»ved Hjælp af 4 bygningskyndige Borgere, Murere, Tømrere og
Snedkere..
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Brandtaksationen Denne Fortegnelse er et uvurderligt Kilde-
af 28/21761. skrift til Kundskab om Byens daværende

Bebyggelse. Den beskriver enhver af Byens
158 Gaarde og Huse med Angivelse af Størrelse, Udseende og
Tilstand samt skønsmæssig Alder - d. v. s. dog kun ved An-
vendelse af Ordene ,,ny“ , ,,middel“ eller ,,gammel“. Ved Ud-

seende forstaas: om Bindingsværket har Murtavl eller lerklinede
Vægge, om Taget er af Straa eller Tegl o. s. v. Der sluttes med
en samlet Vurderingssum forhver Ejendom. `

I Følge denne Brandtaksation var der paa det Tidspunkt i
Byen 155 Ejendomme, smaa og store, foruden Kirken, Raad-
stuen og Byens Sprøjtehus. Den samlede Taksationssum for de
155 private Ejendomme var 38.750 Rdl., altsaa i Gennemsnit et
Par Hundrede Rdl. for hver.

Højest takseret var følgende Gaarde: »
Købmand Christopher Broeh s nyopførte Gaard paa

Søndergade (nu Købmand Skovs), som takseredes til 2400 Rdl.
Købmand EsJens Pedersen Bangs Gaard paa Store-

gade (nuv. Nr. 45 og 47, bl. a. tidl. Sagfører Press) 1670 Rdl.
Skipper Rasm us _] uuls Gaard paa Søndergade (nu Nr.

6, Købmand Otto Sechers) 1670 Rdl.
Købmand og Skipper Søren Maus Gaard paa Lillegade

(nu ,,Aftenstjernen“) 1660 Rdl.
Købmand A n d e r s S ti e s e n s Gaarde paa Hjørnet af Store-

gade (den senere Edv. Hansenske Gaard) 1290 Rdl. '
Alle disse 5 var i 2 Etager.
Pastor j. Ris o m s nyopførte Gaard paa Søndergade (senere

`Iernstøbergaarden) 1300 Rdl.
Fru Obristliutnant v. Weinigels Gaard paa Torvet (det -

tidligere ,,gamle Apotek“, Torvet Nr. 1) 500 R.dl
Kirken var takseret til 20.000 Rdl., men nedsattes kort efter

i Henhold til kgl. Resolution til 12.000 Rdl. Raadhuset, der var
en ældre Bygning, men foruden Kirken Byenseneste Bygning i
Gr,undmur var sat til 2000 Rdl. og Sprøjtehuset til 30 Rdl. '

Herefter er den samlede Taksationssum for alle Byens ,,pri-
vate og publique Bygninger? 60.780 Rdl.

Som et Vidnesbyrd om Datidens overordentlige Stabilitet i
Priser bør anføres, at en Menneskealder senere, nemlig ved
Taksationen 12/1 1795, blev samtlige Bygninger, hvis Tal var om-
trent uforandret, ansat til 59.910 Rdl.

Til Varetagelse Vaf baade Byens Brandvæsen og til at føre
Protokollen ansattes en Brandinspektør, der lønnedes med 6 Rdl. i,
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om Aaret samt yderligere 2 Rdl. 3 Mark for Protokollens Førelse.
Brandinspektøren var først en af Byens Købmænd, Erik Kleitrup,
senere Byskriveren, Birkedommer Bay. _I Brandafgift betaltes 10
Sk. aarlig af hver 100 Rdl. Assurancesum, det udgjorde ca. 61
Rdl. aarlig for hele Byen eller ca. 1 Tusindedel af hele Assu-
rancesummen.

Brandordningen. Den anden Del af Rescriptet fra 1735 gik som
naevnt paa Side383 ud paa, at der skulde ind-

rettes et ,,Brand-Redskab med Tilbehør i Grenaa“. Dette maa
være sket ret snart efter, formentlig i Fyrrerne. Ved Brandene i
1750 og 51 optræder der da i hvert Fald baade Sprøjter, Vand-
tønder og Brandmænd.

Foruden Brandinspektøren ansattes en Sprøjte-Mester, som
lønnedes med 4 Rdl. aarlig. Det var i en lang Aarrække Snedker
Peder Erichsen. Ud over disse var der ingen, som fik Løn. For
Resten af Brandmændenes Vedkommende maa Tjenesten have
været en almindelig borgerlig Pligt.

Sprøjtehus. Der opførtes i 1756 et Sprøjtehus paa Torvet i
Kirkegaardens nordvestlige Hjørne. kostningerne

dertil var 29 VRdl. 3 Mk. Der meddeles ikke i Regnskabsproto-
kollen,`om det er i Stedet for en ældre, nedrevet Bygning. Men
de faa Aar, der er gaaet siden Brandordningenslndførelse, lader
formode, at det har været Byens første. Dette første Sprøjte-
hus var i 1806 ,,ganske brøstfældigt“ og blev vistnok kort efter
ombygget. Det blev derefter staaende, indtil Kirkegaarden paa
Torvet nedlagdes i 1830, ved hvilken Lejlighed det blev nedrevet.

Engang aarlig ved Midsommertid »prøvedes Sprøjterne, der
har formentlig været 2 af dem. Øvelsen foregik paa Torvet under
Brandinspektørens Ledelse. I Forvejen havde et Par Mand fore-
taget ,,Brandinquisition“ omkring i alle l-lusene og opnoteret,
hvor der var noget at udsætte.

Det var saa godt som altid brandfarlige og ulovlige Indret-
telser af ,,Grue“ og Ildsteder og aabne Skorstene eller Mangler
ved Vandkar o. l., det drejede sig om.

Naar saa Sprøjteøvelsen var forbi, gik Brandinspektøren rundt
og eftersaa de Steder, der ikke havde Sagerne i Orden. Til Brand-
ordningen hørte, at der i ethvert Hus altid skulde staa et Kar
fyldt med Vand uden for Døren. Man har i `Iustitsprotokollen
Eksempler paa, at saadanne Kar f. Eks. ved-Slagsmaal kunde blive
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væltet, ,,hvorved Vandet spildtes tvært imod Kgl. Maystæts Brand-
forordning“. l)

' Til Bestridelse af Brandvæsenet opkrævedes sammen med
Byskatten hvert Aarien særlig Sprøjteskat. Det var kun Grund-
ejere', som betalte den. Den udgjorde for de mindste l-Iuse 6
Skilling og steg opefter til 1 Mark 6 Sk. (altsaa ea. 45 Øre) for
de største Gaarde og indbragte ialt godt 12 Rdl. om Aaret.

Dette Beløb kunde altsaa dække de faste Lønninger og den
aarlige Udgift til 1 Pægl Bomolie og SmørelseÅ til Sprøjter og
Slanger. Enkelte Aar optræder paa Regnskabet Udgift til en
Læderslange, til Sprøjten elleret Par Trækar til Vandbeholdere.
Det var i al Beskedenhed Byens Brandordning i det 18. Aarhun-
drede og det, som en af Brandfolkene ved et Forhør iAnledning
af en Brand, karakteriserede som ,,de bedste Anstalter af men-
neskelig Hjælp, som mulig var“.2)

GRENAA MØLLE
` INDTIL VANDMØLLENS BRAND 'l 1762 i

Fra de ældste Tider havde Kongerne Ret til de Strækninger
og Lokaliteter i Landet, hvortil ingen Privatmand kunde bevise
sin Ejendomsret. Vi har en lille Mindelse derom endnu, nemlig

_ i Loven om Danefæ, jordfundne Værdigenstande, som tilhører
det offentlige.

Til den Slags Lokaliteter, hvortil Kronen saaledes uden videre
havde Ret, hørte bl.> a. øde Fælleder, Skove og Vandløb.

Som Følge deraf var det saaledes, at naar nogen vilde be-
nytte Vandløb, Aaer eller Bække som Drivkraft for Møller, saa
kunde dette kun ske mod Erlæggelse af en vis aarlig Afgift til
Kongen. Da næsten alle Ydelser dengang skete iForm af Natu-
ralier, var det ganske naturligt, at en Møllers Ydelser blev ansat
til en vis Portion Mel. i

Grenaa Vandmølle, der Grenaa Mølle var indtil 1762, da den
tilhører Kongen, for- brændte, en Vandmølle. Den var belig-
ulempes af Flyvesand. gende et Stykke Sydvest for den nu-

værende Vindmølle ved en Aa, som fra
Kragsø og Kolindsund løb ud i Grenaaen.

» Grenaa Mølle nævnes første Gang i Forleningsbrevet gaf 5/9
1441 tilOtteNielsen Rosenkrantz sammen med Grenaa,
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Stensmark og Anholt. Møllen ejedes altsaa af Kongen og bort-
forpagtedes mod en aarlig Ydelse.

Af en Portegnelse fra 1539 om Afgiften af forskellige Len ses,
at Grenaa Mølle i aarlig Afgift til Kalø - altsaa indirekte til
Kongen - svarede 31/2 Læster Mel [ca.146 hl], og i Penge 4
Skilling grot [d. v. s. 36 Skilling dansk]. l) '

Det første virkelig betydningsfulde, vi erfarer om nævnte
Grenaa Vandmølle, ses af et Kongebrev fra 18. Marts 1606, u'd--
færdiget til Lensmanden paa Kalø, H enrik Belov.

Han har indberettet, at Mølleren i Grenaa Mølle, som i aarlig
Afgift svarer 31/2 jydske store Læster Rug og Mel til Kongen, har '
opsagt den-ne Mølle, fordi Flyvesandet fra en stor Plads nedenV for
Møllen, som kaldes Bro Hede, har tilføget Aaen imellem Møllen
og Havet, saaledes at Møllen, der tidligere gik med 2 Kværne, nu
staar aldeles i ,,Bagflod“. Det maa befrygtes, at Møllen skal 'blive
helt'ødelagt, hvis der ikke i Tide findes Midler til at hindre denne
Sandflugt. Lensmanden har forespurgt Kongen, hvad han skal
foretage sig i denne Sag I 1 - >

Henrik Belov faar nu Ordre fra Kongen, som gaar ud paa,
at han skal lade Forholdene undersøge af nogle forstandige Folk,
som vil paatage sig at rydde og opkaste Aaen, saa Møllen igen `
kan komme til at gaa. LensmandenI skal med det første erklære
sigaom, hvad Bekostning der maa anvendes derpaa, saa Kongen
derefter kan give Ordre om, hvorledes han videre vil have det
ordnet med Udførelsen af Arbejdet.2)

Lensmanden var imidlertid syg og døde' ganske kort efter.
Sagen stod derfor hen iet Par Aar, og--Kongen henvendte sig i _
Løbet af den Tid til den4 nye Lensmand, Jørgen Skeel »til
Soestrup, som sammen med et Par andre kyndige Adelsmænd
undersøgte Sagen og gav en Indberetning og Indstilling.

En ny ,,Grøft“ paa 2 Da Sandgrunden i Aamundingen stadig
km Længde graves. voksede ,,til mærkelig Skade for Grenaa

Borgere i deres Haandtering og til største
Fordærv for Kronens Mølle uden for Byen“, befalede Kongen i
Brev af20/5 1609, at det efter det indsendte Porslag skulde ordnes
paa den Maade, at der gravedes en ,,Grøft“ omtrent 600 Roder
[ca. 2000 m] lang, 3 Roder [ca. 10 m] bred og 3 Al. dyb imellem

lGrenaa og Møllen. Denne ,,Grøft“, som jo altsaa faktisk skulde
vaere, hvad vi'nu vildebetegne som en Kanal, skulde gaa-lige
fra Møllen og øster paa ud mod Aamundingen, ,,hvor Aaen endnu
erved Magt“, [altsaa ikke spærret af'Sandbankerne]. Til dette
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vArbejdes Udførelse har Borgerne i Grenaa tilbudt at ville give
100 Rdl. Kongen indser, at det vil være nødvendigt at lade lægge _,
en Bro over ,,Grøften“. Denne Bro skal saa siden holdes i Stand
af den Person, som oppebærer ,,Brokornet“ af den gamle Bro,
da Indkomsten til denne er saa stor, at begge Broer godt kan
holdes ,,ved Magt“ deraf. Hvis den Person, der har Broen i
Forpagtning, ikke vil udføre Arbejdet, har Borgerne i Grenaa
tilbudt at ville udføre det. Dog maa der af Kronens Skove leve-
res det nødvendige Tømmer til den første Opsættelse af Broen.
Lensmanden skal snarest mulig slutte Kontrakt med en dygtig
Graver om saa billigt som mulig at opkaste en ,,Grøft“ af nævnte
Størrelse og lave den saaledes, at den ikke efterhaanden skal
skride sammen. For at Arbejdet kan blive udført desto hurtigere
og med ringest mulig Bekostning, skal ,,Graveren“ daglig have
20 af KronensBønder til Hjælp ved Arbejdet. Lensmanden skal,
naar det hele er færdigt, opkræve de 100 Rdl., som Grenaa
Borgere godvillig har 'tilbudt at 'betale til Arbejdet. Hvad han
yderligere betaler, skal føres til Udgift i Lensregnskabet. Lens-
manden skal i Kronens Skove, hvor det kan ske med mindst
Skade, lade hugge saa meget Tømmer, som behøves til Broen,
og ved første Lejlighedlade den lavef)

Mølleafgiften nedsættes. 'For at imødekomme Mølleren, hvis
Nye Forpagtere. Virksomhed næsten havde' staaet heltI

stille, gav Kongen Besked til Rente-
kammeret om, at han havde eftergivet Møller'en de 2 Læster
[Mel af den Restance, han havdefra den forrige Lensmands Tid.
'Og da det viste sig umuligt attrifaa nogen til at overtage Møllen
paa de oprindelige Vilkaar, fordi de hverken vilde eller kunde
svarev den tidligere Landgilde, billigede Kongen efter Lensman-
dens Indstilling, at Mølleskylden aarlig maatte afkortes med 10
Ørt [ca. 17 hl] Mel. 2 f

Møllen maa saa være kommet i Gang efter denne gennem-
gribende Foranstaltning. I de følgende Aar nævnes som Mølle-
'forpagtereLaursRasmussen i 1616 og RasmusMøller
i 1623. Aaret efter opsagde sidstnævnte sin Kontrakt. Ved hans
Afrejse optoges et Syn over Møllen, der var i nogenlunde For-
ffatning. ,,Stenene i begge Kværne, Vandhjulet, Koghjulet og hvad
der hørerV til Kværnene, var ved sin Magt. Ligeledes var Told-
huset, Møllestuen med 2 Døre og 2 Vinduer samt ,,Melbiuge“
ved Magt. Derimod var 2 à 3 af de søndre Vægge nedfaldne i
nævnte Grendou Mølle“. Synsmændene var 6 ansete Grenaabor-
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gere i Forbindelse med Herredsfogden og Delefogden i Nørre
Herred paa Lensmandens Vegnefl) .

Møllen staar helt Haabet om, at Grenaa Mølle skulde faa en
stille i 1627. varig Forbedring ved de meget betydelige

Anstalter, som blev foretaget i'1609, gik
ikke i Opfyldelse. I 1627 spørger Delefogden paa Lensmandens
Vegne, hvordan det forholder sig med ,,Grendou Mølle saa og
med Borholm og Kongsholm, efterdi Kongl. Mayst. ikke kunde
fange sin Landgilld og Rettighed deraf“. De 24 Vidnesmænd
maatte desværre henvise til, at Møllen ikke havde malet ,,i rum
Tid, men var slet øde og nedfalden“. De 2 Holme stod til aarlig
Afgift 9 Tdr. Malt. Men Borholmen var helt fordærvet af Sand
og Vand. Kun Kongsholmen kunde yde sine 3 Tønder Malt.2)

En ny Vandmølle Krig og anden Ulykke lagde Beslag paa
skal bygges. Kongens Opmærksomhed, og først i 1634

rettede han Henvendelse til den nye Lens-
~ mand over Kalø Len, Christen Thomesen, ogsaa kaldet
Christen Kansler.

Kongen har erfaret, at Grenaa Mølle for rum Tid siden er
blevet fordærvet af Sandflugt og er ganske øde. Dersom der er
Haab om, at den igen kan blive ved Magt, skal Lensmanden lade
den genopbygge og lade\det fornødne Tømmer dertil hugge :fi
Kronens Skove. Men skulde dervære nogen, som paa egen
Risiko vil paatage sig at bygge Møllen op igen, naar der skaffes
det fornødne Tømmer og andre Materialier dertil, saa skal Lens- '
manden akkordere med ham derom og give ham nogen ,,For-
skaansel“ med Landgilden, dog saaledes, at der ydes Landgilde
af Møllen, saa snart det er muligt.3)

Møllen tilhører Kat- Der findes ingen 0plysninger om, hvorvidt
holm ca. 1650-1705. Lensmanden selv paa Kongens Vegne lod

Møllen opbygge, eller om der har været
,,nogen, som paa egen Risiko vilde paatage sig at opbygge den'f.

Med Vished kan kun siges, at Kongen engang i Tiden om-
kring 1650 har solgt, ikke bortforpagtet, Møllen til en af Kat-
holms Ejere. Sandsynligvis har det været til Fru Ide Lunge,
Gtte Skeels Enke, som døde 1671.

Ved Matrikuleringen i 1662 angives Katholm til '60 Tdr.
Hartkorn, og derunder nævnes Møllen'ved Grenaa, som aarlig
skylder 11 Tdr. Mel.
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Hessel og Katholm har Ide Lunges Søn, A l b e rt S k e el, døde
fælles Ejere 1623-91. i 1667, kun 32 Aar gammel. Hans Enke

ejede Gaarden i nogle Aar. Deres Datter
ægtede Oberstløjtnantj ens Maltesen Sehested, som i 1684
blev Eneejer af begge Gaarde, men som allerede i 1691 solgte
Katholmtil den meget kendte Fru H ill-e Trolle, men der-
imod selv beholdt Hessel og Grenaa Vandmølle. l) Med dette
Salg er den Periode endt, da Hessel og Katholm var paa samme
Hænder -

Der er næppe Tvivl om, at det er økonomiske Vanskelig?
heder, som har tvunget J. M. Sehested til at sælge Katholm.
Han :var Generalmajor og ustandselig borte paa Krigstog i frem-
mede Lande. ~ Hjemme taarnede økonomiske Vanskeligheder sig
op, og der-gjordes Udlæg i forskellige af hans Ejendomme. Bl. a.
sker der saaledes i 1692 ”Indførsel i Grenaa Mølle og i For-
pagtningen af Hessel“ til Dækning af en Obligation, som Sehested
havde udstedttil Tolderen i Grenaa, Laurs H ansen. I 1696
fik denne Købekontrakt paa Møllen med tilliggende Enge og
Skovskifter, som han dog straks videresolgte til Oberstløjtnant
Palle Krag til Katholm, den før nævnte Fru Hille Trolles
Mand, som atter i 1705 bortsolgte det hele. ,

GrenaaMølle i ,,bor- For første Gang i'Møllens Historie solg-
gerlige“ Folks Eje i tes den til en Mand af borgerlig Her-
l705~1714. - komst, nemlig P ed e r Ni e l s e n, Ejer

af Fjellerup Mølle. Møllen havde under
alle de mange Ejerskifter siden 1691 været forpagtet ud til Møller
Niels Lauritsen.

7/1 1705 indstævner denne den nye Ejer for Grenaa Byting,
for at de kunde enes om Udnævnelse af Mænd ,,ti1 at syne og
bese Møllen“. Han skriver i Stævningen meget spydigt: ,,Eder
Sr. Peder Nielsen udi Fjellerup Mølle, som nu lader sig anse at
være'Husbonde til bemeldte Mølle, som jeg af de høje Herskaber
tiHatholm udi-Fæste haver 'haft“.2) Y

Synet over Møllen er ordret indført i ÅGrenaa Tingbog. Det
anføres deri bl. a., at Møllehuset er tækket med Tegltag, men at
det er gammelt Vog mangler baade en Del Sten og Lægter. Det
slutter: ,,. .. In summa: det'hele Møllehus findes gammel og af
ældgammel Bygning“. Der er næppe Tvivl om, at det er den
samme Bygning, som Lensmanden i 1634 af Kongen fik Ordre
ltil at skaffe opbygget.

En gammel Tradition, som arefereres bl. a. i Traps Danmark,
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Udsnit af Pontoppidans Atlas, som viser Vandmøllens og Aaen's Beliggenhed.
Tegnet ca. 1767 Uagtet Møllen altsaa paa dette Tidspunk faktisk var nedbrændt,
har Tegneren dog medtaget den. Det store Vand i venstre Side er Kolindsund.
Det mindre Vand i Forgrunden er Kragsø. Herfra løber Vandet gennem Mølle-
aaen ned gennem Vandmøllen og derfra videre sammen' med Gammel Aa,

som ses længere op mod Byen.

gaar ud paa, at Grenaa Vandmølle skulde være nedbrændt i 1702.
Der er imidlertid ikke fjerneste Tvivl om, at Traditionen er for-
kert, navniig naar henses til fmmmfiwé
være tænkt paa Strandmøllen ved Katholm, og Fejltagelsen maa
være kommet af, at begge disse Møller ved nævnte Tid tilhørte
Katholms Ejer.

P e d e r N i el s e n flyttede straks til sin nyerhvervede Mølle,
og allerede i 1707 har han en Sag for Grenaa Byting, idet han
lader aflyse al ulovlig Kørsel, Riden og Færdsel over de ham
tilhørende Grenaa Enge. '

Den'gamle Mølleforpagter synes at have taget sig Afskeden
fra Møllen meget nær. Et Udtryk i Tingbogen om ,,den Sal.
Mands uformodede Død i 1706“ leder Tanken hen paa, at dette
Dødsfald har staaet i Forbindelse dermed.

Ved Nytaarstid derefter gjorde Enken Skifte med sine Børn;
Deres Arvepart var 534 Sl.d1r., saa den afdøde Møller havde ikke
siddet daarligt i det. Enken giftede sig straks derefter med den
nye Ejer, som dog ikke blev Børnene nogen videre god Sted-
fader, hvad flere Træk i| Tingbogen viser.

Allerede i 1713 døde Peder Nielsen, og Maren Rasmusdatter
var igen Enke. i
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Møllen atter under 5/2 1714 afholdtes Auktion over Møllen,
Katholm 1714-4723. hvorved den blev tilslaaet Forpagter Niels
Derefter under Hessel Jensen paa Lykkesholm for 1325 Rdl.
indtil Branden i 1762. Han købte den paa Palle Krag paa

Katholms Vegne. Efter hans og Hille
Trolles Død (1723) solgtes Katholm med Tilliggender. Grenaa
Mølle afhændedes til Major H enri ch H off paa Hessel, som
var gift med den forrige Ejers, Malte Sehesteds Enke.

Major Hoff skødede i 1749, kort før sin Død, Hessel med
Tilliggende - altsaa ogsaa Møllen _ til sin Søn, Major M alte
Sehested Hoff, som døde 1760. Hans Enke solgte i 1762
begge Dele til Majorjacob Preben Banner v. Heye.

ljanuar 1743 foretoges _ iAnledning af en kgl. Forordning
-- en Specifikation over Grenaa Købstads `jorder. Deraf ses, at
Møllen stadig regnedes mellem disse og udtrykkelig angives at
,,sortere under Grenaa Bys Hartkorn“. Den er ansat for 12 Tdr.
6 Skp. Hartk., medens den tilliggende Eng er sat for 61/2 Skp.
Hartkorn. ll

Møllen er paa den Tid bortforpagtet til Niels L a u ri ts e n,
som kort efter paa Øvrighedens Befaling møder i Retten og af-
lægger den i Konsumtionsforordningen paalagte ,,corporlige Eed
paa, at hverken han eller hans Folk i nogen optaenkelig'Maade
skal begaa nogen Svig eller Underfundighed ved hans i Faeste~
havende Grenaa Mølle ved nogen Slags Maling her fra Grenaa,

hvoraf der skal svares Konsumtion, under Straffeansvar efter
ILoven“.

,,Stenbæks-Dæmningen“. Grenaa Mølles Ydeevne stod selvfølge-
1 lig i den allernøjeste Forbindelse med

Vandstandens Højde i Kragsø. Vandet fra Kolindsund løb nemlig
gennem et kort Aaløb ud i Kragsø og fra denne gennem Mølle-
aaen ind forbi Møllen og drev dens Vandhjul. Den løb derefter

'videre taet forbi Grenaa By, hvorfraden fortsatte ud i Havet.
(Se Kortet Side 391).

For nu at holde Vandstanden i Kragsø i en passende Højde,
var der langs dens Bred paa den nordøstlige Side i de aeldste
Tider, mens Møllen endnu var i Kongens Besiddelse, blevet
opført ,,en solid Dæmning“. Det siges udtrykkelig om den i
Tingsvidner baade i 1707 i Anledning af Stridigheder om Fiske-
retten i Kragsø og senere i 1760, at denlaa der ,,for at Vandet
ikke skulde løbe ud af Søen og hindre Grenaa Mølles Maling
af Mangel paa Vand“, og at den i egen Interesse holdtes vedlige
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af Mølleforpagteren og Ejeren. Denne Dæmning Vkaldte man
Stenbækken. Den var til betydelig ,,Præiudice“ for Byens Be-
boere, fordi Vandet i Sundet ved stærk Vestenvind undertiden
vilde bryde Dæmningen igennem og overskylleByens Edge.
Højvandet kunde bevirke, at Aaen gik over sine Bredder, ind i
Gaderne og op i Folks Huse. Og da Vandet selvfølgelig ogsaa
samtidig gik over Broerne, hindredes derved hele Færdselen til
og fra Sønderherredfi)

.

Det er derfor ikke for meget sagt, at ,,Stenbækken“ var de
Grenaa Borgere en Torn iØjet. Tilmed kunde det i tørre Somre
meget ofte passere, at Møllen langtfra kunde betjene'Grenaa By
tilfredsstillende. Det skete, at Korn, som var sendt til Maling,
kunde faa Lov at ligge 4-6 Uger umalet og saa endda maatte
hentes hjem og sendes til en anden Mølle for at blive forvandlet
til Mel.

Man har i disse to Omstændigheder Baggrunden for en Klage,
som I7 af Byens fornemste Handelsmænd og Borgere i tober
1760 tilsendte Byfogden. Man anmodede om, at han vilde lade
Kæmneren paa Byens Vegne udtage Stævning mod Mølleren og
mod Møllens Ejer, Major Hoff, og erhverveet Tingsvidne, ,,som
kunde tjene til Bevis paa behørige Steder“.2)

Retssag i 1760 om Ved Bytinget 3/11 1760 mødte Jørgen Ras-
Vandmøllens Ned- mussen Møller, der nu paa ll. Aar havde
læggelse. Møllen i Fæste, som Vidne, medens Major

' _ ' Malte Sehested v. Hoff, en Søn af den for-
rige Ejer, indleverede et skriftligt Indlæg. Han bemærkede i
dette, at deteundrer ham højlig, at aldrig nogen har gjort Klage-
maal til ham over disse 2 Ulemper. ,,Dæmningen er udi den
Stand, den altid har været, baade før og siden Grenaa Mølle af
Hans Kgl. Mayestæt blev bortsolgt fra Kronen. Den kan ej heller
forandres uden betydeligt Tab for Mølleren“. Han indrømmer, at
ved tørre Somre kan Grenaa Mølle _ som ogsaa andre - hin-
dres i at male. Men en Del af Grenaa Borgere gaar jo alligevel
ogsaa til andre Tider til anden Mølle ,,endskønt de til Grenaa
Mølle er forbundne“. For Resten er det en bekendt Sandhed, at
den største Skade, som baade Møllen selv og Byen tilføjes af
Højvande .,f0raarsages af vestlige og nordvestlige Vinde, som
driver Havet og den store Nordsø ind i det saakaldte Kattegat
og gør »Oversvømmelsen“. Han vil nødig tro, at de agter og anser
denne ,,gamle og landgilde“ Mølles Ødelæggelse for Byens Fordel.
Men er det dem at gøre om en Forandring, saa er han villig til
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at overveje en billig Akkord med ham som Møllens Ejer og med
Møllens Fæster. 1)

Retsmødet fandt Sted i November, men inden `Iul var Major
Hoff død. Imidlertid var Sagen ikke ude af Verden dermed.
Byfoged Behr henvendte sig til Enkens Svoger og. Laugsværge,
Gbristlieutnant Hoff til Ryomgaard. Denne fremsatte i Skrivelse
af 29. `luni paa Enkens Vegne et Tilbud, hvori han først hentyder
til ,,den Attraa, som Grenaa Borgere og Indvaanere har i at se
den Hessel tilhørende Mølle ved Grenaa nedtaget og Stenbæks-
dæmningen nedbrudt, saaledes at Vandet kunde faa sit ordentlige
Løb og ikke være Byen til Skade“. ,,Endskønt nu Møllen i sin
Tid er anlagt af Kronen og følgelig er uden Tiltale for de lige
naevnte formentlige Ulejligheder lige saa vel nu som tilforn“, saa `
har Obristleutnanten dog overtalt sin Svigerinde paa Hessel til
,,for det almene Be'dste“ at lade Møllen nedlægge og Stenbækken
udbryde, naar der til næste Snapsting udbetales hende 2000 Rdl.,
hvoraf den ene Tredjedel, altsaa 6662/13 Rdl. skulde refunderes
Grenaa af de til Sundet grænsende Lodsejere. "

Konditionerne er i Hovedsagen følgende: Grenaa By' og
Borgere modtager Møllehus og Mølleværk og skal lade det ned-
bryde til 1. Maj 1762. Dog skal Broen og Stigbordene blive
staaende, og alle de for Mølleaaen, Kragsø og Klosteraaen værende
Dæmninger skal forblive Vi samme Stand som nu. Kun skal Sten-
bæksdæmningen nedbrydes, og Vandet faa alt det| Fald, som' er "
muligt, naar alt løber uhindret. Grenaa Borgere beholder Møller-
Privilegiet, saaledes at de i Vandmøllens Sted kan lade opbygge
en Vejrmølle. 2) -

Fru Majorinde Hoff forbeholder sig Eneret paa Fiskeriet i
Kragsø og Klosteraaen og Rørskæret i Kragsø.

I Anledning af denne Skrivelse sammenkaldte lsaa` Byfoged
Behr 14 af Byens ,,bedste Borgere“ _ alle Købmænd og'Skip'-
pere -- paa Raadhuset 1. Juli 1761. De vedtog og tilførte Raad-
husprotokollen en Resolution, som i Korthedl gaar ud paa, at man
var villig til at modtage det gjorte Tilbud, dog med enkelte S'maa-
ændringer. _-Naturligvis under Forbehold af, at Stiftøvrighedens
Approbation kunde opnaas', og at Vejrmøllen maatte opsættespaa
Hessels Grund paa et bekvemt Sted, f. Eks.Br0bakken. Man
bemærkede i Svaret, at Beløbet er 650 Rdl. Vmere, end Fru
Majorindens Fader i sin Tid har givet for Møllen.

' Iøvrigt vilde Borgerskabet foretrække ,,at betale 170 à 200
Rdl. for Møllens Nedbrydelse og Stenbæksdæmningens Fjernelse
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og saa at overlade til Fru Hoff selv at opbygge og beholde Vejr-
møllen med Frivilegier og alt“.1)

Vandmøllens Brand Inden man blev færdig med Forhandlin-
30. `luni 1762. gerne, skete der imidlertid to meget vigtige

Begivenheder. Først den, at Fru Majorinde
Hoffi Begyndelsen af Aaret 1762 solgte Hessel med alt Tillig-
gende til Majorjacob Preben Banner v. Heye, og der-
naest denne, at Vandmøllen ved en' ulykkelig Ildebrand Onsdagen
den 30.'juni 1762 helt nedbrændte, og Mølleren, jørgen Rasmus-
sen,lselv blev saa forbrændt, at han samme Dag døde af sine
Brandsaar. Ved Retten i Grenaa forklarede Enken, Kirsten Niels-
datters ,Laugsvaerge, at Ilden formentlig var opstaaet ved en Tjene-

V stepiges Uforsigtighed ved Bagning.. Pigen var selv blevet slemt
forbrændt. Mølleren vilde redde noget af .Indboet,>men fik derved
saa voldsomme Brandsaar, at han sprang ud i Aaen for at ,,svale .
sig“. Han døde inden Aften. Enken havde mistet omtrent alt,
-idet baade Indbo og de fleste Kreaturer var indebraendt. Hendes
Svoger og Laugsvaerge, Rasmus Larsen Møller her af Grenaa,
samt 4 Vidner aflagde Ed paa deres Forklaring og anmodede om
et ,,beskrevet Tingsvidne“, saaledes at Enken kunde betjene sig
af det ,,til at indsamle en liden Hjælp hos godt Folk“.2)

Overenskomst om Denne Brand forandrede jo i nogen Grad
Vandmøllens Ned- Forholdene. En Mølle skulde nu opbygges,
læggelse. saa snart ske kunde. Major v. Heye tilskrev

derfor de Proprietaerer, som havde `jord,
som grænsede til Kragsø, det vil sige Grev S eh e el, som ejede

`en hel Del af Gaardene i Enslev, Obristløjtnant Palle Hoff
til Høgholm og Ryomgaard og' Krigsassessor H e n rik B o e s e n
til Vedø samt endelig Grenaa By. Major Heye tilbød dem at
lade Møllen opbygge som Vejrmølle og at fjerne den forhadte
Stenbaeksdaemning paa de tidligere omtalte Vilkaar. For Grenaas
Vedkommende var det underforsñtaaet, at Byen kun skulde give
en Erstatning forDaemningens Nedbrydelse, og at saa Hessels
Ejer skulde beholde Møllen og alle Rettighederne. Byfoged Behr
fik Borgerskabets Fuldmagt tilat møde paa Hessel og indgaa paa,
at Byen betalte 200 Rdl.3) Ved Forhandlingerne paa Hessel den
paafølgende Dagfastsloges Enkelthederne. De 3 Proprietaerer
skulde betale. tilsammen 6662/3 Rdl., medens Grenaa slap med
160 Rdl. Der staar i Overenskomsten, at ,,til den Ende skal for-
nævnte Stenbaekkens Daemning straks blive nedbrudt paa en belej-
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lig Dag med godt Vejr og Østenvind, saa vidt som Dæmningen
strækker sig hen for den saakaldte gamle Aa. Gg skal Afløbet
til denne Aa bestandig herefter blive aaben, saa Vandet fra
Kolind Sund faar sit frie Løb“.

Ligeledes bemærkes med rene Qrd, at den Vejr-Mølle, som
skal opføres paa Hessels Ejendom paa den gamle Vandmølles
Sted eller et Sted nær derved, .,,ligesom den forrige forbliver
ander Grenaa Købstads Takst og Byens jurisdiktion, og hvorved
den allernaadigste Landvæsens Forordning opfyldes med Hensyn
til, at det publiee Bedste befordres“.

Grenaa Borgere fik Ret til frit at lade afhente saaV mange
af de nedbrudte Sten fra Stenbæksdæmningens østre Side, som
de vilde. De skulde anvendes til Forbedring af Byens Havn.
Paa samme Maade fik Enslev Mænd Ret til at benytte sig af
Stenene paa Gammel Aas nordre Side. Og saaledes var altsaa
dettemangeaarige Stridsspørgsmaal ude af Verdenfi) Overens-
komsten afsluttedes og underskreves paa Hessel Vden 14. August

_ 1762 og tinglæstes paa Grenaa Byting den 16. s. M.
For at Grenaa Borgere kunde skaffe sig en Indtægt til at

dække Renten af de 160 R'dl., som skulde udbetales, vedtoges
det at bortforpagte Retten til Fiskeri i den gamle Aa. 'Det viste
sig ved Auktion derover, at det netop kunde indbringe saa meget,
at Byen kunde slippe fra Forretningen uden Udgift.

Vejrmøllen opførtes paa Bakken inde ved Bro Hede. Dens
videre Historie under de nye Forhold og op til vore Dage vil
følge 'i et senere Afsnit.

GRENAAEN ELLER GRENAA AA
Hvor Aaen nu løber som en sidste Rest af et stort Vand,

bredte sig for Aartusinder tilbage i Stenaldertiden det store Kolind-
sund, der som et virkeligt Sund forbandt Randers Fjord med
Djurslands Østkyst og spaltede Halvøen i 2 Dele, en nordlig og
en sydlig. Landets Hævning lukkede Sundet af mod Vest, og
Sandbanker spærrede i Løbet af lange Tidsrum Mundingen mod
Øst, saaledes at der ved den historiske Tids Begyndelse kun var
et Vandløb, Djarsaaen, som dannede Afløb fra Indsøen Kolind
Sund. '
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Aaen var tidligere Aaen var paa den Tid baade bredere og
sejlbar. dybere end nu, og det er en gammel Tra-

dition, at den har kunnet besejles helt op
til Grenaa By, ja længere.

f Beretningerne henholdsvis hos Saxo og hos Snorre Starlas-
son om Søslagene i Kolindsund og iDjursaaen i Aarene 1060 og
1165 (se heri Side 56)
viser jo med al Ty-
delighed, at Grenaaen
dengang har været sejl-
bar endog for en Flaade.
Pastor Risom skriver
i 1766, at ,,Aaen.har
tidligere været saa na-'
vigabel, at Fartøjer har
kunnet gaa helt op til
Byen“.*) Og der er
Steder nok helt til-
bage til Tingbøgerne
fra 1600, hvor det
nævnes, at Fartøjer
har ligget iAaen eller
efter Brugen skal le-
veres ”tilbage i Grenaa
Aa“. Man maa dog
Være forsigtig med at V lOOO-aarige Egestolper, formentlige Rester af Bolværk i en gam-

_ Y mel Havn, fundet i 1939 ved Gravning af Kælder til Huse Syd
drage alt for Vldtgaa" for Aaen paa Schmidts Ejendom.
ende Slutninger deraf.
Udtrykket ,,Aaen“ maa i de fleste af disse Tilfælde vistnok kun
forstaas som Aamandingen altsaa den daværende Havn.

Synlige Rester af Rent haandgribelíge Rester af en Havn her-
Bolværker. oppe ved Byen har man flere Steder i Aaens

Nærhed fundet ved Gravning til Kloak eller
lignende. Tæt ved Grenaa Toldbod erV der ved Kloakgravning
fundet tydelige Rester af et Bolværk. Ved Kældergravning til
Huse i Schmidts Byggekvarter, det saakaldte ,,Venezuela“, er
der ligeledes fundet Egestolper, nedsatte ijorden og i en Afstand
af ca. 100 Meter fra den nuværende Aa”s Løb. ,

Et Par af dem har været indsendt til Nationalmuseet, der
udtalte, at Stolpernes Alder ikke med Vished lod sig afgøre, dog
at de i hvert Fald var tildannet med Redskaber af `Iern -- altsaa
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ikke Stenalderredskaber -, men at de sikkert var langt over
1000- Aar gamle. ' I

_ Endelig er der ved Gravning nu i den allernyeste Tid, alt-
saa Aaret 1942-43 til Kloak og Renseanlæg lige Sydøst forjern-
banebroen og oa. 50 Meter Syd for Aaen igen fundet tydelige
Rester af Bolværkspæle. Alle disse Gravninger viser afgjort, at
Aaen i fjerne Tider har vaeret sejlbar for Datidens Skibe, og at
der har vaeret Bolværk, maaske Skibshavn, i Nærheden af nu-

Å .

L/(I'Åm/f Uf”17'í7

Udsnit af Kort i Pontoppidans Atlas, tegnet i 1767, der viser Kolindsunds,
Kragsøs og Aaernes indbyrdes Beliggenhed. 4 er Kolindsund. 9 er Kragsø.
11 er Gammel Aa. 12 er Klosteraaen. 10 er Møll'eaaen.- Firkanten tæt ved
Nr. 10 er Vandmøllen. 6 er Broer over de 3 Vandløb. 14 er Søndergade.

15~ er Kannikestræde. 13 ”Sandflugt“. 5 Skibshavn. 8 VGrenaa Kjær.

værende Sønderbro, hvor der sikkert allerede langt tilbage| i
Middelalderen har været Overfartssted mellem Nørre og Søn-
der Herreder.

Aaens Bredde. Skal man nu dømme efter BeliggenhedenV af
disse 2 forskellige Hold Pælerækker, de Nord

for Aaen og de Syd for, saa maa Aaen jo paa de givne T'idsrum
have været saa bred som fra Toldkontoret ved Havnevejen og
til de nordligste Huse paa Schmidts Ejendom, altsaa ca. 100
Meter Syd for Aaen. I den Tid, hvorom vi har Mulighed for
at opnaa nogen paalidelig Viden, har Aaen dog langt fra været
saa bred. Formentlig har den ikke været stort bredere end nu.
Men den var meget uregelmæssig. Vidner erklærede i 1770, at den
paa nogle Steder kun var 10 Al. bred, andre Steder 30 A1. bred.

Aaens Grene. Aaen afvandede jo Kolindsund. Men foruden den
nordligste af Aaerne ”Den gamle Aa“, som førte

g direkte fra Kolindsund ud til Havet, gik der en sydligere Aa,
kaldet ,,Klosteraaen“ ud i Kragsø. Derfra løb den under Navn
af ,,Mølleaaen“ forbi Grenaa Vandmølle, forenede sig lidt Øst
for denne med den gamle Aa, hvorefter de samlet løb ud i Havet.
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Aaens Løb forbi Grenaa var oprindelig i een enkelt Strøm.
Det er der klare Tingsvidner om. Sandflugt og andet bevirkede,
at der ca. Aar 1610 gravedes en ny Aa fra Møllen ud mod Havet
baade af Hensyn til Møllens Drift og til Skibsfarten paa Aaen.
Endelig dannede Strømmen selv ved mægtigt Højvandie og Over-
svømmelse et nyt Leje omkring ved 1633. Det er vistnok det,
der var inderst ved Søndergade.

Fra Aar 1633 havde Aaen altsaa 3 Grene paa det Sted,
hvor den passerede Grenaa By. Dette vedvarede indtil 1870, da
den inderste Aa uddybedes, den yderste omdannedes til en Bæk,
der førtes under Vejen gennem en Stenkiste og den midterste
helt tilkastedes. Herom vil blive fortalt nærmere i et følgende
Afsnit. '

Hovedopmudringen. I Aaret 1830 foretoges af Grenaa By sam-
` men med alle de øvrige til Aaen stødende

Lodsejere en Hovedopmudring af Aaen helt fra Kolindsund til
Grenaa Strand. Det skete ikke ved nogen samlet Entreprise.

-Arbejdet havde ganske vist været udbudt. En Del Entreprenører
havde ogsaa indfundet sig for at tage Aaen i Øjesyn, men da de
havde undersøgt dens Løb, frasagde de sig Arbejdet. I Stedet
antoges saa H ans Flin ch fra Gjessing, der mod en beskeden
Dagløn paa knap 2 Rdl. paatog sig Arbejdets Ledelse, naar Kom-
munen paa samtlige' Andelshaveres Vegne leverede hamMand-
skab, Flaader, Tømmer o. s. v. Da ingen anden meldte sig, ind-
gik man Overenskomst med nævnte Flinch.1)I

Ved Kolindsunds - i 70erne skete en gennemgribende Foran-
Udtørring dring af hele Forholdet. Den gamle Aa

uddybedes og reguleredes ved, at en Del
Krumninger rettedes ud. ,,Kroghs Damme“ er Rester af et Par
af»Aaens største Sving. Kanalen forbi Enslev, den saakaldte
Nordkanal, gravedes, ligesom Midterkanalen og Sydkanalen, der
samledes lige Øst for ,,Østermaskine“ og derfra førtes over li
den regulerede ,,Gammel Aa“. Den nye Grenaa Aa reguleredes
meget betydeligt.

Endelig fastsattes i Overtagelsesbetingelserne, at Aaens og
Kanalernes Vedligeholdelse fremtidig skulde tilfalde ,,Lodsejer-
laget Kolindsund“. '


