
Af Bjerre Herreds Fortid.
Ved P. Martinussen.

1.

Fra Houeritiden i Bjerre Heueds Rqtterdistrikter.

T-\ n stor DeI af I(ronens Gocls lllev i Aarene

F , rOzO-1731 efterhaantlen anventlI til R;'tternes

(-lndcrhold. I)er iudre tterles paa S jrcIland 6, paa

I-ollancl-Falster ,og lloen 2, paa F5,'en og i .lylland

ll saakaldte R)'tterdistrikter. hvor Hoved- og

Ladegaardenes N'Iarker udlagdes til Grresning, Byg-

ningcrne inclrettedes til Officcrskvarterer' Bolig til

Regirnentskriveren og Llnclerofficcrer o. s. v.. og

hcle Betro,lkningcn gjordes til de rart Soldaters Trrclle.

i\dministrationcn \rar Iagt i Ilegimentskrivercns

IIaand; han var tilligc Godsforvalter. og der blev

ikke taget paa Bo,rtdetr med blotle Hiender. Hvad

I}rnclerne maatte lide under dettc Regirncnte, sytres

naesten at overgaa de I)lager, dc vare trdsatte for paa

<le private Goclser. - Hvad her skal fremdrages

rlero,m for I{orsensegtrens Ycdkolnmeude, er taget

af I3erctninger indsendte til Rentekaurrneret af deu

fungerende Regimentskriver. En saadan Beretning

fra 1686 siger. at Bonderne lade deres [iaarde for-

falde af Ladhecl ,og ove anden llodvillighed, srelge

dct dem forstrakte Srcdekorn. Brster og I(vrg og
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bruge Pengenc til Lfnl,'tte. I)er udkorn da slrax cn

Irororclning. der bef alede. at de sl<r.rlde ..sluttes"
(sprendes krrun) vcd Genertrl-Gevaldigeren og straf-
fes cfter de tilforordnccles Godtb,efindende, til hvilken
Ende et .,Stokkerhus ved hvert Regiment ordireres."

En Foroldning af 10. August 1695 skjmpede yder-
ligerc dette Bud derhen, at de efterladende IJsnder
skulde sendes til nrerrueste lirstning, hvor de skulde
arbejde i Jern paa Yrnd og Ilrod sarnt for Opsretsig-

hed straffes ,med Ophold i 'lugthuset. 
- l)er var

Gaarrle" som aarlig skiftede lirestere; i Bjerre I{er-
red fandtes saadannc, som i 23 Aar havde haft 15

Frestere. Dc udsattes for ub,etydclige Rcstancer.
Unge I(arle ,og Husrnrend, sorn hayde et Par Skil-
ling, tvang lnan til at tage im,od Gaard, og naar de

havde tilsat, hvad dc havde uredb,ragt, jog rnan dcur
ucl. I)e blev cla Indsiddere eller forogedc de talrige
Tiggerskarcr. Urimeligt Hor.eri, Iivregsyge og llis-
vrext fuldbyrdede Odelreggelsen I uagtet uran op-
fodrede Tagene. dode I(reaturerne af Sult.

IIen det hlev ililio derved. Alt det Korn, Bon-
derucr levercrle R),tIc11e, blcv leveret rnctl '-t'o,-

maal; og det Laanekorn. de fih, levcr.ede llitlefogden
ud med stroget )Iaal og tog det igen med 'I'oprnaal,

ja skrev end,og aarlig cn Skj;uppe paa for hver Tondc,
naar Restancer heuslocl. Han tog. i Stedct frtr eftr_'r

Anordningen cn Skrivcrskjrcppc af hver Gaard, to
Skjrepper. Ilonderne fik ingen I(vittering eller Bog;
korl" sagt Forurettelscr. og Irrlsugelser af allc Slags

bier- udovede.

Som et Iixempel pa:r Tilstanden i de iyske R.yt-

terdistrikter kan tjene folgencle Ucldrag af cn .,Scs-
sionsprotokol".
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1687 den 16. licllruar.

Iio'rcsporgscl onr7 hvad llcgiurerrts-Ger.alcligcren

skal havc for at ..slutle" en Boncle. og hvern dcr

skal betale det.

1688 dcrr 13. Olitober.

Da Underofficercr og Gclrene for Rl,ttergods-

bonderne holde ,otfentiig I(ro og brrcnde Brreude-

vin, holtle Hest og Iivreg i deres I(r'artcrcr paa

IJondernes Regning ,og besv&ro disse med I(jorslcr
og Rejscr. maatte lll'tterbondernes Restancel uf

Iir'reg og Ildstedskat eItergives.

Scssi,onens Nledlenrrner bifalder llegimcntski'ivc-

rens Begjrcring om. at han sclv man \.relge rle Rvi-
tere, der skulde lrrug.rs til Exckution for Ilestancer,

fur at han kundc faa dern saaledes" ,,at de hunde
l;ruges til at hcnlargges Bonclcn til
Skrrek."

16[t9 den 
.10. 

Septernber.

Reginrentskrivererr meldcr. at en Il1,Iterlronrlir

r,al frengslet og sat i Jrern for formentlig Usonr-

rnclighccl rnod sin Sooneprrest, og at Ordet gili, at

lllin var ,.forrykt i IIovedet". Regimentsl<rivelcn

mcntc rkig. at tlct sidste ikkc var saa. cla lJondcn

til hanr hrvdc -r'ttret. a[ han ikke selv viide afl,agc

sinc Ja'n, hvacl han lcl kunde, men at P r lc s t e n.

s(.)r1r havde paal:lgt hanr dem, skulde tagt:

clcnr af igjcn. Iovrigt fandt Regimcnlskrir.ercn dcl

,,rrpassende, at cn Bondc skulde ligge i I-ienker i

sin egen (iaarcl"; erttcrn rnaattc han ..strax irl'lrores"

til Af straffelse cller, oirl han var gal, bringes til

..1)olhuset".
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1689 dcn 16. Oktober.

Sessionen resolvercr paa nogle forarmctle Bon-

ders I(lar.ge i Anledning af clen fcjlslagnc If ost:

,,Som I3onden nrep,pe har begyndt at trerskc, er det

altfor tidligt at klagt: over X{isr'rext." I en Attest.

udstedt af Prrcsten i Skjold orn en Bondeenkes

.,meget nrmelige Tilstend" llaa Grund af ,,X,Iisvrcxt

og Iireaturers lir:rfalcl", siger I)rresten. at hrur havtlc

begjart .,at larske sig af hans - Mrcskekar."

1690 den 29. Januar

klagedc Regimentskriveren {}ver, at en l(orporal,
Jens Skov. med fire R.vtlere havcle mishandlet Legds-

manden Anders Jensen i Iiaarup,)Iolle med

Hustm og Born. De slrebte Manden af Sengen, ka-

stecle ham paa (iulvet i hans bare Skjorte. traadtc

{)g slog baadc ham, hans skrobclige Hustru og

Born, ,.saalrenge de syntes at kunne taale det", slrebtcr

derpaa ]lanclen ud af Stuen ud i l{ollehusct, hvor

de endnu en temmelig Tid traadte og slogc harn,

og endclig kastede de ham url i Sneren, ,.og d6r som

tilforn ukristeligen rncdhandlede hanr og donl. solr-r

kom til for at ville hindre Ulykke."
Aarsagen var, at Lzegdsrnanden kun havde skaf-

f et R1'tterne e n Yogn til dcres Bagnge. uagtet dc

havde forlangt to. Lrcgdsmanden maatte slet ingcn

Vogn tilsige uden Regirnentskriverens Orrlrc. Ses-

sionens Kendelse gik ud pa:r, at I(orporalcn skuldc

betale 10 Rdl.

En B,ondo i Bishol t, dcr fra Indbindingstiden

til Juleaften havde givet sin Rytter 21 Skp. Havre

og 2 Lres Ho, klagedc over, at Rytteren rru gjordc
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sig titgode metl Bontlcns l,ade eltcr cgc[ 'I'1'hlie,

sigeucle, ..at der behovedes hverken ]Iaal eller \-rgt."
I:n andeu llondc var i samme I'ilf;eltle og var

dcrtil blcvcn,.pryglel jammerligen."

I 170:l paaviste Regirnentskriveretr Gy'bclg i Vlig-

stcd, hvor' yrderlig Arntoden var paa Ryl"tcrgodset.

En zrntlen Gaug t:trrtrslog han at ),srtte f trskere
paa de nrodvillige" - det vil sige de aldcles forar-

mecle - baade for Skatte- og l(ornrestancer. En lirc-

ster, Nicls Pedersen, havde Inodtaget en ocle Gartrd,

sauvidt rrnan kart skjonne i Bruud, tnotl ct ,\ltrs

Skattefrihcd, mcn kurtdc heller ikkc dct ttlestc .\ar

betale paa Grulrd af (irrardens Ringhed. I tlcn .\n-

ledning

kjendte Scssioncn for Rct:

,,NIan fornelnlner rel, at Niels l'edersetr cj lialr

stille I(aution, saa han straxctr burclc stettes fra Ste-

det, men som ingcn altclcn er at f<lrtnaa a[ lltrtage

sanlrne, saa eragtes, at I'orstratkningc[ tttltltrskes af

Inclavlingen og Niels Pedersetl at l-rlive vccl Stetlet,

indtil Fodcret er fortreret og Bygningernc a[ vccllige-

holdc. og naar saa ell dygtig Bonclc kan opspot'ges

til dens i\ntagelsc, dar denne (Niels l)eclerscrtl ftlt'ttrc-

delst han saa skamme lig Gaarden forsiddcl havcr,

ti I S k u b li a l' r e n l< l tt b l i v e k tl n d e tn tr e r c t."

En anden Scssionskendelse fra 1704 l5'der saa-

ledes: ,.Som Sore tr Lartg;iger er et Sliarn og tlcstttltltr

har besovet l(irsten Jt'rrsciattcr og Stedet skaurtnclig

forsiddet haver, saa ckirnmes hau til Arb'ejdc i
Hals Skirnclsc i 2 Xlaanedcr, cliclhcn Regi-

mentskriveren havcr hannem i Jinrn at ftlr-
s e n d e ng udi ovrigt Grresningen ved Gaardctl at

bortleje."
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2.

7'o Suogre Aur 1700.

I en garnmel .,Copie Boegh". cler har tilltort
IIc'rrcdsfoged i Bjcrrc og Ilatting llerreder, l"ol-
mer Thornsen, har jcg fundet cn Del sp,redte

Notitser angraende en Strid, Ilerredsfogden har haft

mcd sin Svoger Jens liostrnark, Praest til Lirlev

og Stendemp. Dennc lar fodt i I(rebenhavn 1667

og blev kaklet til or,,.-rrtrrevnte Embetle 1697. Han

var gift med Ilirgitte (llrristensdntter I-ottrr"rp fra I{or-
sens, dcr tilhrzrte t'n megct anset Iiarnilie. Jcns

Hostmark hur uden 'Ivivl vicret af cn rneget stridig
Natur, og Forholdet til hans )lenighed har ilikc altid
vmret det bedste. I)ctle frcnrgaar nnvnlig af nogle

Dornme, han i Aarcne 1699-1701 har faact over

flcrc af sine Naboer. oq det s),nes mest at have drejet

sig om Hegn, Malkvcje o. s. v.

Saaledes tog han den 20. I)ecembcr 1699 Things-

vidne om ,,I(jorehul par Niels Andersens Skouhang

Gjrerde", og med en Ole Skrrcdder i Hatting forte

han Proces om nogle Cijres. Venskabet melleur de to

Svogre har heller ikke vmret af lang Varighed, thi,

som man vil se, begvndte Striden 1700, og 1704 er

den endnu gaaende; rlen selv om Prresten ikke er

uden Skyld, tyder dog flere 'Iing paa, at ogsaa IIer-
redsfogden ikke har vir,ret saa ganske lidt lirakilsk
anlagt. Sagcns endclige Udfald kan ikke oplyses,

men dens I'-o,rlotr gengives her efter Folmer Thom-
sens cgenhrendige Optegnelser. saalangt disse rarkker.

10;
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Fiojtarede huldc Svoger llr. Jens Ilostmlrkl

I Aftcs. da hans Ilrcster blev vandet, red eu af

hans lrolk mcd fire IJrestcr lrem og tilbagc paa

miu lrrcd-Eng, kaldel ,.Roghohn den mindre". solll

kjende'lig nok cr at se paa Eugen enclnu. Og allige-

r,el begge mine Karle uch,areclc rnin Svogers 'I'jener,

for han kom paa min Eng. at han cj skuldc giore

clet. rccl han llaa Trotls paa nrin Eng. sorn sugt er.

nred fire Brester, enclog han tvcnde Stcder til \rand-

stedct nrErmerc kunder kommc. rnen vilrle ikkc. Dir

nlan rrndertitlen kan taak' ringe Skade. lllell
ganske ingen Spot, bcg.liercr icg hervctl allert.icnst-

villigst, at ho.i trcredc Sr,oger vilde for slig 'f rods.

hans 'I'icner har rnig tiltsjet. forskaffe nrig Fornojelse

(Straf) over sanlrlle sin Tiener. a[ han fra slig- util-
borlig (ijerning kundc vicle sig at criroldc.

J"g forblivrrr sterlsc hoitu:rccle Svogers hulde

Svogcr og uforanderligc \ren.

Urlof. d. t). .Iuli 1700.

Annri 1700 d. 17. Olitober. I I{r. Niels Sommer'

luf Or-trnr. IIr.,\nders liranclseu af Ilaarup'lregge
I)rrester,,, Jens I{r'as. .\nders .lensen Skrrcdder og

cn ,.Sturlenter" til, samI i rnirr Overv*rclsc i trrlof
Prastegaurd bckjendtc IIr. .Icns Hnstmark. at han

fiorsaa sig i Stcndemp Kirke ntr i Sommer mctl Sa-

kramentets Uddelelse. irlct han gar' 6n Vin [or I]rodet.

f)err anden Sondag i Arlr.ent. sonl var dcn 5.

Decbr. ,\nno 1700, har IIr. .Iens l{osturark prrccliket

i Urlcv I(irke og brugt nclskillige '\ffelitatord i sin

Pr'redikern. sonr blcv rrrig bercttet. thi icg var for-

'l'lr
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medelst Iiorretuing iklic i Iiirkc den Dag: - ,.I)Lr

Ovrighedsrnand, som rcjser onrkring for at op,lreggc

Raad mod Guds Tjener og tager syv onde Aandcl'

med dig" - og atter .,Du Ovrighedsmand. som skuldc

gjore Ret, gjor (iuds 'I'iener llret, iclet han t:or Dom-

meren strevnet. d6r af 'I'hingmrcndenc belees. og som

et Spektakel maa staa der for 'I'hing og Dom og lide
Uret til." Item tildr'og sig samme Dag i Urlev Kirkc,
at en fremmctl Person var til Gr.rds Borcl. og da

I)rrcsten har konsekreret begge Sakrurnenter og lionr

nred det forste at vilkr trcklele, taledc han til l)egncn

og sagclc: ..Sporg dcn frcmnrede. sorn sirlcler vcrl

Flcrrcns I3ord, lrvor hun har hjemme", som l)egncn

og gjorclc. Da sr.arede clen frcmrnedc. han tltlte selr'

med Prtsten i Gaar. I)ette horte rnin andcu Sventl

('l'jenestcharl) .Iorgen Nielsen og Niels Andcrseu i

I'rlof. sonr sarl niest ved.Iorgen. og beggc liuntlc

hore Prl:stens Orcl til [)egncn og l)egncns Orcl lil
dcn frertrrnede. sum huvde ikkun 6n Haand. Iteru

giorde llr. Jens Hsstmlrk Af bcclelse pau Sten-
tlcrup Prrcdikestol sanllne Dug for <lcn lior-
scclse, N'Iaren'l'omred,rtter i Norrc Aldrrrn skal

hur.e begaaet rnerl Jesrr l-egern og Bkrrls Annltrnmelsc.

sk,jondt [iorscclselt var hans oqen og ikkc
h c n d e s. (Hentvder til clen Fejl. I)rrestcn havrlc

ltegaaet i Stcntlerup I(irke cl. 17. Oktober vcd Altcr-
gangen).

Anno 1701 tl. 1. Ilarts var jeg og l)eder Nielsen i

Aarhus. hvor vi tilligerued IIr. Jens Hsstnrark r.rrr

for Biskoppen l)oct. ,loh. Ilraem. da l)rtestcrr
aI'Biskoppen bIev I'eprirnanrleret for hatrs
Sl<iienrlcllrrdikcn samI foreholdt at holdt' sig ft':r

107
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Skjrenrlt'prae clikcncr hcrc'f ter. saafretlrI han ikkc P r it-

<likestolen skal l'orb1'tles, ligeledes at llr.
.lcns. clcn Dag Ilvangclium our de lire Slags Sreclc-

.jord blcv forklirret, sitgde hall paa Prrcdikcstoletl:

.,lior n[ ,opfvltlc hgl. i\lajst. I-ov og lade sc, jeg er

nidkjrnl for (irrcls Old. opla:ses i I)ag dct forste

Iludortl af Iiatekismus med l,uthcri trorklaring; og

havde nrin ]Iotlstander (Ilcrrredsfogden) givet mig

ct Orrl clerfor, skulde det gjcrne rtdcn Proccs vrerp

gjort. hvorfor Biskoppcn iligemaatle tiltalte htrrtr

sarnmc 'I'id".

1701 den anden Oktober var Hr. .Iens Ilostmark

til Grcst hos Soren Bcrcndsen i Horsetrs med andrc

:rf Svogerskabct, og cla udskiltede han Iionfckt efter

llaaltidct, me.r'r det vur af dcn Slags, som Ordsp,ro-

get lvder. ,.at CIaus gav cle f attige".

Anno 1701, Paaskerlag. predikede Hr. Jcns Host-

marh i Orunr Iiirlic (Ostre Orrm\ for Hr. Pecler

Winthcr i Skjolcl til lloimessc, og IIr. Anders Jen-

sen Skr'rcdder, Str,rdi<-rsus. prrdikede til ,\f tensang

i Orum liirkc salnnrc Dag tor Hr. ,\nders i Raa-

rup; nrcn Urlev Kirke maatte ej tryde tlcu ,:lire,

at hun rnaatte prieclikes Aftcnsang utlil Gud naa-
delig f orbarme sig over osl

Anrro l)onrini 1701 d. 6. N{aj.

Hr. Jens Ilostmarks Ar,lskarl, Soren, ringede Llr-

lev Sogns Kirkeklokke over tViddag I(1. 2, tneu det

var for at sarnle dclcs Iiolk til Bords. sorlt val i
][arken at gircrde.
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Ilrcclerlig og vellrei'dc I{and

Hr. Jens Hostmark.

Som Hostens 'I'id nu hegynder, r,ilde jeg ved dette

fornemme, hvad han lrlr mig paalloende Gaard for

sin Anpart Iiornticnde i Aar vil have, Iigesom for-

leden Aar. Err.arter .ieg dcrpaa hans behageligcr

Svar, mig til kjrcrlig Efterrctning. sorn stedse for-

bliver hans tjenstfrerdige.

Urlof, 14. August 1701.

Irolmcr Thomscrt.

24. Augr-rst 1701 svalcde l)rrestcn herpaa muudt-

lig, at jeg for hanuem r-naatte indtage mit I(orn. naar

jeg vilde. Scddelcn, jeg skrev hanttem til, r,ar llort-

kommen. dcrfor vnr det gaact ham af Glemrne at

svare derpaa for. Hvilket Ir.er, Nlaren. Jorgen og

Christen alle, 4 horte paa.

Anno 1704 d. 1ll. N'Ialts har.de Hr. Jens Hostmarli

sat sig for at gaa til Alters. rnen forandrerle sit lior-
srct saaledcs, at ,han tned en Betlcr ved Navn Pe-

cler I'lriksen af Ilriknauer begav sig ad Sonderskor'

paa mit TrrcIuncl Sko,r.skilte, havde Pedersen Siruon-

scn. sin Avlskarl. rned. og da de havcle rlversct mit

Skovskifte, kom l)eder Simonsen efter Prrcstens Be-

faling ridende til Byen og begjrcrede OIe Laursett

og Soren Srnecl mccl sig ad Skoven. som og skete; dtr

red denne Peder Sirnclnsen foran for at visc dem

tvrers over rnit Skifte. men deres Yidnesbl,rd kunde

de clog ej blivc o\rerens om, derimod bad Prrcsten

clem hjem til sig og slirev p,aa stemplet Papir. hvad
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htrn vilclc hirve <lpsat dcroln. men Olc l,:rttrsen vilde

iklie underskrive, men Smeden Inaatte deran, for

han bor i Prrestcns [[trs. og Peclcr Siurtlusetr skrev

med, alle med 3 Bogsl-rrver. Gud hjn:lpt' os ()g give

clenuem .l<lrd, som c.i kau nojes med deres eget.

Dettc berettecle Hr. .lcns nrig del tncstc af samnrc

Dag i hrtns Svigcrf:rdcr Christen Ilatrscrtts Htts.

3.

E n Mordbrentler- Bunde.

trlads Sommcr. Ilcrredsfoged i Bjerre og Hat-

ting Herrcder, skriver d. 9. Augl'st 1711 til Stilt-

amtrnandcn i Aarhus: ,,Ilvo.r vanskeligt dct til

Dato har vrcrct for urig a[ faa cle 6 ucli H o r s e tr s

Arre sthus anho,ld[c mistrcnkeligc Persouer ttuder-

hoklt. kan icg ikke med rnin [)en udfore, thi saalrcngc

jeg sclv havde en Dalcr, maatte jeg selv udtrellc dcn,

og rla jeg ikke formaaecle rncrc. maattc jeg skaffc

I(redit og srette mig i Greld baade hos Iiteurrteretr

i FI o r s e n s og andre, hvorover jeg nu tlaglig pla-

ges af vedkommende. Desutlen maa jeg hore tuatlge

grovc Ord af Arrcstb,ctjentcne, dcr ikkc undse sig

for at angribe mig paa Ilorsens Gade. hvern clcr saa

cnd er nrcrvrerende, og det med saadanuc Ortl: ,,at
dersom jeg cj vil sorge for af Herreclskltssetr at be-

tale dem deres af Ovrigherlen tillagte Opvartning

og Lysepenge) maa jeg selv gjore det." N{en hvor

haard saadan I(ost er at fortare, tor jeg ikkt' sige,

og isrer af ,saadanne llolk.
Jeg becler derfor underdanigst Naadige Herre

vilde rrekke mig Haanden og lade ruig faa en Auvis-

ning enten paa en eller anden Kasse, saasnart ske kan.



Af })jerue Herretls Fortitl.

Thi saaletles lrcngerc at, hokle dettc ucl, or ruig fasl
rrmuligt, og ladc (le anholdte lobe, er hverken
tilladt eller tjenligt, thi det har errhver her i Eg-
nen befunden, at saasn:rrt disse Nlennesker var b_[e-

vcn anholdte. ltlev clet Guci ske Lov saa godt. at alt
blev stilie ; skuldc clissc an holdtc N{ennesker nrr

rr<llades ltaa fri Fod. er ilet vcnteligt. at de vil hrevncr

rlcm. os da Grrd hjlelpe <ls !"

Herrcdsfogdens UclLcg virr paa den 'fid 60 Rdl.,
og han fortszr:tter vidcrc:

.,Nattevagten i hverr By her paa l.lgnen lrar i

nogen 'l'icl vieret olthilrt. nlclt sidcn e n Gaarcl i

tilud oq I)lgnrcs afltr'rcnclte for 14 I)agc siden,
har Nattevaqtcn taget sin Bcgvnclclse her i Bven,
og clzr Nattevagten tilfaldt rnig og min Nabo, er dettc
ganske og sanclt passerel. at sonl vores Iiarle gik ortr-

kt'ing ht'r i R5,en, korn der ved Nfidnatstid cl Sklrl
imocl dcrn, sou af rnangc hlev hort, hvorover enhvcr
nu saa godt som gaar rut.d Livet i Hrenderne, og vi

aurlre ligger ucli Irrvgt og Farc."
Angaaende denne Sag udko,rn der den 9. Oktober

1711 folgende kgl. Reskript:

.,I i\nledning af. at nogle Vagalronder og I3etlercr

har undsagt no,gle Bsnder i Stjcrnholm Amt
rncd l{ordbrand, hvorved de havde gjort sig mistaenkte
for de Mordbnancle og lldsvaader, der i Foraarct
havde lagt nogle Bonclergaarcle i Aske, havde Stilt-
atrrtmanden ladet anhoicle 6 l)crsoner, nemlig 2 ,Ia-

rler, 2 Iilorentincrc, en )Iagdeb,urger og en aftakket
Rvtter.

Da der ved de optagne I.-orhor ikke opdagedes
noget, der kunde giore dent mistrenkte for Nlord-

1t.l



1t2 P. )[artirttissett :

brand, saa havdc Stiftarntmandell forcspurgt ,?orrr hall

cftcr Reskr. af lit. Septetnbcr 1737 skuldc sende de

5 liremmede (den afttrkkedc Rytter maa altsaa have

vrcrct hjemmchorcncle her i Landet) til de fattiges

Direktorer i Iiiobenhavn", dcr saa skulde fo'rau-

stalte dem bragte utl af Landet..saasnart de ej

mcre varc saa strerke, at de bcfandtcs
rl1'gtigc tit Arbc.iclc i Rasphr-rse t". ellet'.

han, flor at sltare Omliostuingertre vcd deres 'l'rnus-

port til Iijobenhavn, tnaattc srctte tleru og tlesligc

andre i Yiborg 'l'ugthus. I)eronl havde l(ongen ind-

hentet liattigdirektionens Bet:enkning. IIlen deutrc

hervcle fundet det lretrcnkeligt at scude dem rtd af

Lanclet udcn Straf. ,.sideu nogle af dem. isrr FIo-

rcutiuerue og ham fra Nlagdeburg er hojst mis-

trenkelige Pcrsoncrr, og det ikke er giorligt at autage

dcm i llasphuset, da Arbe jclet drir er af den

Beskaffenhetl. at ingen i lang Iid katr
taale det. og \trcrelserne destrden alle er besatte."

Det bifaldes derfor at srttc Iilorentiuernc og trlagdt'-

burgercn ..2 i 3 Aar til ,\rbejde i den na:rtnestc

l'-rcstning", ,,da ,det maaske imidlertid kunde opda-

ges". our d,e havde vieret Aarsag til cle forefaldne

Ildcbrande ,og i saa Fald eftcr Iiortjeneste vordc

straffede. "

De to .Ioder og den aftakkcde Rytter, ,,sotn der

ingen N{istatrke kau falcle paa", skulle for at dercs

Betteri ikke 'skal forc3..ra trstraffet, irldsrcttes i Vi-

borg Tugthus til 6 Nlaaneders Arbcjdc, hvorcfter

Joderne skulle bringcs ud af Landct og Rvtteren

henvises 'til sit Hjem.

De paa disse Omloberc medgaaecle Onrkostriinger

skal tages af de ho,s Florentinerrte forefunclne Pengc.



Af lljerre lTct"t.ctls l'ortitl

saa vidt de kan tilstrrchlie. og Resten af I{erredets
I(asse.

I.lfter 2 Aars Iiurkrb foresporeer l{omnran<Iantcn
i Frcclericia. Rantzau. clen 27. Sept. 1746, om,)der.
siden 1744 er klunrnen nogct op inrod den Magdebrrrger
Johannes Mathias Friderich og dc to Ita-
lienere ,\nLo'nius lrostutus og Johrn 13ap-
tiste I.,orosolr.rs. som efter hgl. Orclre af 30te

Oktober 17.14 r,ar dotnte til Frcstuingsarbejde paa

I'Iistunkc ,orn Brandstiftelse. ,,Es sind solche zrt

dem selrr sler:htc I(crls und so, ungeschickt z\t
Arbeit. rltrs sie nicht cinrual des i(irnigs Brodt uncl
Itleiclung verdienen. "

Endvidcre bercrtter Runtzau d. 5. Maj 1717. al
da disse tre Persuner havde siddet i F'rcstningcn
paa l3die Aat'. og irnidlertid intet r.ar kornnten
op imod clern. maatte clel nu snart viere paa I'iderr
at tankc paa dercs Losladelse. saa havde F'loren-
tinerne forlangt de Penge, sorn Byfogdeu i Horsens
havdc taget fra dem, ncrnlig 7 hollandske Dukatt,r..
et1 engelsk Dukat samt 5 Rdl. i gangbar ,\[orr[.
og at disse Penge tnautte sendes til Fredericia, ,.da-
mit dieson unschuldigen Leuten s,orvohl das Ihrigc
rverclcn mdge, als sie hiedurch ihre lleiscr lull s(>

fiigliger nach ihre Hcimath ilrun konnen.,,
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