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over de gamlc sagn. llen jeg pelsonlig tror', a[ han
betyder: Iyset mod morket, Dansl<en mod 'l'ysken,
vogteren af vor reldgamle Eidcr-grrense, den grove.
men trofhste og modige helt, en egte Dansk sammen-
smreltning af religion og lredrcland, som i den virke-
lige historie har fundet sit utltrl,h i irndel som Ab-
salon og Grundtvig, dc to stolmand, der rnere end
rroqen anden hrrr r'rer'et i pagt nre<l lbll<eiintlen.

Til rnin afhandling i irbogen 19111 onsker jeg at tilloje, at
Svend Felding har veret omlalt paa folgende steder foruden
de der nrevnte:

Hj. Justesen Ranchs Fuglevise (rr' 1(i07), vers 60.
Jac. Knudsen Schandrup (f c. 1720). Se: ,lydsk l\{aanedsskrift

1912, s. 191, ved C. Behrend.
Toger Reenberg:,,Poet. Skr." 1761), I s.60 og II, s.91.
Oehlenschlrigers ,,Prometheus", 1833, II, s. 211. Af (1. E.

Hoxbroe.
P, N. Thorup: ,,lrfterl. Digte", 1847, s. 105.

P. J. Winstrup udgav under merket ,,Svend Felding" ,,Be-
lragtninger over det tydske Forbund og Holsteiu", 1859.

Carl Ploug skrev 1861 sin bersmte ,Vor Grundloy er kun en
tolvaars Knregt", hvor selve grundloven udtrykkes ved Svend
Falding. (Digte 1901, I, s. 129),

P. 'Ih. Andersen: ,Efterl. Digte" 1870, s. 254: ,,Skaaltale paa
Aakjer i Sommeren 1865".

llans llbberup: ,,'[rold og Yrettc" 1920, s. 7.



Fra H olbergtidens Horsens.
Ved Hexs XxuosnN.

I\'. Lager, Prokuratorer og Rettens Betiente.
Qr om tk'n titlligcre aufortc Statistik viset', stotl Dotlc-
D tign"a",, i li,,r'sens 1)aa et rneget hojt 1'rin, hvor-
irnod det sanlme rlzEppc kan siqes om La:gel<ttustctr
srnst. I 1732 bestredes Gerningen al' iJ I(inrrger ellel
Ilulberer', nernlig Samttel Beaufirt, Sellastian Fr'. Degen
oe Joclium Frandsgn, der da vat' r'orentle enige om,
al" Illcn ingen Brug havclc fot' en fjcrtle, s<lm agtedt'
at nedsrctte sie d(,r-, du,r,i antllc, soln os hel tilforn
huvcl nedsat, havet' en meget linap Substistence<t).

Af rlisse var Jockum F-randsetr :eldst i Gaartlc. iclet
hnn tog Rolgerskab 1707 og vilde erntere sig ttf ;,sit

IJtrrlrercli og antlet han bedst httnde el-niure sig af,,.
nrerrs Beaufin og Degen forst tog Borgerskalt i 1737.
Ileaulin val' I'odt i Stegc og havdr: tidligere r'u'et
I(inrrg ved Hansted Hospital. [Ian l<undt' motlc med
ct liksamcnsl;evis af 16. Aug-ust 7702 trtr tlet nredicin-
slie Faliultet i I(obcnhavn.

Selrastian Fr. f)egen var I'odt i liiel og havde tjent
som I(ornpagnifeltshrer, meu havtlc tlog 27. Februat'
1731 fzraet 'lcslimonium af F-akultetet i Iiobenhavtt.
FIan muatte, tla hzru nedsatte sig i Holsens, tbrpligte
sig til ilikc at gelrel'e Jockttm Iiranclscu, )en gtrmmol
Sliatteborpcr', som Bven i mange Aar med Badskret'-
r':csenet haver betjent og ikke tilfornc hat' Yorell
eksamiuet'ct ved F al<ultetet,, .

'r IL I'1. ll. 171i2, "/n, jvL Aarhus Stifts,\rrbog 1920, S. lli.
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Alleletle 1733, 11. November, l)egl'avedes den gamle
Skatteb orger, men de to andre trivedes ikhe stol't
lredre fol tlet. 1744 hsrer" vi, at den da 7$'aarige Beau-
lin var geraatlet i slet '.filstand ,Ibrmedelst det stortr
Iruskeri, som af adskilligc het' paa Steden oves oQ

drir.eso'). I Begl'ndelsen af 1748 thldt ogsaa Degen

ll'a, og r)u sad den gamlr: Atntsmester Ileatrlin alene
tilbage, rnen ikke desto mindt'e kttudc \{agistraten
tillade sig at anbelale at vetrte med Ansrettelsen al'

en ny Kirurg, til dennc nu mere end 80 Aar gamlc
N5[]gpios var befriet lbr al iordisk Iit-rnkttrretrce2).

Denne last utrolige No.isomhed metl Hensyn til
I-rcgebetiening tnaa. lbruden OmsorQ fbr den gamle
lland og liden Tillid til liaget, sll'ldes, al man hjallr
sig paa anden t\Iaade. Som atrdre Mcstre havtle Ki-
rurgerne Svende, del kuntle gore Arbejdet. Regirnents-
f'cltsk:erere, som den lrelommelige 'lohan Oremon, det'

Iregravedes '1754, 2:t. l)eccmbcr. 90 Aar oo 1 Dag
gammel, har vel ogsaa belattet sig rned civile. Fnskere
og.. hloge l(oner har klaret Ilesten, og satt var det'

cndelig tlen hellige Brond ! I)a Nlagdalenc Peders-
dattel sig selv uafvidende var blevet med Rarn, troedc
hun, det var :rudcn Svaghed. ,hvorfbr httn ej alene
lod sig :rarelatle, rnt'u endog var vetl tlen her r'ed Bvett
Iiggende saakzrldte Hellig-Brond u').

Medens Magistraten slraledes ftrndt Byen tilstrrekke-
ligt forsynet med Kirurger, var den derimod ikke al'

srrmme Nlcning, rraar det g'ialdt Prokuratot'er. 1732

1) tL B. B. 1741, 'r/,, "/,.
') tI. R. B. 17-lu, tsi6. Skiftet efter Sladskirurg Sebastian lir.

Degen begyndtes 1718, 6/r, rnen hans Begravelse er ikke an-
l'ort i Kirkebogen. Ilnken Nlette Christensdatter fragik Arr'
og Geld.

o) Ilorsens Justitsprot. 1721, 221,, Fol. 2(i l.



124 Hans Knudsen:

skrev tlen: ,,Som denne By ikke paa nogle Aal' med
lbrnodne Proculatoles haver vrelet lbrsynet, har det
vrerel llesvterligt fbr de af Borgerskabct, som med
hinanden kunnet falde i Proces, da de enten ikke har
liunnet faa nogen til deres Sagcl at udfore eller og
rnaattet lorsvnet sig med saadanne Mrend fra andre
Steder til des storre Bekostningul), hvorfor drrn 1732,
24. Novemher, rnetldelte Irr-ederil< Bav, barnef'odt paa
Endelavtr af honnette Iiormldrc, Bestallings5rev som
I)t'okuratot' i Horseus,,r).

At ogsaa flefblkning-en har f'olt ct Savn her. derpaa
tyder folgende Klage tia Maren Hansdatter sl. Laurids
l)ovelsen, rler ansogte om, at Andreas Flensborg, dc,n
senere Borgrnester, maatte I'ore hendes Sag: Siden
her i Bven ikhe cl nogen anordnet Procurator', sonl
.ieg tattige Enke hunde fbrmaa til en Sags Udforsel.
.leg til min U.skyldigheds og ,{rres (lonservation mair
lade l'sle her ved Bytinget nngaaende et mig paaforte
Ity og Rygte for en Tee Sen'iette, ligesom ieg .mig
tlen paa ulovlig Nlaade havde tilbragt,,3). Paa det Tids-
punkt var der dog ellers i Byen Prokuratorelne (lhr'.
Calmera) og Beltel Fredder, hvilken sidste var en al'
Samtidens rnest kendte Sagforere. Han lbrte rrn Pen
saa zirligt og kunstfn:rdigt, at Mening-en knapt er at
finde bag alle Stilcns Rokokosnorkler, men han pnr-
cederetle'helst kun fbr Landstinget. Han var desuderr
nu ovel sine bedste ;\ar. Alder og Podagra plagedc
harn, saa at han i 1739b) cndog afslog at ladc sig
,) Ir. itBl 782,24111.

'?) Horsens Raadstueprot., Fol. 25t).

') H. B. B. 71:11, 'i,,.{t Havde desnden Arntmandens Tilladelse af 1733, 2;/r, til at
procedere i Skanderborg og i\akrcr Atnter (llolsens llaad-
stueprot. L737, ll.\. Begr. 1751, 5lr.

ut H. R. B. 7739, tlr.



Fra Holberglidens Horsens. 72i

udnavne til Landfiskal, og 1751, 19. April, jordedes
han i Horsens.

Selvom det saaledcs kneb med bestaltede Prokura-
torer, saa var iler til Gengreld flere ubestaltede. Srer-
ligt hyppigt og med megen Suflisance optraadte Sen-
kelmageren') Christopher Rohwetter', men det \'&re
dog usagt, om det vur hans Sagf'orervirksomhed, der
voldte, at ,skielmsk, callanieusz) og rnordisk sindede,,
Personer en Aften Iil. 10 uden Hensyn til Rrtderne
strittede Sten ind ad hans Vindueri).

Hvad selve Rettens Persone,: angaar. er der ikke
rneget at berette. Byfoged 1698-1735 var Rasmus
Christensen I-eth, der var Eler al' Hovedgaarden
Laage, hvorfor hans Embede en lzeugere Aarrrekke
varetoges af Laurids Nielsen Amlidzbol, der desudeu
drev en liden Nmring med at lade udtappe og srelge et

Ikus Ol af sit Hus, som han beskedenl. udtrykker siga).

Derefter kom Thomas Marvors, der ikke havde det
helt lredeligt med Befolkningen, thi han bekrempede
den forargelige Uskik, at der i Horsens brugtes 6 i
Stedet lbr de lovlige 5 Faddele ved Barnedaab). Des-
uden havde han ogsaa Proct's med Xlagistraten fol
Yiborg Ltrndsting, dog blot om en Udlregsforretning6).
Som Godsejer endte han ikke, thi hans Bo var insol-
vent ved hans Dod?). 1744, 14 Febr., udnavntes Efter-
folgeren, Niels Rasch. Tunghorighed giorde ham Em-
bedets Bestridelse vanskelig, og1747 sogte han anden

t) Spandemager eller Gsrtler.
2) callanieus, formodentlig: calornnieux - bagtalersk.
s) Horsens Justitsprot. 172i, t218. Fol. 21.
1) H. B. B. 172.+, 281s.

5) Srnst. li}g, 1lu.
o) \tib. Landst. Dombog 1740, o/8.

?) Horsens Skifteprot. 1739 -4i. Fol. 703.
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Ilestilling lbr ai kunne kornnre ,,fra et hesr,rrligt Em-
l-rede og et vanartigt Folk, der daglig plager den ret-
lardiges Sjrel med idel Uret, som man maa se og
dog ej kan forhindre,,'). Det I5,'kkedes ham dog ikke,
thi selvom han i 1758 slap for sit linrbede, maatte
han dog blive, hvor han val', oq 71 lar gammel jor-
tledes han 1767, 27. Marts.

Andreas Flrenshorg var clcrcltcr Br'fbged 1758-90.

\'. Lovens Overtradere og deres Forvaring.
Hvori Folkets Vanartighed hestod, lbrklarede llr'-

fbged Niels Ilasch ihl<e nalmel'e, men del er iovrigt
\ridnesbyrd nok om, tt der ikke var lulter gorle Born
i Byen.

For det I'orstc var del allc tle letsindige Piger', rler
lod sig i Urere beligge. I)et var dog ikkc Alimen-
tationsvresen eller Hjrelp til Barselfrerden, de da he-
svrerede Ovrigheden med, denne skulde tvutimorl
hos dem inddrive I-ejermaalsbodcr, og kunde de ihke
erlagge dem hod Fdg. 1725, 11. August, at de skuidc
)efter Loven paa Kroppen, enten rned Frengsel i
Ilaadhuskrelderen paa visse Dage ellel med Gabe-
stokken, alt efter vedkommende Stiftarntmands Godt-
befindende og clter de skyldiges befindende forlige og
skrobelige Tilstand, afstraffes<. Taksten var 6 Rdl.,
et knugende stort Belob for en lattig Pige, men den
lod sig dog leducere. Hertil kom saa yderligere Gejsl-
Iighedens Krav paa offentlig Skriftemaal lbr Menig-
heden, inden Synderen kunde faa Tilgivelse og atter
stedes til Nadverbordet.

Samme Krav stilledes ogsaa til Nlandfolket, med-

r) H. B. B. 1711, 2212.
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mindre samme horte til Militreret, der slap rned eu
Bodc til det moralske Formaal: Krigsenkekasscn.

Ofte var dog Synderen over alle Bjerge, naar' Ovrig
heden rykkede frem mcd sine Fordringer. 7725,2.
September'), eftcrlyste Bylbgeden i Horsens ikke min-
dre end 15 Piger, som i Aarene 1722*-24 havdc forset
sig uden at betale, og Jep Giodesen, Magistratens og
I3yens Tjener, vidnede, at han ,nrestafvigte Nlandag
efter merbemeldte Hr. Byfogdens Belaling ved Tromme-
slag og Udraab haver indkaldt alle dissc losagtige
I(vindes-Personer at mode i Dag her paa 'Iinget lbr
at rette for sig med deres fbrbrudte LejermaalsJtoders
Retaling, saafremt de ikke, hvor de kan findes, r,il
vente at blive paagrebne og mcd Frengsel eller Gabe-
stok blive straffet<, men ingen af de nrevnte Kvinder
havde fundet Anledning til at efterkomme denne Sta:v-
ning, som ellers gav Borgelskabet en liden Repetition
af de sidste Aars Chronique scandaleuse.

I Gentagelsestilfrplde ventede Kagen de elcndige,
men nogen Humanitet begyndte dog at gore sig grel-
dende. Da Dorthe Jakobsdatter for tredie Gang havde
begaaet Lejermaal, henstilledes det til Stiftamtmanden,
om hun skulde tiltales derfor, da Landstinget sjreldent
stadfastede Kagstrygningsdomme til Trods fbr Loven2);
og i sin Tid vilde jo Poul Lovenorn hellere betale
Mulkten end lade dem bode paa I(roppens).

Vrerst var det naturligvis, naar gifte Folk forsaa sig.

Mette Christensdatter havde et meget godt Navn og

Rygte, ,indtil hun lagde sig efter en liderlig Skole-
dreng navnlig Peder Trane, med hvilken hun blev
giftu. Samme Peder var derefter blevet Rytter ved
t) Horsens Justitsprot. FoI. 336.
!) rI. B. R. 1749,271:I'

'g) Aarhus Stifts Aarbog 1920, S. 31.
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Oberst liaases Regiment og havde metl det r'reret vctl
lihinstrommen,, i 173{. Derfra var han deserteret

og havde r'reret 4--ir Dagc hos hende i Horsens, rnetr
siden havdr: hun intet set til ham. I sin lbrladte Til-
stand havde hun indladt sig rned en gift lland, Jor'-
qen Ytever, og det skulde der nu bodes for i 1745.
Paa Sporgsmaalet til ham, om han havde nogle Mid-
ler og Effekter, svarede han, at han havde intet uden
I smaa nogne Bsrr i armelig Tilstand, mens Mette
af snmme Slags Rigdom besad 3. Hun blev dog domt
til 20 Dages Frcngsel, men da hun desuden var elen-
dig i Benene og nrcppe kundc. gaa ved en Krep, soglc
endog hendes Dommer, Byfogeden, at faa Straffen
nedsat til 10 I)age ).

Eftel det Antal uregte l.'odsler, del er till'ort Kirke-
llogen, varHorsens ellers en srerdeles mrbar By, kun3-
1 om Aaret eller ca. 3 0/o af det samlede Antal Fodsler',
men de offentlig aflostes Navne i I(irkebogerne og
.Iustitsens Besvrerligheder med Lejermaalsboderne faar
Forholdene til at vrekke mele Opmrerksomhed i Flfter-
verdenens Ojne, end de lbrtjener.

Hvis strenge Straffe var i Stand til at hindre For-
brydelser, maatte Barnemord i de Tider vere utrenke-
lige, thi Danslie Lov bod, at ,letfrerdige Qvindfolk,
som deres Foster ombringe skulde miste deres Hals,
og deres Hoved srcttes paa en Stagen, og Barnefodsel
i Dolgsmaal takseredes til samme Straf, naal Barnet
dode. Da den ull,kkelige Nlagdalene Pedersdatter, som
hrevdede intet at vide om sit Svangerskab, fodte sit
Baln og lod det blive liggende i Sengehalmen, domtes
hun derlbr 1724, 19. September,), til at lide dcnne
Lovens Strat og Viborg Landsdommere stadfrestede
r) H. B. B. 174i, nlr. ,,1r. 1716, tolr
2) Ilorsens Justitsprot. b-ol. 272.
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4. Oktober s. A. Dommen, men indstillede hende dog
til Benaadning, saasom ,,alle disse Omstrendigheder
viser en stor Vankundighed hos Fangenur).

Saa megen Naade blev ikhe Edel Lauritsdatter til
Del 10 Aar elter. Hun var blevet domt op mod Jul
i 1734, men da hun havde indgivet Ansogning til
I(ongen om at nyde den Naade at blive begravet i
kristen Jord efter , Decollationen n, mautte Ilksekutionen
udsrettes, til Svaret indlob. Skont hun sad i Jern, be-
vogtedes hun dog af 2 Borgere om Dagen og 4 om
Natten, et hojst a'gerligt \ragthold i dc kolde Dage,
og vrcn'e var det, at den kongelige Ilesolution om
hendes kristelige Begravelse forst udfardiges 17. De-
cember. Magistraten havde derefter konsuleret Prov-
sten lbr at faa at vide, ,til hvad 'Iid han formente,
at Delinkventen i sin Sagligheds Sag litrnde blive saa-
ledes forsvnet, at man kunde fojc Anstalt til hendes
Henrettelseo, og Svaret havde v&ret, > at det ikke
kunde ske forend 15. Januar forsthommende, fbr-
medelst de mange Helligdages Indfaldelseu, hvorefter
Magistraten meldte Stiftamtmanden: ,Havel vi da til
den llena,nte 15. Jan. fsrstk. fojet Anstalt, at hun
kunde hlive henrettet, hvilket vi undeldanigst herved
indberetter med eronskende f)eres Exellence vores
naadgunstige Ovrighed et godt N5'taar med mange
flere paafolgende at opleve udi aI Yelsignelses Lyk-
saligheds Yelstand<2).

Saa varme Onsker er der ikke blevet den solle
Delinkventinde til f)el fra de Borgere, som maatte
skiftes til at holde Vagt om hende i den glade Jule-
tid, men de slap dog af med hende til den fastsatte
't'id. 15. Januar' 1735 blev hun henrettet paa Torvet,

') VtbJr"dstings Dombog, Fol. 220.

) II. I]. B. 1734, tsl 
J,. 1735,61y

I
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og 5 Iioner samlede mod et billigt Yederlag paa 2
Mk. B Sk. atter hendes Hoved med Kroppen i en Kiste
forinden den kristelige Begravelse. Hendes Bo vur-
deredes til 8 Rdl. 3 Mk., hvorimod de hafte Omkost-
ninger belob sig til 121 Rdl. 3 NIk. I Sk. foruden et
Salal paa 1-l Rdl. 3 NIk. 4 Sk. til hendes Def'ensor,
Niels Sevel, altsaa en helt igennem bekostelig og for-
trredelig Affrere.

Af mere ondartede Forbrydelser hrendte i disse Aar
iovrigt kun N{ordet paa Anne Jensdatter Klokmcsters,
,som ved udrediske Mennesker er myrdt og kommen
af Dage. Hendes Lig er efter l\Iagistratens Ordre til
videre nedsat udi aabcn Jord, bedste Stcd, efter Rorge-
mesters Attestu'). Det synes at have va:ret et ganske
almindeligt Ilovmord og fortjener ikke nrermere
Omtale.

Hvad der ellers forefaldt af Forbrydelser, val ikke
stort. Lidt Tyvelier og Rapserier og saa naturligvis
Yoldsomheder, naar Ol og Ilterhed rovede Besindelsen.
Saaledes klagcde Soren Andersen over, at Irrands
Knndsen N{onberg ,om hojl.vs Dag med braad Hu og
ber'rebnet Haand tvende Gange haver angrebet be-
meldte mit Lejehus, dets Vindver ganshe spoleret og
indslzrget, en stor Del Sten af Taget nedrevet og son-
derslaget, j, og ofte undsagt og truet mig med min
Gaard og Folmues total Ulykke og Undergangu2).

Spektakler kunde endog opkommc af nationale
Gruntle. Kobmrendene Andreas Nleinert og Baltzer
Schu'artz fra Fredericia sad, efter at have opslaaet
deres Kramboder paa Torvet, i sl. Johan Orgelmesters
Enkes Grstgiveri og nod en Pibe Tobak under stil-
fardig indbyrdes Passiar. Den behagede ikke Jens

') It I(.R- 1728. 4lr. Fol. 3.
e) Horsens Juslitsprot. 1719, 271a. Fol. 60.
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Hattemagers danske Sindelig, thi deres Maal var Tysk,
og han opfordrede dem til, >;at de skulde snakke
Danske, de Spakmouser(. Andre blandede sig i det,
og snart efter raslede lirus og Glas under Kampens
Larm, og de to fremmede fik ,nogle Hug og Saar-
maal) og i samme Larm blev en af deres Parykker
forkommenu t).

NIere afskyeligt var det dog, naar Brutaliteten yttrede
sig i Mishandlirlg af helt vrcrgelose. Farveren, Jorgen
Mejer, havde skamslaaet sin Lrercdreng, og den vise
Dom lod paa, at han shultle shaffc en Broksnider til
at kurere Drengen, )men da det iovrigt ej er bevist,
at han har brugt Od eller ,ilig at stralfe sin Lreredreng
med, saa skal Jorgen NIejer ikl<c tilfindes at lide noget
fbr Hullerne paa Panden eller SIag paa Armenn. Intet
for Svie og Smerte, kun en n\''I'or'tur, en gratis Brok-
sniderkur2).

Stor Naade vistes der Skomagerdrengen Iver
Sorensen, som havde udplaktiser-et 111, Sk. af Skuffen
i Rasmus Hansens Disk, ,og som han dermed i dette
sharnvurn Handel er hlcvct ertapltct, haver Rasmus
Hansen hannem her i Byens I.angehus og Frengsel-
jern ladet anhokleo. 25. F-ebruar blev han sat fast og
2. Nlarts lremstillet for llctten. Han tilstod at have
handlet i Ungdoms Daarlighcd, ,og eftersom han nu
derfore siden den Tid har vreret indsat udi Byens
Frengsel og Jern i disse holde Nrcttcr og denne haarde
F'rost, saa bad han vemodelig, at han lbr videre Straf
maatte forskaanesu, og da han ellers var en god
Dreng, slap han rned 7 f)ages \raretregtsarrest i Frost
og Morke for Forsoget paa at stjrcle 1'/, Skillings).
r) Horsens Justitsprot. 7723, 121 ,. Fol. 222.

') Horsens Justitsprot. 1'118, 221,. Fol. 32
s) Horsens .Iustitsprot. 1728, '|ls. Fol. .10.
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Raadhuskrelderen synes saaledes ikke at have varet
helt frostfri, skont Dagens Lys ikke naaede ned i
Fangehullerne. Byen havde derfor en kedelig Udgift
til Fangerne til ,Lys, som stedse behoves saavel ved
Dag som After"rs Tidcr udi slige Arresthnse, hvori
i\Iorket steclse continuerer, til at fortrcre deres Spise-
og Dlikl<evarer vedo'). San strcngt gik det dog ikke
altid til. Da Tyven, ,Iens Murmester, ,ssp til Gallien
var condemneret() val undvcget, berettedes det, at han
af og til saas )ude :rf sit l.'rengselshul i et andet \'re-
relse nogle Gange siddcnde paa ell Sl<ammel, som
han havde i sit Hul og bar ud og ind ved Spisetid
med sig, og naar han havdc faaet sit NIad, blev ham
af Niels Quist metlgiven 1 Pnegl Brrendevin hvel Gang
med sig ind i Hullet"'?). Den gode Giver var Fange-
slutter Niels Sorensen Quist, o5; hans Belonning ude-
blev ikke, thi snart derpaa var han selv ,sluttet med
Hrender og F'odder i det strer'keste Tyvehul, hvor
hverken Drg eller Lysning er,,, og 1725, 24. Juli,
domtes han til 3 Aars Arbejde i Jen-r paa Bremer-
holm, fordi han ikkc havde llasset bedre paa.

Han kunde heller ikl<c undskylde sig med, at Ar-
resterne mangletle Redskaber til virkningsfuld Fliheds-
berovelse. If'olge Invcntarielisten til Ktemnerregnsl<abet
1733 bestod >Ftengsel Jernet,, af elternrevnte tillid-
vrekkende (ienstande: ,1 Springer3), 1 mindre ditto,
4 Par Handknuder, 2 Par Fodskinner, 1 Par mindre
ditto til en Springer, 1 Par dobbelt Handknuder, 1

Handknude; 4 Kader, 1 stor gl. 'l'askelaas til Bloliken,

H. B. B. tt.L2, t7lq.

Ilorsens Justitsprot. 1725, 1s|6. Fol. 322.
Sprenger: et Torttrrinstrrrment, sorn forbyder Delinkventen
at rore Hrender og todder (Baden: Tydsk og Dansk Ordbog).

)
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7 mindre Taslielaase, 1 mindre ditto, 1 Bohmlaas, 1

Hengelaas, 1 Skruelaas, 2 Hengelaase, den ene for
Arresten og den anden forLoftdoren, 1 storFmngsel-
Bloh med Jernkrcde ved, 1 mindre Frengsel-Bloko.

'I rods Iirelderens Indhold af menneskelig Elendig-
hed, liunde Raadhuset dog til Tider samle Borgerne
til L1'stighed. I Yinteren 1734 spillede I(omedianter
der i 6 Altener og 1735 i B Aftener. Hvis 'frup der
har optraadt, og hvad den har givet til Bedste, meldel
I(rernnerregnskaberne intet om, men lloterer en Ind-
tngt paa henholdsvis -l og B Itdl. for Leje af Salen.

YL Skatter og Indkvartering.
Store Iiapitaler omfattede Krcmrterregnskabeti det hele

taget ikke. I 7734 balancerede det med 753 lfdl. 4 Mk.
8 Sk. og udviste folgende Udgiftsposter: Indkvartering
ca. -10 Rdl., 1ri Befbrdring til Hof- og Statsembedsmrnd
121 Rdl. Delinkventomkostninger ca. 151 Rdl., Repara-
tion paa Bygningel og Inventar 45 Rdl., Lonninger
og andre Udgifter ca. 266 Rdl., saaledes at der blev et
Oversknd paa ca. 130 Rdl. Paa Gruncl af Edcl Laurits-
datters Sag var Delinkventomkostningel'ne i dette Aar
dog abnormt hoje.

Indlregterne opnaaedes ligesom nu ved Ligning, dog
ikke saaledes, at der fantltes en bestemt Skatteprocent,
hvorefter et samlet Belob udskreves hos hver Skatte-
yder, men lil hvert Formaal lignedes der seerskilt.

Brandkassen er allerede omtalt. Prrcstepcnge paa-
lignedes til Lon til Prrester, Horere, Organist og
Stodderfoged samt 20 Rdl. til Raadhusets Vedlige-
holdelse. \'ogna:gtsligningen anvendlcs dels efter sit
Navn, dels ,paa Byens Portes Flytning, Bronde, BoI-
vterker og Stenbroers lleparation og andre Byens hoj-
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nodvendige Udgifterul). Dertil liom saa Indkvarterings-
skat og specielle Ligninger, naar srerlige F-orhold
maatte krreve det.

Af det saaledes ydede kom endda linn en Del selve
Byen til Gode idet en god Part ret beset tjente Stats-
formaal; men dermed nojedes Staten ikke. Dens
Byrder var langt de tungestc baade direkte og in-
direkte. Srerlig slem var Formue-, I(op-, Heste-, og
Iiarosseskatten af 1743. Hojeste SliatteS,der var Justits-
raad Lichtenberg, del i F-ormueskat maatte op med
1600 Rdl., et for den Tid formidabelt Belob, og dertil
vderligere 131 Itdl. for andre Shatteolrjekter, thi han
var opfort med 1 FranEaise, 2 3-enere, 2 Kuske, 1

Staldkarl, 5 !ienestepiger, 6 Hcste og 1 Karosse. Langt
efter denne i Bycn boende Godsejer hom lirremme-
ren Jens Jorgen Lindvig med en F'ormueskat paa
560 Rdl. og Apoteker Schmidt rned 300 Rdl., mens
SkattebeloJrene cllers val' ganske smaa lbr Hovecl-
nlassen af Borgerne. l(arosseskat svaredes dog af ialt
I I Personelz).

F'oruclen Tidens sredvanliqe Skatter tilfaldt der, naar
I(ongen tog Ophold paa Skandelborg, Byen sarlige
Bvrdet', som sililiert har vrcrct Husrnodrene cn llrccl-
scl, i hvert Fakl er Nlagistratens Skr-ivelse af l7+8, 2.

I'Ia.j, til Stillamtmanden saa ualmindelig uvillig og saa
stark, at der mna have staaet Iivinder bag:

,Foruden at her af Ilyen, ru:rr det hele kongelige
Herskab kom til Skanderborg, efter et forfattet Regle-
ment tilfoln er l;levet leveret hos Slotsforr,alteren paa
Skanderborg Slot Sengehlieder, Lagener-, Pudesvaar og
Sengebrekkener til 16 Senge samt dertil horende L),t"-

II. R. A. PK. 5,

II. R. A. PK. 1.

jfr. trabricius, S ii28 If,
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stager med Sahs, ere vi lia IIt'. Iiammcrhcrrc og
Amtmand v. \'o.jda i Skanderltorg under 2irdc passato
bcordret videle at lcvcre, som folgcr: 16 gode Senge-
steder merl Omhrnge til hvert, 1(i Ilorde metl Bord-
tlrelihcrncr, 16 Natskt'in metl I]rekliener og ll2 Par
hvide Yinclvcgardiner med I(apper', altsammen dct
I'orstc og sidste inden 4de hrr.ir"rs,,. I)trt var ikke muligt
at skalle Transltortrnidler, og de grasserendc Borne-
liopper gjolde dct betrcnhcligt at sendc sligc llobiliel
til et lionge,ligt Slot. I)esudcn havdt, Ilorsens nu enc
af alle Stiltcts l(obstrcder i 16 Ugcr lbrrettet Kolsler'
med l(ongens Yildt, hvorfrrr den had sig fritaget lbr
viderc I-everancer og Bekostning.

I)en tnngestc stadige Bvrde, Staten ltaalagde Horsens.
val dog- Indlivar-tcringen iklie blot pua G.r'und af Be-
liostningen, lnell ogsaa foldi den til Bvens Bcfolkning
foierdc et Element, som maatte volde baade de stv-
len(le og rlet menige Ilorgershab evinrlelige I(valer.

Skont det sliantlclborgske livttelclistriht omfattedc
or,er' 7800 Trlr. Harthor-n i Gotls og Tienderr), ind-
bragte det dog iklie saa meget, at l(obstiedeme hunde
fbrsl<aanes for Udgiltcr til Rytteri.

Ilorsens fili sin Palt i 1721, da rlet anmeldtes, at
Ilyen sliulde have Indkvaltering af 2 liompagnicr irl'
Oberst Sanrizcs llegiment, og llagistraten sl<rcv straks
til Stil'tarntrnanden og l;atl om nogen l,-rllmildclse, da
)saadan paahommende Indkvalteringsl;1,rde ilike al'
<lennc li<lcn Bvcs Almue kan bicres trden cle Ilcstes

llaat'olgende lluinn'); rncn clet hjalp ikke, og mar)
maatte sl<r'icle til en Paaligning af Bvltlen, hvilket ikkc
gik lbr sig uden store I(lager li'a nrere ellcr rnindrc
f'oruletterle
t) Jv[. Aarhus Stifts ,\arbog 1919. S. t).

'l) II. ll. l\. 1721, t8lb.
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I 7728 tahscrcdcs Omkostningerne til ialt 175:i ltdl.
a ]Ik. 13 Sk., nemlig 1675 Itdl. 3 IIk. 1bl Indkvarte-
ring af dc 2 Iiompagnier af nolmerct St1'rke pr.
I(ompagni 61 Ryttere og 18'/n Iione, i Ilealiteten
Ilajor Kneils I(ompaoni paa 61 Ii1'tterc, 1{) I(onel og
19 Born, foldelt i 4J I(vulterer, og llitmester Uslars
Kompagni paa 61 Ilvttere, 12 Iionel og 72llorn, for-
dclt i 50 livalterer, samt 78 ltdl. 2 N'Ik. 1il Sk., der
medgik til I{usleje lbr- Irourageoplag, Iljemkorsel af
81 Lres Br'rendsel til Oflicerernc, Lys til .,Corps tle
Gvardenu (Hovedvagten), Hakkelseknive m. v. U(l-
giften paalignedcs el'ter Grundlakst samt Niering og
Bmg, 'fri val dog Gejstligheden i videste lrolstand,
trIagistratspersoner, kongelige tsctjente m. fl., sanledes
at ca. i/o af det samlede Grundtakstbclob, 29000 ltdl.
5 Mk. 10 Sli., af den Grund udgik, men i Sterlet til-
lagdes omtrcnt lige saa meget fbr- trIarkjorder, saaledcs,
at det indkvalteringspligtige Grundtaktsbelob blev ialt
28551 Itdl. 2 l\'Ik. 8 Sk. Til dette lagdes det samme
Belsb for Nrering og Brug, saa at Ifovedsummen blev
57102 Rdl. 5 IIk., og Indkvarteringen paalignedes der-
paa med .3 Sk. af hr,er Rigsdalers Ansattelse. Den
knnde saa enten ydes in natrlra cller i Pengc, saaledes,
at der fandt en Likvidation Sted mellem de cnkclte
Borgeres Ansrcttclsc og deres virkelig halte Indkvar-
tering.

Pekunirert var det en meget trvkkende Ekstraskat,
selvom dct hjalp noget, at der paalagdes andre Kob-
stzeder, der forskaanedes lbr Indkvartering, at yde
,, Sonlagementspengc( r), men dct var overordenllig
vanskeligt at faa dem til at gore dcres Skyldighed, og

t) Om disses Fordeling paa Byerne se Aarhus Stifts Aarboter'
1920. S. 26.
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I(lager til Stiftamtet over Restancer forekommer be-
standigt.

Til den ordinmre Indkvartering kom yderligere ved

srerlige Lejligheder en ekstra, og en Nlajors Lig-
begargelse var tilstrrekkelig til at skalle Horsens en
Indkvartering paa 160 Mand elistra, dog kun for en

Nat, som da Kneil hlev begravet 1729, 15. Junil).
I Sammenligning med Uleml)erne var det en t'inge

Irordel i givet l-ilfrelde at kunne bruge Indkvarteringen
som Shrermbrzedt mod andre Byrdcr.

Da Kobenhavn var br:nndt i 1728, paatrenktes det
at fordele nogle af de elendigste brandlidte i Landets
I(obstrder, men Horsens meldte sig fra. Rytterind-
kvarteringen havde )mere svrkket dens Indvaancre)
end nogen skal kunne tro eller trcnkeo, ntt maatte
det viere de andre I3yers Tur'. ,,Gttd kender Yillien
til vores lattige Jrevnkristnes og Nrestes Nod at lette
og brcr'e, dersom Evner og I-ejligheden ikke var os

betagen vcd denne Indkvartering-z).
Denne Jammer fortsattes gennenl 'I'iderne, snart

over Ligningen, snart over de krrevede Ydelser, og

v&rre blev det, da B-ven 1739 yderligere fik 1 Kom-
pagni til de 2, som var der i Forvcjen. N{agistlaten
og de negotierende klagede bittert i 1747. Det var etr

utaalelig stor Indkvartering, meget storre end den i
Aarhus, der i Bygning var dobbelt saa stot', ,og hvis
Handel og Skibsfart er vel fire Gange saa llorisant
og plofitabel som denne Byu. Hvis man helt kunde
slippe, ,fulgte der af et stort Haah om Ryens Hj.elp
og Ophomstu, men blot at blive fri for det tredie
I(ompagni vilde vrere en stor I-ettelse3).

Aarhus Stiftamts Iiopibog li29 tzl.. Fol. 355.

H. B. R. 7728,2'l\.
H. B. B. 17 17, 22if, elr,.
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VII. Sammenstod mellem civile og militme.
Til de reelle Byrder, som var tunge nok, kom yder-

ligere de irriterende llivninger mellem militrere og
civile, der lbrbitrede Sindcne og gjorde Borgerne
utrygge i deres egen By.

Allerede 1728 klagede Ritmester Uslar til Oberst
Samiz over de til Dels >opiniatre< Borgere, del gav
ham haanske Svar, da han krrevede nogle ltytter-
stalde reparerede, hvorfor Obersten truedc med at
srette Hestene i l3orgernes plivate Hnse og Stalde,
>rund sollten darans ein oder andere Desordres ent-
stehen, wird es mir oder meinen Ofliciers nicht zu
irnpntierren seino. Derimod fandt Nlagistraten ihke
den ,befundne N'Iangel saa considerabel derom at
mollestere Hr. Obersten eller Deles Ilxcellence (Stift-
amtmand Lovenoln), dersom Nlisforstaaelse ikke var
derimellemu').

llislbrstaaelser var tlerr imidlertid noh af, og agtbare
Ilolqerc hunde aldrig vitle sig sihre lbr Overgrel-r fra
liytternes Side, selv hvol sprogligc og nationale Uover-
ensstemmelser ihlie gjorde sig gmldende. Christen So-
rensen Gylling skulde efter I-igningen have 2 R5'ttere,
1 I(one og 1 Barn og nregtede, vel nok noget fbr-
malistisli, Kr,:rrter til R1'tteren, Jens Bredt, der havde
1 Iione og 2 Born. Ophidset herover tlangte saa Jens
Illedt ind og krrcvede Plads for sig og sine, netop
som Chlisten Gylling sad og folte sig allermest i Har-
moni med alle 'filr,rerelsens llagter i blid Sondags-
fi'ed, n1,s hjemkommen fra Herrens Bord. Sagtrnodig
sogte han at vise Urostifteren Doren, mcn Jens Bredt
blev bandende og smaldende i Stuen, han estimerede
ikke Christen og hans I(one mere end det Shidt, han

') II Il. R. 172tt, 1e/11.
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traadte paa, hvilket Udsagn han illustrerede ved paa

en meget sigende l\{aade at stryge Foden hen ad
Gulvet. Delefter drev han Gylling en saa vreldig Ore-
figen paa venstre Kind, at han segnede om. Folgerne
frygtede han ikke, sagde han. I F-lensborg havde han
engang slaaet en Borger, der var tre Gange saa rig,
og det var han sluppet naadigt fra. ,Hvad vil eller
kan de vel gore mig for saadan en Orefigen, de kan
jo ikke lagge mig paa Stejle eller Hjul derlbr, og om
saa var, hvad var da mere, saa havde jeg trnde paa
mit Ondeur).

Over for slige fortvivlede Gemytter blandt de ge-

mene, var der ikke meget at stille op, og Officererne
var alt andet end F-redsstiftere. Saaledes overfaldt
Lojtnant Reventlos, nden srerlig Foranledning den
ansete Handelsmand Rasmus Jorgensen \Yulf, da han
med Kone var paa Vej til Hojmesse og netop var
kommen lbrbi Apoteker Schmidts Gaard og passet'ede
en Del Ryttere, del stod Kirkeparade udenfor Major
I(neils Kvarter. Som en passende Indledning til Guds-
tjenesten holdtes der nemlig Kirkeparade, hvor Rvt-
terne i Tiden mellem forste og anden Ringning fih
forelrest Krigsartiklerne, inden de i sluttet Trop mar-
sjerede af Sted til Kirkens For-maninger2).

Dette fbregik 1725, 15. Julis), nreste Gang i Novem-
ber s. A. gik det ud over Handelsmanden Hannibal
Brandt. Der havde Reventlorv hidtil haft Kvarter, men
nu var der meget mod hans Villie blevet anvist ham
et andet, og han vilde ikke flytte. En Nat Klokken
halvgaaen et fandt derpaa et Optrin Sted, som skildres

Ilorsens Justitsprot. 1725. Fol. 318-50.
Vaupell: Den danske I{zers Historie II.
I{orsens Justitsprot. Anforte Dato. Fol.

,)
,)

,)
s. 13.

JJI.
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saaledes af Solie Amalie, gift med denne Hannibal, hvis
NIod ikke svarede til hans krigerske Navn, men han
vAr nll ogsaa fra Fyn. Reventlon' kom ind, r,idnede
hun for Retten ,med Lyset i den ene og dragen
Kaarde i den anden Haand, stak efter min lland i
Sengen og sagde: ,Vil du skaffe mig Lagener i min
Seng, du Rachalieu, og blev saa ved at stikke noglc
Gange efter min Mand i Sengen, skreldte hr,er Gang
for HLrnd og Rachalie og truede min \{and hver Gang
med Ulykke. Jeg sad lbr i Sengen saa vel som og
vores Pige, som tog hannem ved Armen og holclt paa
hannem, 6t han ikke shulde komme til at drrcbe min
Nland, og raabte paa Ammen, at hnn skulde kalde
paa N'Ionsr. Hertz af Shanderborg, som den Nat lo-
gerede hos osu.

Stillet overfor denne kombinerede Styrke tbretrak
lleventlou' at trrckke sig tilbage for nresle Nat Kl.1r/,
at foretage et nyt Fremstod, dcr dog straks strandede
paa en laaset Dort).

Det var dog ikke hlot en regteskabelig Seng Revent-
lorv kom i farlig Nrerhed af. Da han forlrengst var
draget af By, stod en bedrovet Pige, Johanne Jens-
datter, 1727, 8. Juli, for Bytinget, strevnet til at ud-
rede sin Lejermaalsbode for sin Forseelse med Lojt-
nant Reventlorv, men hun ejede aldeles intet, ,eftersonr
det lidet, hun havde, ved Barnets Fodsel, Dod og Be-
gravelse, saavel som hendes egen Svaghed er med-
gaaet(. Hun maatte altsaa lide paa Kroppen i Raad-
huskrelderen og endda prise Aarstidens l\{ildhed'?).

Man maa iovrigt lade N{ilitaret den Ros, at det ikhe
srerligt foretrak at tyrannisere Byens egne. Da en

') Horsens Justitsprot.
2) Horsens Justitsprot.

li25,2ol..'. Fol. 312, 315-17.
7727, 817. Fol. 1131.



Fra Holbergtidens Horsens. 141

arm Bonde ikke vilde srelge Kaptajn Mitslof den
,Skattehavreo, han skulde aflevere til Hospitalsfor-
standeren, behandledes han saa virkningsfuldt af Kap-
tajnen, at han kom fra det Nlsde med et aabent
Saar, som Blodet randt aft).

At det ogsaa maatte komme til Vrertshusslagsmaal
er lrun rimeligt. 7731, l. Juli, sad i Jens Mondbergs
Hus et udsogt, men blandet Selskab og spillede >Polsk
Pas", i hvilhet Spil Kompagnil'eltskargesell Balch blev
,Labetho2), men han vilde ikhc betale, maaske havde
han sine ti'ingende Gmnrle, og hurtigt lod Kampens
Brag. Han svang Kaarden, mens hans civile Antago-
nist, Niels Ilrandt, betjente sig af en gammel Skovl3).

Det karakteristiske for slige Sammenstsd var ellers
den civile Parts fuldkomne Passivitet over for Krigs-
magten. Da Korporal Fabek 1731, paa Mar:ie Be-
sogelsesrlag (2. Juli), om E,ftermiddagen Kl. 7 slet, paa
Norregade skreldte Jokum Flandsen ud for Canalie,
slog Hat og Parvk af ham med venstre Haand og
bearbejdede hans nogne Hoved med Stokkeslag, saa der
blev et blodigt Saar, bad den lidende Jokum blot de
omstaaende drage til Minde, hvad de saaa). Det har
de ogsaa gjort trofast, saa at der for Bytinget kunde
afgives For-klaring, og Tingsvidnel udstedes, men det
maa dog ikke glemmes, at man d6r aldrig horer den
anden Part, da Sagen endelig paadomtes af de militrere
Retter, saa det er ikke udelukket, at de rnilitare Fremstil-
linger i hvert Fald i nogle Tilfrelde vilde rendre Billedet.

Srerlig Anledning til Sammenstod med Borgerskabet
gav de Patruljer, der om Aftenen stampede gennem

1) Horsens Justitsprot. 1727, tl1. Fol. 3.

'?) Labeth : la bdte : bet.
3) Horsens Juslitsprot. 1727-40. Fol. 168-69. 171.
r) Horsens Justitsprot. 1731, tolr. Fol. 162.
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Gaderne med det Formaal at holde Orden. Saaledes

klagede Prokurator Christen Calmer over, at han 1727,

Dagen efter St. Hansdag, blev overvreldet af Patruljen
mellem 10 og 11 om Aftenen med Udskrelden og

Prygl af deres Flinter. De forfulgte ham til hans Hus
og vilde have fort ham i Vagten, hvis ikke hans Nabo,
Ilaadmand Rodenborg med sine Folk var kommen
ham til Hjrelp').

Juleaften 1739 gik det ud over den mindre for'
nemme Christen l\Iikkelsen, da han med flere var
paa Vej hjem til sin Fader, I\Iikkel Sandmand, fra
Julegilde hos Justitsraad l-ichtenberg, ,hvor han saa-

vel som ovrige Skibsfolk samme Hojticlsaften havde

vreret at spise deres Natteru. I Haanden bar han et

Klrede med Smaabrod, ,Ebler og andet Julegodt og

msdte saa Patruljen, bestaaende af tvende Ryttere
med Flinter i Haandeu, fort af I(orporal Schrenk.

I)enne tjenstivrige Forer sput'gte, hvem de var, hvortil
Christen l\Iikkelsen svarede:,Levendes Menneskero'
Muligt har han forehommet Rytterne for levende, thi
efter- at han havde givet Besked paa hvorfra og hvor-
hen, vilde de have ham med i Vagten. Da han ikke
godvilligt fulgte med, dunkede den ene af Rytterne
ham med Flinten i IJovedet, saa Hatten IIoj af, og

han tumlede forover til Jorden, mens den anden
Rytter anerkendende bemrcrkede: ,Du slog som en

rerlig I(arlu. En Ledsager sprang imidlertid til Nlikkel
Sandmands Hus og kaldte Bornene ud, og Christen
saa da Lejlighed til at smutte fra Rytterne ind i Huset.

Korporalen fulgte efter med dragen Pallask i Spidsen
fbr de gemene. Hans Tysk forstod Vidnerne ikke,
,dog fornam af alle Ting, at det ikke var godt, helst

') Horsens Justitsprot. 1727, 817. F'ol. 19.



Fra Holberglidens Horscns. 143

han stak med sin Palars i Kammerdorenu, og de 2
Ryttere stodte derpaa med deres Karabiner saalrenge,
at der gik 2 Stykker af den ene Fjrel i Doren, og
under denne Gerning forstod Vidnet saa meget af
Korporal Schanks Ord, at hvis han kunde komme
ind til Christen Mikkelsen, ,vilde Korporalen stukket
hannem igennemu.

Medens dette foregik, fik Christen Tid til at und-
slippe til Naboer, saa Fuglen var llojen, da Forfsl-
gerne naaede ind. Til Gengreld gik det ud over den
gamle skrobelige Mikkel Sandmand, som en af Ryt-
terne greb fol Brystet og valtede over en I(iste saa
han fik Naseblod, og hans I(one laldt besvimet om
af Rredsel, mens Dotrene styrtede ud paa Gaden og
jamrede over, at deres Nloder var dod.

Efter at have fuldfort disse Bedrilter stak endelig
Korporalen sit Svard i Balgen og fbrsvandt med sin
Patrulje. Tilbage sad Mikkel Sandmand foran Skor-
stenen med sin rredselsslagne Kone i Armene, og sent
forvandt de den Juleaften. Store Forhor holdtes der
senere, og der tillagdes Sagen saa megen Betydning,
at selve Magistraten og ikke de fornarmede Personer
optraadte som I(lager').

Befolkningen var ikke blot udsat for Overlast paa
Person, men ogsaa paa Gods. De indkvarterede Ryt-
tere var slemme til at begaa Rapserier. Jokum Karp
havde stjaalet tre Gres og slaaet to ihjel, som han for
en mcget billig Pris solgte til en Kone, dcr for Retten
til sit Forsvar blot anforte, >at enhver er Tyv i sin
Nrering. Der er dem langt hojere paa Straa end jeg,
som har kobt med dem, om de var aabenbaretnz).

Ilorsens Justitsprot.
Horsens Justitsprot.

1710,'l8lb 3/1. Fol. 549--53.
L725, ttl,,. F'ol. 352.
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Som Sagt'orer for den bestjaalne liemsatte derimod
Senkelmager Christopher Rohwetter folgende moralske
Betragtninger: ,'fhi endskont ingen kan modsige, at
jo vel llere letsindige Gemytter lindes end ved Krigs-
standen, saa vilde dog ufejlbarlig paafolge det, Tyveri
vilde mrerkeligen tiltage og gaa i Svang, saa lenge de

stjzelende kunde have deres Annanrmere, hvor de det

staalne kunde forhandle, og i saa Maade hunde flere
letsindige af hervrerende Garnison lade sig lyste at
glibe til slig Vrerk og den ed blive f'srst liderlig, fordi
slig Handel dog moxen paa Stedet ved Drik og Fyldeli
vorder ved Dag og Nat fortreret')<,.

I 17,10, samtidig med Affreren med Mikkel Sand-
mands Son, blev Garnisonetr ligefrem beskyldt for en

Rarkkc Tyverier.
Niels Nyelands Kone havde mistet et Krus med

Solvlaag, Skipper Hans Sorensen et hvidt Krus med
Solvlaag, 6 Sslvskeer', en stor engelsk Thepotte, '1,
Dusin nye 'fintallerkener m. m. Jens Jensen Grum-
strup savnede 39 Alen bleget Horlrerred samt et
I(obberdorslag og Mette Frandsdatter 44 Alen Lrerred'
Alle shyldte de Ryttcrne, dog uden narmere Be-
grundelse2).

VIII. De aldankedes Lod.
'Iil Fortr:edelighederne med Rvtterne i aktiv Tje-

neste kom Besr,reret med de afdankede; en forhutlet
og fattig-Klasse Mennesker, som kttn var B1'en til
Byrde.

I 1733 hlagede Magistraten til Stiftamtet over, at
dcr i Horsens havde nedsat sig over 40 Personer,

r) Horsens Justitsprot. 1726, zslL.

e) Ilorsens Justitsprot. 1710, 28ly
Fol. 355.
F'ol. 551.
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)som efter foleviste Pasbord har vaaren udi kgl.
nlayts. ljeneste, hvilkc alle paastaa Frihed efter hans
kgl. Ma.vts. allemaadigste Forordning, at eftersom de
shulle vare befriede for Skatter og borgerlig Tynge,
formene de og ikke at vil svare noget udi disse
Postern, nemlig Prrestelon, Brandafgift og Brand-
tjeneste, Vognregter m. v.').

De var saaledes i al deres Iilendighcd alligevel en
privilegeret Klasse, som Byens Lavs-Haandvrerkere
saa skrcvt til. Vi har allerede hort om fhv. Kyradser
Peder Jensens Fidleri og Fuskspil og den Anvisning,
han fik paa hellere at bruge Naalen, men hvad hjalp
det, naal Skraderlavet var ligesaa nidkrert paa sit
Omraade.

Laurits \\'iebers, fhr'. Korporal ved l'Iitslofs l(om-
pagni, som endda havde ,bekomne Blessures i l(on-
gens Tjenesteu, maatte klage over, at skont F-orord-
ningen af 1732, 29. December, tillod ,,alle reducerede
og demiserede Ryttere, Dragoner, Linderof{icerer og
gemene og dercs Hustruer, hvor de sig vilde nedsrette,
at arbejde saa meget de ved deres egne Hrender kunne
afstedkomme) saa dog alligevel haver velredle og vel-
vise Borgemester og Raad udi Horsens behaget mere
at tage Behag udi at assistere Shradellavet end at se

mig handthrevetoe).
Ja en afdanket Rytter kunde endog vare udsat for

den Tort at faa Hug af den civile Ovrighed. Hvor-
ledes gik det ikke Frantz Joen, afskediget Kyradser
af General Liittichaus Regiment, nu gilt med en fattig
I(napmagers Enke?

Da Sprojtelne blev provet 7728, 29. IIaj, lbr'

1) H. B. B. 1733. 3o/4.

,) Il. B. Il. 1730, ,,1r, ,1,,.
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modentlig forstc Prove med den nve dobbelte Kirke-
sprojte med Kobbertrykvrerk samt Messingklapper og

\rentiler, og samtlige Byens Indvaanere var tilsagte at

mode paa Torvet, indfandt Frantz Joen sig ogsaa,

men gav ingen Haandsrmkning, hvorfor Raadmand
Rodenborg tog Affrere ,og befalede ham at tage Haand
i med andre, men blev staaende som en Knub og

udkaste til mig nogle opsretsige Ord, hvor jeg da gav

ham et Par Rap af min Stok, der efter kom han til
mig igen, lob mig under Ojnene, begyndte at brutta-
lere, og som dette ej alene i Borgerskabets Paasyn

skete, mens med og i nogle af de her i Byen liggende

Officerers, stodte jeg hannem fra mig med den hojre
Haand og med den venstre gav hannem atter nogle
Rap af Stokken,.

Frantz undskyldte sig med, at han var Invalid, ,en
belemstret Mandu i ,jeg, som er lam paa den en Haand,
hvilket jeg for mine og min Konges .;-ender ved
Gadebusch bekomnt).

Det var visselig ingen misundelsesvrerdig Lod at
vrcre en gammel afdanket Rytter, intet Steds hsrte
de ret hjemme, og de Privilegier, de i Mangel af Pen-
sion udstyredes med, vanskeliggjorde deres Optagelse
i det bolgerlige Samfund, de var henvist til.

IX. En Hververhistorie.
Endnu en Ting kunde rejse Borgerskabet og Mili-

teret mod hinanden, nemlig Hvervninger, og i 1728
forefaldt der i Horsens en Hververhistorie, som ikke
giver Niels Korporals Hvervning af Peder Paars noget
efter.

Onsdag Aften" den 18. August, sad Byens unge Or'

') H. B. B. 1728, 1116
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ganist Anders Liitken i godt Lav i Borger og Handels-
mand Mikkel Mikkelsens Hus. Der var foruden Or-
ganisten Monsr. Borch, Kornct ll.vsensteen og Vagt-
mester Tilmann. De befandt sig saa vel i hveraudres
Selshab samt ved det SpiI ,Polsk Paso, at de forblev
samlnen til -forsdag Morgen Kl. 6; hvorpaa de begar.
sig over til Nlorten Mikkelsen, der om dette Resog
senere berettede folgende: ,De begrerede en Glas Arlva-
vit, samme de og bekom, strahs derefter fih de
samtlig The, og derpaa druk de videre nogle Glasser
Arlvavites, og saa gik Tilmann bort, da inridlertid be-
grerede Orgenisten af Kornetten, om han ikke vilde
danse med ham en Menuet, hvilket var Kornetten
imocl, mens dog derudi fojede ham ikke een Gang
mens flere. Da Kornetten vilde ikl<e lrengere danse
med Orgenisten, syntes han dcrover at mochere sig,

dog derefter tog han Kornetten om Hals og vilde
kvsse ham, hvilken, da Kornetten samme Tid sksd
ham fra sig, at han faldt omkuld paa Gulvet, og bad
Orgenisten om, at han maatte vare med Fred, da
sprang Orgenisten op paa Gulvet og greb fat paa

Kornetten og udrev hans Vest ved den ene Taskel).
Da Kornetten det fornam, blev han ganske vred og

tog Orgenisten i Brystet med en Haantl og slog ham
hen til en Kisteu.

Efter dette Drukkenskabsoptrin lik Vrerten anbragt
Liitken i et Kammer, men det var ikke muligt at faa
Ro paa ham. og I(1. 9 ravede han atter tilbage til
Nlikkel Mikkelsens Hus, hvor han tilbragte Tiden
sovende ved Bordet med aaben Mund.

Hen paa Eftermiddagen vaagnede han og begav
sig hen til Morten Mikkelsens og sogte forgaves efter

r) Taske c: Lomme.
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Kornetten, hvorefter han vendte tilbage ,og som til-
forn sad og sov ved Bordet og imellem drak noget
derinde og var continuerlig overmaade beskrenket, ind-
til imod Aften l(lokhen imellem 7 og 8 sleto. Paa Vej
ud msdte han i Forstuen l(orporal Lerbak og sam-
men gik de til N[orten Mikkelsens. Der handte det
sig, at Lerbak og Liitken kom i noget Klammeri,
men Yartens Kone tilkaldte Yagtmester'filmann, som
ved en srer Slirebnens Fojelse netop var ved Haanden.
Han befalede Korporalen at gaa hjem og ))visentere(.
Liitken blev saa henrykt over Vagtmesterens }lellem-
komst, at han i sin overmaade store f)r'ukkenskab
spurgte ham, om han vilde have en Rytter. Hvilken
Yagtmester vilde ikke tlet, og'l'ilmann slog straks til,
da Liitken meddelte, at det ham .selv. Hvervningen
besegledes delpaa med 2 Mk. klingende }Iont i \ragt-
mesterens Kvarter, og med disse Haandpenge var
Anders Liitlien i ]Iilitrerets Gevalt.

Derfra slrelrte Tilmann sit Bytte til Ritmester Uslar,
til hvem Liitken sagde, at han var i Greld og derfor
vilde give sig til Rytter. Ritmesteren narede ingen
Betrenkelighetler: ,Wenn es auch 1000 Thaler n'iireu,
og til Vagtmesteren sagde han paa sin 'lysk: ,Ihr
ktinnte ihn mit euch nehmen(.

\Ied nogle I(rus Ol fejredes derpaa Standens nrl'e
Medlem af \Iagtmesteren, I(orporalen, I(ompagnifelt
skrer Balch og en Rytter ved Navn Eilert i Soren
Mogensens Hr-rs mellem I(1. I og 10 om Aftenen. Der-
fra gik de til l{ikkel Mikkelsens vistnok noget nettere
Bevrertning, men da Klokken var over 10, og Trommen
havde gaaet, saa ingen mere maatte tappe for den
militrere Stantl, og da han desuden havde det Prin-
cip ikke at tappe for nogen Rytter, nregtede han at
skanke for dem. Efter at de i den Anlcdning havde
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oyerdrenget ham med cn Samling af de fortrinlige
Skreldsord af intelnational Oprintlelse, som stotl til
deres llaadighed, gik rle tilbage til Soren Nlogensen,
hvis Ilevrertning administreretles efter antlre Prin-
ciper, og dcr tilblagtes Resten af Aftenelr til Kl. 1

rrrlen Skaansel mocl gl og Brendervin. Derfra tog
Iiorporal I-erbak Organisten med si{, og de hentede
hans I(l.rder o€l I.intoj i hans Logement hos Nlourids
Sveistmp.

Kl. 7 Fredag Molgen l'ortes Liithen atter til Soren
\Iogensens Bevrcrtning, og da han et Ojeblik blev
alenc med Vrcrtslblkene? advarede dc ham., men han
sagrle: ,"Taler ikke derom, I skal se, det kan blive
min Lykke(, men ltan var stadig i en strerkt omtaaget
'lilstand, og Korporalen rogtede mecl Iver Rusens
Yedligcholdclse.

Letlsaget af Vagtmestcren og Kolporalen aflagde
han samme Fredag Borgmester Axelsen et Besog for
at mclde hatn, at Byen nu maatte soge sig en ny
Organist, da han havde taget sig anden 'fjeneste

paa. Der traf han Peder Bering, hvem han sh1'ldte

Penge, men da denne sogte at tale i Irortrolighed med
ham i Bolgmestct's Sengekamnter, hindrede Yagt-
mesteren det og vilde hore alt, hvatl de sagde. Der
veksledes dcrfor blot ttisse llepliliher, B: ,,I er jo
ganshe tlrulilienu. L: ,.1u, hvatl gaal det .Ier ann?

Ellers kom han ikke i Forbindelse mecl andre, og
baatle den I)ag cg Lordag indtog han sinc trIaaltider
hos Soren Nogensen, statlig bcvogtet af de to Ljnder-
officerer, dcr nlr llaa -kle Dag holdt hans Rus vedlige.

Af llitmester Uslar Jrlev han den I'olgentle Dag f'ort
til Regimentcts Hovedkvarter i Skanderborg og Man-
dag Formiddag li'emstillet lbr Hvervningskommis-
sionen, som gjorde ham en Del Sporgsmaal fbr at



1o0 Hans Knudsen:

laa bekrreftet, at han frivilligt havde ladet sig hverve.
Af Frygt lbr Hug og Slag svarede han, som Ritmeste-
ren havde befalet ham. Mandag Aften var han atter
i Horsens, og Borgerne d6r havde i den f'olgende Uge
Lejlighed til at sc Stadens Organist fzerdes i Gadcrne,
stundom ene og stundom med andre af l(ompagniet,
undertiden i hans egne Klreder og undertiden i ltytter-
mundur. Nrcste Lordac, den 28. August, Lrlev han af
Ritmesteren igen bragt til Sl<:rnderborg og prresrlnteret
for Oberst Samiz, som ikke havrle vreret til Stede
forrige Gang, overfor hvem han som for l-revidnede
sin Lyst til at vrere Rytter.

Det borgerlige Samfund havde imidlertid ikkc roligt
fun<let sig i den skandalose Hvelvning. Narmest til
at tage Alfrer'e var Kirkeinspektionen (Provsten Jesper
Norup og Nlagistraten), fordi Ltithen uden Opsigelse
havtle forladt sin 'Ijeneste ganslie mod hans Ilestal-
lings Ordlyd.

Allerede F-redag den d. 20. August udsendtes tvende
Bolgere til Ritmester Uslars Kvarter for at protestere
motl Hvervningen. Ritmesteren vilde ililie slippe sit
Bytte, men gav dog den Indrommelse, at Liitken
maatte passe sin l(irketjeneste til l{ikhc,lsdag. Yder
Iigere opfortes den Folestilling, at llitmestcren i disse
Borgeres Nuv:erelsc lod dcn omtaagede Liitken be-
krrefte, at han fi'ivilligt havtle givct sig til Rytter, og
at han vilde tjene al sin Livstid.

Samme Dag forsogtes enclnu et Flemstod ved den
konstituerede Ryfbged med tvende \Iidncr', udsendte
af Ovrigheden og Pedcr Rcring, dcr har.tle en Veksel
li'a Llitken og derfor ikke vilde sc Debitor lbrsvinde
blandt de gex,orbne. De havde intet Held mcd sig,
thi ,som vi kom i Ritmesterens Loeement i den f'orstc
Stue, lukte velbaarne Hr. Ritmester Uslal clen anden
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Stuctlor noeet op og sagde, vi litrntle hilsc Ovlighctlen,
han ftrrstotl sig ikkc pat sligt, tle littntle givc ham det
sliriftligt. I sntnme llomang lulite han Doren i for
os, saa rnaatte vi mcd vores F-orretning gaa ulbrlettct
rlerfi'a,,. Saa mcgct trdrettctle tle dog, at I-litken sAmme
l)ag blcv scnrlt til Borgmesteren 1bt- at opsige sin
'Ijencste, som lbran omtalt.

Da en llenvenrlelsc til Ilegimentets ()lrer-st lbrblcv
rrbesvuret, tilskrev Provsten og llagistlatcn 23. Ar-rgust

Stiltanrtmatrtl Lovenorn og bad httrn at ,,r'illc bctee

os clen Naatle ved et Skrivelse til relb. Hr. Olrristen
lut lormaa tlet dct'lten, at Orgenisten igen losgives og

os ovr:t'lades , ').
Lovcnot'n var stlaks lilat' over, at r:tr saadau Hverv-

ning al' en I(irktns 'I'jener ikke lotl sig fbrsvare, oi1

21. August lrcortlrede han }lagistraten til at latle op-

taee 'l'ingsvidtrc om det lbrelirltlne, stta nt Allrcren
liunclc hlivc hclt oplvst.

I)en I'olgcntlc I)aq tilskrev hatr og 13ispcn Obcrst

Samiz, at cle sotn I(ilhcrnes Forsvar iklic )paa saa-

dan ]laade kan latlc I(irlictjenertre vcrbe og bortfol'cru'

og rle hcnstille<le til ham at lleortlt'c llitmcsteren til
at lssl:rde Organistcn2) ; tncn tlrt Ollelsteu var llortrejst,
kom der intet Svar li'a tlen l(ant.

I \Iellcmtitlctr var i Horsens, d. 24. Attgttst, tlc al'

,\nders I-titken lbllittlte OI'gclcr' ltlevct st'trcde, og dertil
var- blevet indftl'slilcvct hal'rs Fatler. tlen gamle Orgel-

mester i llantlers, og Ilrotleretr Portl. l)et gialclt j<r

orn at bevise, at httn sliltmmeligt hltvclc fot'snmt Ymr-
lier-nes Yctlligeholdclse, saa at han iklie saaletles hunde
lobe Ir-a tlem, og dette Orgclsvn giver tlerlbr et saare

') H. Il. Il.
2) Aarhus Stiftarnts I(opibog 1728, '5ls.
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morkt Billcdc af Ylerkernes Tilstanrl, hvilket maaslie
nol< ikkc var langt {ia Sandhedcn, men dcr er en-
sidigt lagt Ytegt paa N,Ianglcrnc.

Faderens og Broderens Besog havcle tilsvncladende
intet Indtryk gjort paa Anders, nlerl dct er vel ogsaa
tvivlsomt, om det cr kommet til hans Iiundskab. Lor-
dag den .[. September tog Sagen imidlertid en helt nv
Yending, thi om llftcrmiddagen ,l<om Anders Liitken
selvvillig in<l udi Provstcns IIus og barl I'rlnrvgst, harr
vildc tage hannem r.tdi l)rot:ction og l]cslirrnrelsc.,.
Provsten vAr mere enrl villig dertil, og Srlndag )Iorgen
udskikkedes tventle ll:end li'a Plovstegaardcn for at
melde Ilitmestelcn, at Provsten in<lcstorl lbr Liitlien
med Ilensvn til de I(r'ar'. llitmesteren nraattc gorc
gmlrlende, og Lovenorn blev unrlcrrettet onr Stillingcn.

Han tilsagde strahs cle civilc ll-vndigheder sin IJi-
stancl oe r-ccllaede sit Svar al' 6. Septembcr Iiopi af
en meget hraltig Slirivelsc fra ham til Ritrnester Llslar,
i hvilken han bestenrt l<rcr'ede Liitken fi-igiven.

l{ens alt dettc {brcgih var der fol Ilvtine'ct rl. l}1.
August bcgvnclt en lletslbrhantlling clter Strvning af
2-1. ltrgust, nlcn 1'orst 7. Septcmber', alts:ru eller at
Liitken havcle sogt Tilllugt i l)rovstens Hus, fortes oe
al.sluttedcs fingsvidnet om san.rtlige f ildragelser. Paa
l)rovstens og )lagistratcns Vegne I'ot-tes Sugen al' selve
Bcltel li:eddcr, mens Sr'. IIans }lortenscn af Irillerup
Irerlerste llolle modtc for ]Iilitrcret. Liitken selv kom
derimocl ilike til Svnc uuder dennc l(amp onl hrns
Pcrson.

Hans N{ortrnsen bcna'gtedc naturligvis, ,,at ,\nrlcrs
Liitken udi nogcu llnarlc er persvadcrct minrlrc nodt
cllcr tvungen til at antage llvttertjenestc,, nrcns Ilertel
F-rcdclcr' I'orte sine Yiclncr til Sagcns Opklaling i allc
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Dele, saaledes som den her mcddelte Fremstilling af
Begivenhederne viser').

Det udfrerdigede Tingsvidne sendtes 16. September
til Aarhus Stiftsovrighed, ledsaget af en srerdeles ynke-
Iig Skrivelse fra Liitken og erl voldsom Anklage-
skrivelse fra Kirkeinspektionen over l{ilitarets Frem-
frerd i denne og andre Sager. , Dette er desforuden
ikke nsredvanligt, at LTnderoflicerer.ne, som skulde
holde de gemene i deres Kvartcrer om Natterne, selv
voldeligen overfalder Folk i Flnscne og med tiltagne
gemene udhugger baade Vinducr og Porte. . . Naadige
Herrer, Guds Huses og vores hoje Protecteurer. Det
er ikke dermed gjort, at denne liirkens Betjenter og
Organist bliver (det vi dog ikke vil haabe) os fratagen,
helst han er os til Orgelerne hcr nvttig, saasom han
vel forstaar sin Profession. Mens hvad ! Er ikke an-
taget, os uadspurgt, Chorsdegnen. Kort Tid siden er
en af Aftensangsprrdikanterne, cn Collega scholre, i
sine Studeringer, da han om Morgenen (l) skulde prrc-
dike, og af tvende Ilitmester Uslars underhavende
overfalden i Marken, ind i Byen med Trusler, Skrelds-
ord og Gevrer, da de ham ikkc i Selskab med sig
kunde bringe, til sit Hus forfulgt, og det i Paasyn af
mange Borgere, som cj bedre blev derpaa begegnet.
Slige og Ilere uanstrendige \,Iaader at ville hvervc
FoIk paa, s:erdeles Kirkens Betjentere beder vi i
Underdanighed, Deres E,xellence og Hr. Biskop vilde
ved Deres gunstige Intercr:ssion og Forestilling hos
vores allernaadigste Arvehonge se os som andre hans
tro L'l'ndersaatter befriet frau.

Efter dette slap Liitken af Klcmmen og kunde atter
passe sine Orgeler. Han forblev dog ikke hele sin

1) Aarhus Bispearkiv Rer,'. 3. I)ag. 195. Nr. 6.
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Levetid i Holsens, thi ved Faderens Dod i 1739 var
han i Aalborg, men da begge Orgelerne der i Byen paa

den Tid betjentes af andre, sYnes han en Tid at

have forssgt sig paa anden Yis. I Horsens efterfulgtes
han af Thomas Jensen \'Iondberg, men da denne var
dod i 1747, r,endte Anders Liitken tilbage til K1'rad-
serernes By. Han medforte da en Hustru, Anne Sophie
Fielcke, en l(apellanetrke fra Yiborg, men nrcppe Rig-
domme.

Han dodc 1769 ,af Hikkeru og blev begravet 11.

April. Hans B2-aarigc Iinke dsde Aaret efter og blev
nedsat ti. IIaj Iil. 12 slet paa Iiirkegaarden med Folge.

Enkens Hus rttmmede et talveligt Bohave, som ind-
bragte 81 RdI. 5 Mh. 2 Sk. mod en Greld paa 116

Rdl. 2 Mk. 8 Sh., og det el vel tvivlsomt, ont Status
nogensinde har v:et'et synderlig bedre. Smaabvers
Organister, der hun lbrstod deres Kunst og ikke vidste
andre llaader at tjcne Pcnge Paa, Yar henvist til
F'attigdom, uden at det dog derfor tor siges, at det

havde vteret Andels Liitken tjenligere, om han 172t1

var forblevet i llyttcrtnundureu.


