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Samlinger til jydsk historie og topograli. 
Bind 7. 

Bidrag til Aalborgs Handels Historie. 
( 

Ar D. li. Wul il. 

Som Bidrag til Kjobstæclernes alminclelige Handelsbistorie 
meddeles herved en Samling af hidtil i (let hele taget utrykte 
.Bestemmelser veclkommende Aalborgs Handel i ælclre og 
nyere Ticl. Den kronologiske Orden el' fulgt, og de alminde
lige Hanclelsbestemmelser fol' alle Kjobstæder eller hele Lan
det ere ikke medtagne, kun Cl' der nu og da pM sit Sted 
lal' Sammenhængens Skyld henvist dertil. At, mere ikke hal' 
knnnet ydes, lutr sin Gl'lln<1 i, at jeg i det hele hal' været 
henvist til, hvad del' knnde indsamles hel' paa Stedet; meu 
selv (lisse Oplysninger om Forholdet i en enkelt Del ",f Lan
det viUe formentlig kunne tjene til som Si(lest,ykker og Sup
plementcr ,tt ndfylde Kjøbstadhandelons Historie i Alminde
lighed. 

A,dborgs Heliggenhell hal' vist nok tidlig ma<lttet give 
den en Betydning som Sø- og Halldelsst",d. Ven la,t nemlig 

( ! ikke ved (let <l3bml I-bv, hvorved den vild(' luwe været nds",t 
fOl: Overfald og PlYJl(lringel' af Vildnger; men pM dcn anden 
Side laa den heller ikke sa", langt bort(l, ",t lleu jo havde en 
let Adgang til n",vet og derved ll<wlllig knnde blive vigt,ig 
for Forbindelsen med Norge, ligesom den ogsaa blev i Stand 
til ",t beherske Handelen 11M <len indrc LiU1~jorcl og gjøre 
sig til Stapelstad for dc andre senel'e opvoxencle Limfjorcls
stæder. 

Derfor finde vi ogsaa, Itt Byen allerede under n",rcle
knud var Møn ts tel1, hvilket tyder hen jlM en større Uclvik
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ling, il.t den nævnes af Adam af Bremen · , hans Skrift om 
Danmark, og ~t den, da Pilegrimsl'ejsel'lle begyndte fm Nor
den, som Søslad ViLr den første Station, del' modtog de frem
mede fra de nordligere Lande: N,m hertil kommer det be
tydelige Sildefiskeri i Limyorden, der allerede omtales <tf 
Saxe, kan man let slutte, at Aalborg hurtig ma;, være gaael, 
fremad, og det sa<~ meget merc" som dcn hcller ikke savnede 
andre Betingclsel', f. Ex. Klostre, for Cn t.idlig Fremg,mg. 
Dette lader sig s<laledes slutte ganske i Almindelighcd, om 
man end ikke fol' den ældste 'I'id kan Im"pege og bevise deL 
i det enkelte ved bestemte I(jel\(!sgjerninger. 

Det første sikrc Holclepunkt hal' man .i Valdemar den 
(jerdes Stadsret fol' kdborg af 1;l42, hvis første, syvende og 
oUende PamgruJ drejc sig om Handel,forlwldene, idet § l 
lyder sMledes: Og unde vi dem at være li·j og· kvit, hvor 
de komme i vort Rige, for al Tolds Bet,ding, som bides 
Bundgjæld, Torvcørtng og al anden Told og 'r'yngsel, foruden 
i vort Skanør M!Lrke<l. § 7. Item ville vi og skikke med 
dette vort aabne Brev, at alle Gjæster, som komme til Aal
borg, dvælende der om- Vinteren, og havo dcres I\;jol>mand
skab der, sknlle være pligtige at betale og udgive al vor 
kongelige Tyngsel og Hjælp med vore Borgere aadig Au,r, 
som de ,le'· blive, og ville vi ej , at nogen af s"'mme Gjæster 
skal væ'·e lInd t"gne fra samme '('yngsel og· Udgift. § 8. Item 
forbyde vi, ",t uogen af samme Gjæster, SOIll ej er .8)'lIlænd 
sallllllested, skal djærves til a.t sælge Klæde og alldel. l(jeb. 
m<Lndslmb i A.lentl~l eller i nogen partlige ~'al uden i Mm·
kedsdage, som Sædvanr. er af g,~mmel Tid, og hvo som bry. 
rier herimod, skal gjere Fyldest derfor efter Byens Ret og 
Vilkaar (Kold. Roseuv. GI. (1I1118ke Love V, 278-0). 

Ved § l gi ves der al t.sa;L A"Jborg Borgere Ret til II rlell 
'rold og anden Afgift (Ruudgjæld er eu Afgift af v,wle Varer, 
især fremmede Drikkevarer, og Torveørtng CII Afgift, SOlll 

udenbysboend e m"atte svare for Ret, til at føre deres Varer 
til 'l'orvo) at drage Uled deres Varer til ,mdre Byer i Riget" 
undtagen til det vigtige SI<:tuør M,u·ked, og del' enteu udsælge 
dem paa. 'i.'orveda.geue eller sælge dem t,il dcrboellde I{,job. 
mæud, hvorimod de ikke udeufor 'l'orve<lagene selv m,mtte 
ndsælge dem i sm",,!. ti 7 sigte':' t.il "t værne om Byens 
egne Borgeres Næring ved "t paalægg·e Gjæster ri. e. frelU
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mede eller udenbysuuende, SOIll tage Ophold i Byen for der 
at sælge deres Varel· (hvorved 'Mn kommer Lil at tænke 
paa 'l'yslICrIle fra Hansestæderne), u,L betale de kougelige At~ 
gifter lige med Borgerne, saa at rle ikke ved at slippe derfor 
skulde l<llllne sælge dert'.s Varer billigere cmi disse og saa· 
ledes skade deres Handel. {j!; forbeholde, ' Byens egne Kjob
mælld ·Ret til al Handel i sll,,~,I, og tilsteder alts"" kun 
[remmerie at sælge i det store, det vil <l~ sigo til BYUlændene, 
som fik Fordelen verl "t urlsæh;e Varel'lle i sm'U1t. 

D,'onning M",rgret~s allllinrlelige St,ulsret indeholder ogs"a 
"n Del Tle8tellllllel,er, rI er sigte til at værne om de indenbys 
Kjøbmænd, og· '0111 for en .Dej senere opt.oges i de særlige 
StadHretter, saalerle, og"", Aalborgs (Kold. BOH.). 

At A,dLorg ved denne Tid nuu~ luwe haft en a",elig 
Handelsstand, kan mall slutte denLf, at Borgmester Peder 
Ilfarsen 1431 her sLiftede et I(jøbmalldsgilde ,G uds Legems 
Lav ellcr Papegojegildet" i hvilket ingen kunde ol'ti1ges uden 
Kjobmæud, danske og tyske, og dem, som brugte Kjøbmand· 
skab, lUen ingen .I<:mbedsmænd d. e. Haandvær!(ere, i det § 2 
i Gildeskraaen, uedskrevell IA41, lyder: Item ere vi sm og 
ens vordcn, det s"a blive skal, at. ingon Embedsmænd, i hvad 
Embede de ar ere, cller nogen andre end Kjøbmænd, (hmske 
og tyske, og hveden de ere, som ærlige merl retfærdige Kjøb· 
m""dskab bjærge og ville gjøre Brø,lrene og L~vet Ret og 
Skjel i a.lle Sager, dem bør Brødre vorde i dette forsagte 
vorL L"v, pa" rlet, vi ej sknlle komme til Uvilje med noget 
Embede, i Byen er, eller med nogen M"nd derom, deL vi 
nødig· ville. 

Vel ·Hllde.' ,ler i de lt:l<lste Vedtægter inge" Be8temnielser 
om Ha,ndelen , "aa "L Gilrlot fm førsL af alene "oVnes "L have 
h"ft eL selslmiJel igL Øjemed; lUen deb ,len IlHlsl(rænkning, 
aL ingeu andre Borgere eml Handlende kllllrle blive Med
lemmer, dels den store Mængde, de" lige fra Beg·yndelsen af 
indtr",tdtc i l~avet, saavel som og",la don Omstændighed , at 
ikke alene )3iskopper, ft.id<lere og "udre Adelsmænd t,idlig 
luwc været Gildebrod re, lIIeu ogsaa Borgerc fm ",,,lre Kjøb
sl,æder ImaM i Danm",·k og "lldellstedH, som fra l:it.okholm , 
Hamborg, Lyu,ck , Wisml1r , RosLok, Kolli, Dallzig m. H., 
vidner 0111, hvor beremmeligt. Lavet Imr være!., og hvor mæg· 
tig den Handelsstand i Byen var, der kunde give det en 
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saadau Anscelse. l!'ørst lællgere ned i ill.leo fiude vi, at 
Lavet træffer Bestemmelser vedkommende Handelen og altsaa 
t illige optræder virksomt og griber ind i H andelsforholdene. 
hvorom senere jJaa sit S ted mere. 

NMr det. ovenfor hedder, at kun 'Kjebmænd, meu baade 
danske og tyske, kunde blive Medlemmer, JllLar dell ene af 
de to Skaffel'e sknlde være ell Tysker, og naar vi senere i 
liber vivorum finde, at Ile nyoptagne Medlemmer anforcs efter 
deres Nat.ionalitet enten ~Olll danske eller ty~ke , og dissp. sidste 
ofte i stort Antal, viser alt dett.e, hvor stOl' en Del det tyskp. 
Element allerede tidli g ndgjorde af den ,~t1borgske Handels
stand , og hvol'ieues det h'LYde vitlst <tt. srette sig paa li g'e 1"0<1 
med ue indfodte Handlende 'J. 

Fra denne Tid hal' mml Kristoffer af Bnjerns almiJlde
lige Stadsret af 14.43 med flere Bestemmelser allgaaendo 
:K;jobstadhandeien, tI-ykt. hos Koiderup-Jlosenvinge. 

Af særlige Privilegier fol' Aalborg, som ved Siden uf 
nye Bestemmelser gjentage og udvide ældre dels fra Byens 
egen Stadsret (leIs fra de almindelige, mærkes: 1. ](risliern 
den fønles af 1462, del' lyder : Vore'Bol'gel'e i .Aalborg Imve 
ladeL berette fol' os, at mange Kjøbmænd og BOl'gel'e af andre 
I{jøbstæder der i Jyllancl kj_bslaa og gjøre FOl'prang i deres 
Forstrllp (~: Omegn) dem og del'es By til stOl' Skade og 
Honlærv, da, pan. ctet :ct fomævnte VOl' ll;jobstad Aa.lbol'g· 
mM des ydermere bygg'es og forbedres, hnve vi lllldt. og' til 
ladt, at fornævnte vore BOl'g'ere maa lade dem dele (o: for
følge) Lil deres 13yting', som l<,jøbsia:L og Ji'ol'pl'nng g jol'e paa 
{i-rc Mile nær omkring' del'es By, som de pl~je at l",ve dere.' 
Næring i, dog i sa" Maadø, al, de skIlIle først lade dette 
vort Brev læse og fol'1ty ude p"" J,allllsting og sidst pM a.lIe 
HerredsLing paa fire Mile nær omkring fomævnte Aalborg. 
II. ](ri.slia·" dm fm'sies andet P" ;vilc,q;um for .Aalbor g, da
teret 14!)0, (hvil ket m,m være fejl, i1a Kongen dude H81, og' 
alLsaa formodentlig rettes en ten til 1470 eller 1480). De fø rst~ 

I) Om !kUe Gildo ~c tleu udforlige .~'rcmlil ,illing :\ f N, 1\1. J'dcrscll i 
D. M:1g . a lt<uklcc l B. S. H9 ff. Hef sknl !,uu Lilfojcs. nl. den uJI
rjndcligc GihlcsltH\{1. tilligo med li lJer vivornm, som ofl.crhtu.tllIlcn vnrr> 
gancdc over til Aalborg' Halldobforcuillg 1 LllVCLs An'etager, UIl 0 ll ' 

bovnrcg i Stiftsbibliot.hckct. i Aa.lborg. 
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1.3 §§ a.ngaa, H andelen og lyde g,w.iedes: 1) Alle ndlændske 
ll;jøbmænd, som til fO l'llævnte vor Kjøbstad kommende vOl'de, 
8kulle have og beholde del'es K.johmandskab efter vore og 
vore Forfædres Privileg'iers Lydeise, St"denH Ret,tighed og 
gamle Sæ(lvane, eft.er (let som af Arilds 'rid været Imr. 2) 
Og skulle "Ile J{,jobmænd ligge til Herberge og til Kos t med 
Borgerne og ej have nogen hemm elig H'"Llldtcring' (Herberge?) 
~lIer TCjøbmandslmlJ med nogen, hall S H erberges Hllsbonur. 
Ilvidende. ol) Item slullle de e.i adskilli ge ellcr vcd ~maa 
Vægt sælge tieres Varer udcn med helt Skil1pnml og halvt 
Skippund, Klæde i helt St.ykke og halv!: St.ykke, Lærred i 
heit hundrede og ha.lvt; hundrede og' l~eb ') i det milldste, 
Hmnle i helc SkipPllJld og .1U1lvt Skippund eller og i Tremede ') 
efter fuld Vægt og Malll, SOUl det sig bør. 4) Og skal Gjæst 
ej k,jøbe med l1Ilden eller med Bonden, men med Borgerne, 
som i Byen bo. 5) Sl'eceri og Kræmeri, som Cl' Brød, I ,og, 
Æbler, NøMer, PaLtiner og deslige, skal staa denned p""" 
Marked tre Dage og sælge, hvo som kjøbe vil; Bodkarle og 
-Kvinder, Høkere og H økerskel' maa ej kjobe saadannc Styk
ker til møgt Forprang, iuden de tre Dage forgan gne ere. 
6) Fremmede Kræmmere maa stande med deres Kram, som 
af Arilds Tid Sædvane været har. 7) Og hvo som tysk 01 
vil føre og sælge, Inm skal uet opfylde med godt 0 1 og skal 
iug'en lCoveute eller D)'inkeber ') lade derudi . 8) Gjæster eller 
K,jøbmænu skulle iutet sælge af deres l{jøblllandskab, førend 
det, er oJlskibet i lieres H erberge. ~') Hum illgen fremmede 
.l{,jobmænil, Gj æster eller Kjøllsveuuc s im) salte uOg~1l Sild 
fol' Paaske uden vor ]~mbedsllHulll s, Horgmestel'~ og H.,lUUS 
Vilje og ~'ill;l11cbe , og sk:tl deu Sild, som om ]i',~teu kom' 
mel', ligge ved .Broen, til Kiokken hal' 12 shw.cl; om Middagen, 
for almiudelig ICjob og Almuens Tarv, illvo den helst fal har 
Bymænd eller andre Mænd; eft<lr Pausken ma" l{jøbmænd 
og Gjæster I~øbe Sild lIf Borgerne aJt,id, mUlr d~m lyster . 
10) lte,n skulle Gjæst.et· kjøbc Skind i hele hundredc og halvt, 
og .Deggel'!."l i .Iet miml~te. U ) Og slw.I ingen ];O\'gel' eller 
TIymand (.age Gjæster cHer ndkolllne ' Mæmls PClIllinge el1<~r 

') et 1\1I\.a l, hvh; SLorrclsc Cl' IIhckjeutlL. 
'l.) cu Vægt mellem ,log 5 LiliPlIIUI. 

l) t,y uIlt, slot øj. 
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Gods ..t. Iqobe eller sælge med, Gjæsteme ti t liytte og Gavn. 
12) I tem sktttie ingen Gjæster eller Ildkomne liJøbmænd 
s~jle ovel'mere i TJimfjordeu eller nogen Haaudtering have 
uden t.iI Aalborg, Viborg, Nylqabing og Lemvig, del' som 
lovlige R ,Lvue ere, uden vor l~ogeds, 'roldel's, 'Borglllesters 
og R;utds Lov og S."mt,,Ykke, uudtagen dem, som Salt. og 
Ved, Kul og Tommel' fore, og maa fri Mænd Jade fore ti l 
deres Ganl'Cle, hvis sum dem Behov gjores til deres Kost og 
GMl'<ls Nytte. 13) Og skulle Gjæster ej gjore nogen :Land· 
k,jøb med Bondel' eller merl nogen anden Forpranger l). IlL 
Kong Ha1~"s andet Pr'ivilegiu"" fol' Aalhorg (nden D'ltUJll) : 
§ L Det. MarkerI, som hidtil udi Nibe om ,uHl"n Pintsedag 
holdet el.', skal herefter aldeles være nedlagt og ~j ydermere 
del' holdes, men skal fremdeles herefter blive holdt og holdes 
hel' ndi Aalborg hver o.<1rlig Aat' ndi t.re sl,mfulde Dage i 
Pintseugen, ligesom det. hidtil af Arilds Tid ndi Nibe holdet 
el'. 2) I tem skal og iu gen Borger eller Kjobmand bo eller 
ligge udi Nibe ellet' pa.., noget lmdet Fiskel'leje hel' nærvæ· 
rendes omkring Byen længere, end Fiskeri paa stander. 4) 
Desligeste ville vi , at hvilke Embedsmænu, Borgere hel' i 
Aalborg, som KjøbmtLndskab bruge ville, ~kuHe skatte baarle 
for doros Embede og fol' deres Kjobmandgkab, eller om de 
det. ikke gjore ville, d.. skulle de enten ueres Emheue eller 
I{jøbmanuskab afgive. r,) Og ej heller nogen Borger i Aal· 
borg skIL! tage Bondens Peurlinge "t glmge del'lDed udi 'l'yskells 
Boder og l<jobslaa :Bonden Lil gode og sin Medborgp,r til 
Skade, G) Sammeledes ville vi og, 'Lt vore 'Undersa"tter, 
Borgere her u(li Aalborg, og aUe ILnurc, ihvo de heM er"
eJlel' være kunde, skuHe lle,·et'tet· udgive og gjor~ ti l. vort. 
Slot, Aalborg "'LUdan 1'0Id, som (le meu ReL!.e. pligtige ere og' 
af Arilds· Tid nugi vel. have, og ej Borgere ,Iml tage Lil sig 
Bonders eller l~ndre Mænds Gods rlerl1leu at tmddmge 08 vor 
og Kl'onens 'fold (Kold . Ros .). 

Dernæst haves Kong Hans'" almilllleligcKjobst.adrct ·al 
1484 med fl ere almindelige Bestemmelser om Handelen (S6 

KoM. Ros.). 
Fol' Aalborg haves et J(risfwl'n rien anIlcm; p" illile!!i"", 

(uden Datnm) : 1.) Forst, ILt, in gen fremmede eller tulkommeu 

L) Dc fM Bøt!c!J('.!ltcmLIl O!:;(".!' are ht.~r lHlcl,ult(',. 
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Kjobmand, dansk eller tysk, maa eller skal bryde deres 
Bnnke ') fol' Ha.ts eller undensteds derhos, som ulovlige Havne 
el', imellem Hals og Aalborg, pM det vor 'l'old og Sise og 
,mden vor og Kronens Rettighed ikke dermed formindskes 
eHer undershms skal. 2) Item ville vi, at tyske I{jobmænd , 
gom fornævnte vor J(jobstad Aalborg pl~je at søge ug hel" 
efter besogende vorue lJled deres Gods og r<:j obmantlskab, 
maa og slo,lIe did komme til Patl~ken og ikke der længel'e 
at kjøbe og sælge be,liggende blive end til Guus LegelOs 
Dag ') del' næst efter, og desligeste om St. l\.fikkels[I'Lg ') did 
komme og S;UL ikke del' l:nnger ~t. handle, sælge og I, jobe 
belig'gende blive end til St.. Anllreæ Ajlosl:oli D~g ') næst 
efterkommelIlle fol' Jul, eftersom gammel S,edvllne været Ital' . 
:J) Og' ville vi, ~Lt ing'en l(jøbm.cnd, Kræmmere eller andre, 
SOln ikke det' :Borgere erG, skIllle gjore Landkjøb eller Fol" 
prang paa 0xne, Rudel', Skind og anden Kjøbmamlskab Jl!l!l 
lire Mile næst op t.il Aalborg. 4) S"ullneledex skal og ingen 
vore Unuersaatter ndi Aalborg tage nogen fremmede Mands 
God", Bondet's eller o.n[l re (leres, og dermeu Iljøbe, sælge, 
hauule og fol' deres eget !'ol'(lektinge, SlUL at, vor og Kronens 
'rold, Sise og anden Rettigheu, som tit tilfom sket el', del" 
med underslaas og fortl'ykkes 'l. 5) Item ville vi, at ingen 
t,yske eller Urllændinge skulle have Ild i deres Bodel' i Aul· . 
borg for Skade og Ildebrand, deraf komme kan (Kold. Ros.). 

Lim(jordsfiskeriet havde allel'eue fm rIe tidligst.e Tider 
været en betydelig Indtægtskilde fol' Aalborg' og uens Hu.n· 
tlelsslam\. Derfor have Bestemmelseme om det 0i\SlUL sæl'lig 
Hety[lning 101' Aalborg, Itvorfol' hel' de vigtigste ut' tIe ældre 
sl((llle lIllføres, idet forovrigt henv ises til 'I'idsslu-ift fol' Fiskeri 
amlcll og følgende Ai.Ll'ga.llgc) hvor <le ere opta.gnt~ i del'es 
Helherl. ABel'erle i Kristiel'll delt førstes an tiet Privilegium 
fo,' Aalborg omtales del. (se ovenfor S. 27b); men det Val' 
,log egentlig forSi, Kristiern n, som gav nærmere Bestem· 
melse!' tleron!. Saale.des Iltlga.v I"LII lG15 p,n J>'oronlning', SOlll 

I) hl'yd(~ liere!! ~kih!!u.;(1 k elle]' S]{ih~l'l\m :\; ! O ~!i(,\ 1I('1)'('~ ft/IClnill::t. 

~) am!f:lI 'l'o l'S t! ;tI~ rft.c l' Piuf.sl'. 

~) Ikll ~H(IG SC!ltcmlml' . 

I) ll \!lI aot.c NOVCHllH.:r . 


:,) B"dc!Jcstc1DIllC)SC1'llC cra \Hlcll\ll t.e . 
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sigtede til at forebygge, at Silden ved en uforstandig Benyt
telse af Fiskeriet ug Brug nf Redsimbel', som til ingens Nytte 
ødelagde Yngelel', eft,erha~llden skulde aftage og I.ilsidst 
ma"sl<e aldeles forsvinde , Hall hei:Liede, ,~t ingen i Aggel'
sund, Sebbersund , ved Hals eller 'Egellse og derOlllkl'ing 
maatte brnge Silderusel', Bundgarn, Lænkegal'll, R<ldg1lrJl , 
'Pulsvaacl eller Krugenrel; eller 110geu~teds slaa i Limfjorden 
med PulsvH.ltd; heller ikke 111:~~tt.() nog'en i deres 8ildev:lnd 
eller andre Fiskegnl'll brnge saa S111iLa Masker, at de dermed 
fangerie lIllge Sild , del' ej rluede til li\. saltes og sælges Salli 

Kjobm'L1l1lsv:ll'c, Slige forbnrlte Redsl<:ther fik Oll hver Lov 
t.il, hvor han IWll.Ile, M, frn.tage <leJl, som hrugte dem, Der
som nogell af Kl'Ouens J,ensmænrl fonh 'isi.ede sig Lil at give 
nogen 'l'iJladelse til :IL fiske merl slut.dallne Jtcdslmber, hlLV,le 
hall derved fororllllL sit Lcn og sk nlrle endda' si<m KUlIgen 
til AlIsvur fol' Ovcl't.\'c'Cdelse af Lovene, - l denne Anord
ning viste KOllgen sig S0111 den, del' IIHlVllede og uverholdt 
Foranstaltninger, der j ældre 'I'ider hensigtmæssig vare trufne; 
tlli hans Faller havde allerede tr)O~, foranlediget. ved Almuens 
Klager, udstedt et liguenrle Forbud, af( selv deLte var en 
Fornyelse ar e11l\nu æld r" , Derim ud Vilr r,gelt fol' Kristiem 
.TI, den Omsorg', Imn dl'O!; for, at ikke Limfjol'dssilden ved 
SI\iodesloshcd og Valll'ogt, ellel' Uredelighed fm Sælgeme~ 
Side simide tube sit gorle Navn i Udlandet som Handelsvnre, 
Han uefil.lede nemlig (April 151G) ' PM det, "t, den Handel, 
som danske Mænd hidlil have Jlltft pa,,, Riga, Reval, Dimr.ig 
og Rusland, ikkc, skal op hol 'e og enfoldige Folk ikke betll'.'Ir 
ges med Rlet.te V~rel", lL{. Ml' l'a.;~ Fiskerlejerne skulde an 
s:-eti.es offentlige Vmgere, som skulde untlel'~oge den saltede 
Sild og inrlbrl'Clllle et Mærke I"w~ de 2'ønder, SOl1l in,leholdt. 
gode }{jøbnllLndsvilrer; de simIde ligeledes pa.~se, III. Tønderne 
Imvde rIet rctte M,,«I, og rlcttR, skulde over helc lUget. være 
ens_ KUll de Varer, der vare. sllalede:;: mærkede, 1lI:l.~tte 1'01'

scndes tillldlandet, ; hvad de,' ikkc agt.edes fOl' god T\iøh
m"nd~vare, jik et, egeL Mærke" Nuur nugen IOl!1 slIlte,le til 
eget, '!lrng, r:Lldt, V"'t.g'ell ug Mærken nat.nrlig'vi, hOl t, Et 
PUl' Maauerlm' fOl'n,1 (den 10 Pebl'lHll') llltvd« Kongen udgivet. 
cn J~Ol'ol'dning, hvorved Saltel'ierne verl Limf.iorde,ll indskræn
kedes Lil t.o Steder, AlLluOl 'g og LysLcl 'ol'e, saulcdcs at del' 
ikke længer maatte saltes ved Nibe, Sabbat'sund, Gjøl, Klit.
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gaard eller andensteds i Limfjor.den, Denne mærkelige Ind
skrænlming ~ige.~ at være fremkaldt vcd Klager fra Rigew 
l\jøbmænd, at den enc 1M dcn anden til Skade med .. t kjoue 
og salte og derover stor 'tvedragt. opkom mellem dem ; Iltell 
dell sande Grund Val' uden Tvi vi, at det pM dellne MMde 
blev lel.tere al. gjennemføre <lell nysnævnte Foranstaltning 
med 'l'ondernes Mæl'kning, ligesom ogsaa at sikre 'foldens 
rigtige Ydelse (Allen: De tre nord , Rigcrs Hist_ .TI, S,271-8), 

Kristiem dr.n linden søgte, som bekjcndt, :t.t hæve l\jøu
stædCl'nc fol' j dem :t.t fil"e en Modvægt mod Adel og Gej$t
Iighetl og udsi.edLe til den E llde flere Forordninger It.ngn,aende 
Næl'ingsv~iene, især JlalHlelen, S:mledes sigel' lmn i Forordn, 
fOl' N orrrjyllalHl lLf zn Oktober 1515, ltt han i Folge J{Juger 
fra Kjebstadmændene havde giOI't dcn Best.emmelse, ut Ab
beuer) Priorer) Pl'ovster) lCannikel', :Fog-euer og H~IHlel' her
efter ikke maatl~ I,jobe 0xne, Heste, Korn, Smor, Hnder, 
Skind, 'talg, Aul, Sild eller andre Varcr fol' rlermcd aL drive 
J\jøbmandsk1t.b, hvilkel hidtil til Sltade fol' Kronen og For
dærv for Kjøbstæderlle jævnlig' vilr sket; endvidere forbydes 
tiet Kjøbmællrlene i Nøl'l'ejyllnlHl M Jade nogen Sommerdrift 
af Kvæg drive Lil lL1lrlre 8t,æder end Riue og Kol<ling, Fol' 
at forebygge Omg"lllCll af Forbndet mod Handel dreven af 
andre end I\iøbstadmænd, forbydes deL buude Adelig'e og
undre Samf'Hldsldl\sser at tllge Peuge af en J<:jøus~ltluOl'ger 
og i dennes Nnvn ,u'ive l\jøbmundskab, Om I<:ioustadmæn
delle selv forordnes <ler, <LI. ingell HIl.~ndvæl'llcr ml"tl;te befal;Le 
sig med Handel, med milHlre han vilde opgive sit Haamlværk 
(Allen: De t.re llord, lUgers Hist, II, 259-60 og Su1tnl: 
N, Saml. l, 95-(;), Men disse BesLi'æbelser for at hævc de 
dnllske Rjobsi.ætler bleve stmx moilarb~jderlc af Imns næl'
mesi.e Efterfølger Fre(lcrik den fØl 'Si.e, dcr ,t.IleI'Ctlc den lILe 
Sepi.elllber 1524 udslerlt.~ ee Frihedsbrev lor Hansestællel'ne, 
hvori han bl. iL, stadfæstel' Lyhæk, Hamborg, Rostok, St,ml
Runtl, WiSmu,l', Lyncborg og ll,,,,.ig ,die de Friheder og llel
Ligheder, som Ile siLmt.lig ellcr hver fol' sig besad, .Dersom 
det. skulde være '['ilfreltlet, at hans l!'orgængcl'e eller ha.1l sel v 
hav!1c Lilst.1W.et andre fremmede ellet' Rigel.s U",let'sMLl.er 
nogle Breve og Frihe.del' eller gjol'\. Ilog'lc Anordnillgel', som 
kunde være Lil Sbde fol' de Il:cvnte SLædr,rs [tettighedel', 
Aknlde 1\11. sligt være Ilden al G-ylrlighed, D" ,ler j den 101'& 
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gMende Tid val' sket store Indgreb i deres Særrettigheder 
og del'es Borgere vare blevne beskatlR.le og besværede med 
usædvanlige Paalæg, Sita indrømmes dem bl. a, endnn følgende 
Pnnkter , <ler vedkolJlllle den almindelige Handel : De syv 
Stæder maa helc AMel om, band le med Bisper, Prælater, Adel 
og Borgere i de St.ædel', hvor deres J{jøbmæud ligge, og disso 
m"" drive Smaa.handel med HOI'gere og BOlIne,. og l<jooo 
st.ykkevis Hnder og P elsværk og tøndevis S"lt; ingen skal 
kunne t.vinge dem til at kj"be i større Partiel', Kongen 
lover at gjore sig "I J<'lid fol' at bevæge ll.igsra11det, Rigets 
Stæder og Indbyggere til l1t smntyl'ke, v.t "Ile de SælTettig' 
beder, som ere tils taaede de syv St.mder ve,l Fiskel'iet i 
Skaane, OgSM m,,,, g jældc i AnZborg, JllLa Mon, IJollaml og 
"ll(lrc Stedel', hvor Silden for Tiden søgcr lien, Med H ensyn 
til 'l'olden skal m"n over hele .Riget rette sig efter gilmmel 
Sædvane og FI'ihetlsbrevcnes lJydelse. Kjobsvende, der holcle 
eget Hns og Disk , mM ligesom I{,jøbmændene frit drive 
Handel og Fiske";, og na" r de ligge Vinteren over, sInIiIe 
de knn betale 12 Sko i Slmt. St,cIlel'lle mM have fri Sej lads 
frem og tilhage fm ØRt. til Vest , fra Syd til Nord og pa" 
Rigets Strømmc OK i ..Ile Havne mod sædvll.nlig 'rold. De 
maa losse og I"de i alle Havne og ikke bindes til nogen 
bestemt H avll (Allen : D e tre nonl. Rigers Hist. TV, 2, 
S. 372 ff.), 

Forøvrigt drog dog og's",~ Frederik den forste Omsorg 
for K,jebstcederlles Handel, hvorom flere ],estemmelser 'findes 
i hans OnliImns "f tr>30 (Kold, Ros.); ligeledes Kristian !len 
t.redje i h"n~ J,jøbenlmvllske n,eccs af 153(; og' 1['07 (KoJc1. 
Ros.), 

H el' h .n endviderc henvises t.il en Samling MlIgisl.l'<\ts, 
vedt.."Cgt.el' fOl' A"lborg rm Midten "f ,let sexlelHle Aftrltllll
dl'ede, Ml' hl. n. indeholtle en stOl' Mængde Enkeltbest.e.m , 
melser fOl ' 1-Iaudelcn, del' il,!;e ere uden Jnlcresse, De ere 
opt.aglle i ,JJ<h:l<e Sa.tnlill g(~r JT, S. lin-lUG. Til disse Eli 
Iwltbes temmelser lIan elldnn føjes J'øl:;ellde : J A,"":l 1539 
blev dct, w"ltaget i Guds JJegems J,av, ;tf, lt 'H'l' nogel: Sldb, 
I,ulet med S~l!t, Vin, ]{]æ!le c ller a.ndet Kjøhma.ndslmb, kom 
fra Vestersøen, f,'" H(,Uand, Eng'lann, SkothLnd eller noget 
andel. Sted I"'il ,let ]<'arv'Ill<l, dll sknl,le :Uorglllest.rene lade 
tilsige ,Ille Kjøum:1llld, SO lO tilstede ere, at motle P:ll< I"LVN
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huset. og ha.ndle derom, og ingen at falde i samme Kjøb og 
Handel mon BorgmeSlel'Cs og Raads Bud og Samtykke og 
ikke heller hryde deres Huul,e eller ~,clge noget af ,Ieres 
Hou , tør eud samme S tævue el' holdt. li:;47 1l1ev yderligere 
fiLsts at, at hvo ,ler handlcde llm'imod, skulde bøcle l Læst 
tyskØl til hIVet og . haus T,av være forbrudt" (J). lIbg . 
il R IB. 100- 1 og Gildets Jill, viv . S . 37), Se ogsaa nedell
fol' ved A~l' 1502 og 1.:'70, 

Den fOl'ste ~tOlTr., 1=;1l. 1111 ecle Angivelse a.f Be~iRmlll el:=:ie l' 
for H,tlHlelell i Aa.lborg h,.'·""s i. Kris!.i"u cleu trelljes Privi
legier for Aalborg lIf SL I' olri cathedr'" Aften ('J: den 2~ 
li'ebrnar) lAO, hvori fiwles optaget Best"'nInclser Fm de t.id
lige re Privilegier, som i lmllec1ning'en siges at væl'(~ bl evne 
ttfhænc1eue og bortkomne i dp-n llæ~tfo'l'gullgne :B'ejlle, ua Aal· 
horg- 'By blev stormet og' ndplyndl'l~t. . H eri hedder ,let S'"~ 
ledes: 1) lo'øl'st skulle alle lldlæmliske Kjobmænd, som til vor 
Kjøhstud Aalborg- komlUelldp. vorde , have og holde deres 
KjØbllllludskab efter vore og vore J~ol'færlres fremfarue Kon
gers Privilegiers Lyt1elsc lig efter Statleus Rettig-hed og 
g:1111le Sædvaner, cfter~OlJl af AriltIs '1'i,1 været hul', og skulle 
nile l{,jøbmænd lig-g,~ t.i1 Herberge og til ](ost med Borgerne 
og' ej Imve uogrn hemmelig Herberge eller KjøbnUlndsk>lb 
med nogen, huns H erberg'ehusbollde uvidende. Findes nogen 
Jerimod at gjGre, tlu. hødc ,ledor [; Mk, Lil os og sa" meget 
til Byen, Skulle de ~j I,,~ller "dsl,ille cller ved smalt Vægt 
sælge dercs Varer nden vml IwlL Og' 1",.lvt. Skippund, Klæde 
ved I,,\IL og li"h'L St.ykJ<e, L:HTe,1 vetl bell'. og' halvt hnnd,.cJ 
og- Tl,'.V i tlct minclste, Hnlllle i heiL og' halvt Skippuntl eller 
i hele ~er(l.llu)(l eJter fnhl Vn'gt og- Maal, som det ~ig bAl'. 
~) Item SpcCCl'i og Kræmmcri, som el' Urød, Løg, A%ler, 
.Nøddel') Patiner, og"hvo som Saad;1.11ne Va.rer hal' at sælge, 
sk,,1 staude, dm 'med J'aa Mad,edel: ndi :J nage og sælge, hvo 
som kjebe vil. Bobde og J50kvinue,', Rokere og HøkcI'sJcer 
nUll' ej k,jobe sa"'!>I.Ilne Styk l,er til ]~Ol'J)I'i111 g, inden sannne 
iS Dage forg:,ng nc cI'e ; dog m,w. rrelllml~de K,'æmlllere s t.ande 
med llerc,s Kram , eftersom tie uf Arilds 1'id gjort, Imve. 3) 
Itcm hvo som I,ysk Øl vil føre at. sælge, den skal det opfylde 
med godt Øl og ikke forblamtle ""mme tysk Øl med J{ovent 
eller "'HIet tl'lldt 0L 4) Og sImIle Gjæster eller Kjøbmællll 
intet. IO"" scelge af deres V"rcr eller Kjøbmundslmb, føl' end 
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de have opskibet det lidi deres ~erberge, og sk IlIle ingen 
fremmede eller uulænuiske Kjobmænu mll" sILlte uogell Silu 
far Po.aske Iloen vor EDlbetlsn1ltno~, Borgmestet'p.~ og Rand
mænus 1'illadebe, og: skal den Sild , som om Fasteu kommer, 
ligge veo Broeu, t.il Klokken ha\' tolv slaget om Mitldagen, 
fol' "lmiudeligt I(j ab og' Allllueus Tarv, ihvo deu helst fal 
hal', Bymæncl ellp.r andre Mæud; efLer P,ULRke ullla de IIU
læudiske ]{jobmællll I,jøb!) uf Borg'ere og ej af u!l!1nbys Mænd , 
- Skulle og fremmede G:j::c,stel' kjøbe Skind i heIL hUllllred 
og halvt Inllltlred og Deggert.,1 i tiet mindste, 6) Ska.! og' 
i1lgen Borger Lage Gjæsters eller utlkomne Mænds Pendinge 
eller Gods ul, kjobe ell (\I' sælge met! , Gjæsten til Nytt.e eller 
G!WU, Bliver del' nogeu be1'lIucl!'.11 med i Sl1nuingen, do. ~klil 

samme Gods og l'endinge være forbruut, Halvdelen til o~ og 
anden Ho.lvdelen til Byeu, og del' til med bøde 40 Mk" Som 
forskrevet st.o.:~r, (;) Del' ~k"l og ingeu Gjæster eller llll
komne l{jøbmænd sp.j le overmcre i Limfjorneu eller uogou 
Haudteriug lmve uoen til vor l\jøbgtad Aalborg, Viborg, 
Nyk,jøbiug udi Mors og Lemvig, dor som lovlige Havne ere, 
uden vor ll'oged., l'olde,'s og BorgmesLerex og Raads Minde 
og Samtykke, nndtagen dem, gom S>tlt, Ved, Knl og Tømmet' 
f0re, Dog maa fri Mænd lade fare til deres Gnarde, hvis 
dem Behov gjores til ' oeres KosL og Gaard~ Nytte, 7) Item 
skulle G:jæster ~j J'elle,' gjare noget J"mdkjøb med B0nde" 
eller med nogen anden Forpnwg, 8) Skulle ~g ingen Kjob
mænd, indlæudiske elle,' mllrr'ndiske, <Ianske eller tyske, mM 

bryde de,'es Bunke fol' Hal" "gense, Mov, Dokkeu:d, Skovs
hoved eller Hov og del' I,jobe, s:ulg'e enten med Alen, Sk,jæppe, 
Ma,d eller Vrugt, lllen "Ielle,te forhandle oer med Sild, Snit 
og 1'rOll, PUlI det al vor 'roltI, Sise og anue,u vor og Kronens 
Rettig'hed ikke dp.l'lued forlllillll~kes og' nuuerslatLs sh!. Dog 
"kulll', Fiske,'ne IU:"" forvexl e deres Sild fOl' Fetalje, B) Og 
ville vi, Ilt tyske Kjobmænd, som for'" vor KjøbsLad ,Aalborg 
pl~je :1t besøge eller here1te" besøgende vorde llIed !Ieres 
Gods's Handling' og I(jobmand~kab, m'~L og skulle did komme 
til Paasken og ikke oer længer at kjabe eller sælg'e belig
geutle blive end Lil Guos Legems Dag lIer næstefter, og des
Iigeste om St. Mikkelsdag's 'l'id !Iid komme og' S!La ikke læJ'
gel' del' :Lt llUll ille, xa~lge og' l'j"be beliggende hli ve encl til 
St, Andreæ Dag' før .Tul del' næsL ertel: kommende, eft,er~om 
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gammel Sæovane været hal' , 10) Skulle og ingen Rjobmænd, 
Kræmmere eller <tndre, som il,ke ere Borgere hel' lidi Aal
borg , maa gjare Lamlkjab ellel' }'orpmllg ]la" Huum' ug 
Skind l""~ 4 Mile 11001' hel' op til forne A"lborg, Il ) Del' 
~kulle og illgen tyske eller andl'e udlæudi~ke bruge eller Imve 
nogen .DtI udi dOl'e~ Bodol' hel' udi ,Byen 101' SI!atlo og Ilde
br<tnd, som rlel'nf komme Jmn , 12) Skal og ingen J10rger 
eller Kjøbmaml bo eller Iiggo lI!li Nibe eller ]laa nogen andre 
Piskerlejer hel' næl'vU'relll1e ~mkrillg Byen længere, e1Hl Fi
~ kel'iet ]la,,' staIHlel' , Og ~I,al !Iet Marked, Som Jler til Dag}; 
el' holdcll lidi Nibe 0111 allden Piu(;scdag, he'" efter denne nag 
være nedl<tgt og il,ke del' 'ydel'lIIe,'C holdes, n",n 8kalnn 1'l'em- ' 
cleles holdes Jlel' ndi for'· Aalborg, Vl) Hem ,kullo og alle 
Gjæster, S()11l komme hid tilllyen og dv:-ele hC!' om VinterclI 
ug have hel' dcres KjøbmUlulsh<tntlel, Im,V!l oet ndi Horgme
s!.eI'OS og ,Raadmænds Min!le ellec' v;X're bo ,'te, Ilden s,"~ el', 
!tt n~gen have Privilegier dcrimo!l. 14) Sknlle og alle fri 
Mæno og fc 'e1sc, som Jonler eller G:umle have hel' lldi for". 
Aalborg og drive de"af Ilogen Kjøbmandskah eller sælge uoi 
IJejc, gjHre og give af ~amlHc .JoL'der ug Gllal'(le, eft.el'som 
Bysens ll.et Ildviser, og Sædvllne vil'ret hal' , Ilden oe dem 
selv besidde og hcgen Haaudtering ellor ](,iobmandsbh be
th'ive, lIIen bjærge oem af !leres Ilentc. 1.:» t:lkal og' ingen 
uf :Borgerne hel' lidi f01"'. Aalborg Illaa tag'e BOlllleus Pen
uinge "t gang'e del'iued ndi 1',)'skens Bod og' I\jobslna Bontlen 
til gode og sine Me(lborgere hel' uc:li llyen t.iI Hinoer eller 
SIwde, 17) Sknlle og' [lIg'en vore Um1ersuu.tter hel' udi Aul
borg' IIlM tage uOg'P,ll fri Maiuls Bøuders ellor ,more deres 
Gods ng' tIel'med I,jabe, sælg'e, \tallllle og fol' neres egeL 
fOl'Clagtingc, 8a~L at VOI' og Kl'UllellS 'rohl, Sise og' anden Ret.
t,igheu, SOIll tiL og' ofte t,ilforJl sket, Cl' , tlel'lIIetl uudersl""" og 
f"nykkes, HlivCl' dor IHig'0n befunden mocl , og !Iet ham skjel
ligen overbevises kan del' imod at g:jor~, lIa slotl don dOl'metl 
have forhl'lult" Ilvis hun hal' med at flll '0, Hnlv<lelcn t,il 'J' og 
Kronen og ,\Ilden H"lvdelen til J3yen, 20) Og hvilken ]~IlI 
beds,mwd, Borgel' hel' udi A~lbOl'g, som vil brug'e I{,jobllland
~k",b, skal skalte baade fol' sit Embe!le og fol' sit Kjobmaun
skab, eller om hnn tIot ikke gjore vil, da skal han enten ove]'
give si I, EmIlede eller Kjobmandsk:lb, 2!) Sl(I\lle og vore 
lInucrsMt,teJ', J30l'gere hel' udi lorno Aalborg, og !tll~ <uulre,
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ihvo de helst e"e elle.' være kunne, hereCt.er udgive og gj.re 
til vort Slot. Aalborg sliIIdlLU TQld, som de mei! Rette plig
tige ere og af Arild~ 'l'id ndgivet. have, og ej nogen Borge.' 
ILt Illau Luge til ,ig Bondens eller andre Mænds Gods dermed 
ILt Ullllertrykke og under91aa VOl' og KrQnens Told. 32) Item 
alle olle ,Jorder, som en Ga,ards Eje er, siwIle give g Sko 
til hVCl' ·Skat. - Samelectes have vi nn fbI' den ,tore 'J'rætte 
og Uenighed, SOIll vi formæl'lw at, være ibiaIlIlt vore Under
saatter og undre, gom bl'lIge Fiskeri ndi Lim(jorll en med 
Bundgarn, Ruser, Nedgnrn og undre l"iskergul'll mod for"' 
VOI'C elsk!. Dnnlllll.rks Riges H,lInd derpM gjort og bevilge!; 
<lisse, efterskrevne Arl;i lder : :l3) llør,!; at ingen Bundgarn 
ellm' :8,n.er skut'le ~ættes fm HILgedyhet, som ligger ved 
0kloster , og til H~I K Ve,jlle, saa vidt SOIll vi det selv have 
lHlvist,. Il,ke gk~1 heller s,uLl.es Bunllgm'lI eller Rnser pM 
KorsltoLm eller lidi Hnatlybet. næl'lll erø ellll det Sk,jelsm,,,,I, 
,Qm stua.. imelle.n Dokkedal og Jo1gense; men andenstr,ds lidi 
I,imfjordell maa de bl'llge Ru'er, l~lIIl1lgll.rn , dog sa", at ingen 
skal Hætt,e del'es Rnser eller Buudgarn ndi DyiJet ~;"' lIæ l', 

at Sejladsen dermed forhilHlreH_ ,14) Og skaL gjores et Skjel 
og hænges 1''''-' ll,""lhuset ndi ,<lIe Kjobstælleme hos f,im
fjord, hvorefter hver skul vide .at binue deres Bundgarn, 
Ruser, Nectg'anl , Vu;ullmlve og andre Garn, og skulle ingeu 
.lhrn , som huve min<lre M.asker, end 'amme Skjel ndviHer, 
hrnges udi Lim(jonlen. --- Sameledes sku lle alle Pnlsvaa<l 
udi Lim(jonlr,n være aftagt" ,)1'1,,1' denne Da,g_ 3,,) Fonh'i, ter 
nogen sig' til nt gjorc imod nllg'en uf disse forskrevn" Ad,ik· 
lill', ihvelll ha,ll Cl', Skill han I,ave forbrudt ult. sit l<'iskeredKkab 
og Skib og dert.il 40 Mk. )'endinge, Ha.lvilelen til ,len, hvad 
heller I",n er illdl '\<ll diske ,.ILer ndlælllliske , som pankjærer, 
og allden Halvdelen t,il liS og Kronen. Findes nogen vore 
Fogeller Ol{ Lensmænd at se ig:jennem .I"ingre med nog"n og 
Ilet bliver klaget for Ilem og' ,iden ikke vill e stl'alfa derover, 
Bom torskJ-evet stalLI', da sknlle de sti", os til Ret.te derfor 
og væl'e pligtige til nt opret.t<l, hvis Skalle <leraf kommenue 
vOl'der, imo,l hvem, som <lem III ed Rette t.iltit-le. (An.lhorg 
R.Wlstlle. Arkiv). 

Alle di,se Bestemmeisel' bleve efterh""ut<1en ud videde. eller 
uegrællsede ved de ovenfor nævnte ]I;f"gistmtsvedtægter. hvol" 
til dørfo.· atter henvises. 

285(, 
OgSall Kri,ti ~1l deu trel.lje.' kjøhenha.vnRkr. L'æep, af I G11l 

indeholdel ' fl ere Hp.sl.cmm eIRer om H~ndr.lcn, aJ hvi 1.ke hel' 
særlig Rlml fremhæve, Il (i , der ~ige r , al; alle M"rkedcr ~knlle 
være Ilflngt,e ovel' ",It .Tyllaud ndell alene,I·" vor I,'me Ha.r· 
ked WtLtivitatis luli Rihe, Sallc!.ol'lIm Ketilli '" Ka.llllti lidi 
Viborg. St. HallS Marked ved Midsolllmer urli Holstebru, SI. 
Olllf", Marked lidi KolJ!illg og 1'i"l-w' 1Il<1-1-/,;,rl ",li A,,/bor!! 
(.Kold . [tos.). 

S. A. ],ørrlageu en,,1' St. M,,{iui Ung 1Ir1 ~cndl", HQrg· 
DlestBl'e og H.a.aJ! i Aalhorg Ureve til dp. omliggcllrll' Hf\r re
rier Qm, at, de lIllVIle, liw.et 1<1','1. M~j .K Bi'ev pall. at. "alle 
Kj obmæurl , ~om I'(\j~e lIIl'.ll V"gne, BisKekra'llllllere. 111\ alle 
(le, ~nlll lu·:1iggemll'\ el'c med U-od~ Ilg Kjohmamlskah Jlaa .l,an
riet, ,kulle sl,l'ax inden 'b'e nage efter 1-ikrivelscus Fork)'n
Ileise. skYllue delll l~ eJII I,il Aalborg ta.gende llIed delll "Ile. 
hvis Varer og Kmm Som de lIlLVe med "t fare tI. ,. \'. '. 

(Aalb. Raadst. Ark.).' 
.Da HOl'gmcstel'p., lttUl.dtni.end up: menig'c l'~ol'gerc i AH) ' 

horg havde. kl:~:::et over. at. inrll,endiske "g' ndl,enrl i~ke E,jo\)· 
mænd, Sum l'iøgte ,le IlY Hi~k~r1(ljel' .I::lal:-:., (~g;ell ~e Ol!" 1\Jo,
og ,,"dre ulovligr. Hlwne ,Ierolllkriug, 1,"'lh'i,tede rlem lil al. 
Qplll'yde deres Bunker og' der hrll[;e deres Kjølm1lLlldska h ,\1. 
k,jobe og sælge med Alen, Ml""le ug V,~gt og der losse "p: 
lade imo,l .I1e"e.s~e ll s Lydeise den 1'1:1. Tol,1 dermed fOI'lu'" '11

kende, furbød .Kongen .1.54-2 Sond"g lIæsl e.fter c: Ilds J,eg-en" 
Dag rra Vibol'!\, inllhndiske og ndlændiske .Kj "bm'''.Il,I, ~O lll 
i ~u.mmc Havne og {<,iRke.rLejer 1<0111, at, opl)l'.\',le rier..' Hun· 
1, ..1' , <t-t Imndle, I(jøbe Q[; 8ælge i s"mllle ulovlige, Havne med 
Alell, Ma;ule og Vægt, e. j heller ,,-n,lre Van,r did at fore enct 
SaH·, ~'n" og .Pendingn "VQre li nILersa,,!.t.er i VQr .l<jøhRtad 
AI\lloorg ti] Skade og' .I<"Il·lll·.. ng; Rallllllcll"l<~, hvilke l(jøh
mænd. som Ka.lllme Tc'islmJejer he:'\(}gencl~. \'ol'l l (~ og uer lade 
illlLt.agc Kild, M ,llulle giv" ,lem op Li l vor Tolder i Aa.lhorg 
ILt I;iw ham rlla vore Vegne rlen sædvanl.igr Told og ReLt.il'; 
heri , HU1I\ de os og l\.rOnp.ll JlIel! H~Ll,e pJjg-lige Bre; hveJII som 
flJl'lLj'i~inr sig' hcrilllod at gi ol'I'. slml lI:m, forhr ndt, hvis hall 
har med at fare. . (Ueh . Arie) .. 

Hh,,,,lt, Ile jydske .Byer havde Rib" allerecte t.i,llil,( inll
ta.gel, "Il beg'ul1sl-iget St.illing vCII flere sLllre J>rivilr,gier, hvil 
ket ikke blot gav All lednin g lil a.t helJlnlf'. den aiminIlelig" 
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Udvikling, men OgSil<l til SLl'idjgheder mellem Kjøbstædel'Jle 
indhyrdes , Ribe val' ikke blot en af Lnndets ældste Byer, 
men havde ogsua en heldig Beligg'elllted fol' ,len udeuiandske 
Handel , Lil Dels tmfJlængig :lf Hansestæderne, og heraf be
nyttede dells driflige Borgere sig' til at skabe sig en bet'ydelig 
og indbringende Virksomhed og til <tt erhverve sig særlige, 
Forl'eUighedet' fremfor de andre I(jabstæder, Af saadaune 
Særrettigheder fortjeller hllr isæt' Ilt fre mhæves Kristiern dell 
førstes Privilegium af 4 Oktober l480 for Ribe l""' fri Han
delsret overalt i Landet., hvori tiet, hedder, ut. ,Borgerne i 
Ribe maa søge og fare efter deres Næring og Bjergnillg 
aJleste,ls i .JyUalld og' andellstetl, i Dmlmark lll ed deres Kjeb
munds1mb og igjell k,jebe 0xue og andet, som de tilforn pleje 
at gionl' '), Dellne uindskrænkede TiI\;ldel~e ti l at rejse om
kring og sælge deres ViLl'er til enhver Tid og pall ethvert 
St.ed blev vist 1I0k benyttet i t,emmelig stOl' Udstrælmjug' og 
v'lkte derfor megen Misnøje og Modsigelse fra de andre J{,job
stæder. Sualede~ mødte 1;, Jannar 1492 de jydsk e Kjob
st..-eders BOI'gmestl'!l og R<Uldmænd, som tiet synes i stort 
Antal, for Kongen og l{,igsraadet i R<\nders fol' at faa deres 
Strid om l{jøbmandskabet a.fgjort, Kongen he~temte da lI1e,1 
lligsl'lUldets Samtykke, at Ribe Borgere overalt i I{jobstæ
derne sknllle lmve Ret Lil Ilt hamUe il,ke blot, med Borgerne, 
men endog med Gjæstel' og Bonder, hvilken Ilet ellers var 
Kj obstædernes egne, Borgere forbeholdt, og til at f01'0 de 
Varer, som de ol'k,jøbt.e, Iht, hvorhen de viiIle i ,Jylland "), 
.lJesu:tgtel, Jod Ile ovrige jydske l{j øbstærler .Ribernc ikke 
'lI'yile deres udstmk te HiLndelsret i Ro, og allerede 150G maatte 
Ribe By pa.. n'y klage Lil KongelI over, 'lt, dens Borgere i 
adskillige Mruuler forl1retted~s af hino, Kongen befalede der
for ved et aabeni .Brev af I .fuli alle ~iohstæderne i ,Jylland 
a,t lade dere,~ Fuldmægtige lllode Illed dercs Privilegier og 
Friheder i Viborg, '''k~r Kong'en kom derhen, og imidlert.id, 
indtil begge PltrLllr havde været i Rette, ikke i nogen MIl,ade 
at hindre ellel' fonll'ctte Ribe Dorget'e imod de Privilcgier 
og Friheller, som de havde, Hvilken Dom der derpaa blev 
fældet, i Viborg af Kongen, hvis der overhovedet er bleven 

I) Kindl: Ribe B,y:) Hi~I, . o:; J3c~kr. iJSH-4. 
') !S""t_ S, 0911, 
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fældet nogen, el' ubel,jendt; men Ribel'lle vedblev endnu i 
nogen 'l'id Itt være i Besid(lelse af dems, særegne Hl!.mlels
frihed og vist OgSM IIi beuytte den i temmelig "tort, Omf.Hg '), 

Bevis herfor have.s i en Dom af Kongen~ Retterting af 
1.542 'forsdagen næ~t eft.er hellig l'refoldigheds Sømla,g', Del' 
v'u' hidst.ævllet Fnldmægtige fra alle KjøhsLæder i Nørre
jylland med deres Friheder og ' Privilegier i Anlednin g af 
a.d~l<illig- Trætte og Tvedragt, som delll hilll.il imellem J"ml.. 
været om Kj øbmllmlskah ng ,lnden Handel, idet de beklagede 
sig over, at Borgere og tlllllen Almue i Ribr, drog omkring 
i LanIlet Ima lJi\1ll1shyel'llc hut l,os derr,s 'Syer, uagtet J(,iøh
stæderne Jmve Priv ilegier, hvo!' mel' lIilenhysmæml lIlaa I'jobe 
hos hver Kjobstal\; dertil .Idagedes del' ovtlr, at de Riher 
Kj obmællll ~ælge Bønderne pua l ,a-llllshycrne Humle. Sall" 
Sta,d, Klæde med Skjællpe, Alen og' Vægt 'lndre Kj øbmæud 
til Skarle og :I"or[ll'ang, Deriii svarede Ribe Borgeres Fuld
mægtige og blmlllt deres 'Privilegier i Hett.e la,grl" et Kong 
Hans's Brev, imleholdcnQe, at Kjøb~t<ldlllæml 1lel' i Landcl. 
allererle tidligere havde været i JieLten for ham i Ralulers, 
og da blev dem Sa<1 forh<Lnrl.lei illlellem, at, hvor Borgerne i 
Ribe komme i Kjobstæde1'l1e JHlr i l,'Ulllcl" mua de l'jo!J~ og 
h"and terc dere.s K,jnbmam\skaJ, med Borgere, Gjæster og 
Bønder og' ubehil1l11'el. føl'e, llvis d .. l<jr,be, hvorhen dc ville, 
Dom: Pall del',l<'jøb,Læderl1e hel' i jl/'H'l."·,iylland m:", de,s hed re 
blive ved i\1Ir.gt. , og ved deres l'Ia'ring' og' Hjeri"g, lifev "la 
ilfsagt, at RUl'geme i Ribe mM l<jø hsl"", i Kjobslædel'lle med 
Borgere, G,iæstel' og Bømler efter deres .l'rivilegier; i lig'e 
Ma<1c1e 11lUU de andre J{jøbstadmccnd hel' i Landei k,iobe merl 
Borgere. Gjæster og- Boncler i '[l,ihr, og deL ikl<e være Ilel1l 
forlIlent; deslige8te mM a.lIe K,iøbs~l(hllænd \\iobe med Bon
t1el'lle nær og langt fm K,iob"t,æderne fol' I'CJlllinge, dog al. 
ingen "I' ,lem mU,1 kjobe og sælg" eller handle p:111 ,Lands
byerne med Bonderne med Alen , Vægt.. l:ikjæpl,e eller Maade, 
l'onlrisier nogen sir,- t,il at, gjore lterimocl, have forbrndi, 
hvis hall h,,,, mell "t f"r.. ; hvis I)ele dlel' F orJ'ølgning' Kjø!>
stæderne hel' i, l ,a,nllet, have re.i ~t moil '[l,ibe Borgere, skulle 
være doM og lIlllgteslo:;e (Geh, Ark.) , 

Af 1-1- Fob)', 154(; haves en 110"Ol'lln ing olll Hnndg'arn 

I) Kiuch: Ribe Jj.)'li lliQt. Ul; lloeSJ<r. :-j. 127. 
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R.llser og Pulsvaader i Limfjordeu, ligesom ogs"", den k,ioben· 
hltvuske Reces af nDebr. l047 Art .. 21 indeholder Bestem· 
melser om Buuogal"ll og P.lllsvruuJ, og 1550 'fi.rsdagen efter 
ReminiscCl'e mlgiJ< KI· isl.i"n dell tretljes Forbuo mod at uo
fl1re pM Fjorden imoo Fi~kel"lle Illod Skndel', Kaage eller 
Vogne fol' at l<jøbe Sild, før eno J)'iskeme ere iudkomnH fOl' 
Toldboden i Aalborg og dier ha.ve mlgivet derel> 'l'old ('l'idsskr. 
f. Fi"keri). 1552 '1'orstlu.gen næst efter Søndageu Caut<tte 
udgik kg\. FOI'bnd mod "t sall;e Sild oveu fol' Logstedorc; 
men hvis Sild del' t<tges, skal sælg'es blodig og ikke saltes 
(Geh, Mk). 

r A,u'et l5W gjenLoge, og' nd videdes en ældl'e mærkelig 
Bestemmelse fm ][;:)0, hvorved del. sogtes rorhindret, at. den 
ene I'hndlende siwide kOlll llle den anden i Forkjellet ved Ind· 
kjobel. ;tf sine Varer, og hvorved "ltSllli den frie KoukllrrcuGe 
indskrænkedes eller rent ndeluIJ<edes, idel'. Mand8~eu næst 
efler vor Frue Dl1g n"tivitatis 24 Mænd sl1ll1t.vkkede med ' 
Borgmestere og n.,uld, at. ingen BOl'ger maatte gjere noget 
Kjøb med uogen Vesttærds Skipper men SalL, Vin, Klæne 
eller alldell Slig Vare, fer Bor~mestere og Il""d havde for· 
handlet med den ug endelig Kj 011 blev gjort.. liviJken som 
fordristedp, sig t.il at g,iore herimod, skulde dermed have ror 
brud t sit Borgerskab og (lerover stralTe~ fol' lilydelse, OR 
Itvill<en 80Jll havde forskreveL God" p"" xl ige Skibe, skulde. 
bevise deres Sohreve. fol' Borgmestere og ltaarl handlede med 
dem. Om hid fol' Aalborg kom nogle fremmeue Skibe I1r 
Ve.~l.er8oen af Holland. Zeeland, .I:lraband, England, Skotland 
..Iler nogen anden pl1a elen Farvand, ladet med Salt·, Vin, 
Klæue eller andet l{jolJmll.ndsl",h, da sluline Borgmestere 
lade ti lsige K,jehlllænclene "t morle i Lav~huset og eler al. 
handle ,Ierolll 1n,·,,1 ,Icn fremmede l<'jøblllllnd, og ~j maatte 
tie bry,le deres Hunke eller sælge l1~get af deres K,jøbmand· 
sk>tb p,nt.en 13aU(lsm,~n,ls Pøring eller "ndel., for end Kio\)· 
mændene su" udi Lavshusel. lorsamledp. vorde, SI1Ill fonkreveL 
,1."".1'. 'Ligeledes samtykkc\r!e s. A. Tirsdag"n "'.est "nel' St. 
Francisci Dag pU.u Aalborg- It".ndhn, Borgmestere og' Rurul 
mml 24 ældste Horgnre. aL ingen .8urr;er cller Indbygger 
Illn.at.t.e k,]ohe Korn pU<l G",len og sælge till"orjlrang, og' ikke 
hellcr skulde xælgex utlgd .1\01'11 iudeul<'a~telavu; ikke beller 

289 


lllaatte nogen sælge Kom mindre end udi hel Læst') ellel' 
halv Læst i det. miudste (~e ogsaa. A,u' l570). 

Aarhus og H<luders hl1vde eu Trætte med Aalbol'g om 
.~'iskeriel. i Limiiordell uclen fol' Hals imod Nord og Mov 
Sogn eller lJirk imod Syd og Olll l{,jølmmndska.b p"a tlisso 
Lo Fiskerlejer. [Okl.ober 1,'03 "lg,iordes ,lenne S"g I'ua 
Kongeus Retterting ' """ K"ldinghux ved en Ejendeise a.f rle 
tre Rigsraader Mar~keu Erik Hauuer, Hr. Otte KrullI"cn 
og Oluf Munk tillige med Jakob Hrold<ellhus, Lensma.nd "aiL 
AalborglIlls, sa.ale,lcs, al. Judhyggerue i A"rhus og ll"ndel's 
~kulde hav!', Ret I.il efter 'J?asLeI;,vJJs Sønd"g at sen,le deres 
KjøbJlll1udsv"rer til H"ls "Iler Mov Fiskerlejer og "lde Va· 
I'erne lig'ge der Ildeu "I. l,jobsl"<l dp'l'lllcd fol' deu 26de MartR. 
efLer hvilken Du.g· de , Imlck Itave ]'ov til "t omsætt.e dem. 
dog ikke laJllgere eu,1 til P.int.~e,lag; siden maaLte de ikke 
ha.ve. iLll(lre Varer liggcude enn SIlIl. og 'l'ræ. Overtrarulte 
uogen dcnue Kj eudelses Forskrifter, skuldc Kronens l!'ogder 
have Fuldmag-I. til at bOlttage Varemc oll' revse de sk.vldige 
(Punl. D. A. V. S. ll6-7 og Seeher: DanIlI . i l.e. og' n. 'l'id 
II, S. 5M-·!}). 

1554 deu 21 Sert.br. udgik ct, kg\. Maj . Brev. at iugen 
rrem mene cl. e. udlændis],e r<'iobmæml mnat.l.~ besøgelJandsby· 
Markederne for at sælge og k,johe, mod ilt deres Varer fra· 
tages dem, Halvpart.en til AugivP,l'en og Halvpat'l.eu I.il PiLa· 
{;ribereu (Aalb. It Ark. og POJlI.. D. A. V, S. 1l7). 

Med Heus.vu Lil lianael I,aa Landel. mel! Korl1 o{; anden 
Vorprang ha.vex eL kg!. :rvI~j. Bl'eval' 27 OkLobel' l551i, at 
'vore Under~a"l.ler , Burgmesl.ere, Raa.dJUamrl og menige Bo\" 
gere i vor I{,johsL,"1 A"lborg have hulet berette rol' os. hvor· 
ledes Inau{;e vore Fogedel', LelJsmænd, Skrivere og alldl'e 
fordrisLe <leIlI til mod vor H.eces og nere, l'rivilegiel'sl,ydelse 
at hruge J,andl,job med Korn og uudre Varer at. k,jobe og 
sælge dem !.il ,tor Skade og I"ol'pmng; thi have. vi ar vor 
s.vnderlige Gunst og- Na.arle. "aa Ol;" jlU:l det. at fim,krevlie 
vore Unuert' aCl.t.t(!I' ; Aalborg' ~a.a meget dc~ hedre JtWfI. ha.vf'. 
deres N~l' l'illb' ilA" J~jerillg·. 1I11dL og tilladt, aL clerl:iolll nogen 
VOl'e .l1·ogedel', IJ(mSlIl;-elltl, Skrivere, Hønuer ell er .I.'ehcl'::Ivcl1de 
IlI'uge noget Lalldkjøb entell mecl KOl'n eller alldre Va.J'er al 

I) en L<csl. ÅI~lhorB" j'>'lMI Vltr 24 '.I.'IIr. 
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kjøbe ellel' sælge Lil .~'orpl'ang imod vor Recesses Lydeise, 
da maa forskrevne vore Undel's'~lLtel' af Aalborg have Fuld· 
mngL, aL lIVOl' de slige Varer kuulle ovel'komme i Havnene 
eller andeusteds omkriug deres By, da maa de dem anlUlllllne 
og Halvparten der<lf at. være forbrudt til os og Kronen og 
anden Halvll<lrt til B'yen; dog skulle forsl<revlle vore Under· 
saattel' i Aalborg tilforn give Lensmanden del' &lmmesteds 
det till<jende, hvor slig Lmidkjøb brug'es, Dersom han iklw 
vil sLralfe derefter, da skal forskrevlJe vore UnclersaaUer have 
Fuldmagt "t rette dem efter dett.e vort 'tabne Brev (Geh, Ark). 

S, A. dell lade Novbr, sv"re Borgmestere. R",,~d og Me· 
nighed i Aalborg [la" Kong Kristi"n den tredjes Brev Lil 
dem, Olll lie vare begjærende, <lt Korn ikke lIlaatte udfores 
af Riget, og hvor lællge smnme l"orbnd ~kl1lde vetlvare, "I. 
de .Ydmygeligst hegjæl'e, at Forbudet l"'" UdførselelI <11' Korll' 
Vlu'er af Riget lIlaatte vare i n sllmfnlde AilI' fol' den store 
Nød og Tnmg, SOlll sig begav del' i Byen og i Landet blandL 
Menigheden (Geh, Arie), 

Man nlærke hel' de almiudelige Bestemmelser i Kl'isLiau 
den trecljes k,jooonlmvllske Reces af 20 M',i 1,557 ~ G om 
Handel med Brændeved og Bygningstømlller og ~ \) om 0xeu· 
handel og anden Forprang, samt den koldilJgske lteces af 1): 

Debl', 1558 § ;)3 og n4 OUl Handel paa L,mdet (Kold . U.os,), 
1.562 den 28ele Dc!>r, he\~Jgecle Frederik den anden Hen, 

rik Piphel'ing at ne"~ætte ~ig i Aalhorg og .i 0 Aal' være fri 
for ~andemand~ Tog, Nævnings 'l'og og /llle andre Tog, ~Olll 
kan forhindre hans Handel, imoel ILt IIIlU giver Told som andre 
frommede, (la han brnger li'emmedes Penge (Gch , Arie) . 

I~G4 den 14 Januar udgav Frederik den amlen Brev, aL 
efter~om BOl'gmesf.ere og .ll.aadmænd af Lybæk ha,ve givet 
tilkjenele, at nogle den<s Medborgere IllLVe s"ltet nogle .L æ~te(' 
Sild l Aalborg og elp.romkring paa a,ndre Fi~kel'!fjCl', hvol'pl1lL 
dem gjeres Forhindring, su" de il,kp. Illalt SllmllH; Sild udføre, 
<la lla1' kgL M,\j . bevilget dem s"mme Sild "t ndfOl 'e, 'hvorfor 
de maattc ubeh indredp. passer«, dog K,'ouens '-"old uforkræn
ket (sms\..) , Ugelede~ bevilgcde~ s' A , Ilcl1 20 M"rt~, al, 
Aalborg' Borgere man udfore den V,,,,rsiJd, de fange, LilTy~k · 

land og dermed soge deres Næring Ol> BjeL'ing, eft.ersollJ 
samme Sild dog ikke e" duelig længe "t. forvare, og igjon 

" 
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kiebe Humle, SalL og hVMI de elle l', behøve til deres Huse" 
Ophold (smsL), 

15G6 vedtog Brødrcne i Gnds Legems Laven Forening 
om ej at udskibe lJyt Korn og Malt fol' vor l'rne Dag i 
F aste nnder Stmf af Komet:; J"odi, og 20 Dalers Mnlkt, 
Ogsaa blev man enig om, at Gildebl'o<lrene ~i Illnatte dl'ivp. 
Forpmng meel 0xne (D, Mag, ;) It. 1 TI. S, 101 og Gilde~~ 
lib, vir, S, 69), 

1567 vedtog 131'odrcue ligeledes, at alt hvis Salt, som Idel 
til Byeu fores løs l; udi Skihe, være sig- enten fremmede eller 
Borgere deres, hvad heller de det. selv Iw.ve kiøbt., udelllands 
eller hel' fol' Byen, da sl",i clet lldmaal«s uled en l'et bncndL 
Tønde ndi Maalerens Overværelse og med et Slag paa Ton· 
den, og man skal. give ,Milalel'e,n, hvis lmm bol' med Rlltte, 
en Penning af 1'onden, og hvilken SOIll herimod gjor og ikke 
udmllalel' deres Sa.l t, mell Slag paa Tonden uui Maalerens 
Overværelse, skal høde, til Lavet ti Dnler (Gildets lib, vir" 
MIm, paa Aalb, Stiftsbibl.), 

1570 den li September fik Aalhorg kgl. Maj ," Brev p"" , 
at ingen Udlænding maa bruge eller bl'llge lade Fiskel'i og 
Sildesaltel'i ved Nibe, udeu de del'IH'" h,we erhold I; sll'rligt 
kgl. Privilegium, rIa Aalborg- By lda.ger over, at fremmede 
og Udlændinge ved saadan Brug skade dem paa deJ'p.s Han· 
del og Bjering. skjollt ele ingen Itet have det,tiI, hvorimod 
Horgmestere og .llaad berette, at rle af Arilds Tid IliIve haft 
deres Brug og Fiskeri ved Nibe, men i sidste o[ll'orske Fejde 
mistede deres Breve og Privilegiel', ,om bleve brællllLe og 
omkomne (Geh, Ark), 

1571 rlen ~H l:>epthr, udg-ik de,ll lJel'J.ling, al. da del. el" 
lires, at UHar Aalborg Marked sLaar, understaa sig mange 
aL drage over t.il Sundby og del' drive deres Handel, hvorved 
Kronens Ret forkrænkp.ll og Aalborg Indbygg'ere tilføjes SI<ade 
og Atbræk, u.lle, SOIll pM Murkedet ville handle, skulle fare 
Li l Aalborg oJ! ikke til Sunrlhy mod at, have forlH'(ldt deres 
V,,,'er og sl:1'<I1l'es XOll l UbArsmællrl (smxt,). 

1572 ,1"'1 ~H ,Mnj Ildgik I'gl. M'\i," :JJl'IlV I:il tl,alhol'g 
8""ledes: Vider, at os elsid . Horgme~tere og Rand t.iI Lybæk 
have ladet give o~ tilkjende. hvorledes Va~gten del' i Byen 
ikke ska,1 være S~" l'et, .om uel; sig burde, og at de,'e.~ l\fed· 
borgere, som del' bruge del'es Handel, dem ded besværge og' 
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mene del. at. være imod den H.eces, salli blev gjort og op' 
retæt til Oden.e; thi bede vi eder og alvorlig befale, aL l 
med det første forfnre derom Lejligheden. og dersom findes , 
at samme Vægt ikke er su" re I., som det sig hør, aL r tin 
den Inde 1'011l1ldre og have lndseenc1e med . at intet gjor6S 
imod forskrevne R.ece•• sau. ul. videre Klagemaal derover for 
os ikke skal komme (sms!..). 

157<1 Befltling. at. ingen HOI'gere mlm holde sIm' V ægt i 
deres Huse , mell skulle lade. deres Gods , som ind· og ud· 
skibes, ve.je paa Vejerhuset, som .Øvrigheden h"l' la,lel. bygge 
(ponl D. A. V. S. 118). 

1576 vedtoges i Gild, J.,egeli,s Lav. at. hvad SalL de" 
kOlli om Skagen fm VesIÆr,øen. AknldcBorgmestere og Il.aa,1 
gjore K.jøb om lIl ed Skipperen; kunde de blive enig'e, sl",ld., 
dot dele. imellem Gildebrodrelle, , 'ou' hidtil 3lwt er'; llvi, 
ikke, maatte iugen Borger l,jolJe i en eller anden Mande 
.med Financeri, med Skipperen, men Skipperen søge et. audet 
Marked, uden sru, er, at samme Borger I,jøbte det med Borg· 
mesteres og Raads Samtykke og Tilladelse. deres Mec1borgel'e 
t.iI Glwn og 13ed~te og ikke dem selv til nogen Profil. og' 
Fordel i nogen Maude. Fiude~ nogen herimod ",L gjore. d", 
bøde han, som de gamle Forfædre have l'aalagL (D . Mag'. 
~ R. l B . S, 101. Gildets lib. viv . S. 70) . (Se ovenfor ved 
Aar 15S!) og (002). 

1587 beklage Aalborg Indbyggere sig fol' Borgmest.el'e 
og Raad over, at Fru Ingeborg :ml Otto Banners ti l Vor· 
gaard brugte PM Lnndsbyel'lle stol'!. Lalldkjøb og KOlllkjøb, 
at hnn havde pa" Thise Marked en bygget Krambod llJed 
La.gen og al 1~ ilbel'Arin g , og derudi val' Humle, St"'tl . 'l;jæn'. 
l,ærrcd, tysl\ 0l og andet. I.il I<'j.h~ . ;.LI. hlln brugte Ejøh· 
mandskab i .Jelstrup , Ilald<ehy" og at. hun hal' en K"rl , som 
drager omkring pH" l\i"l'keder og I1<LI' ~Il Kvinde med sig' 
med I.ysk 01. I"erl'ed. Il umle, Slaal ,.g' I'ndel. (A"lb . HlWM. 
Ark .). 

U" de, ' vm' "psl,oLeL Skid mcllem l ndbyggerne i Aal· 
borg og Nibe, idel hine vilde forbyde disse at. holde Sko
m~ere. Skncdden, og andet. sligt Halmdværksfolk. hvori mod 
disse mente, al det VUI' imod Recessen (<1en koldiugske al 
1558 Art.. 50), og at. det. vilde falde meget besvæl'ligt , Ior 
den "tore Sogning del' el', naa,r Silrlefislcel iet sl.aa,· paa". hvis 
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de ikke havde H!IIlnrlvæl'ksfolk der til at arbejde saavel fol' 
I ndbyggerne selv som for fl'emmede og udlændiske, der kOlli 
did . samt for Kongens egne .\<'olk (Saltere), hvilke bleve skik· 
kerle derhen, saa I1fgj onle Kongen. under 22 .Janu",r 1(jB7. 
ILt da Recessen tillader, at slige Haandværltsfolk U1<"" bo og 
al'bE\jde pan Landet.. og han selv findcr, at. det el' fOl'l1odent 
i Nibe, sall bevilgel' og tilladet· han, at del' i Nibe Ry hel" 
efter maa blive boende to Gl'Ovsmede, to Skomage"e og- Lo 
Skræddere, som ubehiudret m,"L bruge dere<> Næring rier 
o. s. v. (Hist .. Tidsskr. V S. 28-29). 

Angaaende KongerneH Silde.,altel'i ved Nibe u<lgik cl: 
kg\. lIabent Brev af 24 J·'ebr. 1590 og flere lLndre lignendc 
(se Tidsskr. f ,D'jskøri In HJ(j If.). 

1590 den Ul Avgust KrisLilm den fjerdes Forbud mod 
ulovlig Landhandel, sltalydende : Eftm'som vi er kommen u~i 
Forfaring • hvorledes mange vore og Kronens Umlersaattel' 
over ult vort Rige Danmark , saavel af Adel som en Part 
andre formuende , Præster, Fogeder, Skrivere, Bondel' og 
13ønderdrenge, slenIIe drive og bruge stor F orprang og Lan<l· 
kj øb med Korn og' adskill ige andre Kjøbmundsvllrcr. som 
fnlde I'M Lamlsbyel'lle, som eJlers kunde blive fort Lil K.job· 
stæderne og være Borgel'l1e til <leres NæriJlgs }'orbedring, 
hvom!' de siden kunne opholrle sig og fnld gjøl'e borgerlig 
Pligt. ng. Tynge. derover 111 borgerlig Handel og Næring' beo 
I.ages. 'aa og vor og Kronens l'old og Rettighed fork rænkes, 
efter at 1IIe(1 Samme ullo,'lige Ji'Ol'Jlrang og LlLn(U,jøb søges 
munge nlovlige Hav ne. og; hvis Korn eller '.Lu,lell Del ,Ic udi 
saa. M,tade til l>'orpl'l1ng kjøbe og ,lem t.i1fOl·hnndle. ved SIU L' 
danne nlovlige Hlwne u,l,kibes. . d" piLa ,let $""dan 
J.'orprang og Lnllllk.i<lb m;", alskalle.s, lmve vi med vort. elsld. 
Rigets l~'lIul al Lejliglledell overv~jet og ville hcrcft.er derom 
SUl' forordnet. og; holdL huve, ilt cftcr ,Ienne n"g "Ideles ingen 
;tf vore og Kronens UndersH"tl.er, ",lelig eller "ailelig, 8bl 
IlllUl brnge nogen Lundk,job el lel' Fm'pmng pall LmulRbyerne 
eller andre St.eder cllæn me(\ ](orn eller nogen "nden Del . 
~Olll er imod H.ecessen, ellel' og at Røge og; bruge nogen ulov· 
lige Huvne enten lid at skibe e.ller l"lføre nogen Del eller 
og noget nm samme ulovlige HlLvne igjell Ilt opskibe; ,log 
skal hermed ikke være ment, hvis Adele..n !.il sine egne Hilses 
Behov og' Nødtørft. kunde fornøden have o. s. v. (Aalb. R. Ark .). 
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Angaaende Fi8keriet ved Nibe havde Aalborgs og Flens

borgs Indbygger~ en Strid i Slntningen af det 16de Aal'

hundt'ede, i hvilken Konge og' Rigsraad (iC Rosenv, GI. d, 

D, IV S, 348-5[) 1592 afsagde Dom, Borgmester og' R,,~d


mænd i Flensborg h:tvde nemlig indsLævuet Aalborg Ilorgere, 

fordi <lisse vilde formene mell~borgerne :tt. ove Sildefiskeri , 

Salteri og Kjobmandskab pau. Nibe og LimJ;jol'deu imod de 

Privilegier, de havde ,tf Kongen; hel'imod :tnførte Aalhorgen

serne, at, hvad }?iskel'i de havde fol' Aalborg Kjobstad, det 

havde de kg!. Pl'ivilegiet' og Breve PM, og heller ikke havde 

de anden Næring l.iI Hyeu, hvoraf de knnde skntte og skylde; 

lUen hv,,,1 Ji'iskcl'i de lmvde fol' Nibe, h,lvde de af Adelen hol' 

i n.iget, og demf g'w de !lem dc,'e;; n"ttighed, og dll de ikke 

vidste noget af, at Bo"gerne i Flenshorg hav,le erholdt Pri

vileginm I"W, at b,'uge Sildefiskeri, Salteri og Kjobmandslmb 

enten i Aalbo,'g Bys ,llrih~d 'eller fol' Nibc, san ment.e ,le at 

have Ret til at forbyde dem dette; de r"emlagde derhos et 

"'tbent Brev nf f) Septbr. l!i70, hvorved lt'rederik IT forbød 
Uc1lændiske nI. b,'nge ellcr lade b,'nge Handcl og Fiskeri vod 
Nibe, med mindre dc hnv<le sæl' kg!. Bevilling og Brev der
pan, Da imidlertid l!' lenshorgerne ved el. rutbent Brev af 22 
Mart.s 1:'78 havde af l!'l'ederik 11 erholdt Tilladelse til . her
eft.er som tilforn at hule besoge Sihlefiskeriet udi Konge
rigerne Danmark og Norge og Sllnllue deres Haudel og VllIl
del med Sil,lefiskeriet, at have, bruge og nya" udi slig' j"rihed 
og ~I'old , SOm andre Rigens Indbyggerc Jll , 1" ' , Srul lod Dom
men l'aa, :tI. Flellsborgcrlle i Henhold !.il dette Privilegium 
maaf.t.e bruge Sildefiskeriet ')vemlt i IJ,mdet; clog forbeholdt 
Kongen , Kristinn IV, sig ltel. t.il, Wlat· lum som myndig' ,selv 
hn.vde tiltmadt Regel'ingen, "t forandre Privilngiern<: ('l'i!lsslo', 
f, J~'ish,ri, atH1. Am'g, S. 176-7), ]<;1. til denne Retstvist. 
horende kg!. :Brev af 16 .Tnli lf)!)!, hvorved det tillades Bol" 
gerne i F1ensbOl'g at nyde og brnge dm'es SIlll.eri og K,iolt 
m:mdskab ved Nibe og Limfjord, indtil dcr er gRMt. DOIll i 
Stigen, find es anfort smsl. III S, 2m-4, 

15~4 den r, ,Tuni Kristinn den 1jenles Brev t.il Ove Lnnge, 
LensuHI1Hl jlrul An.lbOl'ghns, om nlovlig Handr.1 i Nibe, SiI't· 
lydende : Videl' , ilt os elsk!. Borgmest.cre og Jtaad ndi vor 
J{,jobstad Aalborg' have ludet give os tilk,jelllle, hvorledes nu 
pall. l, 2 BlIer ~ An,'s Tid hnve nogle Kræmmere. snll,vel a.f 
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vore egne Undel'Baatter som anlll'e f,'emmede dem tilfordl'istet 
med de,'es Kl'amgods og Varer :It søge til Nibe og ndi den 
hele Uge fol' Pintsedags Marked, 80tn ,utrlig holdes ndi for 
skrevne 1'01' Kjebstad Aulborg, del' sammesteds ndst"" med 
deres Varer og' brnge ,tor Handel og' E,jøbm,muskab mod 
gammel Vis og Sæuvane, sa:tvelsom mod kgl Mandater og 
Forordninger, I,vorovel' det almindelige M:trked, som udi 
PinLseuge holdes udi forskrevne vor Kjobsl.1<1 Aalborg meget 
torsvækkes og er ba'1de indlændiske og lIdlændiske E,jobmæncl 
meget til Skade, vi og' pan vor og Krollens 'l'ohl og Rettig-
hed lide Skaue og Albl'æk, om det Marked ulli forskrevne 
1'01' Kjobstad Aalborg' for lIogle nu, deres ulovlige Brugs og 
TIaades Skyld slOllde odelæggr,s og foruæ.rves, hvorfor de 
1Il1del'dnnig'st ere bcgjmrende ~nrnme Ma,'ked ulli Nibe at, 
mantte igjen afskalles; thi bede vi dig' og' ville, at du med 
det, første denne L~jJighetl forfurer, og dersom vore Under
snat.!"r ndi fOl'skl'evne Nibe elJer og forskrevne fremme,le ikke 
have nogen syndel'li g Brev eller Be'Hladning al, m"'l holde 
udi forskrevne Nibe noget almindeligt Mll,'ked med nogen 
Iyobmandskabs Huudel eller VlIndel, du da SltnnDe i\f:trked 
og Kjobmandskab aldeles igjeu afskaffer, at forskrevne Mnr
ked udi 1'01' .Kjebstad Aalborg ikke derover skulde fordærve, 
og vore Unclersaatter del' sammcsteds pa:t deres Næring- og' 
.Bjering ikke slullle ske fol' kort (Aalb, R Ark. ), 

lf>93 dell 24 .T<'ebr, kg!. Brev til .Borg'erne i Aalborg' 0111 

Sildefiskeriet i Limfjorden ('l'idsskr, f. Fiskeri III S, 204.-fi) , 
1!)\)8 dell :l .Tuli Forbud pua I\jobmandsknb i Logstor, 

.1~ftersolll vi kOIllDle j FOl'faring, l,vol'ledes vo"e Undersaatter, 
som bo pa" ,let Fiskerleje u,li Limnorclen, som !mIdes Løg
sto,', , skulle brugo ,ulskillig J{,joblllallllskab merl f(OI'lIk,iøb, 
Kramvare, Kjøblllltndsgods of!.' udi andre M:t.1<lcr, !tvo,'m p,d 
vore (lllds"sU/,tter, som bo urli Kj.b,tædel'llp, deromkring, skal 
ske .FOI'kort, idet for"' VOl'C (Jndet'slIatter paa Løgst.øl' skulle 
op1<;jøbe og- ,lem tiltol'lllln,lIe, hvis Korn og Val'el' til Kjøh
stæderne elle,'s t.iI I{,jobs JlI~jc ,at. indfores, dertil lIted skulle 
de holtl" '''Ibne Kramboder og udi dem adskillige Kl'amvltl'p.l' 
holde til Jyøbs og samme deres Gods pall ulovlige Havne 
indskibe og uuskibe, da IUUI det at slig ulovlig' Handel m:l.;.' 
blivc afskaffet, ville vi l,erJll p.d strængelig og Illvorlig Imve 
Jiu'budt. alle vore Under8aatte" , som bo paa foru, Løgst,.)', at 
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de herefter ikke skulle bruge nogen Kj øbmand8kab enten med 
Komkjob, Kntmvurer eller udi undre Maader, som borgerlig 
Hn,ndel og K,iøbnmndsku.b vedkommer osv , (Aalb, Hitudels
foren, Ark} 

1602 nen 12 Maj kgL Befaling, al eftersom nogle vore 
Ra.'UI og gode Mænd ndi vort I,IU"l J'ylllllHl undenlan, hILve 
givet os 1iI1,jellde, hvorledes c1er udi Kjobstæderne ~kal bru
ges adskillige Alen, SalL enhver Kj"bst"'l slml ja.~t, Iw.ve en 
syndel'lig Alun, \'ore og Kronens UntlersMtter ikke til riuge 
Besværing, og palL det, at ~I i gt Imn ,.!sk'ljfes og Enlighed 
med Alenm:tnl ndi nile I{jobstællerne nHU], holde~ , Imve vi 
101' godt, og rancleligt, ;\I"et., Ilt l'ybsle Alell Ile1' ndi J{job~(.æ
deme i .Jyll"nd skal bruges; d", ville vi 1111 hermeel herefter 
med I'orskrevne Alcnm,wd saa ",lvol'lig og sln13ngelig forholdet 
IlIwe, 'II. nlli hvel' ){jøbsl'lll ndi vort Land :Jylland slml P'C'l. 
H.lUlIlhnset en Iyhsk Alen 'If J ærn gjort ophænges, hvorefter 
HOl'gernc i hver I<;iøbst,ul dem skulle med deres Alen rette 
og forholde ; men dersom von' lh"lersaattcr K,jobmænd i 
Flensborg eller muh'« ville ,ælge deres Varcr med ~jielllUltlsk 
Alen, da skal <let dem væl'C lI(i,rment (A ,db, lli:.:ulst, Ark) , 

1604 uCli 19 J\f ,\j kg!. Befnling, H.t eftersom os elsk!. 
Borgmestere Ol; ,l{,uul og menige IJlllbyggere nui vor Kjøb' 
s("ul Aalborg' umlel'llH.lI, fOl' os hH.ve laclet, berette, hvorledes 
de lybske Inubygg'erc <lem pa" 1I0gell Tic! hmg' sl"lIlc Imve 
uIHle,rs!.<Wlet og de,t efter ell Brug' Oll; Sæc!"<1u0. udi forskrevne 
dem~ By am'lig' imellem l'aaslcc og Pill L~e, lag s.utvelsoJll og 
imellem St. MOI,tens Dag og St" Mikkels Dag og eu J'",rL 
længere at. bruge ,kres Haane\(,ering og J,jøbmallc!skab , ua vel 
f"r,krevne Bys "g c!et.le Riges egne Borgere ug Ind va:were 
til ~tol' ]~csva:ring og deres Næring:}; II' or:-;l::)lI l mel~{~, n:1.m:eL 
,le sig ~'"' det. IImlerd,m, llo]esolU ville have erbn(let u.L (01'

skaft'c Rigens lnelbyggr,re fal , og det fol' en hilljg J{job, hvis 
Vm'C1 ' de kUlllle beh9ve ~",a"el solU forskrevne lybske eller 
:mdre I'remmelle, da et'l.el'di vi som eu krisLcn 0vrighe:l hellere 
se vore egne Undersu:J,tter vell deres .I:IamulLering og ({job
mantlska.b a.f. maa. t.iltnge og forfremDlPS 1 emt a.t, f'l'emmNle og 
Uellænc!ere hel' udi Riget ved deres H'UlIldl.,,,.i ng sknlle W
"tedes <lem, SOIll t.i1 os og Kronen mec! horgerlig og Bys 
'l'ynge :It IlClgive em jOI'pligtec1e, itt nmlert.I',YkI;c, da ville vi 
I!el'TIled strængelig og alvorlig have forbudl. forskrevn e Iyb.ke 
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Indvaanere herefter og indtil saa længe vi andefledes derom 
lade forordne, med deres Haandte";ng og Kjobmandskab 
nogen H t1nclel ~t bruge udi fOl 'skrevne vor I{jøbstud Aalborg; 
dog skal dem henned ikke være rorment at søge det almin 
c1eUge Pintsedags Markecl, der saUllllesteus aadig holdes, da 
der at bruge c1eres ' J{,jobmandslmb, imidlert,id forskrevne 
Mm'ked paast,,,~r, Saafremt sig nogen de lybslre he";lUoc1 
nnderstM nogen Handel eller Vandel udi forskrevne vor Kjob 
st.ad A'llbOl'g og indtil plla videre Besked at bruge forskl ', 
Pintsedags Markeds Tid lImItlIget, de da ikke vil l:ave fo r
brlldt, hvis Gods og V"-I'er de have mecl at' fare , og derror
uden straft'es som de, c1ette vort Brev og Mandat ikke agt.e 
eller holde ville, hvorerter sig enhver kan vide at rette og 
fol' Skade at ' wge Vare, ladende det ingenlunde (SlllSt,), 

Her kan mærlees Kristian den Ijer,les Reces ar lG15, del' 
indeholder forskjellige Bestemmelser om Handelen (Kold, Ros,), 

1617 cleu 28 Juni kg!. Forbud, at c1e, som hmHUe meu 
fmnsk Vin , ikke 1111'" handle meel rhinsk Vin (Pont. D, A, 
V. 	 S, 120), 

1623 elen G .Janu"r leg!. Benuadning fol' et Saltkompagni 
i Aalborg (smst,), 

1G25 den 24 Oktober blev prut Aalborg Byting itfsagt 
fol gende Dom ; Mogens .Jespersen clomte mellem Hans So
renseu, kg!. M:Jj ,s Tolder i A"lborg, pH"- ]rgL M,\jeskeLs, 
Byeus og Kompagniets Veglie og 1'e,ler ,Jensen, Skipper 
p:t:.l Pec!ew Hes!.bechs 
M,~ ,s Privilcgie fol' 
udtrykkelig fOl'melder, 
eller frausk Salt eller 

Kre.jer i Nykjohillg, al. eftelxli kgL 
clel: HalborgskP. SJlan~Iee-SaltkomJlugni 
at in geu ndeu deL mnn rure spansk 
Vin, med mindre de Saltet og iml

havende Gods ville lmve forbruM t.il hans M,\jestæt, Byen, 
hvor dot fillr!es, og KOlTIl"lgniet Lil ;J Skiftor, og 1M nll be, 
findes, at Peder J ensen Skipper ikke hal' angivet n Læster 
sjlltnsk Snit p:'" kgL M,\j ,s 'l'oldbod, som det sig burde, ej 
heller tilbuelt Kompngnief$ Direktører elef, eller tilkjcudegivet 
det i nogen Ma"del', ~"a vidst,e han iklre ,Ierom lInelet. at 
kjende, cnd at Pceler Jensen Slrippel' jo lU'''' I"we forbl'lulL 
$ Imme ;) Læster spansk S'llt t.i1 kg!. Maj" Byen og KolU
pltgniet. (AalbOl'g Tingbog,) 

1626 elen 24. April 'l.'ingsvicln e 'If Ove Andersen og M'1Ils 
Andersen, Ilt den 8r1e April si:lstforlellell, :la de ~t.od ved 

20 

http:umlel'llH.lI


298 ( 

Færgebroen, saa de, at to Karle af Vendsyssel stod paa et 
lybsk Skib og I,jøbte en Tønde Humle af en af Skibsfolkene 
og lod den bære af Skibet op til Lars Skrivers Borgmesters 
Bod, samt at for" I,vende Karle gav Herman Bødt1.oU af 
Lybæk, som var Skipper piia samme Skib, Penge for samIlle 
Tømle Humle. Del'llæst vidnede Søreu Laursen Drager, at. 
han bal' samIlle Tønde Humle op ad Trappen til Borgmester 
Lars Skrivers; men da kom en af s,unme Karle efter ham 
og sagde, at Inm ikke vilde have samme Humle derop, hvor
for han bar det ned igjen og satte det ved Ove Anrlersens 
Bod. I Overensstemmelse med dette 'l'ingsvidne blev Her
man Bodt?ou, del' vm' indstevnet for ulovlig Rjøbmandskab 
imod Byens Privilegier og Stadsret, men ikke selv mødte fol' 
Retten, ej heller nogen paa Imns Vegne herimod at SVl1re, 
dømt t.il at have fOl·n, Tønde Humle forf'11den til Kongen og 
Byen og derhos at bøde il Mie til Kongen og 3 Mk. til Byen, 
efterdi Stadsretten i det 3Gte Kapitel formeldel', ut ingen Gjæst 
m"" ];jøbe af anden Gjæst; hvo det gjør, han har forbrudt det, 
han ];jøbte, halvt til Kongen og halvt til Byen, samt at ingen 
Gjæst. mM sælge sit Gods i Skibet eller p,t« Bryggen, men han 
skal først skibe det op, undtagen Korn; Kul , Temmel' og ferske 
Sild; bvo det gj or, bøde Kongen?, Mk. og St.aden g Mk. (smst.) . 

1631 den 4 M/uts kgl. Brev, at. eftersom Borgerskabet 
i Helsingør, som bl'llger deres Handel til Ses, beklager sig 
over, at de imod deres Privilegier og sædvanlige Brug skulle 
besværes af BorgersJmbet i Viborg og Aalborg ('l'histed) med 
Arrest og i . andre Muadel' forhindres paa deres Handel i 
A>J.lborgfjord, som de hidtil have nyd t., fordi de ingen Axel
tOl'V ' ) del' iHelsingøl' IHlve, Sila befaler Kongen alvorlig Bor
gerskabet i Viborg, Aalborg og andre Stæder at hule Borger
skabet i Helsingor fHt og ' nbehindret handle i Aalborgfjord 
ligesom hidtil; i Fald nogen hermed mener, nt der skel' dem 
Uret eller handles imod deres Privilegier, have de at kluge 
til Kongen, lovlig tage Stævne og siden dermed at. gaas eftel' 
J;.oven- (Se bl. a. Secher: Dannl. i æ. og n. Tid II. S. 11 og 
'li'alls Beslu·. af Dunm. 2 Udg. il D. S. 20). 

Kristian den fjerdes Reces "r 1645 indeholder ogsaa 

:1) vil lIok iler /:iige .f!·oq~igtDlae for UontlerDe til ILt sæ lge deres Vnrer 
i'.. pll.n Torve~. 
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flere Bestemmelser olU Handelen , navnlig i 3 Kap . 5 ff. om 
Indførelsen af en Overk,jebmnncl (Kold, llils.). 

1048 den 14 Juli kgJ. Brev, at eftersom vi ere komne 
udi Forfuring, hvorle.des der skal holdes Hestemarked udi 
Snndby tvært over Fjorden for VOr Rjobstal\ Aalborg, hvor
ved stor Misbrug og anden Uskikkelighed begaa"" og os og 
Kronen pau vor Tol,lrettighed ikl,c lidet t.il ~'orklejni"g saml, 
vore Undersaatter \HU forskr . Aalborg til il,ke ringe Skade 
og Afbræk, endog saadan UsI,ikkeligheu efter Kong Fre,lel'ik 
den lindens aabne Brev burde at v",re afsblfet, da ville vi 
hermed sanledes alvol"iig have paabudt og hefalet, at samme 
Hestemm'ked samt "l linden Kjøbmandsbh mU forskl'. Sundby 
herefter skal være af.~kaffet og n.ldeles intet siLatlant der eller 
pIIa Vejene enten for eller ndi Mm'kedet Ilt ,hives og !ll'uges, 
men saadant Ilt dl"ives og fol"imndles (.il rette Markedsdag 
u<U forskl'. 1'01' Kjøbstad AIlIborg. Finde~ nogen herimod at 
gjol'e, da skulle de have forbrudt "It, hvis de h'LVe me,1 at. 
fare, til os, Byen og ,len, som dermed skal have Indseende, 
og derforuden .strafi·es, som ved bør (Aalb. l!aalM. Ark). 

1G49 den 22 Avgnst kg\. Brev, a.t eftersom vi ntli for
leden A"r lUuuligst have undt og bevilget vore UnderRlUll.l:er 
udi Vor Kjobstad An.lbOl'g Privilegie piia Hestem"rked der 
i Byen Ilt holdes rette llhrkedstt;tg, ,om el' næste Søllllag 
efter PinLse hellige Dage, og o, elsk!. Horgmesterc og' llaau 
i forskl'. A,liborg hos os 1II111enl'lII . IlU have ladet andrage, 
ltvol"iedes adskillige fremmede saavelsom vore egne Un,ler
silaLter sig derover skal beklag-e, al; forsl<r. Dag til Heste
Illllrl,ed at holde sbl være dem uhelejlig, eftersom de stru.x 
derefter skulle være til Marketl udi Hamborg med hvis Heste 
og andet de der ];jøbte, untlenhm. derfor begjærsudes, at 
~amme Hestemat'ked der udi Aalborg m,ultte holues en .mden 
og bekvemmelig Dug, piia det, fremmed" og andre, som did 
aukomme, i betimelig Tid undre Markede.' kunde besøge, da 
have vi bevilget 'og salUtykket, at sam me Hestemarked IIHU' 
am'lig herefter, indtil anderledes forordnet vorder, intUælllliskc 
og uillælldiske til Gavn og Bedste ho1<les den ,mden Søgne
dag efter VOl' HelTes HimmelfarL~d"g (slllsL), 

1651 blev eft.el· Forordn. af 15 Juli s. A. ell kjøbellhavlIsk 
Salttønde og ligeledes en Korutontlr. ligIIei:, rettet og brændt, 
hvoreft.l'.!" aarlig alle Mani for Aalborg blive rettede og 

20' 
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brændte paa K ompagnihuset i en Raadmands og nogle Bor
geres N ærværelse (smsL) . . 

1655 den 23 Avgust kgl. Tilladelse fol' Aalborgs Borgere 
og Indvaanere til frit og ubehindret at sejle med de'·es Skibe, 
Skuder og Pramme i Limfjorden og del' handle og vanille, 
dog saa., at '1'old af alle Vareme skal erlægges i Aa.lborg 
eller Hals og Godset der visiteres, hvorim od IndvlUJ,nerne i 
Aalborg skulle være betænkte paa Il,t bygge saadanne Skibe, 
at de i Krigsfald kan monteres og bruges til Landets De
fension (smst.). 

1664 "/u Bevill. f. Borgm. og R. at nyde af bver Td. 
Sild og Kom , SOlD for Byen skibe.~, 2 Sk. og af hver Slet
dalers Værd andre Vurer '/. Sko til deres Bestilling. 1672 
"/3 Konfi,1U . p. Afstuaelsesbrev af ' / ' lGG5 fra Borgm. og R., 
ut Borgerskabet skal skfULnes fol' at udgive ovenst..'l.aende 
(efter Borgernes Ansogning). (Fogtm. fuJskr.) 

1667 · den 28 Juli lHlkom et kg!. F orbud mod at bmge 
Pulsv,Lader i Limfjorden , som begræusedes ved kg!. Breve 
af 28 Juli 1669, 4 Juli 1673 og 26 Maj 167G (Tidsskr. f. 
Fiskeri m,s. 241-2). 

.1673 <leu 11 Juli kgl. Bevilling fol' Mogens Villemsen, 
der paa Kongens Vegne IULvde søgt og tiltalt Jens H :1nsen, 
Indva<Lner i AalbOl·g, der brngte Handel og borgerlig Næring 
p"'~ L:1ndet omkring ved Aalhorg, Byen t.il Skade, og der· 
over erhvervede Dom over ham ved Eytinget i Følge Recessen 
og kg!. Forordninge'· , at han lnu,atte beholde ul den Konfi
skation, som Vl1r tilflLIden Kronen i Følge Byfogdens Dom 
(Geh .. Ark.). 

Om H:llldelsforholdene og den dermed i Forbindelse 
stuaende Skibsf:Lrt i Aalborg ved denne 'rid faar lilan ret. 
gode Oplysninger uf nedenstallende, pa.a højere For:tlIledning 
givne Erklæringer og :11l<]re Aktstykker. 

Missive til Kommerce-Kollegiet 
Højædle, vell.>fU,,·ne, velædle og velbyrdige H en·e,· ' 

Eft.er hans Kg!. M:Lys t. IlllermLadigste Befaling Ed . Exe. 
W . W . højgnustige gode Skrivelse og Ordre, ut vi Uled de 
fornemste af Borgersk:1beL skulle overlægge og betragte alle 
de Midler, vi kunde emgte tjenlige Lil vor Bys VelsL:Llld og 
Opkomst, SM. og tilkjendegive, hvol"udi fornemmelig vor Næ
ring og Ejering bestnar, om vi til nogen ny Munuf,\kLu,·e,·s 

( SOl 

Illdl"edning hos os vide Anledning at give; med mere des 
Indhold, have vi i al Underdanighed efterlevet, og er derpaa 
vort samt Borgerskabets nndertjensUigste Svar og allerunder
danigste SUP1,likaLion . 

l) SaasOlU Byen mærkelig uJtagen er baade PalL Middel 
og Handel ; og Laudet, som den skulde have sin Næring af, 
er forsvækket og endelode, S"'L befindes her hos Borgerskabet 
ingen Middel Lil nogen sær Mannfakturer ellel" anden stor 
Handel at indrette, ej heller vides dertil her nogen Anled
ning at give. 

2) Eftersom denne vor Bys Næring og Bjering fornemme
lig bestaar udi Sild og dertil hørende Salthandel, hvoruJ og 
allehaande lindre grove Varer, saasom Hamp, Tjære etc., de
penderer, om hans Kg!. MltysL. allernaadigst vilde behu,ge og 
tiJIude, at SlIltll:.Lndelen saavelsom andre Kommercier for bil
lig Told malltte frigives for alle, saa at enhver, som noget 
lidet kan have igjen og endnu være i KrediL, maaLte nære 
og bruge sig, som han bedst ved og kan og hos Godtfolk 
kan være betroet. 

3) Om hans Kg!. Mayst. vilde behage nogen F Orlindring 
PM K onsumtionen 1I11ern aadigsL at bevilge. 

4) At Pintsemarkedet her rnaatte afskaffes og allernaa.digst 
forbydes, at ingen nden Borgerskabet nogen Vare lIla,\tte op
lægge, være sig S"lt. og ,wd,·e grove Varer, saavelsom Kram
varer, Yin eller Sl'eceri, og hvad Navn de have, og siden 
ndhøkre, enten til FOl"J"'gtere, Præster eller Bonder paa 
Landet. 

5) Og at alle Fiskel"lejel· her omkring maatte være for
pligtede til at kjobe deres Varer her i Aalborg hos Borgeme 
og ikke gjøre Byen derved nogen Indpas i sin Hande!. 

6) Desligeste aL alle Pmngere paa Landel maatte afskaffes, 
det være sig :Lf ForpiLgtere eller andre. 

7) HVIw. denne Eys ringe Skiberum sig belanger, da el· 
åndel af Fjenden i sidste Krigstid optagen, de ovrige faa og 
srnaa, """ ikkun findes en, som 20 L æsters .\)rægtighe<l nMr, 
de anure 'Ulder 20 til 12 Læster og fra 12 til 3 Læ$ter, 
hvorpu,a udførlig Liste herhos folger. 

8) Met! S:Lmme vore Skiberum og .1>'lIrtoje1", salli ere fra 
20 til 12 Læster drægtige, s~jl e$ sommeti<l udi østersoen, 
naar Gud giver godt Sildefiskeri, og særdeles Lil Lybæk, 
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Danzig, K bnigsbf-rg og Riga, Resten fI'a 12 Lil 3 Læster 
brugf-s paa N Ol'ge og hel' i Fjorden og med Bræudeved, 

9) Søfarende Folk belangende i vor By ere Skippernes 
Navue herhos optegnede; ,men Baa;lsmænd angauendc findes 
hel' ganske flUl., som høre I\iemme her i Byen, og hyre Skip
peme næsten alle~"mmen deres Folk fm andre Stedel', Deres 
NaVlle, som ere hjemme her, fUldes og optegnede berhos piia 
Skippernes Liste, 

Dersom nogen Partikuliel' sig ville lade finde hos 06, som 
dog hid indtil ingen v;:cret, som noget nyt til Kommereiens, 
Na,vigations og lIfunnfakt,lU'eI'S Fortsættelse at befordre eller 
hvis allerede kunde være i Brng ILt fOl 'bedre noget Forslag 
knnde gjøres, skal de nudertjenstligst til Kommercii-Kolle
ginm henvises, intet tvivlende deres Angivende hans Kgl. 
Mays t, af de gode Herrer allerunderdanigst efter Sagens 

. Beskaffenhed til et, naadigst Sval' højgnustig befordret bliver, 
Ed, Exe, W, W. den allerhøjestes Beskjærmelse troligen 

befalende forbliver E. E. W : W , 
t:ienstskyldigste 

'Borgmestere og R~l s"mt BorgerSkab i Aalborg. 
Listen over Byens Skibe udviste 1 Sknde paa 23 L æster, 

1 paa 22, 2 paa 18, 3 pa" 13, 1 PM 12, 1 paa 101/., a paa 
10, 1 paa 0, 1 Bøjert pau 9, 2 Sknder pa" 8, 2 pM G, 1 paa 
5, 1 Jagt paa 5, a Skudel' paa 4 Læst.er, hvorefter tilføjes: 
Hel' foruden emiel uf ~ieu<leu optaget og endel stmndet, neiU
lig 1 Krejer, 1 Bøjert, 1 Jagt og 5 Skuder, 

Missive til Amtmanden den 10de M"I-ts 1680. 
-Højædle, velbaame Hr. Stiftsbefalingsmand, 

høj gunstige Herre I 
Paa Eders Exe, højgunstige Skrivelse de D"to 30 Fe

bruar anlangende den Missive d"t. 31 Januar fl'a Kommereii
Kollegia om K ommercien8, N,wigationf,ns og Manufakturers 
Indrettel8e og 'l'il tllgelse udi vor By allerundertJenstligst, at 
vor Erklæriug efter cle gode Herrers Ordre fol' længe siden 
til Kommereii Kollegium indskikket er, hvoraf rigtig Kopi 
herhos fremSeIldes, og som mulig samme vor Erklæring, 
hvorndi og vor Bys 'l'arv allerunderdanigst tilkjendegiven er, 
ikke endnu kan være efterset, og Borgerskabet sig hejligen 
,beklager over deres Nærings Forsvækkelse formedelst Man
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gel af Salt, have de tillige med 08 vor h~jgnnstige RI', Amt
mand hermecl allerydmygeligst villet ansoge, han os den hoje 
Gnllst bevise og saadan vor N od for hans Kgl. Mayst. aller
underdanigst at andrage sig høj gunstigst vilde lade behage 
udi allerunderdanigste Forluu,bniug med allernaadigste 0jen 
anses, Ilt Aalborg By, som udi disse forgangne besværlige 
'fidel' store Byrder haver draget og udstaaet, bedste Næring 
og Velfærd bestaar udi SalthILndel og Sildefiskeri, og som 
fol' kort Tid siden bans kg!. Mayst,s allernaadigste Forord
Iung de Dato 12 Febru"r sidst afvig( publiceret er, at Re
derne af Defeusionsskibene udi den kgL Residensstad Kjoben
havn skal til forpligtet være alle og enhver, som spansk Salt 
ndi Læstertal k,jebe vil, L æsten for 46'/, Rixdr, Saltmaal at 
forunde, men i Tøndetal skal det "Ile og enhver sælges for 
flre Sletdr" og nu vore Folk have begjæret Salt i Kjøbenhavn 
til Fiskeriets Fortsættelse, have de enten lidet eller intet 
bekommet, men til Svar, at del' var intet at bekomme, og af 
noget lidet, som de kjøbenhavnske Folk her ere med ankomne, 
begjæl'es for en Tomlo 5'/. og G SletAh'. , som dog til Silrie
fiskeriet -ikke kan forslaa, SalL nu vi fattige Aalborgel' Folk 
maaske kwfde have nogen ringe Næring, som Gud vil give 
"f Vandet, Ol' Saltet borte, som dertil skulde forbruges, hvil
ket snart til vor Ruin henstrækker , dersom vor By ikke 
mærkelig med Hjælp snar t bliver sekllllderet, deu ikke længe 
kan blive bestandig, hvorfor vi hojnodtrængende i allerdybeste 
Uuderdanighed supplieel'er, vi udi hojkongelige Naade m""tte 
betæukes den ringe Handel, som uu kan bruges , efter be
meldte vor til Kommercii-Kollegillm indleverede Erklæring 
og allerunderdanigste Ansegning os fri forundes maatte, at 
hver, som endnu kan være noget betroet, maatte nære sig, 
det bedste man kunde. S""dan Ed, Excell. swre Møje og 
gode FOI'sorg fol' denne fattige Bys IndvU<Lllere den store 
'Gud igjen rigelig vil belønne og af os udi allerstørMte Y d
myghed erkjeude;; skal. Ed, J<Jxc, den aUerhøjestes trygge 
Beskjærmelse troligen befaleuue forbliver "Iti(l 

Ed, ExeelI. 
~ienstskyldigste 

Borgmestere og Raad samt Borgerskab i Aalborg, 
(Aalb, Raarlst. Ark,) . 
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I en SU\l\llika~ion til KongeH, da Imn val' i Aalborg, 
hedder de~ bl. a. 

Pos~ 3. Til denne Bys F'remvæx~ og Til~gelse aller
naadigst maatte bevilges, at Pintsemarkedet, som ""-l'lig hel' 
holdes, maatte blive afskaffet, paa det den Næring, som 
fremmede i slImme Pintsemarked ud af Byen og LaHde~ 
trække, Borgerskabet hel' i Byeu kunde vorde nydende, og 
derimod allem. forHude Byeu ~veude Fæmarkeder, et paa 
Aalborg Bjærge rleu 1 Oktober og det andet ved Lindholm 
Bro den 2 Oktober. . 

- 4. At Erlers kgl. :May. denne By allem. et aabent 
kgl. Forbuds M!L1Hlat vilde 10runde, at ingen uden Borger
skabet nogen Varer' maa~te oplægge, være sig Kol'll, Salt, 
Hol', Hnmp, Humle, Tjære og andre grove Varer, Vin, Spe
ceri, Klæde, Kmmvarer eller hvad Navn det have kan, og 
siden i Alenmaal eller sm'Ul Maal og Vægt udhokl'e og sælge, 
a,lvorligen maatte forbydes under Varernes Konfiska~ion ~il 
kg!. May. og B yen. 

- 5. Om nogen af Borgerskabet og andre Byens Ind
vaa.nel'e i saadan Tilfald vilde dølge eller fremmede til Be
hjælpniug og Underslæb saadanne oplagte Varer vedk;jendes 
og som sine sig antage, eller i· · andre Maader fremmede Lil 
FOl'del og Borgorskubet til PJ':l\jnrlis i I\jøbmandshandel sig 
lade bl'1rge, rlen at stndfes paa sin Boslod og tor Uhjemmelt, 
og de fremmede med Vl1rernes Konfislmtion, hvomf eudog 
Angiveren dcu ~rediA Par~, om han eud selv derud i val' 
skyldig og det betimelig n.abenbarede, llloultte I)yde. 

- 6. At alle i Byens Distrik~ boende og sig opholdende 
Personel' maatte befales umler deres Boslods og Skibernms 
Fortabelse enten g'lllske a~ entholde sig fm al Rjøbmandslmb 
(Fiskerie~ !Llene undtagen) saavelsolll fra Sejlads, F orprang 
og alle i Recessen ,forbudne Haandværk, eller under samme 
Straf deles til at nedsæ~te sig hel' i Byeu og som edsvome 
Borgere med os ,,~ kontribuere. 

- 7. Og at ;dt Pl'ftngeri paa Landet, være sig af Pr·æ· 
Øtel', l!'orpagtere eller audre, iltvo de ere, lIlaatte ILfslmffes 
under Varel'lles Konfiskation til kgl. Mi\i. og Byen, om de 

j . denne Bys, Distrikt betrælfes. 
- 8. Ingen (\j hell er under s"mme Stmf i samme Bys 

Di8~rikt boende og sig opholdende Personel' (Adelen alene, 
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som pau deres Gaarde selv residere, . unrltagen) at maatte 
sælge deres Korn eller Fødevare!' t.il andre end bosatte SkIltte
borgere hel' i Byeu og deres fornødne Varer ingerl "nden
steds end derfra igjen inrlkjøbe. 

- 9. Og S0lll denue Bys Næring og Bjering fornemme
lig best>Ulr ndi Sildefiskeri og dertil behøvende Salt, hvol'paa 
hel' ofte stol' Mangel forefalder , idet til VOl~ Fiskeris Fol'
nodenhed iltke i 'l'ide forskafies efter kg!. May. allel'll. J!'01:
ordning, Eders kgl. MlLY. til denne fors vækkede Bys Igien
opkomst af højkgl. høje Naade og Mildhed allem. vilde be
naade Borgel'skabe~ hel' i Aalbor'g med nogle Læster spansk 
S!Llt fnl. andre Steder sig' a~ forsyne, imod saadan Tolds Er
læggelse, som de mimlJ'e Defensionsskibe allern. bevilget er. 

Dell 23 Juli 1680 (smst.). 

Advarsel til fremmede mod at udhekre deres Varer i 
smaa~ og til Borgerne mod a~ logere dem. 

Saasom fornemmes, hvorledes endel fremmede Kjobmænd, 
hel' til Aalborg ankomme, 'l'id efter auden understaa sig imod 
Toldordinallsens 2:) Art. der'es hidførte V"rer i smAA Vægt 
sa<LVel til illden som uden Bys boeude at forhaudle, item deres 
Varer o]l~J{ibe og det lidi endel Borgere<; Huse opføre og 
del' lIdhøkre, til hvem det begiærer, Jorfares og, Hans Øder 
1111 fra Lybæk med et "Ilseligt Parti Varer hel' til Aalborg 
at være ankommen, hvis Agt slml være sine Var'el' rllldel' 
AlLlborg Borgeres ]j'rihed at udsælge, da han dog hidtil ikke 
i 1I0gen :Mounle med BOI1~erskabet It"r kontribueret enten urli 
en eller anden SI",~, meget mindre sig tilllorgel"kab at lage 
hal' villet bekvemme, da, som saa.dant hells~rækker til Borger
skabets N a.chdel og Skade, saa ville vi hermed IHlVe forD' 
Hnns Øder advaret, at han ikke m"" undel'staa sig sine 
hirlførte Varer til Udenbys at sælge, ikke heller udi smAA 
Par~i til Borgerskabet hel' forhandle, men det ved hel~ og 
halv~ hnudr'cde 1' d. af Skibel'ulnmel, urlsælge, og hvis Varerne 
ikke saa strax "r.Skibel'(rmmet kan blive forhandlet, ~i1swdes 
t1e~ udi et l'akhll" ,,~ oplægge under deres Merlluklwlse, Mm 
Borgmestere og Raad r1er~il ville beordre, SaaI'remi (hvis 
heri mori gjor·e.,) l1em" Hans Øder efter 1'0ldordiullnsen del'
J[)I' ikke vil SiM t.il R.ette og have Varerne forbr·udt . I lige 
Maade forbydes J ohau Gisler logerende til Pedel' Pedersens 



306 \ 
ved Vesteraa, at I ikke, som hidtil er 'Passeret, eders Varer 
udi smM Vægt til nogen enten inden eller uden ' Bys for
handler, i Synderlighed for bydes ikke Lil nogen fremmede 
noget af eders V/u'er 10M afhænde, saafrelDt I ikke, naar det 
betrædes, vil der fo!'e staa til Rette, og slml I ikke maa. op
lægge eders Varer udi nogens Huse, men I skal tilbepligtet 
være det af Skiberummet at sælge under Konfiskation, som 
vedbør. Og som Povl Stel'llberg her og er ankommeu med 
sine Varer fra Lybæk, sna, endog han ha!' vundet BOI'gerskab, 
men dog ikke lige me,l andre Borgere her paa Steden kon
tribuerer, SM tillades ham vel sit liods til Borgerskabet her 
paa Steden i smaa. og stort Parti, eftersom det begjæres, at 
maa afhænde, men han ikke maa understaa s ig noget til 
Udenbys (som han hidtil har gjort) at sælge, saafremt han 
ikke derfor vil stan til Rette, med mindre han erbydel' sig 
lige med andre Borgere her pM Steden at skatte og bære 
borgerlig Tynge. Til alt saada.nt, som forskrevet. staar, at 
forekomme vilJe vi og Ilermed llave advaret edel' Haus Rei
mor, Peder Pedersen og Sidsel Diriksdatter saDlt sal. Bagge 
Laursens Enke J acobi Schøtt, at I som Borgere hor paa 
Steden vil betænke eders borgerlige Ed, som I om saadant 
at afværge, sMvelsom alt andet eders Medborgere til Skade 
haver aflagt, og hvis I eder imod Forhaabning tulderstaar 
eder de fremmedes Gods, Ilaar derom inkvireres, at "tunaose, 
SM skal I vide deraf at skatte og kontribuere, siUlvel som 
ellers at staa til 'Rette som den, der sin borgerlig Ed ikke 
har villet agte. Og plta det vi kan være forsikret, ;tt dette 
for eder er forkYlldet, hve I selv herpaa at tegne, I det a.t 
have læst og det for eder a.t være forkyndet. 

Den 16 Avgust 1680 (smst.). 

Det gamle K:iøbmandsgilde, Guds Legems Lav eller 
Papegøjegilde, (se ovenfor S. 273), vedblev vel at bestM efter 
Reformationen, men undergik i 'l'idens Løb tiere Forandrin
ger og var oftere i Færd med helt at gaa ind. Dette val' 
især Tilfældet efter Byens Besættelse af ~ienderne i Krigene 
i det syttende Aarhundrede, hvorfor det blev fornyet den 5 
Ma,i l651 under Navn af Kompagniet, lUen uden synderlig 
Fremgang, hvorpaa det igj en blev fornyet den 2 Novbr. 1680, 
efter Ilt der den 1 Septbr. s. A. var vedta(l'et følgende 
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>Kjøbmænds Lava Politi og Punkter udi Aalborg. , 
Borgmestere og Raad i Aalborg gjor vitterligt, at ef ter

sbm her udi Byen i gamle Tider af vore kristelige Forfædre 
berømmelig stiftet. el' et hæder'ligt Lav, som el' kaldet Guds 
Legems Lav, fornemmelig til den Ende, at indbyrdes god 
Fortl'Olighed og Endrægtighed skulde holdes og stadfæstes, 
som baade udi Levnets Tid med "iæ!'lig Omgængelse og i 
Døds Tid med Hæder og Ære til kristelig Jordefærd Led
sagelse hverandre kunde bevi~e, til des Bekvemmelighed og 
et smukt Hns opbygget el', SOIll nu kaldes Kompagni-Huset, 
og som ndi samm e Lav ikke ;tIleneste af borgerlig og Kjøb
mænds, DIen og af høje og /Idelige Standspersoner saavel 
gejstlige SODl verdsl ige have behaget at interessere, og nu 
den største Del ;tf Kompagni-Brødrene ved Døden afgangne 

. ere, da saadan af Forfædrene lovlig indstiftede Værk frem
deles i sin Esse at holde og kontinuere, inviteres velbenævnte 
Standspersoner respektive underdan-, tjenstvill- og venligst 
herefter som tilforn , medens som bemeldte Lavs Statnter 
foruden saaclanne Standspersoner ingen andre end Kjøbmænd, 
som ærlige med retfærdige K:iøbmandskab berge og handle, 
og ingen E mbedsmænd, i hvad Embede de af ere, tillader, 
da er fol' raadsomt eragtet nogle Artikler at forfatte, hvor
ledes rette Kjøbmænd, som derud i "nnammes kan, skal være 
konditionerede og sig i Kjøbmandshb forholde, saasom vi 
og hermed efter Recessens Tilladelse paa hans kgl. Mayst.s 
vor allel'lluadigste Arvehel'J'es og Konges allernaadigste Be
h"g efterskrevne anordnet forsl!l'e\~le hæderlige Lavs af AriIcls 
Tid konstituerede og som for et ærbart K:iobmands Lav for
klaret og stiftet ha.ve vil , hvilket med Gnds Hjælp til denne 
Bys Flor og Opkomst tjenligst e!'agtes, helst eftersom daglig 
forfares hel' sammesteds stol' Uskikkelighed udi Handel og 
Vandel begaas , idet nMr nogen fremmede deres Varer enten 
til Lands eller Vands hid aL sælge indføre, de da nnderstaa 
dem imod denne Bys Pl'ivilegiel' det mere til Udenbys end 
til Kjobmænclene her i Byen hoende at sælge og afhænde, 
saavel hemmelig som aabenbare denne Bys Kjøbmænd til 
stol' Skade, som først. Vareme bnrde at tilbydes; item og at 
emiel Dr'enge, som enten ikke h .. vetjent nogen K:iohmand 
og fordi udi K:iøbnw.ndskab ukyndige eller og deres Drenge
aa.r, som det sig burde, ikke have tjent, sig her paa. Steden 
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nedsætte og, ,med a<tben Krambod , udstaa, uanset de ikke 
have vundet Borgerskab og saaledes til hemmelig Handel at 
drive sig indsnige dem selv til Ruin og andre dermed Ind
pas gjøre, hvorovel' de fleste, som en Tidlang hel' [lan Steden 
have været nedsatte, deres Næring og Brug mærkelig svæ)<
kes og daglig aftager ; i lige Ma.<lde komme og udi Erfaring, 
hvol'ledes endel Borgere hel' udi Byen boende imod deres 
borgerlige Ed og denne Bys Privilegier en stor Handel merl 
fremmedes Penge brug'e, saa de opkjøbe Varerne "t Lande~ 
kommende de fremmede til. G avn og Bedste og deres Med
borgere til Skade, sau paa det saa'!<lnt og andet, mere kan 
afSkalles, derud i en Gang' for alle Anordning gjort el' og udi 
efterskrevne Poster forfattet, hvilke udi Kjobm"mlsstanden 
og iblandt Kjøbm ændene ubrø,lelig skal holdes og efterkom
mes undel' den Straf og Mulkt, som ,le med sig fore, Og 
slml hereftel' som tilfol'1le S,~I mange, som blive bevilgede 
udi dette hæderlige Kompagni at maa indkomme, give til 
Kompagni-Husets Skaffer saasom' Oldermaud fol' Kompagniet 
5 Rigsol't, som andre Kompagni-Brødre sædvanlig have ud
givet, ~om sa.<tledes ndi KomllUgniens Bog ved Personernes 
eget Navn og Illdskrivelse skul antegnes, og ingen ndi Kom
l'agniens Bog at indskrives, førend Pengene ere betalte og 
erlagte, Skal og altid væl'e en Overkjøbmand' med tv~n<le 
andre Kjøbmamd ~OJli Bisiddere og , en Skriver, hvilke ere 
flvtoriserede alt,ing l{jobmandskabet ve(lkommende al. slett.e, 
undtagen hvad l<riminale Sager <Illgaar, og ellers udi H,In
delen god Politi at stifte og underholde, og Rkal bemeldto 
Overl<jobmands Bestilling og Myndighed, foruden hvis udi 
Recessen expresse uævnes, i efterskrevne Punkter Kompag
niet t.il Beds te best"", 

1. NfUlr en Hnsboude <tf Kompagnibrodl'ene hal' <tntaget 
eu Dl'eng først PM en Forsagelse og sideu agter at indgaa 
en Kontmkt med 'ham og dets Forstander, da skal Husbonden 
være tiltænkt. tillige med Drengen og Forloverne samme 
Kontrakt 101' Ovcrk,jøbmanden at fremvise, og efterat Over
l<jøbmanden Drengen til alt godt hal' formanet og Drengen 
hans Husbonde udi Ov~rværelse fif Overl<jøbmanden med til
børlig Erbydelse I!'littighed og 'l'rosbb tilsiger, sbl Kou
trakten fol' bemeldte OverkjøbnuUld og de tvende Bisiddere 
oplæses og af dem til Vitterlighed uudeLlkl'ives, 
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2, Skul og ingen Kjobmand eller Kræmmel' maa antage 
nogen Dreng i deres 1~j eneste, uden hiln af ærlige ægte og 
af ærlige ærbare HfUludværksfolk el- fodt, han og bu vel 
regne og skrive og Sa.<t skikkelig, at del' kan forhaabes med ' 
Tiden ilt blive en ærbar og sldkkelig Kjøbmund af ham, 

3, Og som ofte fornemmes, at en Kjøbmand enten en 
Dreng paa nogle fa.<l Aur udi Tjeneste antager, eller og 
Drengen sine fores>ltte Aur ikke udljener, lJIen af dem for
løber, og naar han hal' lært noget lidet af Kjøbmalldskab, 
begynde de fol' dem selv at handle, SIUI maa efterdags ingen 
af Kompa.gnibrodrene antage nogen Dreng ndi Tjeneste poa 
kortere Tid end 8 Anr; men i vidrige Faltl, om nogen metl 
deres' Drenge om mindre Aar enten for deres Alder eller 
Færdighed i ilndre Mau.cler kunde kontrahere, skal det ske 
med Overkjobmundens og hans Bisidderes særdeles Bevilg
ning med Erlæggelse en Andel Penge til samtlig KOlllpag
niens Kasse, 

4_ Hæuder det sig SIUI, at nogen Forsk,jel imellem Hus
bonden og Drengen og des Forældre eller Formynder, j væ
rende hans Drengeaars Tid kunde forefalde, som ej i Ven
lighed under dem selv kunde slettes, slml saadant Overkjøb
manden tiU<jendegives, som san,lHnt i Venlighed eller lUe,1 
billig Straf kunde i Lave sætte og Husbontlen sauvelsoUl 
Drenge informere i de Ting', som de synes at have faut, og 
hvis Forseelsen hos Dl'eJlgen el' sall stOl' og vigtig, Ilt Over
k,jøbmanden den ej kan bilægge, skul det det, gllnske Kollege 
tilkjenclegives, i Synderlighed om det angaar Utroskab og 
modvillig Gjenstridighed, 

5, Understaa!" sig nogen Dreng, i hvad Tilfælde tlet el' 
og være maa, sig udi sine Drenge- og tilforpligtede Aar, nnar 
lean og lucns FOI'st'Ulder skl'iftlig Kontrakt i Ovel'l,jøbman
dens Ove,'værelse og Paah0r med sin Husbonde gjOlt haver, 
sin ~Jeneste at, opsige eller demf undviger, Rkal han aldrig 
t.i1stedes udi denne By at J(andle og 1>0, uden han af nogen 
sæl'deles Haandværkslav lmn ror god :",t"ges, men ikke han 
i <lette Kompagnis :Broderskab :tt annammes lU"" tilstedes, 

G, Skal rigtig Bog boldes over de Drenge, som IInta,g'es, 
deres Navne, na.<,r og IH1:' hvad Tid de ere lllll.ugne, hvor 
længe og paa hvad Kondition og Kjobmllurlskab de sk"l 
~jeue, sall og, lla.<ll' de igjen el'loves og tiH' Svende erklæres, 
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hvorfor skal gives til Indskriverpenge en Rigsdaler og til 
de fattige 1 Mk. danske. 

7. ]'ornemmes og, at en disse Kjobmænd, naal' deres 
Drenge fra dem forløbne ere, ue enten for Penge eller Dren· 
genes Afkomst Skyld hemmelig Passer og Afskeder dem Lil
,stiller, snasOln de allermest ærlig og tro h:mle ~jent dem 
del'es Drengeaar nd, da hvis sig nogen Husbonde lInderstam', 
som er i ~jøbmands Kompagniet, at give nogen Dreng ærlig 
Pas og Afskeden, som i nogen mærkelig Utroskab eller Faut 
er befunden, skal have forbrudt derfor Lil Kompagniens Kasse 
Peng'e 20 Rdr. og til de fattige 4 Rili·., og hvem sig til 
5andan Strafs Udgift uvillig uefinder, erklæres som den der 
utro Folk selv villig underholdel ', og Kompagniets Broderskab 
opsiges. 

8, NMr nogen Dreng sine forpligtede Aar har med Flid 
og Troskab udtjent, som ,let sig bel', skal hans .Husbonde 
pa.'J. Kompagni-Huset udi samtlige KOJllpagnibl'odrenes Over
væ,'else erklære ham for GeselI, hvilket da af Sk!'iveren udi 
Bogen skal indskrives, og derfor skal dita Gesell give Ind
skriverpenge 2 Rdr. og t,i1 de f"tLige 2 Mk., hvorpaa han 
med Lykonskelse og Æruodig'he,l af de andre Svende i deres 
Selskab lLntages. 

9, Naar nogen sin Svend eller D,'eng ganske af sin 'fje
neste fl'l\ sig forlover, skal salLdant ske i Overkjebmundens 
Nærværel se og med l,ans Vidskab, og skal Husbonden sig 
edelig erklære, det hall ikke v61 nogen mærkelig Faut eller 
Utrosk:lb med sin 1~jene,', men at alting med ham sig SM 

uefin<ler, salli lums nnderskrevne Pas indeholder, llvorl':ta da 
samme Pas ogsa" !1!' Overl<jebmanden til Vitterlighed skal 
underskrives. 

10. Og som det hænder sig ofte, at en som uden Bys 
Illl.Ver tjent Uled nogen ~jobmuuds Haudling' og fo,' sig selv 
i Kjobman<ls Handling h!l.ver negotieret , begjærer sig her 
ndi Byen at nedsætte og vinde BorgersknlJ, <la skul sua<lant 
hum ikke nægtes, ikke heilet' med ubillig U,lgift til Kompag· 
niet besvæl'ges, 1I1en hall i Kompagniet unt.lges, na<II' bau 
tilroru sit Borgerskab h08 Borgmestere og Il,auu hat' vundet; 
meu derho~ el' ILt agte, aL dersom 8:w.Uan en kan eragtes 
væl'llig i det æruare Kjøullla,uls Kompugni :Ii, 111"" træ.de og 
ell HlLJIllelsmuntl , KOllgl. Mayest" Byeu og Landet til Nytte 
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at være, skal l,an til Kompagniets Kasses FormereJse erlægge 
ell hæde1'lig Styr efter hallS Kondition og Vilkaar 30. 20, 5, 
og 10 Rdr, eller mere, anseende han tillige med de fol' ham 
væ.rende Kompugnibrødre nyder samme Nytte og Anseelse i 
Kompagn.iet som de ældre Brødre. 

11. Og som det alt fol' meget fomemmes, at HlJ.Ilnd. 
værksfolk her i Byell hoende, som ikke have lært Kjobmand
skab, sig med Kjøbmandskab bemenge, da dog enhver hul' 
lIok i en Handel og et Haandværk at forestaa og saadnnt 
for dem selv skadeligt el', eftersom de ikke forstaa Kjob
mandskabet, derover blive n,inerede, eftersom en, tier Kjøb
mandskab med Flid og Forstand oprigtig bruger, kan bedre 
betjene .F olk end som de, derudi flikke og sværme og forlade 
og glemme underdess det, de havde lært, SIU!. bliver og saa
clant hermed afskaffet uncler Varernes Konfiskation, som de 
med handle, og 111M sig ingeu understaa hel' udi Byen nogen 
Handel at dt'ive, som ikke er ndi dette ærbare Kjøbmands 
Kompagni, med mindre han derudi annammes og god derfor 
Cl'ugtes, Det summe el' og at forstaa om kongelige Betjente, 
som uden deres Bestilling nogen Handel drive og ikke skatte 
derfor, undre dermed Indpas gjore, med hvilke forholdes og 
tiltales efter Recessen og hejlovlig Dlllkommelse Frederici tertii 
denne By alleI'Jmadigst meddelte Privilegiet af Data Hafniæ 
d. 9 November lGG9, som ndi Komp"gniets Bog til Efterret
ning skal indfol'es, 

12, Naal' nogen fremmede med tIeres Varer enten til 
Lands eller Vands hitlkonIIne og det .her "gte at fOI'i,anille, 
mua de ikke, som hidtil alt fol' meget sket el', noget uf deres 
V"rel' til nogen inden Bys, meget mindre til !len nden Bys 
boende "fhænde, forend det tilfom hos Overkjobmanden et' 
angiven, som det siden menige Kompagnisbl'Ødre hal' at kom
municere og tilJqendegive, hvilke dm'ovet h:we at tleliberere, 
hvad de fol' Varerne give ville og kunne, og til det gemene 
Bedste endelig med den fremm ede et Kjob slutte om lIlle 
Sl"gs Vat'er, at siden enhver uf KOlllpagnibrodrelle kun be
komme S'UL meget /lf hvert Slags, som ham anstaal' og kan 
tilkomme, og hvis Partiet el' san stort, at det ikke &La snart 
af Skibernnnnet kan forl,andles, som den fremmede gjæme 
vilde, enten fordi Liggedllgene kan være ude eller og han 
sæl' Kont1'llkt med SkiJlperen kunde have oprettet, "ILa skal 
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Varerne udi Kompagniets Pakhus opskibes ' undel' Overkjob· 
mandens Medlukkeise , ' at del'af intet til nogen fremmede 
forhandles , og slml l{ompagnibudene flittig have Indseende, 
illlar de fremmede deres Vm'el' udskibe, at ingen uden Bys 
boende sig tilsniger og deraf sig noget hemmelig tilforhandler, 
saa fremt de derfor, om s:uulant vides ",t ske, ikke vil stl'alfes 
og stua til Rette, som vedbol'. 

13, Og som fornemmes, at 'endel fremmede, som hel' hid· 
komme, selv deres Maaletonder med sig fore og dermed Saa· 
vel Sal t SOIll andre Kornvarer lade af Skibene ud III UIIle, ej 
"idmide, om " slUJ,(lanne Tønder kuude være saa lovlige, som 
det sig: vel burde, Sila skal herefter al Udmaaling, som skel' 
af Skibene, ske med denne Bys tilforordnede Manietønder, 
og hvis Maalel'lle understua dem med anden ~'oude at maale, 
skal de af deres Bestilling i>fsættes og stmft"es, som vedbør, 

14. ' Det skel' ogSIka, at imellem det alminrIelige Pintse· 
marked, ,hel' holde.', endel Hamborgel', Hollænder, Lybsker 
og frit andre Steder l<ommende l{jøbmænd adskillige fine og 
grove Varer, sansom Lærred, Kammerdug, Sill<e, Baand, To· 
bak, Humle etc, og "ndet' sa.udant hel' i Byen iuMore og ulli 
Borgerne, Huse, hvor de logere, s"",,lanne Varel' ligge og 
hemmelig i Alent.al og i smiLa Vægt ndhokre, saavel t.il 
inden SOlD til u,len Bys boende, da skul dermed sanledes hel" 
efter forholdes, at ~!UlsmL1-t den fl'emmede hel' med saadnnnp. 
Varer ankolllmer, da skll.l den BOI'gerlllallll, hvis Hus den 
fl'emmede udi logerp.l", stmx tilholue ham sig fol' Overlljøb· 
llIanden at angive med en rigtig Fort.egnelse p"a, hvis Val'el' 
han med sig /'ol'er, og hvis Borgeme sig hemdi forse, skal 
han' fo, ' hver NlLt, han samme Mand logel'er uangivendes, 
Ilnve forbrudL til Kompagniets Kasse Penge l Ru" og del" 
SOlll befindes, nt, nogen med summe M",nd hundler ellel' studser, 
fØJ'end flet el' angivet" have fO"brudt til Kompaguiet 4 Rd,; 
end befindes, at "anline fremmede til nogen udi silla" Partiel' 
ellel' ogsaa til anden udenbys Maud sltnnne Varer at forban,lle 
sig tilfordrisLer, ,h, derl'aa eft.er l'ohlordinan"ens 2;) Altikkel 
hente Dom og væf'e konfiskemt. 

Hi, Belangendc ulovlig Kjobm,lIIdsbb, Opsnapperi 111len 
Portene, item 'Kjob og Salg føl' Pra;diken 0111 Søndagenc og 
Bededagenc, s&a og Vinkjæltlcrne og Krambodernc at hol,le 
lukte om Søndagen og Bededagene, til Prædil'en el' lille, hll.ver 
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enhver sig' under den i Rece.~sen og seneste Ildganglle Fol" 
ordning om Sabbatens Helligholdelse forordn ede Straf at retle 
og forhol<le, og skal Kompagn ibudet efterdags dermed have 
Indseende, at ingen ulovlig ll;jobmandslmb uden Portene beo 
,Irives; men alt det, SOlll hidtil Byen fru. I,andct at sælges 
bidføres, skal efter gammel Sædvane bringes pau Torvet og 
del' det fll.l holdc, og hvis .13orgersbbet, efl'erat dette el' 
bleveu dem vitterligt, selv nogen Kjobmandskab med .13øn
del'lle uden Portenr, dl'ive, slml Ile derfor tiltales og stl'Ulfes, 
altseende det til alles Gavu og Bedste henstrækker og det 
en stol' Ubillighed el', at nogle faa skal opkjøbe til Forprang 
det, SOIll deu gemene J.V!lI.nd skal have Nytte og Tarv af. 
Ellers el' enhvel'l{ompngnibroder skyldig efter sin borgerlige 
Ed og Pligt (Ienne Bys Skade og Nacllllel at "fvelldll og de 
overbydende at tilkjelldegive dem, som i ulovlig Kjob noget 
fOl'virke, 

lG, Og som i dette saavel som i al begyndt og veIbe
skikket Koml'a,gni næst smid Gudsfrygt den ædle fortrolig ' 
Endrægtighed t.il god Lyl(ke, FOI-fremmelse og Opbygning 
ndhæves og en hver il,ke alencste sin egen Fordel, men end. 
ogs",,- den gemcnes Bedste betragter og sine Medborgeres 
Gavn med sin egen befordrer, Uenighed og Avind derimod 
fordærver og nedb,'ydcr, SM skal Imder ]{ompagnibrodl'ene 
,,\tid god Eldghecl i alle Forfnlde konserveres og underholties, 

'og de Borgere derfor, som i ulovlig I<;ioblllandslmb med frem
medes Penge og l/o niel og denne J3ys Slmde omg'~ls, skal 
hu.ve forbrudt sit KompagnilJroflerslmu og derforuden stndIes 
som den, del' Menetl hal' beg,uLCt, 

17, Del'Som og' nogen Borger og In,lv'~"lel' hel' i Bycn 
betræffes "I; :tntage sig' "og«" fl'mnmede Varer i sit Hus 
og bevare samme unuel' det SId.Il, som de va.re sin egen, 
eller og nogen fl'emmede til godo tilforhu.udler sig nogen 
Varer, saasom Sild, Smor ete, eller hvad Navn det have 
kan, under ,len Prætexl. del; u.t være fol' sig selv og' det 
siden til den frenllnedB afstaar eller ham 10emler, skal SlLmm e 
Borger tiltales som den, del' h,wer gjort imod sin borgerlige 
Ed, og SOlll en Meneder straffes, 

18, Og pan det nogle til Agters kommende fat.tige sig 
dette Værk og i nogen Maade kan have lI.t troste, da om 
nogen af Komp'\gnibroorene og ·Søstrene, det Gud naadelig 
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afvende, ved nogen ulykkelig Hændelse eUer ved en eller 
anden af Gnd p''''\;'gt eller tilsteut Modgang i Armod gel'll&
der, slml den eJler de samme da af det samtlige Broderskab 
med en kristelig Almisse for synes, eftersom llan eJler hun 
sig skikkelig, Iy<lagtig, f1itt.ig i værende deres Velmagts tid 
haver forholdt; men de, som med Galenskab, Svælgen og 
Drikken og andre Udyder sig selv unrler Ulykk~ have styrtet, 

,.Imn og Uereftel' akkommoderes, og skal saadan Almisse gives 
af eJ'Lel'llævnte: 1) Først af det,. som tilforn meldt er, nMr 
nogen i Kompaglliet eller deres Tjeneste indtræder; 2) skal 
paa hver Sønuag eller nogle visse Sondng tvelHle eller en 

. dertil af K ompagniet -fortroe t maa orug:m til det sumtlige 
Brotlersknb med en Sølvsku.al i H"anden, som enhvel' efter 
sin gor1e Villie og Mirldel k,m lægge en hæclerlig Almisse 
udi ; 3) skal dertil og noget vist tiUægges af det, som eUers 
til de fattige gives og forbrydes og ikke ved nogen særdeles 
Stævning til nogen visse Steds >lrme eller Armehuse el' hen
lagt; 4) af hvnrl ellhver af histell Medlidenhed Ilel'til vilde 
give, og skal "I t &W.<lallt udi en rIerlil beskikkut, Kassa "pm'te 
forv"res og derover Bog holdes og udi Borgmesteres og 
Jlliads samt mellige Kompu-gnibrødres Overværelse uddeles, 

H'. H ænder det sig Sal" ni, Ilogen af det ærbllre Broder
s1mbs Bom ved Forældrenes utidige Henfald og Armods 
H ændelser, som melU t er, ej kIlnne til Skole og ærlige H:",nd
terin ger holdes uC egen MiMel, su.a skal man dem da aC 
Komjlagnimidlerne med en kristelig Styr at hj ælpe og nnd
sætte, eftersom ingen el' vis pu.a, hvem saadallt kunde hænde, 
og slmll~jøblll"ndsskri"veren holde Bog over alt., hvis i K om
pagniets Affaires forrettes og bandles, saavelsom og over tleg 
Ind tægt og Udgift. 

20, Skal Ka..~sen være i Kompagniforstanderens Forva
ring og Overkjøbmantlell derover have at uisponere. 

21. Nual" Kjobmandslavet ar Ovel.'kjøbnmnden ved K om
p:tg,iihnsets Bn<l bliver advaret ved visRe Klokkeslæt at kom
purere, hvor pita Luvets Vegne noget bn være at proponere, 
da skal den, som hemdi findes nachlæssig og ikke til visse 
Klokkeslæt møder , have forbl'll!lt til Lavet 8 S k" og uen, 
SOlD aldeles udebliver, 1 Mk" med mindre han beviser, han 
Val' udi Saa lovlig Forfald, han til bemeldte 'l'i,l ej kuntle 
møde, dog ingen p"rtikulær Næring eller Brug herud i at 
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anses; derforuden hver QnRdag, efterat Prædiken el' t.il Ende, 
skal hvo af K ompagnibrødrene, som tilstede el', lade sig finuo 
nui K ompagnihnset, om der I"Ulde fi nues noget at forrette. 

22 . Dersom imou F orhaabning nogen af Lavsbrø,h-ene 
ikke ville godvillig deres Stmffældighed betale, da uden nogen 
Dom eller Rettergang maa L avets Bnd Dlerl uen yngste L avs
broder den derfor pante, 

23. Skultle nogen af BorgersImbet eller andre denne Bys 
IndvMnere, som bliver anmodet om at komme i dette hæller
lige Kjøbmandslav, ikke godvillig hertil lade fimle b",,,le sig 
at hule ilulshive i Kompagniets Bog s,,"avel at give og gjøre 
Kompagniet sin Rettighed, uen samme skal være tilfol'tællkt 
efter denne Dag uden særuel es efter L,wsbrodrenes Bemuul
ning ikke dern<li at m"" l(OlOmo og i det allerringeste at 
give til Kompagniet dobbelt S,", meget, som han nu eller" 
skulde have givet , og dersom enten han eller nogen af haus 
Hus desimidlertid veel Døden afgik, da Lavets Brøtlre halU 
ingen Tjeneste at være skyfdig, IlvCl'ken med at følge Liget 
eller <let at, bære ti l sin Lejersted , og de,'solO han begjærer 
Lavcts Ligklæder, skal 111m dedor som en fremmed betale 
og ikke i ringeste M""de tilegne sig Lavsrettighe<l, men 
Penge fomd betale; den samme skal og forst:UlS om utlenbys 
Folk , som begjærc K Olllpagniets Ligkl ,eder, skal s trax være 
tilfortænkt derfor t,il KOInI"'gnislmfl'eren, førend det annam
mes, at erlægge den Afgift, deraf er ordineret; og derfor
uden indlevere elel'es Seddel \.il Kompagnislmfferen, at dersom 
Ligklæuel'lle blive noget at skade, ela derfor at gjørc og g'ive 
K ompagniet sin Fomøjelse, 

24, Nital' nogeu ved Døden afg'""r, være sig Maud eller 
Kvinde; som wli Koml,agnibogen el' ilulskreven, eller ogs,,,, 
lIeres Born og 'l'yende, tla skal sam tlig KjøbmmHlskompag
niet, saafremt <le ere udi Byen, uden Sygeseng og høje Øv
righeds Bet"ling eller andre billige eller lovlige Forfald elet 
forhindmr, være forpligtet at følge dell afdøde ti l sit Hvile
st.ed og udi 13etimeliglled, {-orend Liget udbæres, hule dem 

•finde fol' de Steder, Liget udtages, s""fremt som hvilken en 
herudi fi ndes forsømmelig, ikke hver Simle, saudan t skel', vil 
Il:Lve forbrudt. 1 Mk, som stl'ax til F orstanderen uden videre 
Modsigel se slml ovet'leveres og Kompagn iet til rigtig Regn
skab fø,'e; og slml Mændene tilholde deres Hustruer og Bøm, 

:,n· 
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at de flittelig og det meste muligt, Tiderne og Lejligheden 
vil tilRtede, i lige Mauder følge den afdøde til Begmvelse og 
Hvilested. 

25. l3elangende den Orden og Skik, som skal holdes, om 
Papegøjen en Gaug igjen kunde blive opbygget og for godt 
blive anset <it afskydes, dermed forbliver, indtil Gud vil, 
Komll<lgniet fMI' noget i FOlT:1<id, og vi ere nogenledes for
sikrede paa fredelige Tilsta nde her i Landet. l det øvrige 
forholdes me,l alLing efter Gnds LegeJlls Lavs <Lf Arilds Tid 
indst.iftede Statut.el' og AnordniJlg i :1Ue Maader. Og at alle 
forskrevne Punkter og Artilder, Sll<~som forskrevet el', skal 
110ldes og efterkommes, konfirmeres med vor Stads Sigillo. 

Datum Aalborg d. 1 September Anno 1680. 
(smst.) 

Af den 9 Oktober 1680 haves følgende. 
Forbud mod Kjøbmamlsllaudel pa.~ Landet : 

Vi Kr. 5 giere vittel'iigt, at eftersom nogle vore Under
sa.~tter pua Landet boende sauvel de ved Søsideu (hviUte Illed 
Sandskuder og audre Skiberum imellem Rigerne, Provinserne 
og vi(lere fraliggende Steder sejle) som endel :1ndre adskillig 
Kjøbm<indskub og Handel brug'e, hVOl'ved BorgersImbet i 
Kjobstædeme i deres HuundteriJlg og Næring imod de dem 
foruudte Privilegim' st.ørste Afbræk og Svækkelse tilføjes, 
eftersom de, pau Landet boende ere, fOlmede1st <len Frihed, 
de for borgerlig' Tynge og Konsnmtion nyde, deres Varer for 
ringere Kjøb eud Borgerslw.bet kan aJllænde, da byde 'og 
befale vi, at alle og enhver her i VOI"t Rige Da.nmark, som 
pM Landet bosiddende ere (nndtagen p"'~ vore L"llde S"mso og 
Læsø), hvad hello.r de ver! S!\jJads eller i anore Maader Han
del og I{,jøbmandRkah bruge, lit de stmx eller med allerfor
derligste enten i R;jobst.æderne illllllytle, sig del' bosætte og 
med l30rgerne efter deres Mifldel og L(\jlighed i alle P;u,læg 
gjøre og give, hvis dem med Rette bol', eller bemeldte Skibe
rum og Næring strax og aldeles afskaffe. (smst.) 

Uniler den 29 Oktober s. A. hedder det i Svar Jla., 
Foresporgsel, at Kjøbmænden8 fol' a.t forhindre frelll
medes Handel og Skibsfart paa Riget ville obligere 
flem lllell Guds Hjælp denne By og omliggende Egn udeu 
nogen MI>nquem8nt llled eftersJn-evne Varer at forsyne, 
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nemlig HUlllle, Hør, Hørfrø, Hamp, Tjærc, Jærn, Staal, l3eg 
samt Knapholt, Vognsknd, Skibs- og an<len llygningstønnner 
og SaD. and.re Varer, som kau behøves, og derimod af Landet 
igien antage La.lldets Afgrode efter deu Pris, som det efter 
Tidemes Forandring kan gjælde, saa ingen skal InLve Oled 
god Føje <ct ldage i nogen Maader (smst.). 

Da Thisteds Borgere vilde gjere Indgreb i Aalborg Bor
geres Handel, indgav disse nnder den lU M,~ 1681 neden
"t"aende Ansøgning Lil Kongeu: . 

EmIel Thisted Indbyggel'e samt en Stra.ndridder vel! 
N,wn Henrik Meinertsen underst"" sig Aalborg Borgeres 
Næring og Brng, som de af Arilds 'fid have haft i Lim
~jorden, at fonnene og det imod de kg\. Privilegier, som Aal
borg allem. meddelte ere, saa.som de nogle af vore mell de 
bedste Skatteborgere, nemlig Jens Eriksens og Jens Himme
rigs Skiberum i en Ha.vn kaldet Doekiel [~: Dover lGiI i 
Yoby Sogn i Thy], hvor de øem fol' Is og Vinter have 
lnaattet salvere og deu ganske Vinter ligget indefrossen, aC
vigte Ma.rts angrebet har under PrætexL, at de deres Korn 
i deres Bys Frihed skulde have l<jøbt og P"'~ nlovlige Havne 
indtaget , alt slrjønt det llaa Herrcgaanle er opkjøbt mere 
end 4 Mil fra Thisted, hvis Frihed sig ikke længere end il 
Mil strækker, og ild,e pM ulovlige Havne el' indtaget, som 
de ko. Maj . allern. sidst udgangne Forordning om Udhavn6 
vrangelig vil fortolke, hvilken aldeles inteL melder om Lim
fjorden ovenfor Aalborg, hvor ingen Told eller KongelIs lu 
teresse la.Jder, men om de Udhavue, Ladesteder, ~om ere be
liggende bedre ud imod Sekanten end Kjobstæderne, hvor 
'fold oppebæres, eller langs Sokanten eller i Fjorden imod 
Stranden nden for rette Toldsted, hvor ko. Maj. Told og 
Rettighed let fOl'sviges, hvorimod <LIL det, som I,jøbes oven 
for Aalborg, uomgængelig skal og maa forbi Aalborg og der 
fortoldes, SM derved il,ke fmgatLr ko. Maj. en eneste Skil
ling, ,ut dette ll<Inset har Thistel\ Mænd og bemeldte Strand
riddel' stævnet till'skrevne AalbOl'g DOl'g'cre til 1'histed Raad
hns, der fældet Dom over dem, Kornet (140 T(1l'.) aL være 
Pris der, SODl deL lua, og da Skipperen ikke vilde føre det 
til dem i 'fhisted, skulde Skiberummet og væl'e konlltikeret 
- hvilket vil geraade Aalborg By til ti!.erste Forsvækkels6 
og være Landboen hel præjndicerlig i Henseende, aL nogle 
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faa Thisted Mænd, ,~om kan være af nogen Middel, alene 
vilde drive Handelen, Sil" de kunde komme til u.t sælge deres 
Varer saa dyrt, som de vil , og tvinge Landboen til at k.jøre 
med det, som 111m skal sælge til sine Udgifter, 4 a 6 Mil og 
give Imm for llans Korn og Varer sna lidt, SOIll de selv 
vil. (smst.) 

Udfaldet af S.'l.geu l<jendes ikke, 
I Forordn, af den 28 Januar 1682 om Rjobstæderue i 

Danm~1'l, nævnes i .Jyll!Llld som Byer, del' m,,,,, bruge uden
landsk Handel: Fredericia, Aalborg, Aarhu~, R.ibe, Horsens, 
R,ingl<jøbing og Varde, og ~om Byer, der skal have :I Borg
mestere og 3 llandmænd: l<'rederieia, Aalborg, Aarhns, Vi
borg og Rib~, (sms t,) 

1685 den 19 September il\(lberettede Borgmester og Raad 
til PoliLimester ll.asch i Kjobenhavn, !LL del' fm Byen "/1 ' 
1680 vux indg"Mt SlIpplikation ' til Kongen og deslldeu nogle 
Poster opsatte til Kommercekollegiet ungaaeude Politiet, hvor
paa endnu intet Svar v,u' kommet, ligesom ogsaa, aL Borger
skallet fol' kort Tid siden havde klaget over »den store Ind
pas, deLte fattige Borgerskab tilføjes lidi deres Handel og 
Næring af en Del pau Landet og Fiskerl~jel'Jle boende og 
der sig opholder" hvorpM heDer intet Svar var givet; der 
næst indstillede de »hvis mere Byen til Fremtarv tjenlig 
knude væl'e" nemlig 1) om PiHt5em"rkedets Afskatfelse, som 
kunde geraude Borgerskabet til god Nytte, 2) at det 1Ull<~tt.e 
tillades 'BorgersImbet fra de bekvemmeste Steder spansk Salt 
at indhente imod billig Tolds Erlæggelse, 3) at "lle de Skibe
rum, som hel' til Byen anlwmme, nmatte tilholdes her at 
losse og lade og ingen andensterls her i Fjorden enten pa'1 
Fi~kerlejeme eller andre H"vne, 4.) at det ingen fremmede 
tillru:les deres V,,-rer u.t oplægge hel' i Byen, men deres Skibe
mm alene Lil BorgersImbet at forhandle, 5) at alt Kjøbmand
skab 1''''1 Fiskerl~jerne og pau Landet hos alle og enhver, 
som det der fal har, ganske maa vorde "fskaffet, og de, som 
Kjøbmandsvarer behøve , de~ hel' i Byen hos Borgerskabet 
at kjobe, (smst.) 

Ogsa'l hel'Jma mangler Svaret. 
I Kristian den femtes Brev af 17 MarLs 168B, hvori 

det efter Klage fra Jndbyggel'lle i Nibe over, at Borger
,~l{abet i Aalborg' vil forbyde det, tillades, at .alle vore Unrler

" 
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saattel' maa herefter, SOm det tilfol'll brugeligt og tilladt 
været. hal', "fOl'ment fare op med deres Skiberulll ad Lim
(jorden pM Fiskeriet osv,«, tilføjes sluLtel ig: >og ville vi 
hermed have forbnd t, at de linder ,lp,n Prætext ej nogen 
H andel del' oppe pall Limfjorden med andre Varer mali. 
drive" (smst.) 

1690 "/10 kg!. !l.eslu-, om Indp;tS, som Thisted Kjøbstad 
af Aalborg, Nibe og Løgstør samt Landprangel'C gjøres, at, 
Stiftsbefalingsmanden slml IISsistere Thisted Indbyggere mod 
slig ulovlig fremmedes Handel og Lundprang' efter Loven, 
(Fogtm, Reskr_) 

Som Svltr paa en Forespørgsel Om Skibsfarten paa Fmnk
rig erklærer Borgm. og ll:illd "/, 1691, "t der herfm ingen 
Skibe var i F"rt PM Frankrig, og 'It Borgerskabet heller 
ikke havde i Sinde at ndrede nogle til sa1111ne Fart; »Lhi 
her el' ingen SkiberuTIl Byen tilhørende, som ere af den Stør
relse og dertil dygtige, men alene nogle faa smaa SImder ; 
de noget større, som have været her ved Byen og dert.i1 
tJenlige emgtede, ere pau to Am'S Tid forulykkede, nogle 
dOlme fattige Bys Indv:illnere til mærkelig Skaue, (sms t,), 

I Anledning af Aalborg Borgeres Forbud ansøgte Ni
bingerne "/< 1693 om Ret til at salte i Nibe, forskrive og 
sig tilforhandle S"lt, Hamp, Tjære, Steg og andre Varer til 
Fiskeriets og Salterie~s Fornødenhed af KjGbenl",vJl~ Borgere 
og andre, som a"komme til Aalborg og hvem det er Lilladt 
ltt sejle ol' 101' Nibe og der losse Salt, Tømmer og andre 
Varer efter kgL aDel'1l, Privilegier, mod ,lerfor 'IL give sil1
tede og tørre Sild og andre Varer og rede Penge, llvill<et 
Aalborg Borgere OgSM ville forbyde, Denue Ansøgning PM
tegner Dr, Niels J espersen i Stiftsbefalingsnllmd Meiercrones 
Fraværelse med Henvisning til 1) Aalborgs Privilegium af 
1546 Art. 12, 10 og 7, 2) Kristhm den ~jerdes ForbIId af 
'/7 1598 mod <IL 1ll1ndJe pau Løg'Ster, 3) Frederik den tre<\jes. 
Privilegium af '/11 1669 mod ,Prangeri og H:mdel pau Landet 
og l'iskcrlejcrne ved Aalborg, hvilke Privilegier "Ile v"re 
blevne konfirmerede ,,-f Kougen, hvorimod NibiJlgerlle pa,,
berMbte sig Privilegier af 1545 og "/0 1GH8, hvilke dog 
intet beviste, da de blot ltngik Ret til aL sælge deres ferske 
Fisk og ikke til auden HandeL (Geh, Ark.) 

1693 '/11 Aab, Brev, at al Prangeri og Haudel pauLalidet 
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og Fiskel'1ejel'lle i Byeus . priviligerede Distril(t sbl være 
forbudt. 

16n6 udskibedes fm Aalborg f!'iL 2 September til a No
vember 3,a57 Tdr. Rug, 2,648 Tdl'. M:1lt, 76a Tdr. Byg og 
1,112 Tdr. Havre (A:1lb. RaaUst. Ark.). 

16% den 25 Marts giver Borgm. og Raad p"" Fore
spørgselom M:1rkeder i Aalborg, følgende Sval': Hel' ndi 
A",lborg holdes u.arlig et M:1rkeel, som Iml,les Pintsemarkr.d; 
det begynder den føl'ste Søgned:1g efter (le;; I'int,sc hellige 
Dage og varer SM samme Uge og næstefterfolgellde til Ende, 
hvilket M",rked er denne fattige By hel meget simeleligt i 
Henseende, :1t :1:1rlig til S:1mme hielkollllller m",nge fremmede, 
Lybsker og :1ud,'e med temmelige Pu.t'tier af a.dskiJUge Vm'er, 
som de sælge mest til udenbys Folk og føre SiW. Pengene ud 
af L",ndet, hvoro1ier Byens IndvMnere ueli deres Næring og 
H'Uldel stOl' Sl<aele tilføjes, dedore de nndenl",n. ønske, a.t 
samme PiJltselUarl(ed m'l<,tte na.adjgst vorde afsk",ffet, SI"" 
ville de forl11o,le, ",t det skulde vonle dem mærkelig til ]i'0l'

bedring i deres Næring og Bl'Ug.. '- Desuden holdes 'l'ise 
Marked næste Fredag efter Pau.ske hellige Dage, Dronning
Innds Marl(ed 5 Dage føl' St. H:1nsdag, LerlIps M:1rked de<t 
9 og 10 September og Bjørnsholms M:1rked næste Fredag 
efter Micb:J.elis (A:1lb, R. Ark). 

Fol' at forebygge de Ulejligheder og store Bekostninger, 
som hidtil vare for,uu'sagede med den ny MiW.I og Vægt ",t 
forskildte fru. Kjøbenh,wn; fremkom lllluer uen 29 Avgust 
16% kg!. Fot:81ag til, nt Magistraten i A",lborg, fol' AaJborg 
og Viborg Stifter, ligesom i . a.ndre ",r de storre Byer selv 
skulde lade gjøl'e, justere og' forhandle samine ny M:1:11 og 
Vægt efter visse Met:J.l-Ol'igillaler og en given Instrux, hvor
i""" Magistmten gik in,l i Erldæring ",j' n September s. A, 
I Følg'e Foronl!l. om MMI og Vægt af 10 J 'anunr 1608 V:1re 
nlene felgenue Byer berettigede til at gjøre og justere Ma.;,1 
og Vægt: Kjøbeulliwn, Am'hus, Aalb01g, Kristi:1nin og Ber
gen (sms t.). 

AngiW.ende Fiskeri og H"'lldel pau. Nibe nus ted te Freue
rik den fjerde nmler den 2 September 1690 følgende Brev: 
Eftersolll Imlv"anerne i Nibe i vort. Lnnd Nørrejytland os 
",Uernnderd. Imve ladet "'lldmge og sig bekl"ge over den store 
POl'Lrængsel og- Nærings Forhindring', som dem af Borg-er
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skahet i VOl' Kjebstad Aalborg paa nogle Aars Tid ska.l 
være tilføjet, idet de skal hind"e Nibe Mænd at sælge deres 
sa.ltede Sild til "'lldre end Aalborg Kjøbmænd og at kjøbe 
deres Salt :1f ,,,,dre end af dem, og naar de derimod kunde 
handle, skl11 ikke aJene Vm'erue være blevne prisgjorte, men 
endog den kjøbende s:1:1velsom sælgende til Straf ",nset, SiW. 
at Nibe llidvaanere u,llenm(!. fOI'mene, Ilt Borgerskabet i 
Aalborg p"" den M,,,,,de sklll selv kll1lUe sætte Pris pM Nibe 
Sil(l og deres eget SnIt og forpligte Nibe Mænd til at sælge 
Sildene fol' hVil,d Pris A:1lborg I{jøbmænd lyster og betale 
dem deres Salt s"", (Iyrt, som dem selv belmger, da have vi 
efter bemeldte Nibe Bys Indvaaneres herolll aUel'lUld. gjorte 
Ansøgning og Begjæring aUem. bevilget og tilladt, at alle 
og enhver :1f Undersaat.tel'llC i vore Riger og Lande maa 
med deres Skiberum tilføl 'e forbeUleldte Nibe Bys Indva.anere 
til Fisl(eriets Fornødenhed SnIt sMvelsom og Fisketønder, 
no.ar samme efter vor den 10 ,Jnnnar 1698 aUel'l1. udgangne 
l~ororclning om Vægt og Maal ere indrettede, saa og at Ni
biJlgerne mllil sælge og afhænde (Ieres Fiskev",rer til saadanne 
for Nibe ,mkommende Skibel'llln og ellers med egne Skibe 
mlføre deres }<'iskevarer tJ1 A:1lborg og ",ndre Stæder i vore 
Riger 'og Lande [ Ol.' at ",fsætte og forhandle, n"",r de efter 
vor ",lIern. ndgangne 'l'oldl.'nlle sig ved Toldstedet angive og 
vor Told og anw'e Rettigheder demf rigtig erlægge og bet:J.le. 
Dog ville vi hermed ll:1ve forbndt dem uuder den Prætext 
nogen H:1l1(lel dcr oppe 1':1:1 Limfjorden med andre V",rer 
at drive, Herforuden have vi og allern. for godt befunden 
at bevilge og :,nonlne, at ved forbemel<lte Nibe By maa her
efter aarlig tiende Dagen før Mikkelsdag og næstfølgende 
il Da.ge, eJler om de paa Søndage eJler andre hellige Dage 
in,lti1lde, d:1 p'u, Sall. m:1nge Søgnedage (ler næst efter holdes 
et Jlf<Lrked med Fæ og deslige fol' aUe og enhver, som del' 
noget i sau. Maa.der bn lmve ",t sælge og I(jøbe, dog ",t al
ting dermed skiltkelig og tilbørlig tilgiW.r (smst.). , 

1704 opgiver Borgmestere og Ua;"l pan. Poresporgsel 
fm Kommercckollegiet Allta.Uet :1f Sldbe i A:1lbol'g saaledes: 

1. Anders Jensens Sl(ude . . . . 9 I,æster. 
2. Anders Christensens Jagt .. 4 
3. Albrecht Bjørusens Galliot . 11 
4. Christen L:1vS Skude . . . . .. 13 
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5. Ohristen Hansens Skude . .. 11 Læster. 
6. Claus Pedersens Skude. . . 7 
7. Erik Nielsens Skude . . . . . .. 8 
8. Gunder Olllfsens Skude 14 
9. Hans HeJU'iksens Skude . . . . 17 

10. Hans Nielsens J 'agt . . . . . .. 7 

.1.1. HIIi Christensens Sknde. . .. 4 

12. Jorgen Nielsens Skude .... ' 11 
13. Jens Madsens .JlIgt . . . 5'/_ 
14. Lavl'ids Pedersens Skude ... 13 
15. Lavrids Andersens Krejert 20 
16. Magnns Svendsen Skibet. . 182 (I) 
17. Niels Sørensens Skude .. . .. 19 
18. Niels Jørgensens Skude . . .. 15 
19. Oluf Hansens Galliot . . . 7 
20. Olnf ThoIDaseus Skude . . . .. 4 
21. Pedel' Cortsens Skude ' . . . . . 13 
22 . . Peder Christensens Skude.. 12 
23. Peder OluJsens GuUiot. . . . 8 
24. Pedel' Sørensens Krejert . .. 17 
25. Søren Christofforsens Skude 13 
26 . Søren Cortsens Skude ..... 9'/, 
27. Anders Christensens Tjalk .. 17 (i Norge) 
28. Borge Lavrsens Smakke . " 15 (i Kjøhenhavn) 
29. Carsten Hansens J agt . . . . . 4 ( do. ) 
30. J ens M1l.(lsens Skude . . . . . .. 15 (i Norge) 
31. Lavrids Nielsen . 18 ( do. ) 
32. Mads Pedersens GaUiot . . . . 7 (i Kj øbenhavn) 
33. 	 Peder Mogensens G"Uiot . . . 10 ( do. ) 

(SIDSt.) 
I Anledning af Klage,' fra Lybæk over slet Maal og 

daarlig Sal tning af Sildene. som Borgerskahet vilde tillægge 
'K1at-SlJ.lte,:e og lose F olk,. som af Bødkernes Drenge og 
alld,'e hLde sig gjere fol' sm"" Fnstager, skrev Frederik den 
fjerde 1708 til Stiftsbefalingsmanden i Aalhorg, at alle, som 
vilde sulte, skulde melde sig hos M'lgistraten i Aalhol'g og 
BiJ'kefogden i Nihe og i'Hlskrives i en Bog og forpligte sig 
til k,m at brnge rigtig brændte lins tager , lægge Sildene med 
god P"kning og tilstrækkelig Salt (smst.). 

Da del' 1708 kIlJ.gedes af Borgerne i Skive over,. at Aal
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borg K;j øbmænd gjorde Indgreb i deres m indel , henviste 
Borgm. og ll.aad til F rederik den tredjes Benaadning af "/8 
1655 fol' Aalhorg Kjøbmælld til uhindret HlJ.ndel over hele 
Limfjorden (SlOst.), 

1719 den 9 Juni udkom en Anordning om Sildefustagers 
Størrelse m. III ., især ved Limfjorden ('ridsskr. f. Fiskeri 
IV, 37). 

1719 den 15 Avgnst gjøl' Borgmester Gjorup en Ind
stilling til Stiftamtmanden, hvori del' klages over, at Pintse, 
markedet, del' skal holdes den næste Onsdag efter Pintse, 
af skammeligt Misbrug forlænges, saa "t det ej "lene hegyn
del' føl' 'riden , meu endog ofte V<l.re'· il Uger efter Tideu, 
hvorfor det ønskes enten ganske afskaffet elier ~nsat Ul 3-4 
Dage a.~rlig i det længste; desnden onske.~ et Fæmarked af
holdt p1l.1l. Aalborg Bjærge sønden fol' Byen den 26 Septbr. 
i 3 Dage og ligeledes øst fol' Byen et Fæmarked den 16 Ok
tober i :) Dage (sms t.). 

1721 udgik Frederik den fjerdes Brev, at Jøderne af 
Fredericia, del' komme til Pintsemarked, ikke Dlaa omløbo 
l''''' G<Lderne og i Hnsene med deres Varer, ' men skal have 
Bod paa Markedspladsen (SIU8t.). 

1727 indtraf en Begivenhed, som vel ikke angik Aalborg 
direkte, lIIen nog fik stOl' Indflydelse paa Byens Handel, idet 
}<'rederil< den fjerde gav Nihe Kjøbstadprivilegilllll i følgende 
Frihedsb,·cv : Nibe Bys Indvaanere, (ormlen hvis dem alle· 
rede i allel'll. Brev af 2den Septbr. 1699 el' bevilget, III"" 

og sbl herefter have og nyde Kjøhstads Privilegier, ligesOIn 
emIel <Lndra K,iobst.æder der i Landet, nemlig Thisted, Ny
kjøhing og Skive, have og nyde, saa at de til Lands og 
Vands ma.~ ,!I'ive deres N egotie, H andel 	 og Vandel ligesom 
Indb'yggerne i de fOl'llæVl,te tro og aud re Kjøhstæder , dog 
at de deraf ved Toldstedet rigtig erlægge al Kongen tilkom· 
mende Told, Accise og <l.uden ReWghocl, 	 S"" og at Lugerne 
af de Skibe, SOI1l simlle gila til Nibe, forst af Toldbetjentene 
i Hals vonle forseglede, hvoreft.er "It.id en eller flere "f Told
betjent.en,~ i Aalborg skulle følge lIIelI SIdbet til Nibe og ved 
Losningen og Udma<Llingen have Tilsyn, 	 at Sld[lpernes ved 
Tolds tedet. gjorte Angivelser ore rigtige og ej derunder nogen 
'Underslæb eller Defrandationer foregaa. Det skal Og8n.:t være 
IlIdvII<Lnel'ne i meromrø rte Nibe fOl'lllldt og tiUadt at betjene 
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sig af Fiskeriet, i Limfjorden, foraaavidt ej nogen derved i 
sin velerhvervede Rettighed varder præjudiceret (se AllProb. 
af 7de Juli 1730 og Noter). Og skal ligeledes Nibe E;j øb
stad i alle Maaeler nyde den Ret, som Forordn. af 13de 
Marts 1700 og 27de Marts 1719 samt 30te Dcbr. 1700 de 
andre I\jøbstæder i Danmark fornnder; 0_ s. v. 

Da Nibe saalecles havde faaet R;jøbstadfrihed, klagede 
Nibingerne til K ougen over, at tiere Aalborgensm'e tilligo 
med andre brugte Fiskeri og Salteri, Handel og Bryggen og 
Brænden i Nibo og ved Sebbersnnd, hvorfor Stiftsbefalings
mændene Iver R osenkrantz i Viborg og elu'. Reitzer i Aal
borg den 21de Jnni 1728 beordredes til at soge at forlige 
Parterne_ De mødte den 4 Avgust i Nibe og eftersaa Ste
dernes Lejlighed; men da Forlig ikke kunde oplluas, fil( Aal
borgenserne Nibingel'lles Klage til Besvarelse, og efter Re
plikker og Duplikker mellem dem afgav begge Stiftsbefalings
mændeue den 15 April 1730 deres Decision, som den 7 Jnli 
s. A_ fik kg\. Approbation, hvorved erklærecles, at da Nibin
gerne grnndede deres Prætensiou til nt udelukke Aalborgs 
Borgere og andre fra Fiskeri og Salteri i Nibe alene paa 
Frihedsbrevet af 19 Dcbr. 1727 og paa, at det skitIde være 
en borgerlig Næring, som derefter ikke maatte drives af 
nogen udenbys Mand, del' ikke havde vundet BOl'gerskab hos 
dem (efter Lovens 3 Bogs a Kap. 2 Art.). sav. ' blev Kvæ
stiOJlen alene den, om det vm' en borgerlig Næring ellel' ej; 
men da af Deduktionel'lle klarlig SC,5, at alle omliggende Pro
prietærer, Præster og Boneler fra ældgammel Tid af have 
haft Ret til at fiske Sild i Limfjorden og salte og fOl'ltamUe 
elem, og Aalborgenserne in specie beviste eleres Ret 1) af 
Fred. 2 Privil. af 'I' 1570, hvorved dem udtrykkelig tillades 
Salteri og Fiskeri i og, ved Nibe, 2) af Fre!l. 2 Brev 'I' 
1581, der tillader alle og enhvel', Saa længe Fiskeriet og S,tl
teriet paastnal', naar Fiskel'lle Sildene have ført til Lanel og 
Kronens R ettighed deraf el' betalt, samme at kjobe, salte og 
dermecl handle, 3) af det afNibingerne selv erhvervede Krist. 
5 Brev " /, 1688, der giver alle Unuersaatterne Tilladelse til 
paa Fiskerlejerne vecl Limfjorden, hvoriblandt Nibe stedse 
IHu' været regnet for det fornemste, at salte de Fiskevm'er, 
som de sig tilforhandle, 4) af den kg!. Toldrulles Ord 5aa

lydende, at enhver af Undersaatterne tillades at tilforhan,Ue 

, 
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sig Fiskevarer og dem ved Nibe at salte - saa klmde Ni
bingernes Paastand ikke bifaldes og elet kjendes fOl' en bor
gerlig Næring, især ela Nibes Fl'ihedsbrev af "/12 1727 ud
trykkelig tilføjer: , Forsaavidt ej nogen derved i sin vel
erhverveele Rettighed vorder præjudiceret<. Derfor bør Sal
teriet ogsaa som hidtil være frit fOl' alle. Derimod bor ingen, 
som ikke har BorgCl'Slmb i Nibe, opholde sig længere i deres 
Salteboder i og ved Nibe, end Fiskeriet og Saltel'iet varer 
og det udkræver, langt mindre holde eler nogen Krambod 
eller bmge borgerlig Næring, som hidtil sket er, med Bryg
gen og Brænden til at sælge eller elermed Kro at ltOlde, 
Saa synes ogsaa billigt, at Sal terne aarlig gav noget til 
Nibes Fattige og andre publikke Udgifter lige med de bedste 
Borgere i Byen (smsL) . 

1730 den 15 M<tj I1ndmger Magistraten om Tilladelse 
til, at eler maa blive holdt et Marked vesten for Byen i 3 
Dage, som skulde begynde den 12te Dag efter Mikkelsdag, 
da Indbyggerne have stOl' Bekostning med at fila Slagtefæ 
og andre Smnakreatmer til elel'es Vinterhnsholduing, hvilken 
Tilladelse blev givet under den 20 Juni s. A. (smst.). 

1731-2 klagede Magistraten og BorgersImbet t il Kon
gen over den store Inelpus, som gjordes i deres Handel af' 
Lybskerne, der forte hertil i KV1l.ntiteter Hm', Hamp , 1'jære, 
Beg, Speeeriel' og amll'e Varer, som il(ke ere voxede, faldne 
eller fabrikerede paa deres Gruud og Territol'ium, tvertimod 
F orordn. af 1'/" 1726 og 1'/1' 1727, ja ele gjorde endog Op
lag del'af i deres Pakboder og Pakk,tmre og falllOld t det. for 
alle som til et ollentligt Markeel og i smaa Portioner og 
sælge til ndenbys, endog i P und og Loel imod Aalborgs Pri
vilegium af 10/, 1604, sOll kun tillader elem at handle de 14 
Dage i Pinl~emarkeds 'fi,lel'. Syv E;jobmænd af Lybæk kom 
to Gauge av.rlig, til PiJltsemarked og ved Mor tensdag, meel 
4, 5, 6 Skibe fOl'lldeu de Skibe, 'som af dem forskrives, mens 
de ere her, og hvad de ikke strax af Skibene i 14 Dage kan 
sælge, opføre de i del'es Pakbodel' ; elerpatt tillacle de Skibene 
og gj øre dem sejlfærdige til Lybæk, llIen blive selv tilbage 
10-12 Uger og sælge endog i Punel og Lod imod Forord
ningen af den 16 April 1681 (smst.). 

Ligesom Aalborgenserne saaledes klagede over, at Ly
bækkerne gjorde dem Indpas i deres Handel, førte ofte Ind
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-byggerne ·'i" de andre Limfjordsstæder og Omegn samme 
-Klager mod Aalborgenserne. Sa,dedes klagede den 14 Marts 
·1733 otte Borgere i Holstebro over, at emIel smaa Kjøbmænd 
fra Aalborg indlagde for Struer med Fartøjer og Ladninger 

-af Tømmer, Jærn, Salt, Hol', H amp, Tjære og andre ]{job
"mands varer og der solgte og udstykkede det til Bønder og 
L andmænd og igjen ilHII<jøbte i stort og i Smaapluk Smor, 
Flæsk, Talg, Vox, Korn og andre Landnmndens Produkter, 
ja oplagde endog deres Varer del', mens de hentede mere, og 
brugte Struerboerne som Hokere og F O'1,,'angere baade ved 

"Indl<jøb og Salg, hvorfor Holstebro Mænd ved Kirkestævne 
og gjennem Stiftamtmanden i ·Ribe og Amtmanden lod aDyse 
slig· Forprang; men de tilbed dog, fol' at ikke de store og 
fOl'nemme I{jebmænd i Aalborg, som deslige Varer fra andre 
Steder til Aalborg lode indbringe, sl<ulde tage nogen Hinder 
ved saadan uordentlig Handels A fsklltfel se , <tt handle med 
dem i Aalborg og der indl<jebe fornemmelig, foruden sædvan
lig Handel paa Anlborg af andre Slags Varer, Tømmer, Jærn, 
Tjære og Salt m. m., saa meget de fattes til at furnere deres 
Distl'i1<t med , og samme Varer selv til Struer at lade ind

. fragte. S, A" den 6 Avgust indgav Holstebro Borgere et, 
Andragende til Kongen om, a t Aalborg Borgere ej enten 
ved Struer St,rand eller paa en Mil nær malLUe inddrage med 
deres }{,jøbmandsvarer og handle i Holstebro J"riheds Distrikt, 
ja end ikke Jlled lIeres Fartøjer der indlægge, med mindre 
de ere fragtede af Holstebro Indbyggere eller OJngrænseude 
Proprietærer. Herpaa indstillede Aalborg Magistrat, at som 
del' til Holstebro ingen andeu IJlds~jling er e",1 ved Struer, 
er det venteligt, at de lidet formuende og fattige Borgere 
og Landmænd, som ikko have Lejlighed Lil at befragte Far
tøjer, skulle enten komme til at savne de fornødne Varer 
eller og bet.ule dem llesto dyrere, naar de sknlle I,jobe dem 
uf de mest formuende, og desuden har Fred. g givet. Aalborg 
Privilegium af "/. 1655, hvorefter Aalborg Indbyggere man 
frit b,tndle i Limfjorden , ligesom et l'h1gsviclne af Holstebro 
Borgere uf "/, 17:33 havde mlsagt., at Aalborgs Borgere af 
Arilds Tid uden mindste Paaauke hidtil havde be.sejlet Stl·uer 
Strand og han del·es fri Handel med Varer ILt sælge og" 
kj øbe" Sagens Udfald l<jemles ikke (s!nst.)" 

I en Indberetning af den 22 September 1nD om Hand&

., 
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len klages der over dens Aftagelse, d e I s fordi der her beta
les højere Skat af fremmede Varer end i Kjobenhavn, dels 
fordi Sildefangsten i de senere AnI' er aft.Lgen P'UL Grund af 
<let stærke Fiskeri med PUlsvaader , hvorved mange smaa 
Sild fanges, som ikke kan brnges til Saltning, men kastes 
fol' Svin, og af, at enhvel' kan bruge Fiske";, som tidligere 
alene var i Kjobmændenes Hæuder , især efterat Nibe hal' 
fanet Kjøbstadprivilegier, d e l s fordi Lnndpmng tager Over
Ilaand blandt Fiskerue og Søfolkene langs Havet fra l'vel'
sted til Vestervig, del' fine med Varer til og fra Norge, 
blandt Beboerne i Sundby og Løgstor, hvilke sidste tvert-· 
imod kg!. Befaling af '/1 1598 holde ""ben Krambod og f","e 
med Varer til NOI·ge, dels pau Gl'nnd af Omløb af Bisse
kræmmere o. s. v.; desuden halHlle G lybske }{,jobmrend, især 
ved Pintsemarkeds Tider, med alle Slags udenlandske Varer 
tvertimod kg!. F orordning af "/12 1727, idet de holde sig til 
Toldrullen af " /. 1732" Fremdeles meldes, at uagtet Aul
borg tidligere havde buade Spanie- og Frunskfarere, hal' Bor
gerskabet maattet :1fllænde dem , siden Defensionsfriheden 
blev ophævet, og 1111 har det kun minru'e Skibe, nemlig 
Krejerter, Gallioter, Skuder, Smakker, Tjalker og Jagter, 
i alt 32, hvoraf,4 Krejertel' fra 9-24 Læster, 19 Gallioter 
fra 7-29 Læster, 2 Skuder " 18 Læstel·, 2 Smakker og 1 
Tjalk fm 8-20 Læster og Jagter fm 5-7 Læster" De 
udenlandske Varer bringes derfor nu ]laa udenlandske Skibe. 
Ingen Fabrikker findes hel' uden Tobaksspindet"i og et lille, 
til en Prøve p",~ et PILI' Aars Tid begyndt Uldenfabrik i de 
fattiges Hus til uldne valkede Strømper, som dog ikl<e h"r 
stor Fremgang. For 70 Aal' siden val' her et Snkkerl<ogel'i, 
som var godt, især til hvidt Snkker pa<!. Grllnd af, nt Vandet 
var dertil tjenligt, og nogle tilsende Pund gik til Hamborg 
og Lybæk; men en Befaling siges at være udg<Laet, at Man
den ikke mere maatte koge hel', men det skulde flyttes til 
Kjøbenhavn, saa at det igjen gik over Styr. H el' fandtes 
19 Lav, af hvilke det forste val' Kjøbmændenes, som handle 
i Flæng med alt , som de have Lyst ti l , uden at være ind
skrænkede til visse bestemte GI'ene, i alt 120, hvoriblandt 
Apothekeren, 3 Farvere og 2 Garvere, og blandt hvilke 2-3 
anslaas til 16-20,000 Rdr., 2-3 til 10-12,000 Udr., 4-6 
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til 4-6000 Rdr. o. s. V., og det andet var Skippernes, i ..It 
36, hvoraf kun faa. selv eje Skib o. s. v. (smst.). 

1737 den 23 Septbr. udstedte Magistraten 'i Aalborg 
følgende Plakat: F or at den sa.wel for sælgende som kjø
bende i Svang gaaende fornæl1nelige F orprang, som uden for 
delUm Bys Porte sknl drives, dog en Gang kan blive hemmet, 
lader Magistraten nu Ilermed en G11ng for alle advare dem, 
som Kom, Fedevarer, Slagtekvæg, Svin, Gæs, Ænder, Høns, 
ferske Sild og Fisk s11mt lldebrnnd og Foring hidbringe til 
Byen at sælge, Ilt de <lermed i allerwld. Følgo Ilf Lovens 
3 B. 13 K. 26 Art. føre deslige Kom, Kvæg og Varer ind 
i Byen paa. de offentlige Torve og der samm e falholde og 
sælge. Skulde nogen denne Advar~el uagtet efter Dags be
find es enten at falholde eHer sælge deslige Varer uderl Porten 
og det ej er i den bestemte Markedstid, bel' deslige V11rer 
nden Porten være kg!. Maj . I\j emfaldne efter Loven, og blive 
desuden de Prangere, baade af Mænd og Kvindel', som efter 
Dags befindes at opk,jøbe suaduune Varer uden Porten, nu 
hermed alvorlig advarede at lade sligt Pl'angeri fiLl'e mIller 
Straf at miste deslige Varer, naar de befindes dermed at 
drive Prnngeri, samt lide Mulkt paa. Penge til de fattige 
eller Straf paa. Kroppen eftel' dessen foreJlndendo Be~ka!ren
hed (smst.). 

1739 den 23 Debl'. tUslo'iver Stiftsbet\1.lingsmanden Magi
stmten om i Anledni ng af Loven , Forordn . og kgl. R eskript 
af "/1. s. .A. at best.emme to Dage ugentli g til Axeltorv. 
Magistraten foreslaal' da den 15 Jannar 1740 Onsdag og 
Lørdag, og at det maatte befales Landsaatt:em e fra Himmer
syssel at holdo Ilaa TOl'vet, men dem fra Vendsyssel eller 
nede fra Fjorden med Kaage Ilt anlægge i 0steraa, og ut 
alt J!'orprang meo Oplejøb paa Gaderne eller uoeu for Portene 
maa forbydes unoer Mnlkt. Herpua faldt Stiftsbefalingsman
dens Approbation den 25 J annal' s. A. med Befaling ti l at 
lTddeliggjøre Torvene for Tømmer m. m. (smst.). 

1742 den G Novbr. klagede Magistraten pau Foranled 
ning af Overkjøbmano A. Nysom til Stiftsbefalingsmamlen 
over, at nogle Nibe Indbyggere imod Forordn . af 28/t 1682 
l Art og Nibe I\iobstads Privilegier befatt.ede sig med nden
rig~ Handel (smst.). 

( 329 	 ( 

Fra 1746 oen 7 Maj have.~ følgend e Fortegnelse over 
Skibe hjemmehørende i AalbOl'g : 

E.i_m,. 
l. Mads Bertelsen 

2. do. 

3. do. 
4. Ohr. Poulsen Havnstrnp 
5. Jens Simonsen 

li. Jens Mikkelsen Ho-xlev 
7. Søren J ørgensen 
8. Ano. NielselI F1aostrand 
9. Jens Thag,,,ml 

10. do. 
11. do. 
1~. Ohr. 0rsnæs 
13. do. 
14. <Io. 
15. H ,ms Ohristensen 
16. LlLvrs Bjørnsen~ Enke 
17. Børge Hansen 
18. Pedel' l'oft 

19. Søren JunIs .Ellke 
20. do. 
21. .Takob Himmerig 

22. Rasmus Nielsen 

23. Jørgen Engelbretsen 

24. Ohr. Friis 

25. do. 

Skib. Læst.cr. Hvor og nan.r bygt. 
1 Skib 42 	 t"gen som Vrag 

ved Læsø næst
afvigte Vinter, 
bygget 1733, vi
des ej hvor. 

1 Sk.uoe 17 	 i Norge, men vi
des ~L na.al'. 

1 Galliot 19 Thorseng 1729. 
l ICr~jert 18 Lybæk 172:3. 
1 do. 

l Siende 
1 Ga11iot 
l do. 
1 do. 
1 00. 
l .Tagt 
1 Galliot 
l Jagt 
1 <Io. 
l Galliot 
l do. 
l 00, 

tGlj, ved Tjellerup, 
uvist naar, 

17 Læsø 1720. 
13 Lolland 173L 
10 Lybæk 1734. 
12 Aalborg 1737. 
fllj, do. 1736. 
71/0 do. 1746. 

13 do. 1737. 
8 do. 1726. 
I) do. 1717. 

12 Rudkjøbing 1715. 
91j. ? ? 
'.)I j, Kappel 1734. 

l Sm,tkke 1!l 	 F ortømret i 
Grimslad 1733. 

1 Jagt 7 Fort. iHals1742. 
1 do. 4 Aalborg 1737. 
1 do. G'j. i HolI<l11d, fort. 

i Aalborg 1741. 
l 00. 51/2 Lolland 1716, 

forUAalb.17 4.'l. 
l Galliot L3 l l horseng, uvist 

naar. 
l ICrejert 18 Læsø, fortømret 

i Lybæk 1745. 
1 J agt ubrænd t Aalborg 1745. 

(sms t .) 
l!2 
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1748 den 12 Okt.ooor udgik Fredm'il< den lillntes Brev, 
at ingen Markeder m,ta holdes en Lørdag, Søndag eUer 
Mandag, men de skulle henlægges til Tirsdag og ligeledes 
uæste Søgnedag efter and.re HeUigdage (srnst.), 

1749 den 22 Avgust blev givet kg\. Bevilling til at 
holde et Væder- og Honningmarked ved Aalborg den 1G 
September, I Andragendet derom havdø Magistraten erklæ
ret, at det var for silde ved Markedet den 10 Okto])e,', der 
var bleven bevilget 'Oj. 1730, at indJ,jøbe Vinterprovision og 
Fornwl af Smaakreaturer, FMr og Vædre, ligesom ogsaa 
Bonden medio September optager sine Bier for at sælge 
Houningen (smst.). 

1750 forandredes det gamle Kjøb,mmdsgilde ,Guds Le
gems ):,av ' eller ,Papegøjegildet., som den 5te M",j 1651 
havde antaget Navnet .'Kompagni , og var bleven fornyet 
den 2den Novbr. 1680 (se ovenfor S, 306), til et nyt Kjøb
mandslav, som den 24de Marts d, A, fik følgende Lavsartilder : 

Vi Frederik den femte o. s. v. g jøre alle vitterligt, at 
eftersom eu Del Borgere og Indvaanere udi vores I{jøbstad 
Aalborg for os allerund, haver and.nlget den Uorden, som sig 
sammesteds i Handelen skal have indsneget, samt hvorledes 
dennem udi deres Handel og Næring stor Indpas i adskillige 
M,mder tilføjes, SlUL have vi t.i1 Slutdant at forekomme allern. 
for godt befnn<lot bemeldte Aalborgs Borgere efterskrevne 
Lavsartikler at give og forunde, hvorefter de selv SM vel 
som alle andre, salt vidt dennem kan vedkomme, sig allerund, 
lwve at rette og forholde og ej efter denne Dag understaa 
sig nogen ny Vedtægt eller anden Anordning im ellem sig 
selv at gjore, snafrernt de ikke derfor vil stande t il Rette og 
straffes SOIl1 ved bør. 

1. Det ti lImies enhver at, (hive I{jobmandskab llIli stOlt 
eller en gros, saavel af Korn, som andre inden- og udenlandske 
Varer, naar de alene der pua Stedet. have vundet Borgerskab 
og sig ellers den til Kommereiens Befordring' allern , udg'angne 
Forordning af 4<le Avgust 1742 lillel'und, holde efterrell.elig. 

2. Ingen mna sig af Kjøbmandshandel ernære eller nogen 
K,'ambod holde uden de, som allerede ti lforn have ellor og 
herefter ville del'\la<t tage del'es Borgersklib og derfor ndi 
I{jøbmandslavet indsIu-evne, Gjøl' nogen derimod, bøde han 
første Gal\ll' til Byen og Lavet 50 Rdlr, , anden Gang dob· 

, 
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belt og tredie . Gang miste alle de Varer, som han haver 
med at handle, 

3. Som Handelen her udi Aalborg i1dæ vel uden For
nærmelse fol' en Del af dem, som for Kj obmænd bo,' og kan 
" nses, kan efter Byens Beskalfenhed til visse Varer sorteres' 
eller udi visse Klasser indrIeles, sau forbliver det herefter 
som forhen, at enhver af dem, som ere i Lavet, med alle 
in den- og udenlandske tilladelige Varer kan og maa handle 
baade en gros og i sma.a Partier, dog saaledes, at de, som 
vil sælge en gros af deres Huse og Pakboder, ej maa sælge 
udi mindre Vægt og MImI end den allern, Forordning af 4de 
Avgust 174·2 dens llte Artikkel tillader, og at ingen ma.a 
sælg'e Kjobmundsvarer i sma.a Partier af deres Huse, und
tagen at de hoMe aabne Kramboder, begge under slig Straf, 
som i den anden Artikkel er ommeldt. Skulde de fleste af 
Kompagniet ved Lavets Begyndelse eller derefter finde tjen
ligt at sortere dem i tvende Klasser for at holde Mbne Boder 
og sælge i smaltt, r"" tmn.iles samme saaledes, nemlig i den 
første Klltsse kunne de indtages, som vil handle med alle 
Varer <tf Silke og Klædekram og det dertil hørende, og i 
den anden Klasse de , som vil handle med Resten af aUe 
andre Slags Varer, dog begge Klasser derfor ej forbnden at 
handle en gros, som før el' meldt, hvilken Vedtægt bliver i 
Lavsprotokollen indført, og det special, hvad hver Klasse 
bliver akkorderet., og er enhver i Lavet tilladt at foranm'c 
sin Handel fm en Klasse ti I en "nden , nnar han vil og han 
det ved Lavet angiver, Hvml Varer, som den ene Klasse 
haver, bør den anden Klasse at imodtage, nemlig den Klasse, 
hvorfra en træder, og derunder henhore,', eft.er Indl,job, SIUL 
længe det er ej af det Pmti, der under Gros dependerer. 
Men er det forgjemte Varer, sker derom billig Akkord, og 
hvis de ej kan fOl'enes, da ved offentlig Avktion, hvor enhver 
kan kj øbe deraf til eget. Brng, Hvo, som overtræder slig 
Aldwrd, straffes efter forbemeldte anden Artild(el. 

4, Alle de handlende, som ere i Lavet, haver uden 
Forsl<j el Frihed at handle med Vine, Brændevine og andre 
Slags Drikkevarer, samt at holde Vinl<jælder og Kroeri. 

5, Eftersom i fordums Tider for I{jøbmandssutnden her 
i Byen er given Ejendom og Bygning, Kompagnihnset kal
det, og sammes Forstandere paa nogle Aar tillige have været 

~~" 
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Overkjøbman<l, SM sker Kjobmændenes S<tmling efterdags 
pna smnme Sted, og for lLt holde over Lavsm·tikleme be
sl{ikl<er IvLLgistmten første G<tng en Overl{jobmand eller Older
mmul, som tillige slml være Kompagnihl1sforst:uulel'e. Men 
samtlige L1Lvsbrødrene foresion I"'e, hVOI·<tf Magistraten 'Ill
ordner tvende til Bisiddere, og na,,,· Overkjobm<tmlen . har 
været 6 Aar i sin 'fjeneste, afgaar han, og ældste eller øverste 
Bisiddere bliver igjen Overl<jøbmand, og sa<tledes yngste 
Bisiddere nen ældste, og til yugsto Bisiddere foreslaar Kom
pllgnibrødrenc 3, af lIvilke Magistraten beskikker ell , og 
saaledes forholdes dermed hver Gte Aar, og ved paakommende 
Dødsfald sl{er pua lige Maade Valg, I1ndtJlgen det ganske 
Kompaglli ved samtlige Vota entell vil fOl"aurlre l'iden noget 
kortere, eller og Overkjøbmanden eller Oldermanden IlaVel' 
Aarsag at forestj])e dcm, at llan ej enten har Lejlighed eller 
anden lovlig UJHlskyhluing, bør {let konsidereres. 

6. Otte Uger efter at disse og efterfølgende Al'lil<ler af 
hans kongelige MnJestæt "lIel'll. ere blevne konfirmerede, mode 
alle de, som efter fOl'<Lnførte Art.iJder bor være i L<tvet, for 
Mugistmt.en paa Aalborg Raadstl1e og sig der lLngive, ,b 
tillige Ovel'i<jøbOl,mden og de tvende Bisiddere efter Gte 
Artikkels Formel beskikkes, og bør herefter ikke nogen fra 
dette LlLV exkll1deres, som StiftsbefnlingsmlLnden holder kva
Ii/iceret til derudi at indtræde. 

7. Til LlIvets Protokoller, Brevskabel' og Penge skal 
indrettes en vel beslagen Kiste, som paa Kompagni- eller 
LlLvshnset ndi god ForvlLring bliver staaellde, og sluLl SlLmme 
have tren,le dilferente La<Lse, ltvort.il OveI"l<jøbm,mden og de 
tvenue Bisiddere slml luwe hver sin Nogle, og om en Skriver 
skulde fol"ilLl'ges eller behøves, udvælges hun af Lavets Ilest.e 
Stemmer, som model- ved Samlingen, da Dled hannem om 
Lonnen akkorderes, saaledes som billigst kan eragtes og 
Kassen kan taale. 

8. Over uem, som ndi I{jølJmandslavet antages, holues 
en Protokol, hvorudi indføres saavel de, som første Gang 
ndi Lavet indtegnes, som de, der sig derefter anmel<1e, alt 
ved Dag og Datum. Endnu holdes en Bog, llVorudi Drenge 
og Kade ind- og udskrives, hvil1{e tvende Boger slml være 
igjennemdragne og lLf Magistraten <Lvtoriseret samt m~d veu
hørlig stemplet P"pir forsynede. 
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9. Oldermaudeu skal ' llave alle de gamle og uuge Kjob
mænd, som nu ere eller herefter i Lavet indkommer, ved 
deres Navne og Bopæl an tegnede, paa det han des bedre 
kan viUe dennem at finde, llaar noget enten i vort, Byens 
eller Lavets Ærinde foref"luer aL forrette. 

10. Nuar L1Lvsbrødrerte "f Oldermanden bliver tilsagt ndi 
Byen eller Lavets Forretning at møde, og han det forsom
mer, da bør han botle til L"vets Kassa for hver lmlve 'l'imes 
UuebJivelse en Mark uansk og for hver l'ime dobbelt" men 
kommer han, naal' Forsamlingen er til Ende eller og bliver 
ganske borte, og han ej tilforn hD.ver hos OldeJ:lnanuen bevis
ligen lauet forebringe sit lovlige Fo!'fD.ld, da boder I",n til 
Lavets Kassa en Rigsdaler, derfor(((lcll slml og Udr~jse fra 
Byen og Svaghed for lovlig Forfald reg'nes og holdes. 

11. Dersom nogen af Lavsbrotl.rene skulde vægre sig 
godvillig lit erlægge de Bøder, som ue kunde findes skyluige 
til, beordrer Magistraten, snasr((l,rt Oldcrnmnden ,lem det 
skriftlig "nmeIdel', Raadstnebudet tilligemed tvenue Mænd 
samme Bo,ler l,os tlen eller de skyl,ligc al. mll'il.nte, hvorfor 
Ra<ulstuebudet og Mændene nyd e,' billig Betaling, som ar 
Magistmten determineres, IHULr Vedkommende ikke ,lerom 
kan blive enige. Dersom ,len sky!tlige ej inden fjor\.en J)"ge 
loser det l(dpantedø, stilles sam me til offentlig Avktion pa" 
den skyldiges Regnurg, d" hvis, som for Bøderne og Omkost
ningerne bliver t.ilovers, kommer ,len skyldige tilgode. 

12. Alle de, som ere nui dette Lav, sknlle forpligtede 
være lLt forskalle sig Varet· fra forste H'-"'llU ener tb su;;
ua,nne Stede", som Forordningen af 'Jue Avg'ust 174·2 tillader, 
og det unuer sammes Konfislmtion og anden vill{alLl'iig Straf 
i Folge af ,Lllerhojstbemeldte "Ilern. Forordnings Indhold. 

13. Omløber Mands eller Kvinues Pprson l\ui Aalborg 
By med Kramv""er at sælge, da haver de del1llem forbrudt 
til Hospitalet, liges"a sImlog JAggere, Cllte" han er Ind
vaaner eller frennneu, have forbruut ue Varer, som de ",li 
Huse og Vinkler hemmelig udi Alne-'l',,1 og sma<L Vægl; og 
MaaI udsælge; end bruger enLen GrOSSet'el' eller JQøbmamd 
selv Omløbere elle t' Liggere, dD. slml de fOl"{Hlen at miste 
V"rerne, sonl sagL er, bøde 20 Rig'sdaler, :Byen og' Kjøb
maudslavet til lige Deling. 

14. :h'remmeue, der ilcke ere af Lamlets Indbyggere, som 
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bringer R,j øbmandsvarer eller andre udenrigs f"ldne Varer 
til Aalborg By, nden for Markedstid, tillades 10 Sogne- og 
Lossedage til at holde deres Varer fal og sælge af deres 
Fartøjer til Byens Indvaanere, dog ej uden i hele Partier og 
Stykker efter enhver Sort Vares Natur, nndtagen indenlands 
Kom fra Provinsem e i sma.a Partier, saale,les som tilforn 
om Kommereiens Befordring meldet el'; sk nlde en saadan 
efter fornævnte 10 Dlkges F orløb endnu have Varer i Behold 
usolgt og vil ej stral(s fm Byen dermed afs~jle, da bor han 
til Overkjøbmanden eller OJUermanden at levere' en FOlteg
neIse palk samme Va,l'er, som enLen skal forsegle dem, at de 
da kan henstaa, indtil han ,finder sin Magelighed dem anden
steds at henføre, eller og imod billig Leje hule dem udi 
Lavets Pakbod henlægge wlder Tilsyn af en af Lavsbrødrene, 
som summe endog, om det forlanges, kan tage ndi Kommis
sion Partivis at, forhandle, Men i Fald han dette ikke efter
lever, da skal Varerne, bvor de findes, være Byen, Lavet og 
Hospitalet I~emfalden til lige Deling, naar de ved offentlig 
Avldion ere brlkgt i Penge, 

15, PUl' samme M!1<tde og nnder lige Stmf skal , denne 
Bys Sldvpere sig lol'llOlde, om de fra en eller anden fu\jse 
skulde have nogle Kjøbmands- eller andre uden Riget faldne 
Varer hjem lIled sig, og om tie udi deres Fartøjet' kan have 
noget Gods, som fm amlre R,j øbstæder hel' i Proviuserne 
kan være forskt-even, skal de ved deres Ankomst give Oltler
muntlen eller Overl<jøblllanden sligt tiJl<jende, og det metl 
deres Konnossementer eller andet nøjagtigt Bevis godtgiøt'e, 

16, Overkjøbmanden eller Oldet'ml,nden drager al mulig 
Omsorg fol', at al til FOl'l1ænnelse for Byens Handlende i 
Svang gaaende Land- og Forprang samt utilladelig Handel 
saavel i Byen som udenfor bliver hemmel;, saa at ingen saa
kaldet Bissekræmmere pHa Landet maa holde nogen Slags 
Kram fal eller nogen Omlober~ tillades, SIwIde nogen sD.<tdau 
antræffes, da, om han el' bosat, skal han lovlig aktioneres til 
sit Værneting og over hatmern Ilentes Dom; el' han en med 
Kram-Kurv omløbende, da Dlaa han fOt'es til Aalborg og del' 
efter foregMende lovlig Omgang ej alene hans Varer konfi
skeres til lige Deling imellem Lavets Kussa og tle fattige, 
men han og de, ham Varel'l1e have leveret, ligeledes bøde, 
paa den MD.<tde, som i lorega.wnde 13 Artikkel el' meld t, og 
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iøvrigt forholdes hermed efter L oven og tlesiLngaaende allerJl. 
ndgangne F orordninger. 

17, Saa længe en I,avsbroders Enke sidder udi et ærbl,rt 
Enkesæde, brnger hun uformeut den Sort Handel, hendes 
algangne M,and haver fort, og gifter hun sig igjen enten 
metl en skikkelig Kjøbmanrlskad, nuar han haver udt:ient 
fol' Dreng, ellflsl<jont han ikke haver opnaaet sine 25 Aar, 
eller en anden brav Mand eller Karl , del' il,ke el' i noget 
Hllaudværkslav, ~j heller Sejlingsmand , SOlll furer ved Soen 
for Sætte·Skipper, Styrmv.ntl eller BMrlsm,wd, kan lmnnem 
ikke nægtes at komme i Lavet, UMr han el' over sine 25 
Aar og pl~jer som andre den vetlborlige RettiglIed, Sua og 
holder sig forberortc 2 MUkkel efterrettelig, Sannne Frihed 
haver og en skikkelig Kjolnnandsl<arl eller en mulen brav 
Maud eller Karl, SOlll ikke, som meldt" el' i HaallrlV:F,r1"lav, 
~j heller af berørte Slags Sejliugsfolk, nMr han giver sig i 
Ægteskab med en Lavsbroders Datter, som el' uberygtet, og 
han fuldbyrder del'llæst oveuskrevne Pos t.er , Men el' ,len , 
som befrier saad,m en Enke eller Mmuls Datter, i Rangen 
eller Magistratsperson , nyder han den l<'rihed, som følgende 
18rle Al,tikkel lIam giver, 

18, De af Rangen, som vil bruge og føre Handel, bliver 
forskallnoo e fol' Examinntion, samt Lavets .Betjeninger, sau 
og for let mØ(le verl behorellde Forsaml inger, uden ,le god
villigen vil, metl mindre det angjælder tlelmem selv; dog bor 
tie at betlkle til Lavets Kassu" nilar ,le antages, 10 ll,igs
tlu,ler; og bel' llletl tleres Karle og Drenge ligesom mcd andres 
i Lavet ;ct forholdes, Ej alene samme Ret.tighed og Frihed 
have og tle nnværende og efterkommende Magistmt, som vil 
handle, men i Henseende de havet' Besværing ved adsk illi ge 
Poster, som disse Artikler indeholder, befries de fol' at læg'ge 
noget til Kassan fol' IndskJ-ivelsen med videre, 

Hl, En Dreng, som Handel vil lære, maa ikke længet' 
tages pM Forsøg end et 11"lvt Aar, efter hvilken Titls For
løb i tlet længste skrifUige Kontrakt;, som et' oprettet imellem 
lCjobmanden, som ham "n tager, og Drengens Venner, som 
ham i Lære sæt,ter og fol' hans 'l'roslmb og 'l'11vshcd gaar i 
Borgen, siGel i I,avet,s rlertil indrettede Bog ved LaveL~ Sam
ling næste Sogneda.g efter hvert Aars Ute Febl'u'lr Ord for 
Ord intlføres, hvorfor Dreng-eus Pal,rørende betalcr l !ligs
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daler. Naar en saadan Dreng trolig og vel llaver ud\jent 
sine Drengeaar, som ikke malt være ringere end 7 Aar fra 
den Dag at regne, da Kontrakten er sluttet" skal hans Hus
bonde fremstille ham JliW. LavslIllset, hvor bemeldte Dreng, 
før han som Dreng vorder udskreveu og for Karl igjen ind
skreven, af Ovel"l~obmanden udi Bisiddernes og 8 Lavsbrø
dres Nærværelse examineres efter Maaden af den Handel, 
JliW. hvillwn han haver lært, og paa det ikke nogeu ved slig 
Examination enten for Vid eller Venskab, Had eller Avind 
skulde vorde enten føjet eller fornærmet, skal Overl\jobman
den eJler Oldermanden med Bisidderne og de 8 k.Yndigste 
Lavsbrødre forfil.tte en Formulal' af Kvæstioner til saltdan 
Examination efter enhver Handels Beskaffenhed og samme 
til Magistratens videre Examen og paafolgende Approbation 
indlevere, og naar den erholdes, skal samme agtes ligesaa 
gyldig, som den Ord fb Ord her var indført. Og naar da 
deu til Udskrivelse præsenterede Dreng har udstauet sin 
Examen, bliver llau som Dreng ndskreven og for Karl igjen 
indskreven, hvorfor han betaler til Lavets Ku.sse 2 Rigsdaler, 
til Overl\jobmanden 1 ltigsdaler og til AallJorg Bys fattige 
hvad Gud gi vel' llam i Sinde. 

20. Sl\jøut næst forbenævnte 19de Artikkel melder eu 
Drengs Læreaar, skal det <log ikke være forbuden, 1D>O <1t 
jo en Lavsbroders Søn eJler Slægt, HaM han haver opnaaet 
sine 18 Aar og derover, ma.a for I\jøbmandskarl indskI"ives, 
enteu han har tjent ved sin Faders Handel eUer ikke eller 
og øvet sig i Studeringer eller ved Pennen og pau I\jøbmands 
Kontorer her eUer og paa fremmede Steder, naar Faderen, 
førend han ved Døden afgik, førte den Handel, som gav Søn
nen Rettighed til at komme i Lavet, ja og Om s<1a.dil.n en 
Person har rejst udenlands og erhvervet ovenstaaeude Kyn
dighed og er myndig, maa han antages i l\jøbm~ndslavet og 
være fi-i for Examen samt at betale efter den 18de Artikkel; 
2do En skikkelig ung Person, der haver opnaaet sine 17 eller 
18 Aur og forhen haver tjent noget ved Pennen, samt haver 
L.Yst til Handelen, man af en Lavsbroder untages i Lære 
som for Dreng et eller to Aar ringere end ellers en u.nden 
Dreng skulde tjene, og ligesom hans l1usbond befinder hans 
Kap'tcitet, dog skal ,lisse tvende Slags bail.de være den udi 
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l"0de Artikkel benævnte EXil.mination undergiven S<1a og be
tu.le, hvis Sil.mme Artikkel ommelder. 

21. Den, som haver mlstaaet sine Lære,tar som Dreng 
og haver udsttu1Ct sin Examen med videre, bør i det mindste 
tjene ved Hilndelen i 4 AilI' for Karl enten her i Byen eller 
andre Steder, forelHl han for Kjøbmand i Lavet antages, 
undtagen denuem, som forbemeldte lSde Artikkel giver Fri
her!, SM og en Lavsbroders Son efter næst foregaaende 20de 
Artikkel; dog skal det ikke være saaditn en Karl forment, 
1Iaar han ingen Tjeneste lmn erholde, at han jo maa for 
Kjøbmælld her pau Stedet be\jene KOlUmissioner og selv have 
et Pu.r Læster Rum med, nau.r han gjør sit Indkjob og Ud
s<1lg med en her i Byen en gros. Men Landpmng man ll<1n 
nIdeles ikke ove eller bruge, med mindre han foruden i fore
st~aende Hide Artikkel mentionerede Straf tillige vil have 
sin forventende Lu.vsrettighed forbrndt, ej heller maa han 
rejse til Markeder og der opsætte Bod eller i u.ndre Maader 
drive Hu.Ill1e1. 

22. Den Lu.vsbroders Son, S>k~ og saa.d,m en, som udi 
foresl.aaeude 20de Artikkel 2 Post ommeIdes, er berettiget 
at komme i Lavet, om det Val" kun et AM, efter at han for 
Karl er i n<lskreven , millI' lmn alene erklærer sig, hvu.d Hand
Iing- han vil føre. . 

23. Med den Bxamination, der bor ske med dennem, der 
blive antagne i Lavet og ikke for EXaJnen ere befriede efter 
den 18de Artikkels Indhold, omgaas 'paa lige M"-'lde, som den 
i0de Artikkel ommeIdel', dog at den, som for en Lavsbroder 
antages og indskrives, skal forillllen betu.le til Lavets Kassa 
6 "- 8 IldIr., lig-esom deres Vilkaar anses, silmt til Overkjøb
manden eller Oldermanden 3 Rdlr. og de fattige, hvis Gnd 
højer deres Hjærte til. 

24. AnkolDmer nogen fremmed Karl her til Byen at søge 
Tjeneste og med rigtigt Pas beviser at have lovlig udtjent. 
ved Handelen, da angiver han sig hos Overkjøbmanden eller 
Oldermanden, som imod u.t han ulHlerlmster sig den forllCll 
ommeldte :8xu.mination eft.er ul Mulighed forhjælper ham til 
'lJeneste. Kml han h,tm ingen 'lJeneste skalle, nma hilm 
tillades al. lJel,jene Kommissioner Ii'a Kjobmændene her ]laa 
Stedet med den Frihed og nnder den Straf, som foreganende 
21de Artikkel ommeIdel', indtil han har udholdet de 4 i for
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benævnte Artikkel foreskrevne Aar, til hvillcen Tid , om han 
da el' ovel' sine 25 Aar, hannem ikke maa nægtes at komme 
i Lavet, om hl1l) kan svare til Examen, 
. 25. Som enhver Lavsbl'oder el' forbunden at oprette Kon

trakt med sine Drenge, men ikke med siue Karle, SM del'en
clerer det i den Sted af lmm selv at forsyn e sig med saadan 
Forbindtlighed og Kavtion fol' Utroskab , Ulydighed, For
sommelse og Tyveri med videre, som han kan finde sig præ
kaveret ved, og saalællge deslige F orbindtlighe(ler ikke strider 
imod Loven og Ærbarhed eller nogen af disse Artikler, stanr 
det . hannem frit fol' efter Loven og kongelige I"ol'o,'<lninger 
at faa saadan Forøvelse afstmlfet efter Forseelsens Beslmf
fenhed. 

26. Saa striltte, som en Lavsbroders Karl ellel' Dreug 
forbydes, saa længe de ere i Tjeneste, at handle med noget 
fo l' clem selv eller tage noget i Komm ission fol' and"e at 
forhamUe uden deres Husbonders Samtykke under deslige 
Varel'S Konfiskation og derforuden at betale ligesan. meget, 
som deslige Varers Værdi kan bedrage, til lige Deling imel
lem Husbonden og La.vets Kassa, Ran. tilladeligt, el' det 
derimod, at en H;jobmandskarl i sin HlIsboudes Handel mM 
noget indskyde og de saaledes med hverandre l",rticipere, 
som de derom kunne enig vorde; dog sk"l en san.dan H:job
manclskad i slig ]'Itld ved Indkjeb og Udsalg holde sig den 
foregaaende 21de Artikkel efterrettelig. 

27, lugen Kjobmand man. fOl'lokke eller gjore en anden 
I,jøbmaudskurl eller Dreng af'spænsl;ig, mindre snmmc udi 
~jeneste "ntage, foren d hau fra hans Husbonde lovlig el' af
skediget. Forser sig nogen herimo<l, d" bol' den I{,jøbmnud, 
som herudi fmdes skyldig, bøde til Lavets Rassa 10 Rigs
daler. El' det eu K n,rl, som sniger sig ulovUg af sin 'rjeneste, 
dlt bør han fol' hver MMned, l,an ej udtjellcr, bøde til Lavets 
Ka,ssa 4 Rigsdaler og derforuden miste sidste Aurs TÆl, 
hvilken, om ha,n enten alt ellel' for en Del forud haver oppe
ban..'en , bel' han sin fOl'llærmede Husbonde samme igjen "t 
erstatte, Skultlp, uerimod nogen Kjobmnnd uden lovlig Aarsag 
forholde sin Kjøbm"nuskarl sin lovlige Afsked over 14 Dage 
uden derfor at give bannem Sag, som føl' st skal ske for Over
I\jobmanden elle,' Oldermanden og Bisitldel'lle for om mulig 
at se Dispnten i Mindelighod afgjor L, bel' han erstatte samme 
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Karl al den Skade, som hannem derove" foraarsages ; el' det 
en Dreng, som uden skjellig Aarsag forløber eller kvitterer 
sin Husbondes T.ieneste, bor hitn ej af nogen ",nden i Kom
pa,gnie.t antages , la,ng t mindre uden sin fe ,'SLe Rusbondes 
Villie blive i hans egen Tjeneste eller gocltgjores dp, Aur, 
han haver tjent. Men dør enten Drengens Husbonde eller 
kvitterer Handelen, eller hans Enke den ej vil vedblive, dit 
hal' san.dan eu Dreng FOI'lov at soge sig en anden Husbomle, 
hvortil Overl<j obmanden eller Oldermanden hannem muligst 
fo rlyælper, og i saarlan Fald bol' den 'rid, han allerecle haver 
~jent sin a,ftløde Rusbonde, hannem af den nye Husbonde 
godtgjøres. Skulde han ellers del' pua Stedet ingen Rnsbonde 
kunne fo.a , og han dog l,aver Lyst til Handelen, s"mt i sin 
forrige Tjeneste haver forholdet sig, som en ærekjæl' Dreng 
egner og anstMl', bør han, pan. det ikke hans Lavsrettighed 
ellers i Fremtiden des AlU'sag skulde vorde forskjærtset, for
hjælpes til Kommissioner efter den Maaue og nnder den 
Straf, som foregitaende 21de Artikkel formeldel' ; dog bør del' 
i sav. Fald ikke at være over et eller to Aar tilbage af hans 
L æ,'ean.r, og llll.n bol' have aflagt sine 18 A:trs Alder . 

28. De I{,jobmænu og andre, som ved dette L"vs Stif
telse fol' loavsbrodre kan og bør anses, ligesom og deres 
Kjøbmæn(ls Kal'le og Drenge haver først ved IndskriveIsen 
at forevisc <le J{ontritkter og Akkorder, (ler forhen mecl og 
imellcm dem ere ujl rettede, som skal stal!. i deres fulde Va
lew' og, saavidt. deres 'Drenge anguAr, speciel ind fores udi 
clertil i.ndrettede Bogel', undtagen en Dreng, som havde kun 
1 :t 2 Aul' tilbage og havde ingen Kontrakt, bliver kun 
annoteret. Og bol' Husbonden at angive for Overl<jøbmanden 
eller Oldermanden og Bisicldern ~, hvor længe han s K"rl haver 
~jent og bvor mange Aur hans Dreng haver tilbn,ge af sine 
Lære:w,r, som ligeledes bliver anført, og de, som efter fo .'Ste 
In (lshivelse bliver Karle, skal ej fol' den siden paafolgende 
Exam en og Utlgift være forskaalled~, og som del' bliver en 
Del Udgifter ved Tiltrædelsen og ingen l\jobnmuds L,lVs 
K",,'sa emulu el', saa vil uer folgelig begyncles med noget, 
hvorW enhver K,iobmand gi ver efter Formue og SM meget, 
som h:m vel behu.ger, <log ingen mindre encl som l Rigsdaler, 
hvilket skel' ved før~te IndskriveIse , som Overkjobmanuell 
eller Oldermanden mout.ager og gjor Regnskab for, 
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29. Vil nogen. fremmed EjøbmUJld, som beviser sig at 
have været Borger paa et andet Sted, samt at han der sit 
Borgerskab lovlig haver opsagt, ncdsælte sig i Aalborg at 
handle, da, nnar han fnldbyrder de Poster, som foregu.aende 
anden Al'tikkel forbinder en Lavsbroder til, saa og erklærer 
sig til, hvad Handiing han vil fore, samt el'lægger fol' Ind. 
slu'ivelsen til Lavets Kassa 8 Rdlr" til Oldermanden eller 
Overl<jøbmanden 2 Rdlr. og noget til de fattige efter egeu 
Behag, bør det ham ikke nægt.es udi I,avet at vorde antug·en. 

30. Enhver Handlende i Au.lborg By bel' være forsynet 
med de efter den allern. Forordning af 31te Januar 1738 
anbefulede igjennemdragne, numererede, forseglede og avtori. 
screde Ejeblllands Bøger under vedbøl'lig Straf. 

31. Alle Ejobmællll i Aalborg By skul over deres Han. 
deler og Vexeler holde rigtige Beger sM.vel med Joul'llaler 
paa deres Indl~iob og Udsalg som me(l Ku.ssa· og Hoved. 
bøger, desliges te over Societeter, MaetscILJlier og alldet, som 
FOl1lodenhed kWlde udkræve, hvilke ikl<e alene simlle være 
numerorede, men enclog derhos af Byens Magistrat, lli"' det 
første Blad paaskrevne, baade 1'iden , n''''r samllle Boger el'e 
indrettede, SlU' og hvor mange Elarle ndi Bogen findes, og 
skal de deres Boger saaledes under 50 Rdlrs. Straf til Byen 
til førstkommende Nytaarsdag have indrettedc, hvorudi de 
og for des stOlTe Rigtighed sJ<ulle indføre Extl'11kt af cleres 
forrige Bøger, som de hidindtil llaft. h"ver. 

32, Udi alle Jow'naler, være sig enten P"", hvad som 
Ol' indkjøbt og ndsolgt, eller ogSll<1. PM de Vexler, som enten 
kan være udgivue eUer trukken, skal de skrives udi Orden 
Dag efter Dag, nden nogen Rum neden lUlder l1t give, men 
straks, lIlUlr Summen el' gjort, slutte, ej heJler mM del' noget 
udi Bredden skrives. 

33, Hverken Svend eUel' Dreng ma", nogen Tid, nnder 
Str"f Ilt forjages l1f Lavet og 1:ienesten og ikke nogen JI"n. 
del Ilt drive eller udi noget L"v ndi vore Rigel' og Lande 
at indtages, aabenbare sin Husbonds Bøger, Sitger eJler Han. 
del, men alt, hvad hannem bliver betroet, sk"l han metl 
Tavshed hos sig holde, med mindre det knnde være noget., 
som imod Loven og lcorordningcl'lle knnde stride; samme 
Straf skal de og være undergiven, som udi nogen lItrosk,tb 
ellel' 1'YVCl'j betrædes. 
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34. De Svende, som bliver betroede deres Husbondes 
Bøger at holde, sknlle deri være flittige, ærlige og tro, og 
skuJle deres Husboll(]es Boger enten over deres ForsornmeIse 
og Efterladenhed eller og deres Utroskab komme i Hogen 
Urigtighed eJler Miskredit, da skal de ej alene betale den 
SImde, deres Hnsbonder derover tilføjes, men endog som for 
Utroskab efter næst foregaaende Artikkel stl'llffes, end knnde 
de ej betule HusboHden Skaden, da lide ]ma Kroppen i Fæng· 
sel efter Sagens Beskaffenhed og Dommerens Sigelse. 

35, De Dispntel', der mnatte forefIlIde imellem Lavs
brødrene indbyrdes og ikl<e kOllcernerer mere end 20 Rigs· 
dalers Værdi, maa, 1Jan.r de <li i Mindelighed kan vorde ILf
gjort.e, decide,'es p1La Lavshuset i en del'til holdende Samling 
i Overværelse "f tvende Magist,rats personer samt Olderman· 
den eJler Overkjobm"nden, Bisiddel'lle og 8 af de ældste Lavs· 
brodl'e, og mM deres i saa M!k'Ule gjorte Decision ej videre 
p,u"lnkes, ikke helle l' maa nogeu af P:1rtel'lle i Sage" af SalL 
liden Betydeuhed nn tage nogen anden F orsvar end en af dette 
Lavs Interessenter, om ]mn ej trøster sig til fol' sig selv at 
SVare, - Thi byde og betale vi hermed vor Stiftsbefalings. 
m"ml i A"lborg Stift smnt Borgmestre, Ruad og Byfogden i 
A,J.iborg By sMvel som .• }lIe andj'e Ve<Il<OlUmen(]e, som <lisse 
Artilder ltllder vor Genel'<LI·Land·Oekonomie· og Kommerce
Kollegii·Segl tilsendt vorder , at de denIlem paa behørige 
Steder til aJles Efterretning lader læse og forkynde og sidell 
enhvel' fol' sig, saavidt denIlem vedkommer, del'over alvor· 
ligen holder, 

S. A. indsattes der en Torvefoged for at forhindre den 
s""bldte Forpmng nden fol' Byens Porte og holde Orden 
P"<t 1'orvet og Gaderne, Hans lnstrllx, udtærdiget af Magi
sLraten den 30 Novbl'., el' af følgende Indhold :' 1) Han skal 
Ihglig nogle Gllnge indfinde sig ved Byens Porte fol' de,' 
suavel selv at opagte som u.f KonsumtionsbetjeIltene l<Lde sig 
informere og oplyse, om nogen Ilf Byens Borgere eller Ind
byggere lade opl<jøbe Kom eller nogen andeu Slags Varer, 
forend Bonden kommer delmed ind i Byen, og om nogeu sligt 
gjer, oa el' deres Straf saaledes: fol' hver Td, Rug 3 Mk" 
1 'l'd. Byg 2 J',1k., 1 'N, Havre 1 Mk. 8 Sle og lIver Ol 
ferske Sild 4 Sk" 1 Læs Ho 2 Mk., 1 Læs Træ, Bygge-, 
'l'øude-, Stllvre·, eller Bark 1 Mk., 1 Læs Lyng eller Tørv 
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8 Sk og af hver Td. Kul 4 Sk. 2) Disse Bodel' deles mellem 
Torvefogden og Konsumtionsbetjentene saaledes: Forb1'Ydes 
Mulkten ved øster- og Vesterport, hvor del' er tvende Be· 
~jente, da deles samme i 3 Parter meUem Torvefogden og 
Be~jentene hver lige meget; men ved Urbansport, hvor der 
er ikkun 1 Betjent, i 2 lige Dele, og dersom ' nogen hjem
falder til Mulkt og ikke godvillig vil betale Torvefogden, 
'da llal' han sligt skriftlig Magistt'atcn at andril.ge, at stUldanl. 
hver Mandag paa Raadstnen til Undersøgelse og Udpant_ 
ning ef te,' befindende Omstæmligheder af Magistraten kan 
blive befordret 3) 'l'orvefogden saavelsom KonsuJlIt,ions 
betjentene slml med det gode forlllane Bønderne, ILt !lMt' de 
ikke hal' deres visse I{jobmand at navngive eller og deres 
Korn etc. kan være af visse Folk tinget, da skal de ~jore 

dermed paa Torvene samme at falholde og ilcke som hidtil 
at kjore Gade op og !led med deres Varer at udbyde, og. 
skal 'l'orvefogden undersoge, nnar en eiler anden Bonde siger, 
at han I,jører til den ellet' den Mand med sit Kom, om det 
i ' sig selv saa er, eller hau giør det kun fol' at uudsla.~ sig 
fra 'forvet 4) Han sktt.1 have vedbøl'iig Opsigt med Bøu
derne pan Torvet, ' at de holde i god Orden su.aledes, at den 
ene ikke hindrer den anden i at komme frem med sit Læs, 
at der altid el' en fri Fart over Torvet, at om llOgen Rejsende 
eiler Borgervogn kommer lqorende, de da lmll komme igjen
nem, ligesom og Torvefogden skal have vedbørlig Opsigt, at 
Bønderne under 1 Sko Straf til liam ikke ryge 'l'ob"k pa.n 
'l'ol'vet eller Gaderne fol' lIlykkelig Ildebl'ltlld yed Guds N;lade 
at forekomme. 5) Han bor efterse, at ingen Honde spæ.nder 
fra sin Vogn ut bede Jlila Gaden eller nogen Munds Fortov 
enten gaaende eller kjorende til Hinder under 1 Mk. Straf 
fol' hver, som herimod bryder; de 8 Sk. bel<Lles af den, fol' 
hvis Gade eller Fortov sandun Vogn mMtte holde, fordi han 
iinod god Skik sligt tilluder, de ;tll<!re 8 Sk. /tr Bonden, 'fordi 
hn ikke beder pua Torvet eller l<jøl'el' med en Mands 'l'illa
delse i hans Guard at bede ; dog el' hermed ikke en .Bonde 
forbnnden, at hun jo mu.a bede fol' Stangen, mens han bliver 
af mod sit Læs, men ingeniumle, som meldt, maa han spænde 
fra og lade Hesten sl<m pau Siden ar Vognen at bede, kj ø
rende og gaaende I.il Hinder. Disse Høder l<Ll;e Torvefogden 
alle eue. 6) AJle Slags ferske Fisk, 1tvorlU](ler ferske Ani 
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er forst.aaet, som komme til Byen pua Vogne, skal advares 
at søge et af Torvene deres Fisk at falholde og ikke kj øl'e 
Gade op og ned under 1 Mk. Straf til Torvefogden. 7) Han 
slml have vedbørlig Opsigt, at ingen om hellige Dage komme 
i Byen med nogen Slags TI<lebrand eller andre sælgende 
Varer at falholde; sker (let, mua han p>l-nte dem første Gang 
fol' 8 Sk., og skel' det oftere, da I Mk. hver Gang, om det 
er samme Folk. 8) Alle Borsdage anmelder 'Torvefogden ved 
Kjøbmændenes Forsamling pua Kompagnihuset fol' Overl<job
manden, t.il hvad Pris Korn ;Lf alle Slags sælges fol' palL 
Torvet. Til Slutning skal Torvefogden, suafremt han agter 
at blive ved Be\jeningen og nyde den liam ukkorderede Lan 
3 Rd. maulledlig samt de. Mnlkter, denne illstrux onunelder, 
omgaas aUc og enhver med Hellighed og særdeles advare 
Bønderne om, hvis de bør iagttage, og ikke ndpresse Mnlkt 
<Lf nogen Bonde fol' den første Forseelse, uden han el' virke
lig advaret om denne Instrnxes Indhold til Efterlevelse, og 
saaledes meddeles Jnkob Bmgnetz delUle Instrux til Efter
levelse uneler vore Hænder og RaadstuesegJ. (Aalb. Ra.ndst. 
Ark.) 

S. A. udkom under 15 Debl'. en F orordning om Lim
fjordsfIskeriet. 

1752 indgav Overk,jobmanden tillige med hans Bisiddere 
ved I{jobmandslavet følgende l<'orslag til Magistmten om, 
hvorledes de smaa Kræmmeres Negotie skulde regtuel'es og 
hvori besula: I Anledning uf Deres velædle og velbr., vel
ædle og velvise Herrers respektive Skrivelse af 24 J"nuar 
1752 angaaende smaa Kræmmere hel' i Aalborg, hvorvidt 
det bol' anses, hvilket og ved I{jøbmandslavets Stiftelse er 
reserveret i Tiden at fan en Orden i, desnarsag hul' jeg med 
Bisi(ldere SUlnt dø 8 kyndigste Lavsbl'ødrc været lJM Lavs
huset forsamlet for at give vore formenende billige Tanker 
derover, som herved ydmygst insinueres. At de Borgere, 
dcr ltave eller herefter tage Borgers1mb pM smila Kræmmeri 
og svare Byens Ouera, efter Omstændighederne bel' jo billi
gen I,ave et Slags Næring og Brød fol' dem selv og Familie, 
nl1<\r det ikke st,rider imod alle",. Lavsartilder eller til Lavets 
Præjudice, som til Dato af eudel el' overtraadt ; synes derfor 
allertJenligst , at deri ,naatte stiftes en Orden, hvorefter de 
og andre kund~ regulere sig, og at samme deres Handel 
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maatLe bestM af efterfølgende Poster og Konditionel': l) Be
meldte Smaakræmmere eller Høkere bol' ikke u.t ll<1n,Ue med 
andre end som Jolgende Landets Prodnkter, nemlig : Træsko, 
Skovle og Grebe, St().useltræe,' (?), Simuler af gu.mmelt Tov
værk eller Bastl'eb, Vogn-, 'forve- og u.udre hel' i Landet 
forarbcMede Kurve, Hestepuder, Grydel', Potter og Kul' af 
Ler, Limer, Tønder, Svovlstikicer, gI. brugt Jæm; af anw'e 
I·'edevarer i 'smaa Pu.l'tier, saasom Smør, Fidt, 1'111g1ys, Ost, 
Flesk, Gryn i Pund og :Marker Tal samt Sl,jæppe og mindre 
Maa!, 'fran i Potte og Pægle, men ej i Tøndetal eller mindre 
Fustagel-, TorAsk fol' u.t blode og ndsælg-e i Smll<l Part.ier, 
KOl1l eller Salteri, saa vidt som de behøve til deres Hu~
holdning; 2) hvol'imod de ikke llllla gjøre nogen Forpru.ng 
med KOI'n, Salteri eitel' andre Varer til nogen reel R;jøb
mandsh.mdel, ligeledes iklce at holde nogen u.abne Boder 1'01' 

benævnte Varet·, meu alt u.t sælge i deres Hnse, hvor de ere 
bosatte, 3) Ikke at handle med nogen Slags Aleniu'am, som 
enten ICattun, Lærreder etc" som alt el' Kjøbmu.ndshandel , 
ellel' andre Sorter, enten Isenkram, Fa.rvevarer, Specerier, 
Salt, Humle, Tjære etc., gom alt el' Kjobmandshandel og 
derfor Kjøbmændene til Pr~judice; thi lUl del' Forevendingel', 
som tilforn kan være passeret med Stuber Kattun etc., e,' 
ikke su; thi naar et Kvart.er eller Alen Cl' slCILu.ret af et 
St,ykke, Ileddel' det strax at være en Stnbbe, og demf bet,jene 
de sig. 4) De, som rejse til :Markedel' og bruges af I{job· 
mænd, Saa længe Markedel'l1e vare, med et eller anuet Smalt
ham enten ve,1 Salle ('() eller Flatte at udsælge, Var ilelce 
at nægte dem, naar de bruge det ikke længere, end Mal'ke
del1le vare, og derfor ej at tillades siden enlen i eller nden 
By til Landet eller Forprang at bruge. 

Eudvidere maa vi ydmygst erindre, at endel brulde inclen 
og uden Porlene hel' boende, som ikke have Borgerskab pna 
Kræmmeri, men bruge dog ovenstaueude og særdeles lade 
sig og bruge uden Port.ene at Icjobe Korn og andre Varer, 
hvormed det jages i Pris og ikke kommer til 'l'orvs, jl> og 
endel Kl'oersker bruge baade Salt, Humle, 'l:jære og 'l'obnk 
at sælge, hvorvel de ofte clerom ere ,tdvarede, hvillceJl Uorden 
vi vil hu.u.be de velædle og velbr" velæclle ' og velvise HerI'. 
:l>bgistl'U.t Jo('(nener et Reglement for med Stmf og Exeku
tion fol' dem, SODl summe overtræde; t.hi ellers hemmes det 
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ikke, hvorfor vi llJlderskrevne paa egne og samtlige Lave~~ 
Vegne ydmygst vil have dette rekommenderet nndes Deres 
retsindige Fomnstnltning (smst.), 

1753 den 22 Septbr. gjorde Kjobnw,llllslavet følgende 
Indstilling til Magistru.ten: 

Ved siclste Ejobmandslavdag den 12 Febr, el' veduLget, 
at Dagen efter Michaelis hvert AlLr slml Lavet samles for 
at sætte Kornt.axt efter Tidernes Beskaffellbed; men som den 
allerhøjeste gode Gud Imr givet en velsignet og tidlig Høst, 
hvorfor Tiden iJcke san længe ,lette Aar kan uclsættes for
medelst den (som tilforn) i Svnng gMen<le Land- og For
prallg, del' skel' i og uden Byen samt ved Portene med Korn 
og undre Varer, hvorover KOJ'llet ej alene jnges i hojere Pris, 
end det koster pU<.\ "llIlre Steder, men Bouden derover bindres 
at komme til Axeltorv, som Lov og Forordninger befale, 
Byen saiwelsom Negotien til stor Skade, hvoraf del' flyder 
mellem de handlende saavelsom andre Misforstaaelse og Uor
<len, el' i den Anledning det samtlige Lav i Dag den 15 Sep
tember t.ilsammen I",ldet fol' at overlægge og vedtag'e ,let 
nødvendige, uer bestiL"r i følgencle Poste,': l ) Den go,le Gnds 
uMdige og for Laudet, givne dge KOl'llvelsignelse fonulen 
temmelige gamle Beholdnlngcr bM,le hel' og ,m,lre Stede)' 
hiLr gjort., iLt Kompl'isen JlM de Stener, hvor de hundIende 
skal bringe det hen, el' saaledes, u.t ,let maiL sælges med stort 
Forlis af Aarsag, at emiel kjeher ar Bonden og opdriver 
KOl'llet i nrette Tid, SOlll siclen hen pnlL Aaret hew:e bn 
l,jebes af Proprietærel'lle og andre, san for slig- Uordens 
Hemmelse S"'lllt Egl1lite mellem de handlende og Tidernes 
Beskalfende ere folgenue Priser vedtugne af sumtligll, nemlig 

l Td. god ny Vinterrug , , , , .... , , ..... ,. 6'(2 Mk. 
l - Vendsyssel eller 'LUden lU'en V:\Ul'l'ug G 
l - Byg .. , .... , ... , ....... 5 

med sit Opm"al, som ordinært gives af Proprietærerne efter 
hvert Steds Beslcalfenheu. 

l Td. stQr hvid Havre Knog og TO]lmaal 4 MIe. 
l - gma Vendsyssel Havre - ,3 Mk. 8 SIc. 

Skulde Priserne blive bedre, fors tam' det sig selv, at 
enhver betJener sig uf' bedste Kjob, men ildce h~jCl'e, und
tagen at Tilførselen skulde blive cunaadelig eller extmordinære 
Tilfælde maatte paakomme, d", de, som denned I",ndle, hver 
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OnsdlLg eller Lørdag det anmelde ved Kompu.gnihuset eller 
<Jets ForstIlndel', som stmx tillige med de 8 Bisiddere samme 
efter billige og fOl'svarlige Omstændigheder Priserne forandre. 

1 K ande Honning 1 Mk. 8 Sk. Siden Honllingtiden 
allerede el' fol' Haandell, fol' dette kan blive pnblieeret, ~j 
heller ve<1 s id~te Lavdag el' bleven afk~lt, beror det med den 
.Post til pu.afolgemle AlLl'. 

2) I Anledning af hoj stbellleldte allem. BeflLling samt 
Kjøbstadpl'ivilegiel'ne bør Bonden lLt mode med sine Varer, 
som han hal' at sælge, til 'I'Ol'VS, avilko el'e de publikke 
Stedel' hel' i Aalbol'g, Gammel- og Ny torv og f'ra Vendsyssel 
ved øster- og Vestemas Brygger. 

3) Hvem af Lavet del' ei,ten selv eller ved andre paa 
deres Vegne direkte eller inilirel,te paa nogen Slags Mande 
pal' Vejene uden Portene eller indenfor handler eUer o)llcjøber 
<le Produkter, som Bonden fører, hvorved hILn hindres fra at 
komme til Torvs, og overtræ,lel' den nn sutte Taxt eller den, 
som Jlerefter maatte blive sat, bødel' forste Gang 10 RI\. , 
auden Gang dobbelt og tredje G~ng eftel' Lavets Sigende. 
Hvem som su.aledes af sin Lavsbrodel' eller andre bliver be
skyldt og Angiveren <Iel. ikke kan gOIUgjøre vidnesfnst, ma" 
den angivne f'ri sig llled sin Ed ; vil l,:ln det ikke eller tro
ster sig ikke dertil, bel" ler han ovenmel<lLe Straf i L'Lvsfor
stIlnderens og Medl~ælperes Overværelse, Jlvilke Bodel' deles 
i 3 Dele, KjebmlLndshLVet '/', enten det el' af' Politiet eller 
andre Angivere 'f" de fattige '/ •. 

4) H Vu,U Korn som en ten en eller anden af' ProprietID
l'erne, Præster, l!'orpagtere saaveJsom af' allllre m øbstæder 
hel' i Landet indlcjober eller el' forbIInden t il (efter foreglULende 
Kontmktel') til visse Priser eller Kapitelskjob, el' herved 
ikke mell t, llIell alelle Bonden, som kjorer selv sit eget Korn 
til Kjobstrul og sælger til nogen Lavsbroder, maa ikke OVIll'
guu T 'Lxten uden forlllel<lte Straf, og som elldel el' af den 
F ormening, at Axeltorv eller offentlig Marked ' skulde forstu<Ls 
ved hver Man,ls Dør inden Kjøbsta<lporten , da indstilles 
dette til Stadens Politimester, hvol'Vidt han det ifølge allem. 
L ov vil forsttul eller administrere, som derfor aparte el' til
lagt L øn af Byen. ~'il hvill<en Ende velædle og velbyrd. 
Hl'. KiLncellh'aad Fnglede tjenstlig her!l.f slml blive meddelt 
Kopi og Underretning', naa.r Forandriug skel' llaa Priserne. 
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H el'plUt 'laldt, Magistratens Resolntion den 1 Oktobel' 
s"",ledes: Siden det højfol'l1emli,e Kjøbmandslavs Brødre ere 
blevne enige 0111 forestIlaende Priser p"" Varer a!. betale og 
den ol'ertrædende at bo,le, sau have vi intet imod <!elme 
,Ieres "Forening al, erindre wien ,lette, at som hans Exe. Hl'. 
Gehejmera<1.!1 og Stiftsbefalingsmnnd Baron Uolek hal' '1[lpro
beret de af os forestillede 13 Poster fol' velædle og velbyrd. 
HI'. Kaucellirtuld og Byfoged Fuglede imod den tillagte Løn 
at lade iagttllge, hvoriblandt findes dette, a.t en Mand, nalLI' 
en Bonde el' kommen til Byen, ikke el' forment at handle 
med ham fol' sin Dor, S1L1L kan vi il,ke tilstaa, at Hl'. Kan
celliraadFuglede, som gjøl' Politimesters Embede, alHlerleues 
m"", forklare Ordene om dette Kjobmaudslmb fol' Dorene, 
end som ue af os nndenlan. ere forestillede og ILf højstbemel<lte 
hans Exc. mk~digst approberede (sms t.) . 

1755 den 12 Dcbr. gaves kgl. Bevilling pM, at Pintse
markedet J,m'efter sl(lllde begynde "uden Onsdag efter Pintse 
og ikkun holdes i 8 Dage. MagistmLens Andragende herom 
var begl'lllldet P'Ut, at da M1Lrkedet llidtil holdtes fors te Ons
dag efter Pintse, mtultte de handlende fra Hamborg, Fl'ede· 
ricia og andre Starler, som vihJe besøge Markedet fol' del' 'Lt 
sælge deres Varer, :Ll\vende Helligdagene paa. Rejsen og op
sætte deres Bodel' pu.a treclje P in tsedag, og p1L1L at Markedet, 
som oprindelig val' bevilget at vare i 14 Dage, i <len senere 
Tid kun holdtes i 4 Dage, SalL at (ler llæsLen ingen Handel 
VILl' i tlen øvrige Tid (smst.) . 

1769 den 9 Fek fil, Aalborg I<'jebmænd kg\. 'riIladeise 
til ,tt fare med Kram til det saakal<lte Skive Julemarked den 
3 Januar, saaledes SOlll Skik hu,vde været fm gammel 'l'id, 
hvillcct Byfoged C. P. RoUle i Skive vilde forbyde (SlUst.)_ 

1765 !len 13 Septbr. fik Jens Thagaanl, del' allerede 
havde 2 Sldbe jlaIL Robbefangst ved Spitzbergen og agtede 
at mirede 2 til i Forening med nogle Medinteressenter, kg!. 
Privileginm l,aa, at der fol' hver af Skibenes Kommercelæs Ler 
i 6 AILr maatte n<lbetales ham 5 Ru. af Commercii Fonden, 
og at Skibene skulde være fI'i fol' Losse- og Havnepeuge og 
fol' Told dels af !le Iii em bragte Varer og dels af <le Materi
alier, der medgik til deres Udredning (smst.). 

1768 den 22 April blev givet kgl. Bevilling paa, at del' 
paa N ytorv 'maaLte holIles 2 Hestemarkeuer u.arlig, det ene 
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S Dage fol' Ramlers Fastelavns Marked, det andet S Dage 
fol' Randers Midfuste Marked, og begge vare i 2 Dage, d" 
tier ikke holdtes noget Hestemarked i Himmersyssel og en
hvet· derfor maatte soge til de 2 Randers Markeder paa en 
Am'stid, da baade Veje og V ~jrlig falde vanskelige, og da 
Hestehandlerne sjælden 011holUe sig sondenfjol'ds for at kjobe 
Heste, men soge til Vends.Yssel (smst.). 

1770 il.<1bnedes Kompagnilluset ifølge Overkjobmandens 
Foranstaltning som en ,Børs. for de handlende hver Onsdag 
og LOl'(lag KJ. 11-12, hvor da en edsvoren Mægler (Da vid 
Gruah) val' tilstede til enhver Kjobmands eller Skippers 
Betjening med Kjøbmandskab og Befragtning. (Smlgn. Be
kjendtgjørelse i J. Eftm'l'. 1770 Nl'. 31.) Hel' blev og 
samme Aar holdt offentlig Avktion over det aalborgske grøn
landsl(e Kompagnis 3 Skibes det.te Aal' lliembmgte Ladning, 
som udbragtes til G797 Rd . 

1771 den 17 Juli forlangt.e Finansraad Øder, som skulde 
gjøre Forslag til Sof"rtens og Fiskeriernes Forbedring, Sval', 
som "fg,tves den 2 Septbr. s. A., p'''' folgende Sporgsmaal: 

1) Hvor mange Skibe -pl~je om Aaret ,tt lade og udgaa? 
Sval': Næsteu aarlig ilSO-400 store og SllHU\ Baade PM 11/, 

til 2 KOlllmercelæster, dels med hel Ladning, dels med halv 
Ladning, dels ballastede. 

2) Sammes Støn'c!se efter Læster eller ~røllder samt Be
sætn ing ".I' Folie Sv.: De største kan være pau SO, 70, GO, 
50, 40, :3G, de øvrige fru 30 Læstet· t.il TIaade paa 11/, Læst. 
Besætningen af Mands1mb hn være pM de største meJ 80 
-40 L. fra 20-9 Mand, paa. de middel Sorter paa 30-16 
J,. fra S-5 Mand, Jagter og TI:w.de paa 16-11/ . L . 4-2 
Mand. 

3) Hvor mange demf ere indenlandske og hvor mange 
uuenlandske? og 4) fm hvilke Steder især ere de siuste? 
Sv.: De allerfteste ere indenhUluske fra Danmark og Norge 
undtagen nogle fw, Jagter og Bwule fra Sverig, som uuder
tiden komme hertil og l"de med Viktualier. 

5) Hvor mange Skibe pleje om Am'et at, inilløbe og losse? 
Sv.: C. 3-400. 

G) Støl'1'elsen af disse Skibe samt, Besætuing. Sv.: Som 
ved Post 2 anført. 

7) Hvor mange indenlandske og hvor mange ndenlandske? 
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De allerfleste em inclr.nlu.lldske unrlt,1gen 4--5 engelske Skibe, ' 
som komme med Sl.ellkul, og 4-5 svenske Ti'artojer med 
Tjæm og 2-3 svenske Jagter llled Allun, Potaske, Bræd· 
del' m. m. 

8) Hvor mange Iler hal' hjemme? Sv.: 50 store og smaa. 
9) Afhv:l.d Bygnil1gsmaade og Takkelage? Store 13rig

gel', Huggert-Gallioter, Gallioter, Galeaser, ,Jagter og ]~a;lll e. 
10) Hvol'hen ,len meste .l<'art g,"1r? P'.Ut Provinserne i 

Danm<l.rk og Norge med Korn og Fedevarer, og fra sitlstJl 
hjemhentes Tømmer, Brædder, ;rærn, 'l'ol'flsk , 'l'""n m. m., 
nogle faa gu<\ til Portngal efter Salt, 1-2 1.il )c",mkrig efter 
Vin, Svedskel', Terpentinolie etc., 2-3 til Hamborg og Am
sterdam efter Kryderi-, Drogeri- og Materialvarer, nogle faa 
til Sverig med Viktualier og Skind, 5-G til Lybæk efter 
Humle, Jsenkmm- og grove Mu.tel'i"lvarer og 7-10 efter 
IIør, Hamp, Roe- og Linolie, Potaske og Tømmer til Riga, 
Narva, Petersborg, Danr,ig, Memel og Konigsbel·g. 

11) Hvol' mange in loco og lliemmehorcnde Skibc el'e ((,le 
pau l{abotage (Kystfarten)? Sv.: Omt.rent, 50-GO ~lllua 
Jagter og Kaage, SOIll hente Tørv og Brænde, S,~t og Kol'll, 
Flæsk, Ost., Smøl' og anure Landets Prodludel' fm HelT\} 
og Præstegaarde oppe ved Limfjorden. 

12) Om tIer ligger nogle ved Pælen uden at blive brugte 'I 
Sv.: 3 nu sidst fru. Robbef,mgst hjemkolllne Huggertgallioter 
paa 1~ L æster. 

13) Om del' pau. Stedet bygges Skibe 'I Sv.: Ingen Sldbe 
bygges Iler i Byen, men meget ,jaMen bygges en liden ,ragt 
pa", 3-4 Læster. De sm,m Fartøjer rejlal'el'e~ hel', men de 
store blive alene l\jolJmlede, d" de, naar stOl' ltepamtioll slml 
gjøres eller de skal fortomres, maa rej se til u.ndre Steder i 
Holsten. 

14) Om og hvilke Mu.terialicr til denne Skibsbygning' el' 
indcnhtndske eller hentes fm fremmede Ste,ler'l Sv.: Tøm
meret, sa:tSom Knæel', fllll<; i de omliggende Slcovø, men .I~ge
planker fm Lybæk eller østersøen, fra hvilke sidste Steller 
Mastel'lle hentes. 

15) Om del' findes Sejldngsfu.hrikker 'I Nej . 
1G) Hvorledes II,tVuen og Reden el' beskaffen? Sv.: Re

lIen el' en i Lu.ndet oplobcnde l~jol'll 1/, Mil bred og god fol' 
temmelig store Skibe; Havnen llogeuledes, dog ikke l'et stor, 
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men kan modtage de til ' Byen Iløl'tlJlde Skibe, som og der 
om Vinteren kan ligge temmelig sikre. 

17) Hvorledes Lodsvæsenet er beskaffent? Lodsvæsenet 
er i forSVI1l'Jig Stanu indrettet efter uen kgl. approberede 
Ordomms for H<1ls og A~LllJorg af 18 Marts 1735, hvorefter 
Lousvæsenet. forrettes af en Lodsoldelmand og GUnuerlodser, 
der alle skulle bo i Bals, hvor Indløbet til Limfjorden er. 

18) Om ueres N~LVigaLions- eller StYl'ID<1ndsskole. Sv.: 
Her er en Styrmandsskole, som holdes i et Værelse i Skole
gadens Fattighus af en N>Lvigationsmester, der lonnes af 
Fatt.ighnset og derfor skal informere de Drengebørn, som i 
Fattighnsel. opdrages og agte <11. søge deres Brød ved Sø
farten, uden Betaling; men af >Lndre, som søge Skolen, nyder 
hml Betaling. Til deu Skole er af de fattiges Inspektører 
>Lnskaffet foruden adskillige saavel danske som hollandske 
St)'l'm>Lndsbøger, Sø- og Landkort, 1 Jord- og 1 Himmel
globus, 1 Hængkompa.~, 1 Pejlkompas, 1 Gradstok med 4. 
Krydser, 1 Sølevadranl; med 2 Krydser, 1 i England forfær
diget Astrolabium af Messing, 1 trem<1Stet Skib med fuld 
'l'>Lkkel<tge m. m. 

19) Hvor meget Matroserne kan f<La i Hyre, og hvor 
højt SlcilJets Aplll"ovisionement kan lølJe? Sv.: Paa POl'l.ngal 
og Fmnkrig akkorderes almindelig m<tanedlig en Styrmand i 
Hyre 12-16 Rd., en 'fømmennand 9- 10 Rd. og Matroser 
6-7 Rd. Til Holland og østersøen nyder i Hyre for Rejsen 
en Styrmand 10, 12-16 Hd.,. en TømmenoalId 8-10 Rd. 
og Matroser 6-7 Re!.; paa Bergen og Trondhjem i Hyre 
for Rej sen en StyrnHLnd 10-12 Rd. og Matroser 7-8 Rd.; 
østerpaa i Norge og mellcm Rigerne nyde Matroser for R~
sen i Proportion af elens Længde 3, 4,-5 Rd., og regnes 
almindelig i Apl'rovisionement pM hver Mand maanedlig 
4 &1. 

20) Fr<tgtens Størrelse og Forhold med Udl'llstningens 
Bekostning. Sv. :. At bestemme Fragtel'lles Størrelse og FOl'
hold mou Uurustningens Bekostning er en vanskelig Sag og 
næppe til nogen vis Proportion, saaledes at det- lean lægges 
til paalidelig Grund fol' en vis, derpa.a gjørende Slutniug; 
den kan beStemmes endog af de handlende, saasom lIaar 
Skibene ere udrustede for nt, søge eu Fr<tgt, maa de tage, 
}lV1tcl Fragter de Jenu faa, hvilke, ligesom de falde, kuwle 
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Tære nndertiden til Tab, og 11I1derti<len kalkuleres, at en 
Rejse, som akkorderes om en vis Fragt, kan gjøres i 1-2 
Maanede\', hvorimod den formedelst. Vindens Foranderlighed 
~er 3-4. MMucder, og saaledes flere Omstændigheder, del' 
gjøre KaUCluen usikker. 

21) Hvad del' kan fattes i og fmdes tJenligt til Søfartens 
Opkomst her? Sv.: Dette Sila saal'C vigtige og fol' Rigets 
Vel særdeles interessante Spørgsmaal med Grunuighed og til 
Nytte at. besvare hæver en vidtløftig og grundig I{undslmlJ 
om Kommercen sMvel i Almiudelighell som hvert LalHls og 
Steds i Særdeleslled med Erfaring og en temmelig Pmxis i 
Negotien fol' med nogen Vished at kunne llllflJluc, hvad For
del et Land eller et Hanclelsstell enten veel L<1ndets EXl'ort
varer ut om tuske mcd de Fomødenheder , som af et anelet 
Lauds Produkter behøves, eller ved "dskillige Landets Pro
dnkter at bringe samme i sit eget Land fol' at olJldele til 
andre Lande og vice versa. Paa Grund af M<tngel p;l.~ Kund· 
skab m. m. vil vi kun meduele vor FOl'lnening, at til Skibs
fartens Opkomst vilde det særueles kont,ribuerll, nt L,u\Clets 
Produkter, Korn, Smør, Ost m. m. kunde fOl'øges Lil større 
Udførsel. Særdeles fol' dette Sted kunue være gavnligt, at 
de ved Vesterstmnd pa.<~ nogle Aar til et anseligt Tal for
øgede Sandskuder bleve afskaffede, hvis Ejere, som ere 
Lmlclsbymænd og Selvejere, stmx efterat Kornel, el' kommet 
i Hns, begynde at lyøbe det af Bonden fOL' <11. overføre det 
til Norge, hvor de pM sl\l\d>LU sildig Aarstid, cl" Norge i 
Fr'ygt fol' paakommende Viul.er ikke tør udsende sille SkilJe, 
k>Ln f M det vel betalt, hvorved Komet sæ ttes hel' i høje 
Priser, og senere talJes' P<La det. Ligeledes at a} udClu'igs 
Hnmles Indførsel til Lands, paa hvad Ma"de det end skete, 
blev forlJudt, s<ta at de saakahlte HnmlefØl'em, som vel er 
forbudet at indføre Humle pa,~ Kane og j ,les Henseende 
ligeg,w. stærkt som forhen indføre P'UL store Vogne lne,1 Heste 
og dermed rejse omkring i Landet, ikke nl<..atte lcomme læn
gere ind i L"ndet end til Kolding og hverken de eller nogen 
fi'a det Sted inljføre udenrigs HUlIIle. 

Pa" de forskjellige Sl'ørgsmaal vedkommcndc lliskerie\'lle 
lød Svaret: Her t.il Byen el' aldeles intet Fiskeri , ,ler lmn 
kaldes Fiskeri, men alene fanges elldell!'lynucl'c og AHJ, som 
ikke engang el' S>La tilstl'ækkeUgt, at Illllbyggeme JULn IJlive 
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forsynede med de behøvende fel'ske ; men i l'1ibe el' et anse. 
ligt Fiskeri, SOln dels afllændes ferske, dels vindtorres, røge!' 
og nedsu.ltes; men siden 1750 h"l' Velsignelsen af Sild ""l'lig 
fOl'mindsket sig, saa der nu il<ke gMI' til den halve Pmt 
Dlod fOl'heu, siden Sildeu er falden s<w, stærk til den svenske 
Kyst. Ligeledes hu,l' og Aalefiskoriet i Nibe forhen været 
im]10rlant , men 1111 delt lige Skæbne med andre Fiskerier 
her i Landet og i Norge, som alle ere i anseligt Aftagende, 
der tildels mau. have sin AlLr8ag i Vimlens og Vejrligets 
Foranderlighed. 110rl)v)'igt fUldes vidtløftig Oplysning i den 
kg!. Forordn. "f 15 Dcbr. 1750 (SlU St.). 

1771 den 27 Novbr. bortsolgtes ved (jerde og sidste 
Avktiou de 3, det groul.mdske Kompagni i Aalborg tilllorende 
Skibe, til Chr. Ryberg og Medinteressenter for 5200 Ru ., 
og har s.w.ledes ,let forrige og 1111 opbævede Kompagni tlLget 
derved en sLor og betydelig Forlis. (J . Ert. 1771 S. 44G.) 

1772 den 8de April blev det ved offentligt l'ronllneshLg 
bekjendtgjort, at ingen mltit lUlderstau .sig euten at I'jobe 
eller sælge noget 1I,len for Byens Porte eller veu Toldboderue, 
men alene paa. de dertil inurettede Torve, hvor alle Slags 
Kom-, fede og Fodevarer samt Duebrand lned videre skal 
henhringes og uer offentlig falholdes, wldtagen hvad fersk 
Fisk angaar, som ~j andensteds end ved Stranden kun faas. 

(J. Bft. 1772 NI'. 15.) 

1775 den 21 Maj besluttede Magistraten efter Kæmnerens 
FOI·Sla.g og Syns Optagelse af dertil ndllleldte Mænd, aL 
Pintsemarked flyttes fnt 0steratl t.il Nytorv med Und tagelse 
af Pottemage11le, som skal stan P"'t Gammel Torv, dog SM, 
at Bode1'lle ikke komme fol' nær til Vagtlmset. . 

(Aalb. Raadst. Ark.) 
1776 den 21 Dcbr. blev af Magistrateu bestemt en Plan 

foJ' Stadepeugene ved Pintsemarked, som fik kgl. Approba
tion. (smst.). 

1778 den 7 Avgust bevilgedes, at ua Pin tsemarked ved 
uen ve<l Viborg Omslagstermin skete Udsættelse for uet 
meste inUf"lder paa samme l 'id Som bemeldte Viborg Omslag, 
maa det flyttes, fol' at de handlelHle kunne komme baaUe til 
VilJorg Omslag og Aalborg Marked, til den 25 Maj og hol
des i 8 Dage, og om samme Datllln enten indfalder pau 
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Pintselørdag eller Pintsedagene, da skal Markedet fastsættes 
til næste Dag efler disse (smst.). 

1805 den 11. Janmir udkom pM Grund af Andragende 
fra endel i forskjelJige Kjøbstæder bosatte J øder et kg\. Re
skript, aL PinLsem"rked fr" 1806 af og fremdeles skal begynde 
den 6 Juni og holdes i 8 Dage. 

Om Torvedagene haves en PoJiLiphLkat af uen 12 Juli 
1813, approberet af Stifj;<Llntmand Pentz , hvorved anordnes 
følgende: l ) Til egentli ge Torvedage bestemmes Onsdag og 
Lørdag; 2) de, som ankomme til Byen bemeldte Dage med 
Levnelsmidler til Udsalg, skulle henstille sig paa. Nylorv, 
saaledøs som enhvers Plads af Politiet anvises, og uden at 
Passagen over Torvet derved spærres; 3) de, som mantte 
ILnkomme til Byen med Levnetsmidler en af de andre Dage 
i Ugen , ere ligeledes forpligtede til samme Steu at falholue 
deres VILI'er, og 4) udenfor bellleldte Nytorv man intet Op
kjob af Fødevarer, som indbringes til Byen, ske, saafl'emt 
vedkommende il<ke ville vente at blive ansete i Overensstem
melse med Lovene og kg!. Anorwli.nger. - Dog vm' det 
efter Forordn. >tf 25 AvgusL 1741 og senere 25 Juli 1815 
tilladt enhver, som ikke handler med de Varer, som paa LlLn
det kan kjobes, at kjøbe hos Bønderne selv (men ikke paa 
Laudeve,iene), hvad 'der behøves til eget Hnsbrug. I Pla,
katen omtales deL, at det tidligere havde været Skik, at Byen 
bver Morgen val' ligesom blokeret af.Prangere og Sælgekær
!inger, der i Skl1l'er gik halve og bele Mile nd paa Lande
vejene fol' at "f/tjøbe Bønderne deres Varer, og at uisse, for
lokkede ILf hine Landevejskræmmere, ved Ankomsten foregu,v, 
at deres Varer vare bestille af en elier anden 1J0siddende, 
som enten var Praugeren selv eller en anuen, hvis Navn hILn 
laante til Dæl,ke fOl' sine ulovlige Handlinger. 

1814 den 15 J,w fik J . G. Gruster i Nørresundby Be
villing pau aL drive Bondehandel med at sælge t.il Landman
den J ærnvarer, Hamp, Hol', Salt, Tjære, Trælast, Stenkul 
og indenlandske Alenvarer og iudkjobe Slcind, Hnder, Uld 
o. s. v. til ]?oræ,lliug ved sine FabrikJeer. Herimod nedlagde 
Borgmesteren i Aalborg Protest som stridende mod Aalborgs 
Privilegier og androg om, at ingen flere sa.~danne Bevilliuger 
maatte uusLedes i FremtiUell. Desuagtet fik forrige Maalleds· 
løjtnanL P. Bech i Hals uen 25 JIW 1817 Bevilliug pan, aL 
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det' liam bevilgede Høkeri i Hals maatte udvides til Handel 
med Har, Hamp, Jærn, ~jære og Tommer, mod at han tog 
dIsse VIll'er i Aalborg. (Aalb. Raadst. Ark.) 

Omtrent 1830 læstes i . Stal.8tidenden < følgende om Aal
liorgs Handel: Aalborg VlLr en Gang i sin ·Tid Jyllands første 
Handelsstad ; men den hal' lidt sru. store og betydelige Tab 
i ' kommerciel Henseende, at den absolut maatte synke, i det 
mindste for en Tid, til et lavere Standpunkt. Et stort Tab 
led Byens Handel ved AmteL'nes Deling 1794. HjørriJlg 
Amts Beboere skulde indtil da i det mindste 4 Gltnge aarlig 
til Aalborg med deres Kvartalskatt.er, hvilket gav Anled.ning 
til betydelig Handel og Omsætning. Forben vm' Aalborg 
Stapelstad for alle Kjøbstæder langs Lim(jorden; ingen Skip
per fra detto hele betydelige Opland vovede sig udenfor Hals 
Tønder, men nu s~jle de direkte paa Kjøbenhavn, østersoen 
og fiere Steder og ltente selv deres Varer fra første Haaud. 
Ved Norges Adskillelse fra Danmark led Aalborgs Handel 
et uopretteligt Tab; de farste H>mdelshuse i Byen havde 
deres vigtigste Handel med Norge og Sverig; ved Begiven
hederne 1814 standsede samme pludselig, foraarsagede flere 
Huses Undergang, indjog dem, som overstod Krisen, en panisk 
Skræk og efterlod hos de fies te et tærende Onde, som mel' 
og mel' widergrov Handelsmandens Velstand. De gamle og. 
endnn formuende Handelshnse kunde ikke paa den sædvanlige 
Handelsvej 'eller ved deres hidLil bev'lllte Spekulationer gjare 
nogen Affære. Den betydelige Kornafsætning til Svel'ig og 
Norge var stoppet. Forbavsede saa de Tidens politiske Om· 
væltning, Sita al Tillid og Kredit forsvinde af Handelsverdenen ; 
de inddrog Levningel'lle af deres fra det almindelige Skibbrud 
reddede Formue, og hvo kunde fortænke dem deri? Hamle
len maatte tage en anden Retning, ny Kilder aabnes, ny 
Forbindelser· indledes og knyttes. Vore Kornvarer, Byens 
vigtigste Udførselsaltikkel, vare af den Beskaffenhed, at de 
ikke klwde udbolde KonklU'l'encen med andres pall fl'6mmede 
Korntorve. FarsI. nu, efter næsten 20 Aars Forlob, er dette 
til Dels hævet formedelst Skattekornsleverancen og enkelte 
Kjabmænds pl1svæl'dige MaMe intet Korn at kjebe nden 
efter Vægt. Endelig er nu den eneste Kilde udtørre!'" nem
lig Sildesalterierne, som i den sidste Tid dog satte lidt Liv 
i Handelen.' Efter dette saaledes bemærkede hal' Aalborg i . 
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en Række Aar Slag paa Slag lidt overordentligt paa sin' 
Handel, hvilket Aarhus og Randers ikke i den Grad hu.ve· 
været udsatte fol'. Beboerne i Aalborgs saa indskrænl(ede 
Opland kunne PM ingen lIfnade sættes i Ligning med hine 
hverken med Hensyn til Antal eUer Formuesomstændigheder, 
hvilket sidste især maa komme Handelsmændene til Fordel; 
thi med Rigdom og Velstand følge altid flere FOl'llødenheder, 
virkelige eUer indbildte, end hvor det modsatte el' 'rilfældet. 

Da de Hjøbm<Lndsst..~nden i A~tlborg under 24 Marts 1750 
foruudte Lavsart,ilder (se ovenfor S. 330) p"'t Grund af de 
fomndl'ede Tidsomstændigheder og den nyere Lovgivnings 
Bestemmelser ~ længere kunde anses fol' aldeles passende, 
fik Lavet efter Repræseutantskabets Ansøgning nye, under 
2 Juni 1830 kg!. konfirmerede L:tvsartilder. Disse ere nJ
trykte i Kolleg. Tid. fOl' 1830 S. 545-62, hvortil derfor 
henvises. Dog fik de ikke nogen l<Lng Varighed, idet Lavet 
1863 under Navn af Handelsforeningen fll< ny Vedtægter, 
hvis første Afsnit bestemmer Foreningens Forma.~l saaledes, 
at den 1) skal , virke til Fremme ILf Hanclel og Skibsfart 
samt Industri, saavel i Almindelighed, som hvad Byen og 
dens Omegn i Særdeleshed angaar" og 2) ,virke i veldædige, 
hjælpende Øjemed,; men allerede Daa Generalforsamllilgen 
deu 1.7de April 1872 vedooges nye Vedtægter, som fik kg!. 
Approbation den 8de ,Juli s. A. Disses ferste Afsnit be
stemmer Foreningens Formaal pIIa samme Maade som Ved
tægterne af 1863, medens cle øvrige Alsnit eftel' deres Over· 
slu'ifter handle om : A<lgang til og Udelukkelse af Foreniugen, 
Foreningens Forrnne og Delagtighed i denne, Formnens Be· 
styrelse og Regnskabsføringen, Bestyrelsen, Generalforsam
linger, Medlemmernes Forhold til Foreningen og Bestyrelsen 
og forskjellige Bestemmelser. - Foreningens Virksomhed 
er altsa<!. nn en dobbelt, dels "t fremme alle til Handelens 
og Skibsfartens Opkomst sigtende Foretagender, hvortil det 
efter § 13 nærmest paahviler Bestyrelsen at fremkomme med 
Forslag, og i hvilken Henseende del' i de senere Aar er 
truffen forskjellige hensigtsmæssige Foranstaltninger, og dels 
at bestyre den ikke nbetydelige Formne i veldædig Retniug. 
Denne bes!',uL!' fol' Tiden af: 1) Ej endommen ,J(olllpagnihllset, 
11M Hjørnet af østel'll<tgade og Bispensgade, bmlldforsikret 
for 64,200 Kroner, del', som tidligere pattvist, el' en Arv fra 
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det oprindelige ,Guds Legems Lav« eller , Papegøjegildet" 
og Bom nu er bortlejet til Klubben Enigheden med Undta
gelse af et Par Værelser, hvori Foreningen har sit Lolmle, 
2) 2 Nationalbankaktier ,l. 200 Kr., 3) og i Aalborg Diskonto
bank c. 1600 Kr. - Den med Foreningen fra gammel Tid 
forbundne Ligkasses Formue bestaax af 1) en Obligation prut 
800 Kr., 2) i Aalborg Sparekasse 5000 Kr., 3) Ligvogn m. ro. 
- Under Bestyrelsen henhøre endvidere : 1) Den i J'uli 1856 
oprettede >Aalborg Kjøbmænds HJælpekasse. , hvis Formue 
udgj ør 30,000 Kr., 2) . det Bernstorffske Legat, pan 2800 
Kr. og 3) .De 8 Kjøbmællds Legat. paa 8000 Kr. 


