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67. 

De.t grundmurede Sted Nr. 18 (Matt'. Nr. 230) paa Vestre· 
grave ' bærer over Døren ell firkantet Sten plade med Ind· 
~kriften: Opfnrt 1828 af Læderfabrikant L . P Binm og 

. Hu.stnlc A. K Biorn fndl Randmp l ). 

I) 	Hormed af 8&& lidt ,idos Alt medtaget af, b,ad der l Randers fiD.de~ 
Af æhlro Husindskrifter iDdt.il 1830. 

Samlinger til jydsk historie og topografi, 
bind 8. Side 249-256. 
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Om en befrygtet Landgang af fjendtlige 
Tropper i Thy og Vendsyssel 1609. 

Vod Holgor Fr. Rord,m. 

De her meddelte Breve fra Aaret 160n minde noget 
om den Landgang af skotske Le.jetropper, som et Par Aar 
eller (1612) skete i Norge, og hvoraf den ene Afdeling fik 
den af Hr. Sindars Vise noksom bekjemlte tragiske Sk,jæbne, 
medens det lykkedes den anden Afdeling, UTlder Munchhaven, 
at trænge igjennem til Svedg, for hvilket Riges Regning 
Tropperne vare lejede for at deltage i Krigen mou Danmark I). 
- I de to første Breve er der 'I.'ale om lignende til Sverig 
bestemte Lejetropper fra England; i de sidste handles om 
en befi'ygtet spansk Atmada - hvad atter stod i Forbin· 
delse med de vidtudseende politiskreligiose Planer, som Spa
nien den Gang antoges at nære mod de nordiske Lanue "l. 

Hvad her meddeles, kan tjene til dels at stadfæste, dels 
at modificere den Beretning, som Slange har i sin Christi"n 
IV.'s Historie, S. 205, hvilken jeg tinder Anledning til her 
at aftrykke, da den neppe er tilgjængelig for de fleste af dette 
Tidssla-ifts Læsere. - Slange beretter da følgende mIder 
Aaret 1009: 

.Noget førend St. Hans Midsommers Tider landede et 
Svensk Skib formedelst Storm paa et, meget n-sædvanligt 

l) 	 Se F. H. Jahu, Historie om CR.lmnrkrigeo, S . 212 ff. 
') 	001 di88C Plauer fiudes et mærkcligt Drev fra J608 Joeddelt. i Kirkc

hist. Saml. 3. R. I, 636-8. Jvfr . min KIJhvas . Univ . Hist. 1637 
- 1620, IlI, 160, og de dor citerede Kilder . 
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Stred under Jylland ved Thye, hvilket illdeh<Lvde hen imod 
GOOE:ngelske og Skotske Soldater, som Kongen af Svel'rig 
h,~fde ludet væl"/'ve. l Begyndelsen brugte dette Folk vel 
1I0gen egensindig Frihed; men AmtmmHlen viisLe dem strax 
dend l\oIaade, S01l1 de lJIIl'fle at holde og leve med utli ct [rem
llIeL I ,and, saa aL ,le blave lI.d t Lil at holde sig inden del'e~ 
Leyer under Tælte ved Stl'"ndsiden, indtil del' kOlli Befaling 
fra Kongen, hvorlctips me,l dennem skulle forholdes. Omsider 
hekom de Fodof at lllU<ltte gu.u.e til ~l'isted og derfm til A"l
horg, hvol'fl'll dennem gaves TilIIldeise aL fmgte Skibe, derfm 
at fare til Elfsborg. De bleve sMledes opjlltSsede pau Veyen, 
at, de ·tol'dej ikke rOl'e .en Kylling u,li en Bondes Ga;l-l'd, og 
de maatt.e betale, hvad de Imfde fornøden_ Af dis~e finge 
mand at . hal'e, at del' vure fleel 'e paa samme Maude fra Skott
land ventendes ; hvilket gaf Am'sag til, at Banderne ndi Wen
syssel blev.~ befalede at holde flittig Strand-Vagt; saa og alle
vegne imod Sae-Rantel'lle, hvor Skibe knnde anlægge, "t op
sætte B"fnel', som de skulle antænde, nMl' de sa,a,e eller 
mærkede nogen p"'" u-sædvunlige Stæder at ville h"fue eUro.' 
lande. Det varode dog il,ke lamge derefter, førend del' igien 
kom tvende undre Skibe op(yhlLe med FoU<, som et Il"r D'cge 
efter hinanden seylede ,tf og til under Landet pau dend Veske 
Randt, og pæylede hel' og del' Dybet og Grnndenc, saa vit 
de kuude komme. Men da de suue Almueu at Sltmle sig med 
V'taben og Værge, seylede de ~asteligen derfra: Hvor de 
siden landede, spul'tes ikke,. 

' Deud SltDllne AnstalJ., som blef giol't lidi Jylh,nd med 
Strand-Vagt og Bafner, bIet' og giort udi Norge; hvol' de 
biet' befalede, at de sknlle tage vure pM Spanske Skibe, sol!' 
skulde hav.e udi 8inde at lande enten paa de Norske ell~r 
Svenske Kuster. Anleeuning Lil denne Varetægt gaf den~ 
Svenske Befalingsmand paa Elfsborg ved Nafn Søfren Jensen, 
som skref dend Danske BefaUngsmlllul p"'" Bahnus Steen 
Madson et Bref til, hvorudi hand lod hannem viide, at Koilg 
Sigismund udi Pohlen hafUc besøgt Kongen af SIJanien om 
Hielp og Undsætning imod Sverrig og llnsJand; hand for
sikrede hannem ogsaa i samme Bref, >tt en Sp"nsk Flode val' 
visseligen udi vente. PU<t tiet sMdan hans Ad v<Ll'sel kunde 
linde desto siarre Tl'oe, sendte haml med Brefvet en Udskrift 
af et Bref, som CIl Jesnit ndi ·Pra.g Imfde sJu'evet til en stor 
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Herre udi Pohlen, med Underretning om alle forreskrefne 
Sager. Kong CI",i$t·ia" ville vel illke sætte nogon Troe der
til udi Begyndelsen, men tog det op for noget opdigteL Snak, 
rier ' med enten at spilde dend Fortroelighed, som var imellem 
hannem og Pohlen, eller og for at besmykke Kong Karls 
Forhold med de fremmede l'ropper, SOlll sualedes u-advaret 
hafde landet pa.a,J ylland. Ikke desto mindre hoMLe hand det 
nødigt aL være lLarvMgen og siu Post vel at op passe, . 

Saa vidt Slanges Bel·etning. Hel' følger uu Brevene, 
hvoraf han tildels har øst sin Kundskab om disse Forhold. 

1. 

Jørgc>! LU1/gC fik Brev, "°f/m Soldaler, som ikr ,,,,ikr 

hallS Lell skol, værc landcik, allrm-cndes. 


Christian 4. Vor Gunst tilforn. Vid, at eftersom du 
underdanigst begjærer at ma<1 blive fOl'stændiget, hvorledes 
du dig skal forholde med de engelske Krigsfolk, som der 
under ,lit .Len skal være landet, da bede vi dig og ville, at 
dn strax alvorligen paalægger og befaler deres Capitaul, at 
de over Landet begive dennem str"x i!igen til vor Kjøbsted 
Thisted, og siden til Vands ned til vor Kjøllsted Aalborg, 
hvor de siden kunne fragte sig Skibe over til Elsborg, eller 
og hvor de dennem hellagte, altsammen p"'" deres egen Be
kostning; S!L<t fremt de betynge nogle vore Undersaattel', 
enten Borgere eller Bønder, del' da ikke over dennem skal 
blive straffet, som vedbør ; havendes udi Agt, at de iligeu 
komme afsted. Dermed etc. Hafniæ den 26de JlUlii Ab. 1609. 

Jyul:lke 'l'cgnclscr V, 474. 

2. 

Jørfje'l! J""'gc fik Brcv, Bø"dcnlc, som udi hans Le" havc 
[ljort Opløb paaStra",lbaJdccTltc 'i",od "oglc Krigs/ulk, a"rnrencZes, 
saa og O'VeT en BmuZc, som Il'carlc bundne Soldalcr havdc 

mnbrafll, at ladc skc, e/leT /orcg"ac",les Dom, F"xecutio". 

Christian 4. Vor Gunst tilforn. Vid, at eftersom .In 
os undenlanigst luder andrllge og iilkjendegive, hvorledes 
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Bønder og menige Almne del' ndi dit Lim lin nyligell Hkal 
have gjort et Opløb og delUlem paa Stralldbakken forSllmleL, 
udaf Aal'sag at del' sammesteds el' bleven spargeret, del' lIllder 
Landet at løbe nogle Ol'logsskibe med Krigst'olk beladt, som 
sknlle ville g jore Landgallg; endog sligt sa", udi Sandhed at 
være iklce Ol' blevelI befundet, da derefter el' blevet mndsaget, 
Og midlertid samme Forsamling el' sket, Skll.lle Bønderne 
have bundet de engelske Soldater, som fol' nogen ~'id siden 
fOl'ledell del' under di t Len ere iudkomne , hVOl'lldover en 
modtvillig Kompan af Bønderne treude af forskrevne bundne 
Soldat.er morderSker· og tYl'anskervis skal have omkommeL, 
Med lluderdanigst Begjæring at maa blive fOl'stændiget, hvor. 
ledes du dig derud inden skal forholde. Thi bede vi dig og 
ville, at dn med største Alvorlighed menige Bondel' del' udi 
dit Len lader foreholde og formane, at dersom herefter nogen 
slig Handel sig kunde tildrage, at man enten fornam Orlogs· 
skibe ndi Søen eller anden slig Tilfald, at Bøndeme da ere 
fortænkt udi, strax og uden al Forsømmelse dig derom først 
ilt tilkjendegive, førend de dennem noget enten pM Strand. 
bakken eller andre Steder foretage,; siden haver du ellhver 
dennem paa de Stmlet, at lade foronine, som den FOl'llodellhed 
til tiigel', havendes derhos med alting del' udi I.enet den til· 
børlige Indseende, SODl vi dig IllLadigst tilLro!'. Belangendes 
,len Bonde, SODl bemeldte tl'ende engelske, Soldater ynkeligen 
og morderskvis skal have ombragt og aflivet, den skal du 
med første Lejlighed (efter at vi saadan hans modtvillige 
Bedrift; ingenlulIde ustraftet ville lo,de patisere) 101' s'tmme 
begangne Daad for sin Lilborlige Dommere lade ti ltale og 
forfølge, og siden efter Dommens Indhold over haunem lade 
ske ExeclItion. Del'lned eLc, Haliliæ dell llte Jlllii 1609, 

Jydsk. Tegnel,.r V, 475, 

3. 

Mrmde7ul' Parsber!! og J ør!!e" lA,,'!Jc Jin,?c B,'ev bcla''!Jcl!des 
,god Varctæ!!t ved Stmndsidell. enhver dc.... cm 1"li sit Le ... 

at slouUe l"dc holde. 

/' Ohristian 4. Vor synderl ige GunsL tilforn, Vider, at 
eftersom vi udaf adskillige Rygte og Tidinge naadigst komme 
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udi F orfarin g, hvorledes udi Hispanicll skILI ligge en stol' 
Krigsanna.dli færdi g, "om Imnske, mUll' del! kom ud i Søel! , 
s ig s"'~ snar t noget fjeudtligervis at foretage sImide lude 
fordl'iste plia vore Lunde og Rigel', som pM nogen ,tnden 
Provi.ns; hvi.U,en vores Menin g og dermed bekræftige", at 
del' under vore Lande 'fhy og Vensyssel slml være set nogle, 
Orlogsskibe udi Søen, som have holdt af og til , formodentlig 
uf den Am'sag, at de vilde lldl(Und~ka.be Dybet, saa. de siden 
des bedre, vore Rigel' til Skade, kunde gjsre nogen Land· 
gang, Da efter saadan Lejlighed bede vi edel' og alvorligen 
befale, at I langs ud ved Stl'f.wdsiden det' udi eders Len 
luder have flittig' Varetægt og Indseende, og til forefftldende 
Lej lighed lader gjøre den Anol'dueng, om Behov gjordes, som 
vi edel' naadigst tiltror; saa vel som og med allermuligste 
Flid ladel' udkllndslmbe med største Alvorlighed llditf Itvis 
Folk, som enten formedelst fersk Vand at hente, fersk Mad 
at kjøbe, eller ndaf andre slige Aarsager bevæget, knnde 
hænde del' under Lenet at komme udi Landet, eller og olU 
det ved eu anden Behændighed ske kan, hvis dennem OD! 
samme Armada el' vitterligt, hvor ') tla dertil kommer, at de 
paa saadanne usædvanlige Steder søge Land, hvorhen de 
tlennem agte, og ellers om hvis Skibe og Flaadel' del' er udi 
Soen deunem kunist '); og at I siden om Alting indskikkel' 
fuldkolllD1en R elation og Besked udi vores Kancelli. Dermed 
etc. H afniæ deu !Gde Julii AD, 1GOV, 

Jydske Tcgnelser V, 478. 
( 

4, 

Breu fm den svenske Lensmand l'aa Elfsbo"rt til rI.n dansk· 
norske Lensmand l'aa Bal", .., 

Minn naboerlige oeh wellliche helsenn meclh Gudh "Iz· 
mechLigh :\Itijdh till forelInde, K ilre Steellll Mnt.I,s"olln, naboe 
oeh synnel'lige godhe wann . Jagh betackel' edel' ganske 

') D. c. hvorledea . 
') Meningen er: hVRd der er dem bekjcDdL om Skib!) og Flnader, som 

cre i Soen. 

http:lldl(Und~ka.be
http:Provi.ns
http:Soldat.er
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wenligenn fOl' . alt gott beuist, dett ieg med nU nnboerligh. 
willigheetz gierIle forskylle wil! vthj hlludh måthe ieg kalll\. 

Kåre Steenn Maadtsonn, n&boer oeh synnedige godhe 
wUnn , jegh ltl1.fuer bekommitt eder sehriftelige sw&r pil dett 
ieg seneste skrelf idher till, derfore iegh oder wanligenn be
tacker, Oeh s!lsom [i] vthj eder skrifuelse vttlofue, att så smu'tt 
i nogeU wist kuune fomimme, så wele i gifue migh del' om 
tilkenne, så ær ieg. oeh ofuerbiidigh dett s&mme att gore edel' 
igienn, oeh så snart mig någre ytterliget'e tijdender om samme 
Spanske At'JIla(la konuue tilhonde, wil! ittgh strax Illthe: eder 
del' om wethe, Oeh måge i idher wist ther på forlåthe, att 
någet brygges, ehuru thet oeh kanu blifue stiJ.IL i wiLr~ket, 
sOJU Ul' ieke mindre &chtet D&nm<Lrek anu Suerigie. Menu 
migh hoppes egienom Gudz nådige tilhiclp, att the skole w'ike 
dett sielfue wtt, som the haflle achtet &ndre, M&nn hafuer 
wisze kunsehaper, att konungen i Hiszpauienu will hielpe 
konungen i Påleun till dett 1luskouske herredommitt. Menu 
hum' konungenll ·i Pålellll blifuer Ryszlaudh meehtigh, då 
sehole i fOl1lilllme i sanuingh, att thet iuthet bHfuer Danmarkz 
oeh Noriges Crono lOyekit till gagn, ehuru man dett nu aehter, 
Iyke som thett inthitt skule hafue opå sigh, Ty konungelllJ 
i Hiszpannien oeh kOlllmgenn i PilleDIl tlle tiggie både i enn 
s~ck. MlI.Jtll min nådigste konungz oeh helTes foleh, som 
h .. k. mt, hafuer sendt storfm'stellll i Rysland tilhielp, the 
hruue allerede egellOm Glldz nil.dige tilhielp så lIlyekit i Rysz
laudh vtlu'ettet, at tlle hafue någre tusendh Pliineker nidher
lagt, thagit them styeker oeh Ihaner ifraun, bekollllllitt ofuer 
någre hunw'ede fåuger, ther egenolll månge steder oeh sloU 
iihre faldne stol'fiirsten Wasily Jwanowitz till igienu, SOIll 
tilforennde ha.fue hoHt med Pålakerne, Gudh wardiges il.IUlIl 
widere fmmgitngh oeh Iyeke forlithne emott thenn p~pistiske 
hoopen, hllilke all tIleres rådh oeh ansl:tgh derhild!inn stelt.t 
hafne, att the thel'es lorgiU'tige litre oeh falske Gud" tienst 
så wiill vthj desze nordlens<:l te IandIt och kommgerr'yker, som 
ofuer heele werdenu vttsl)redie oeh komme OS" vnder påfuens 
ook oeh trehlolu igienn, (lett Glldh osz nådeligelIII fore beuare, 
Oeh l)na thet i skole see, att thet ar tIleres flllkomblige me, 
ningh , oeh att lhe så well medh Danmarck ·som Swerige thet 
i ,!ieht hafue, så sender ieg eder en wisz copie af itt brelf, 
som en jesllwit från Pragh hafller skrifllit enn sin medbroder 
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tiJl .vthj Påolenn, der af Wanle i sielfne saningen: fOrnimmmi; 
des l), Hluleket ieg eder .k~re Steen IvIaadtszenlln , gOlllte 
wan oeh naboer, vthj enn wallmeningh ieke I",fuer welet for-o 
holle, BeihIer eder med alt tiIet., eder kirL el' , Gua alzmeelt
tigh, Alf Elfzborgb denn 28 Julj Åhr etc. 1609, 

SufJrinn J ijnsson. 
Ud ,krifL : 

KOlung, Ma.ytz <Lif Dannmrekz betrolIde lIlann oeh ·still
h"llere p>1, Bahuus oeil oft'ner thet lehnn, et'lig oeh \Velbyrdig 
Steenn Maad Lszonn ') till RUlliiholm, minn kare naboer oeil 
synnerlige godhe wil.nll , gauske wenlig, 

Pnntegnillg: 
Indleft'uerett vdj k eantzlj Vl\j Ki6pnelmft'n, den 

7 Augusti anno lG09, 
OrigiDal med Seglet , i Gcuejmcnl'kivct. Dette Drev er ogRna ind

fort i deD officielle Kopiuog , ~vc1l8ko Act.a fol' Aal'cne 1601-1611. 

!j. 

Bønderne ",li VmuISljssel,fi.1/..'Ie B rov, Vaql ved Slm1!,Z.idm (l I 
iLolde am'm'endes. 

Cilristianus qu",rtns. Hilse eder nile Hender og lIlenige 
Almue, sm [vel] de gejst,)ige og Adelens, som VOl'e og Kro
nens Bonder og 'l)enere, ihvosomhelst i tjene elledilhø"e, al_' 
deles ingen undtagen, SOlO byg'ge 'og bo over alt vort LatHI 
Vendsyssel, evindelig lOed Gud og vor Naade, Vider, at 
eftersom vi naadigst komme ndi l"orfa";ng, hvorledes pM ad, 
skillige Tider og Sleder sig del' nnller Landet skal lade se 
en Anta.l Skibe med Krigslolk benmndede, som dennem lIlliler
tiden simlle lade lormærke, li gesom at Ile ville I"de med IIereB 
Espiuger sætte Fol!, udi Lande, Illuligt til lIen Jo;nile at ile 
ville tilføre vore Riger og L&llde og des Indbyggere nogen 
Sbde, Da paa det med ",Itingeste kan haves des bedre 
Indseende, SlU' &t vQl'es U.ndersaatter ingen ufo!'V",'endes 
Skade skulle blive tilf~iet, foraarsuges vi indtil paa videre 

l) lJet knn uCPllo væro tvivl som t., at tlcrve~l meDe' Ild. uvcll fnr S. ~'HI 
Note 2 omtal te Drev. 

11) Laxmand. 
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Besked paa Strandsiden at lade holde Vagt, som det sig bør. 
Thi Ilede vi edel', ville og hermed hver særdeles strengeligen 
og alvorligen Ilyde oeh befale, at IIl1ar I af os elske!. Mande
rup Pasllierg, vor Mand, RalId og EmIledsmand piia vort Slot 
Aalborghus, eller lmns Fuldmægtige blive tilsagt, r da ere 
fortænkt udi, uden al Undskyldning, san mange enhver Dag 
og Nat bliver tilnævnte, at lade eder fmde og holde Vagt 
pall de Steder, han edel' lader henordne, anseendes derndinden 
eders egen og eders fæderne Riges Gavn og Bedste. Saafremt 
i he1'lldinden findes modvillige og forsommelige, I da ikke 
derfor ville stande til Rette og straft'es, ikke nJeneste som de, 
(ler vores udgangne Breve og Mand:tter ikke ·agte eJler eftcr
komme ville, medens ogsaa som de, del' fomarsager deres egne 
Færlernelands yderste Sk<!.de og Fordærv. Her efter sig en
hver og en skal vide at rette og fol' Skade at tage vare. 
Ladendes det ingenlnnde. Hafniæ 1 SeptemIlris 1609. 

Jydsko Tegnel,. , V, 480. 

6. 

Manderup P(J/f'sojerg file Brev Vagten ved Strrzmlsiden 
at lade forleynde. 

Christianus quartus_ , Videl', at eftersom vi efter denue 
Tids Lejlighed eragter raadeligt at være, at paa Stmndsiden 
over alt Vendsyssel holdes Vngt" - da hal' Kongen ladet 
udga;~ et Brev til Bønderne og Almuen dersteds om delme 
Vagt, hvilket Brev semles herhos til PUlllication; han skal 
nu med Flid forordne, »at del' Illiver holden Vagt p".Il de 
Steder og med Sila mange Folk , som I knnne eragte dct at 
gjørp,s Behov, dog at Bonde1'lle det allermindste muligt dcr
med bliver betynget, og at med samme Vagt at, holde ikke 
længer varer, end at I kuntle bc(.-:enke, at. formedelst. Vinte
rens Skyld ingeu ydermere Fare kali være ilt forvente. < 

Hafniæ 2 Sel'temlll'is 1609. 
Jyd.ke Tegnolser V, 484 . 
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Et paatllipkt Fæstnings'- og Byanlæg ved Hals. 
Vod D1R. Wulff. 

L 
Aalborg\ indtog i tidligere,. T id en gunstig Stilling pled 

Hensyn til Ifandel og' auden Vii·~ol1lhed . Ikke blot tdg Jden 
en væsentlig D\) i det betjllelige Lif~ordSfiskeri og val! fælles 
Toldsted fol' hel~ Limfjordsdi~riktet idet aIle Skilie, der 
sejlede paa Fjorden, skulde udgive eres Told tirAalborg 
Slot, men den I",.vd~ogsn.a faaet fup! 'ellige Pyifilegier, del' 
gjorde deu til Stapelp)~s fol' en ,sto/, Del a.l>ll~,A'ed Fjorden 
liggende Egnc. Sil.1lledes iger _allerelle JffistJet'n den førstes 
andet Privilegium fol' AnJb 'g i § 1~ at ,.ingen Gjæster eller 
ndkomne Kj(}bmænd 'm"'t ov&m I'e i Limfjorden eller 
nogen Haandtering have ( nden,'" kil org, Viborg, Nykjø
bing og Lemvig, der som lq ·~ i 11 le ere, llIldt.ngen de, 
som Salt, Ved, Knl og 'fø~in? '~ " Saml. 7, 276), hvil· 
ket el' gjentaget i Kristhl,I1 Aen tI 93es I Privilegium fol' Aal
borg af' 1540 § 6 (5m81/282), og G5f> \ den 23 Avgnst fik 
Aalborg Borgere og llldv..ianer l(g 'lliUadelse til frit og 
uhehindret at sejle .-1'11ed dereS Skille, SImder og Pramme i / ,
Limfjorden og eJel' Alu.Julle ,og vmldle (sms f, .~300). Men netop 
vcd denne Tid iar' der iIf Frederik (1en il:edje- illtnti!'nkt en 
Foranstaltni~g(solll, h~S den val' Illeven iværk~at , rimE:I~gvis 
VIlde h,wc tr1føJet Aalbo'rg--etSlejil t Knæk og lAet l1l111~ste standset deils Udvikl ing f~orlaJlge Tider. Vi tæ.nk61iel'VeiC 
paa denrie Konges Plan tIl nlæget af en Fæstmng og Hau
dels§t..~d med II:,iobstadre . og som 'foldsteeJ ved Hals ved 
Indfobet t.i\ Limfjorden, hvorom D. AU. V, 256 har en kort 
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