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URTEGAARDSMAND HANS SLAAMAADT

hadde for hånden ifjor.

sies å ha forbrutt seg groveligen mot Just Høeg, og å ha handiet i
strid med sin embetsplikt. Han suspenderes inntil videre. Rådmann
Johan Petersen Bergman beskikkes imens til «borgermesterstillingen
at forvalte». Jens Hoppner fikk aldri sin stilling tilbake. Han rømte
fra landet, og det fortelies at han senere dukket opp i Italien, og
der kom til å spille en viss rolle.

Johan Petersen Bergman ble en fortrinlig borgermester, blandt annet
lyktes det ham å ordne finansieringen av Vår Frelsers kirkes opp
førelse, hvilket sandelig ikke var lett.

Claus Hoppner ble også suspendert inntil Just Høeg tok ham til
nåde igjen efter åtte år. Hans bravader og spillopper er ofte blitt
omtalt her i St. Hallvard.

Vi skrev ifjor om urtegaardsmand Hans Slaamaadt som Slaamot
gangen er oppkalt efter, og som i 1807 fikk medalje for sitt frem
ragende og samfunnsnyttige arbeid, ja han fikk også en belønning
for utvist mot ved en livredning. Vi nevnte at han i sin ungdom
hadde vært på kant med samfunnet, og den senere høyesterettsassessor
Chr. F. Omsen strevet med å få ham ut av fengslet.

Denne begivenhet kan man lese utførlig om i en så kjent kilde
som Edvard Bulls: «Kristianias Historie», som jeg dessverre ikke
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Hans Slaamaadt ble simpelthen ansett som hovedmannen i det mest
berømte oppløp som har forekommet i byen innen midten av 1800-
årene. Det var rettet mot Bernt Anker og fant sted den 14.—15.
juni 1795.

Det hersket stor kornmangel og Bernt Anker var i ferd med å laste
en skute full med korn, som mengden trodde han ville utføre. Det
var også meningen å føre den ut av byen, og det var nok for den
hungrende befolkning. Kornet skulle dog ikke føres ut av landet, men
var bestemt for Akers jernverksarbeidere på Moss.

Selve oppløpet er så kjent at vi ikke skal komme nærmere inn på
det. Av kongen ble det nedsatt en spesiell kommisjon som 15. januar
1795 avsa sin dom.

Ifølge «Kristianias Historie» hadde kommisjonen tross all mulig
efterforskning ikke kunnet oppdage noen opphavsmann til opptøyene.
De fleste av de tiltalte var kanthuggere. Hans Slaamaadt ble dog
ansett for den værste, nemlig «et høist farlig medlem af det borger
lige sælskab», idet han synes å ha ansett det som sin plikt å være
bovedmann i oppløpet. Til rådmann Moestue skal han ha sagt at han
vel ikke var hovedmann, men at han anså tingen for så riktig at han
deri ville søke de misfornøydes og sin egen felles rett. Det fremgår
også av dommens premisser at lensmann Knoph var mistenkt for å
ha innkalt bønder til oppløpet. Imidlertid ble han frikjent for be
skyldningen.

Slaamaadt ble dømt til festningsarbeide i to måneder.
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