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1 Aaret 1817 udkom en Beskrivelse af Køb
staden Ringkjobing, udarbejdet af Peter Ni
colai Prost, Doctor philosophiae, Sognepræst
i Ringkjobing og Rindum, Forligelseskommissair for Ringkjobing Kobstad samt for Ulfborg,
Hind og Bolling Herreder under Ringkjobing
Amt. Bogen udkom paa Amtsprovst C. I. L.
Krarups Forlag, og den var trykt i Borris
Seminariums Skolebogtrykkeri.
Af de 22 Præster, som har været her i
Ringkjobing siden Reformationen, er P. N.
Frost sikkert nok en af de mest fremragende,
og hans Livsførelse er ikke helt almindelig.
Han er fodt 21. Maj 1780 i Jelsmark i
Vendsyssel. Hans Fader, Niels Frost, var
Skolelærer, og hans Moder hed Kirstine Marie
Hostrup. Ti Aar gammel blev han optaget i
Aalborg Latinskole, og herfra blev han Stu
dent 1797. Allerede i sine Forste Studieaar
folte han sig dragel Iil al studere Opdragel
ses- og Undervisningslære, og 1801 blev han
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Alumnus paa del. pa»dagogiske Seminarium.
Aaret efter log han theologisk Embedseksamen
med Udmærkelse, ng derefter lik han Ansadleise som Inspektor ved en slorre Skole i Ko
benhavn. Sine Iheologiske Studier forsomle
han dog ikke for Skolearbejde!, idel han I HOB
vandi den af Cniversiletel udlovede» Guld
medalje for (Mi Besvarelse af Opgaven, en
Eremslilling af Englenes Virksomhed og Aabenbaringer i del gamle Testamentes Tid.
Aand efler overlog han Stillingen som Vicekonreklor ved Latinskolen i Aalborg. Tillige
oprellede han her den forsk» borgerlige Real
skole i Jylland, og som Styrer af don og ved
sin ovrige Skolevirksomhed vandi han sig el
godi Navn. Efler al han 1805 havde lagel
den lilosoliske Doktorgrad, blev han 1806
Overhorer. Samme Aar a»glede han Pel rea
Cathrine Worm. <»n I biller af den som Land
mand bekendte Provst i Ingstrup, P. II. Worm,
der ligesom Ernst var Skolehererson. Da han
1811 sogie Pneslekald, lik han sin forsk»
Pneslevirksomhed i den fällige Hedeegn i
Vorbasse og llejnsvig. Iler gav han sig I il
al udarbejde en Beskrivelse af Pastoratet, og
deri vikk» han skildre Egnens Nalur og Be
folkningens Sa»der og Skikke. Deik» Arbejde
kom dog ikke i Trykken for 1819. I fans
‘Shdislisk-okonomiske Beskrivelse over Waar-
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basse og Heinsvig Sogne« blev ligesom hans
Beskrivelse af Kingkjobing Iry kl i Bogtrykke
riet ved Borris Seminarium.
I Aaret 1814 blev P. X. Prost saa kaldel
lil Sognepræst for Kingkjobing og Kindum.
Her blev hans livner laget i Brug udadtil,
idel lian i 11 Aar var Porligelseskommissær
for Ulfborg, Hing og Bolling Herreder, og da
den ansele Skolemand, Amlsprovsl Krarup i
Borris, dode, blev Prost hans Eftermand som
Amlsprovsl. Indtil 1806 havde Herredsprovslerne ligesom nu hall Tilsyn med Skolevæ
senel, men derefter lagdes Tilsynel over Am
lernes Skolevæsen under Amtsprovster, og
der dannedes el saTligt Pond til Udredelse
af Amtsprovsternes honninger og til Stolte
for Seminarierne. Pengene lil dellePond skulde
udredes af de slorre Præsteembeder, l ’nder
den Pengekrise, der indtraadle her efter Syvaarskrigen, klagede mange Præsier over denne
Byrde, og 1821 blev der saa nedsal en Kom
mission lil hndersogelse af Klagerne, og denne
Kommission indstillede, al Amtsprovstierne
skulde ophæves og Tilsynet fores tilbage i
den gamle Skikkelse. Prosl sogie da Porllyllelse, og som Anerkendelse af del dygtige
Arbejde, han havde udfort her, blev han 1826
udmvvnl lil Stiftsprovst og Sognepnesi ved
Domkirken i Ribe.

VIII
Som dygtig Pædagog og praktisk Mand ved
blev Frost ogsaa under de slorre Forhold al
nyde stor Anseelse; men hvad der ligeledes pas
ser paa mange af den Tids Præsier med ratio
nalistisk Farve, han var virksom og kraftig,
men tillige myndig og stridbar. Sin littéraux*
Virksomhed fortsatte han ogsaa i Pube, hvor
han skrev om Byens Historie, hl. a. ETtcrretni nger om Bi be Domkirke, Kirkens Sogne
præster og Biskopper i Bihe Stift, udgivet i
Trykken IBM, samt Optegnelser om Bila*.
Disse* her mevnle Skrifter var flittige Sam
lerarbejder, men del kan nok med Grund
luevdes, al hans Kundskaber var utilstrække
lige til at faa noget va*relifulell ud af del rige*
Slof, eler fandtes om den gamle* og saa hi
storisk mærkelige By, hvorom Overlærer Kineh
senere* skrev den hedste* Kohstadhistorie, vi
hidtil har fanel skrevet om nogen dansk By.
Denne* Forfatter mevner meppe de* le) smaa
Pmger. som hans Forgamger har skreve*! om
del samme* Finne*.
Ilvael derimod Bingkjohing Byes Historie*
angaar. da var StolTel lettere Iilgamgeligl, idet
her ikke* fanelles mevneva*rdigl Materiale fra
Mielelelaleleren, og Freist mevner ela ogsaa i
el Foretrd til Bogen, at Slranelingskommissair G. W’orgoel gav den nodvendige Vej
ledning veel i Baadsluearkivel al lage* en om-
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hyggelig Afskrift uf de derværende add it Do
kumenter, ligesom det ogsaa nawnes, at Byfogden, («rev Sponneek, ydede god Stolte til
Arbejdet. Kfferrelningerne om Byens Kirke-,
Skole- og Katligva’sen er de bedst udarbej
dede. du hun dertil havde de væsentligste
Kilder i sine egne Km bedsboger.
Koruden de her nawnte historiske Arbej
der foreligger der fru P. N. Frosts Ikuind
(•n Kække Skrifter af pædagogisk og Ilieologisk
Indhold. Blandt de forsle kan mevnes hans
Bemærkninger om den indbyrdes l ’ ndervisningsmelode*, der IB34 udkom i to Oplag
og ullsuu man have vakt en Del Opmærksom
hed. Krosi var ligesom det store Klerlal af
den 'l’icls Præsier, der arbejdede med Iver og
Dygtighed for Almuens Oplysning, ingen Yn
der af denne Metode, om hvilken han siger,
al den hverken har formindskel l ’dgifterne
ved Skolevæsenet eller forkorte! den Vid, der
skulde bruges lil at here Borneue al hese,
skrive og regne. Meloden blev som bekendt
indfort af Kongens Adjutant, .1. N. B. Abra
hamsen, den rode Biskop , som han kald
tes, og han salte en Sinden, W ille lil al fore
Tilsyn med Skolerne og al udarbejde en Me
todelære. Krosi paaviser i sil Skrift, hvor
meget sogi og kunstlet, der var i W il les Me
lode, ivre og i den hele Krenigangsmaade ved
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Undervisningen. Nogle Aar tidligere vilde el
saadanl Skrifl have vakl Regeringens liøjeste
Unaade, men 1831 havde Abrahamsen sogi
sin Afsked, og Kongens Iver for Melodens
Gennemførelse var nogel kølnet, saa mi kunde
en rimelig K ritik laales, og mange syntes godi
om de Lempelser og Ændringer, der anbefaledes i Kremgangsmaaden af Stiftsprovst
Krosi.
I de kirkelige Stridigheder blandede Krosi
sig i Almindelighed ikke; men da Korhand
lingerne i 1834 begyndte om en Forandring
af Ritual- og Alterbog, udgav han anonymt
»Bemærkninger over Rilualel og den forord
nede Alterbog ved en dansk Præst sonden
for Kongeaaen . Del fremgik heraf, al han
stod paa el temmelig rationalistisk Standpunkt,
idel han ønskede mange af de Forandringer
gennemfort, som var tilladt i Hertugdømmerne,
f. Kks. en vis Frihed for Præsterne overfor
de almindelige1 kirkelige Formularer og frit
Valg af Praalikeleksler. Ligeledes vilde han
have Messeklaulerne og selve Messen afskaffet.
Dette Skrifl blev Genstand for en meget skarp
K ritik af Jacob Chr. Lindberg i Nordisk
Kirketidende 1835.
Som theoløgisk Korfaller havde Krost en
sandig Korkærlighed for det hebraiske Sprog
og for gammeltestamentlige Korhold. Ilan
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skrev saalede*s <»n Kori Fndersogelse* oin
del ugrundede i de Fordomme, vo ir Viden
skabsdyrkere synes af mere mod del hebrai
ske Sprogs Studium, de vigligsle Aarsager
til disse* og cl Par Vink (il en forbedret I nilervisiiingsmelode* . Dennes! : -Forsog fil
Fortolkning over de Sieder i <lcl gamle Te
stamente, som anfores i det nye Testamente ,
ng end videre : Bidrag (il fiebr.eernes KuJlurs
og Morals Historie* fra Abraham I il .Moses.
1835 udgav lian en Oversættelse af del gande
Teslamenles apokryfiske Boger, og del fol
gende Aar en Oversættelse af Visdommens
Bog. lians belyeleligsto Arbejde i den Bet
ning er hans Oversa*lleise af ilel gamle*
Testamentes historisk-kanoniske Skrifter ,
som udkom i Aareno 183G— 37.
Iler havde va*rel en almindelig og ikke*
ugrundet Misforuojelse meet den gande* og ikke*
saa lidi foneldede autoriserede Overså*!leise
af elel gamle Testamente. <>g del Forsog, Sliflsprovsl Frost lier gjorde* med al fore begge en
brugelig Oversadlolso, in od loges med Interesse
af Pneslerne. Bogen var for Trykningen gennemsel af kyndige* M<rn<l, og i Anmeldelse af
den hed del, al den var el betydeligt Hjælpe
middel paa den V<*j, der maa helnodes igen .
Oversa'lleren havde* dog ikke* bjrnkl paa, al
lians Arbejde nogensinde* skulde blive auto-
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viseret til kirkeligt Brug, derimod vilde han
letle Læsningen for Lægfolk. Dog havde han
tilladt sig lemmelig store Friheder med Over
sættelsen ved al forandre de Sieder, der ef
ter hans og mange af hans Aandsrelningsbegreber sired mod den almindelige Sømme
lighed. Hans Fordanskning var virkelig let
læselig, og for Lægfolket, som den var be
stemt til, vår Forstaaelsen lellel ved en hel
Del korte Anmærkninger. I samme Retning
gik hans >Forsog til en almenforstaaelig Over
sættelse af alle Pauli mindre Breve saml af
Jakobs Brev«, der er trykt i Ribe 1813.
Del var altsaa en rel betydelig Gerning, P.
N. Frost havde udført, og den vandt ogsaa
almindelig Anerkendelse. 1828 blev han Bid
der af Dannebroge, og 1840 blev han benaadel med Dannebrogsmandenes Hæderslegn.
lians sidste Leveaar var rel tunge for en
saa virkelysten Mand, idet han 1841 blev raml
af et apoplektisk Anfald, som hindrede ham i
al udfore sine præstelige Kmbedsforrelninger,
som han maulte holde Kapellan lil. Hans
Aandskrafl forblev dog usvækket, og den vante
Arbejdsomhed fulgte ham lil det sidste. Fndnu
faa Dage for sin Død var han beskæftiget med
litterære og andre Arbejder. Han døde 28.
Februar 1845.
I Ribe Stiftsavis skrev Rektoren ved Ribe
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Katedralskole, P. N.Thorup. el lalinsk Minde
digt over den afdode, og den (>. Marts fore
gik Jordefærden under megen Deltagelse».
Ribe Stiftsavis meddelt«» derom meste Dag
folgende:
Por Liget udbragtes af Sorgehuset, talede
Hr. Kapellan Krarup nogle Afskedsord mvrmest med Hensyn til den Stemning, der maatte
besjæle de efterlevende* Slægtninge. Liget for
te's derefter til Kirken, hvor Ils. IlojaTva'rdighed, Hr. Biskop Tage Müller, efter al en
Salme var a Is ungen fra Orgelet af Dilettanter,
talede over Joh. 9. 1. ( Mig bor del at gore»
hans Gerning, som mig haver udsendt, saalænge del <»r Dag; Natten kommer, da ingen
kan arbejde-) og berorte, hvorledes Datter
sønnen, der var opkaldt efter den afdoele og
dode Dagen for Itain, nu hvilede i hans Pavn.
Pfler Talen blev atter a (sangen en Salme»
fra Orgelet, hvorpaa Liget bragtes til Kirke»gaarden, hvor afdode»s Svigerson, lir. Kalheket Pibiger forrettede Jordspaakaslelsen og
fremsagde folgende» Vers efter en Salme i
Hjorts Sanding :
Sov, min Son. r», sov tui s «hI1 !
Kader! hvit nu fra din Moje,
(haven er et Leje tdodl.
der er ingen Xod at doje.
Slumret- sodi i Gravens Kavn!
Ej »tens Kuhle Eder skrakke.
Graven er en venlig Havn,
.tonten er saa lunt el D.-ekko.
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Hviler blod I I kiere Io,
hviler Iil den nye Morgen
samler os i Herrens Bo;
Englen der bori viser Sorgen.

SliFisprovsJ Krosi var Kader I il Io Sonner
og lo Dolre. AF disse Born blev Dalleren,
Julie Marie Krosi, Fodl i Ringkjobing i. Juni
1817, og 184-1 a'glede hun Kalekel Peler Ni
colaj Kibiger i Kibe. Del var allsaa delle
Ægtepars lille Son, Peler Nicolaj Krosi F i
biger, der blev jordfæstet sammen med Bed
slefaderen. Ægleparrels Sorg over deres lille
Sons Dod er tidlrykl i nogle Sorge vers, som
3. Marls 1845 er I ryk I i Ribe Slil'lsavis, og
hvoraf de Forsle lo Vers gengives her:
Saa skal din nimm» Moder mer ej se dig smile.
I)n skal ej mere i din l aders Arme hvile.
Hin Vugge paa sin (henge nu skal stille slaa.
Hu lil din lille Sosler gik i skumle Vraa.
(I, del er lungi, nuar man sit unge llnah skal kogge
J (traven ned. naar barske Vinterstorme knække
den lille Plank*, mnn har vierncl om saa tro,
og som man ofret har sin Tid, sin Kraft, sin Bo.

I 1848 blev P. N. Kibigcr kaldel lil Sognepræsi i Harring og Slagsirup, Thisled Aml.
Ilos Dalleren og Svigersønnen henlevede
Slil'lsprovsl Krosis Enke sine sidste Leveaar
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i Harring Pneslegaard, og her elode hun 14.

Marls 1858.
Al’ P. N. Prosts Beskrivelse al Kobstaeleu
Bingkjejbing blev der vistnok kun trykt et
temmelig lille Oplag, og allerede for tiere Aar
siden var den en ret stor Sjældenhed, som kun
med Vanskelighed kunde opspores hos An
tikvarboghandlere*. Jeg har gennemlæs! Bogen
liere* (tange og har i ret stort Omlang lindersogt de Kileler, Preist benylteele veil l ’darbejdelsen. lîfler mil Skem har Prost brugt sil
Kildemateriale med stor Skemsomheel, og Prem
sli Ilingen er eller den Tids Porhnld ualmin
delig livlig og frisk. Pndskon! Bogen er el
godt Stykke over ele hundrede Aar, kan den
dog beses meet Pornojelse. Den horer til den
ældste topografiske Litteratur lier fra Vest
jylland, som i del hele* paa den Tiel og langt
senere hen i Tiden var me'gel fattig paa
Kledsbeskrivelser.

Beskrivelse
over

K jø b sta d e n Ringkjøbing
ved

P eter N ic o la i F ro st
Doctor Philosophiæ, Sognepræst til Ringkiøbing
og Rindoni, Forligelseskommissair for Ringkiøbing
Kiøhstad samt for Ulfborg-Hind og Bølling Herreder
under Ringkiøbing Amt.

B o rris ved R in g k iø h in g
1817.
Trykt paa Amtsprovst C. J L. K r a m p s Forlag
i Skolebogtrykkeriet.

Forerindring.
D a jeg kort eder mit Embedes Tiltrædelse lier
paa Siedet ønskede at erholde saa fuldstændig Kund
skab, som mueligt, om «le Embedsbreve og Documen
ter. der angaac Hingkinbing Kirke-, Skole- og Faltigva'seo, som alle ligge indenfor min Virkekreds, ud
bad jeg mig af Stedets værdige Byfoged, Hr. Kam
merjunker, Greve Sp<»nne< k, Tilladelse til al gienneinsee og afbenytte de i Raadstuearchivet opbevarede
Documenter. Veiledet heri af Hr. Strandingscommissionair C. Worgod, som ved en anden Ledig
hed har været sysselsat med at ordne Archivet, og
som med omhyggelig Flid har taget Afskrift af de
vigtigste ældre' Papirer, opnaaede jeg, for en stor
Deel, ogsaa mit (hiske i at meddeles en temmelig
noiagtig Underrelning om forJæmeldle olTentlige An
liggenders Tilstand i ældre og nyere Tider. I nder
delle Arbeide, som krævede G iennem syncl af alle Ar
vhivets Papirer, hvoraf mange afgave passende Bi
drag til Byens ældre Historie, opstod forst det For
sæt hos mig, som efterhaanden mere og mere mod
nedes. al udgive nærværende Beskrivelse. Jeg stod
i den Tanke: at et saadanl Skrift, foruden del, al
det kunde afgive et ikke ganske uvigtigt Bidrag til
Fædrenelandets Statistik, forucinlig vild** interessere
Byens Indvaancre, og muligen ogsaa, hvis det nod
den Lykke, al værdiges deltagende Opmærksomhed,
kunde vorde gavnligt for Byen selv. Jeg forhaabe.de

derved tillige at kunne frem begge, om end vt svagt
Beviis paa den taknemmelige Hengivenhed, jeg foler
mig besielet af for en elsket Menighed, hvor jeg har
billig Aarsag til at fole mig saare tilfreds.
I trykte Skrifter, saavidl samme ere.mig bckiendte,
lindes kun meget lidet om Bingkiobing. 11vad der i
nærværende Beskrivelse an fores, stutter sig paa origi
nale Documenter og Antegnelser paa Stedet selv, og
har den l*'oriieneslc al udmærke sig ved Paalidelighed. Mere vanskeligt var del iblandt det Meget, som
i il dette Oiemeed er gie.nnemlæsl, at træffe det rette
Valg. Del vilde have været let at giorc Skriftet dob
belt saa stort, naar jeg vilde have ledsaget det med
liere Bilag. Min Hensigt niaatlc derfor gaae ud paa
at levere (let, som forneinlig kunde, have Interesse
for Byens og Omegnens Beboere; thi for dem er
Skriftet, som sees af dets hele Indhold, isærdeleshed
forfattet. Hvorvidt jeg heri har været heldig, overla
der jeg til kyndigere« Bcdommelse. I den forste Af
deling har jeg havt inegcn Nylte af lir. Worgods An
tegnelser, ligesom i sidste af de Oplysninger, Hr. Greve
Sponneck og flere af Byens Indvaancre have havt
den Godhed at meddele mig. 1 physisk Henseende
har jeg næsten intet anfort, da dc Naturprod urter,
som her lindes, ei ere forskjellige fra dem, der Ondes
i nærmeste Omegn: og bedre kunne an fores under en
Distrikts Beskrivelse over Himl Herred, som jeg maaskee med Tiden udgiver. Al Efterretningerne om
kirke-, Skole- og Eattigvæsenel ore de vidtlnftigste, ville
man, med Hensyn til min Emhedsslilling, lilgive.

Første Afdeling.
Bidrag lil Bingkiøbings ældre Historie.

B yens

§ 1.
0 p r i n d e I s e o g X a v n.

Anledningen lil Kiobsladcn Kingkiobiogs
Oprindelse man rimeligviis soges i dens sam
deles beqvemme Beliggenhed ved fjorden
og Nærheden af Ves,erhave, saavel lil Kan
de, og Skibsfar,, som isærdeleshed lil f iskerie. Naar den allerførst er bleven anlagt,
og om del ældste Hingkiobing bar lagi, hvor
de, nuværende ligger, eller som nogle formene,
ved llanrvig*) trende Mile herfra, lader sig
af Mangel paa tilstrækkelig Kflerrelninger
fra den tierne Old,id, mi ikke lellelig med
Vished bestemme. At bidlede Byens Ophav
fra den hedenske Konge Sigurd Ring, som
levede i det 8de Aarlmndrode, er en Giefning af Byens Navn, saaledes som del
mi skrives, der gaar all for hoi, op i
*) See Ur. (i. L. Badens Afhandling om Kiobsta-

dernes Oprindelse. Minerva 1807, December Man
ned.
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Oldtiden. A f Byens Vaaben, som forestiller
en Ørn, slaaende paa el Bierg med ud
strakte Vinger, have nogle uddraget den
Formening: al dens forste Navn skal have
været 0 r n s h e r g, samt tillige derpaa
stoltet den Beretning: al Kong Christian den
3d i e skal have staaet paa den uden for Byen
liggende Kongens Hoi. betragtet Byens Ring
hed og forandret dens Navn til Kingkiobing
(en ringe Kiobstad). Men da det k a n bevi
ses, at Kingkiobing har bavl sit Navn nogle
Hundrede Aar for Kong Christian den 3die,
alene med liden Forandring, saa synes den af
Hoffmann i Pontoppidans Atlas 5te Tome
fremsatte Formening at van-e heel naturlig:
at del er en Kiobing (dier liden Kiobstad.
som er bleven anlagt ved del allerede for
hen lilværende, lad ved liggende, Kirkesogn
Kindom — der ogsaa skrives Kennom og
Kynnom — og deraf har faael sil Navn.
Til Bestyrkelse herpaa linder man i el Do
cument af 1345 — Byen nævnt Kennumkoping; i el andet af I3(>K Kennekoping.
hvilket efterhaanden er bleven forandret til
Kinkøping, Kyndkiobing, Bingkjobing. Oprin
delsen (il Byens Navn er allsaa — siger
Hoffmann — af lige Beskaffenhed med Lemvigs Navn af næste Sogn Lem, Fladsi rand
af Flade, Logstor af Logsled.

3
Aarel, hvori Bingkiobing er hieven anlagt,
kan som leltelig skiønnes, ikke bestemt an
gives, men hoist rimeligt maa dens forsi <♦
Oprindelse tilskrives N y m i n d e (î a l> s
A å b n i n g ; og har den formodentlig alle
rede vanel til og havi sil. Navn i del Okie
Aarhundrede.

§ 2.
B y e n s a» I d s I c P r i v i I e g i e r
K o n g e l i g e I lo n a a d n i n g e r ni. ni.
Del ældste Document, som hcr haves, <»r
Kong Christopher af Bayerns Stadfæstelse
paa Bingkiobing Kiobstads Privilegier, w i
shed I 1143, samme Aar da han i Bibe blev
kronet til Konge. Documenlet, som or skre
vet paa Pergament, lyder i Korthed saaledes:
Af vor synderlige dunst og Nande som
og formedelst den Troeskab og Tiencste, som
vore elskelige Borgere og Menighed i Binkoping os og vort Bigo Danmark hertil giorl
haver, og herefter troelige giore vilte, have
Vi taget og lage Dem og Deres under vor
Kongelige Værn og Beskyttelse og stadf-æste
Vi dem alle de Privilegier, som K ong V a l
d e m a r den For os n a a d ig s l g ive t ha
ver, som h a n s a a h n e B re v u d v is e r: og
skulle de nyde samme Privilegier og frih e 
der, som vore elskelige Borgere i Wiburg
saalænge vor Naaric tilsiger . . .
Aar

1182 stadfæstede Kong Dans disse
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Privilegier og gav desuden Byen Tilladelse
Iil al holde Torvedag hver Løverdag.
1515 confirmerede hans Søn Kong Chri
stian den Anden samme Privilegier, som
hans aabne Brev udviser, der kortelig lyder
saaledes:
>Vi stadfæste de Privilegier, som vor kiære
Kader, Kong Hans og andre Konger for han
have givet Borgemesler og Baad og Menig
hed i Kingkiøbing. Og maae ingen Frem
mede kiobe- eller sælge omkring deres Bye,
(»Iler Korprang drive paa 2 Mile nær.
Aar 1537 paa Palmesøndag var K o n g
C h r i s t i a n d e n 3 d i e s e l v n æ r v a>r e n d e i R j n g k i ø b i n g, og afgiordc, i
egen Person, en imellem Borgerne samt Be
boerne af gammel Sogn paa Holmsland og
Peder Skram til Voldberg m. ti. svævende
Tvistighed, angaaende F i s k e r i e t i V o na a e. Sidstmeldle ankede paa, al de Indkla
gede satte Ruser i Aaacn, sa a at Fiskene
ikke kunde komme op, dem og Menigmand
til Skade, og paastod tillige, al delle slreed
imod de forhen udgivne aabne Breve og
Bevillinger, som Peder Skram foreviste. Bor
gerne formente derimod, at de kun havde
sal paa deres Eget. Efter Sagens noiere Un
dersøgelse deciderede Kongen selv: al der
skulde være frit Lob af Vandet (> Alen
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rundt omkring del midlersle al’ Strømmen i
Aaen.
Imidlertid blev delle Kongebud ikke nøiaglig
overholdt, thi i zkarcl 1544 udstedte (‘J ans
Schesled, Hovedmand paa Kiberhuus, en
Skrivelse angaaende bemeldte Fiskerie i Vonaae, hvori han paaanker. at der vare 3 el
ler 4 Mæl id i Bingkiohing, som fortrykte
den menige Mand med mange Vaad og H il
ser over den Vedtægt og Conlract, som en
gang var indgaael, efterdi Kongen havde gi
vet hele Byen Frihed paa Fiakerie. 'Thi
byder jeg — saaledes ender han sin Skri
velse — al den Fattige skal skee Skicl med
den Hige, og al I skulle være Eders Borge
mester lydige, saafrenit jeg ikke skal straffe
lider derefter, naar jeg kommer selv tilstede
Forunforte Aar 1537 paa Palmesøndag
udstedte Kong Christian den 3dic i h a n s
e g e n X a» r v a*< r e I s e n d i B i n g k i <>h i n g (»I unbent Brev, i Følge hvilket han
— efter Besværing af Borgerne, som fore
stillede den ulige Fordeling af Marken, sa a
at nogle have deri for meget og andre, in
te t— tillod al Borgemester og Baad og me
nig Mand i Kingkiobing maalte r e b e og
j æ v n e deres Jordeiendom imellem dem,
saa at hver skete fyldest, ligesom han ogsaa
af synderlig Naadc bevilgede: al den lord
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og Eiendom paa Marken, som tilhørte Kongen,

Kloslere og Hospitaler inanité deles og skil
les imellem Borgerne, dog saaledes, al do
svarede deraf de aarlige Afgifter, som fra
Arilds Tid af samme vare svarede. Men
hvad Biddersmamd havde paa Marken, del
skulde de lade være urori.
Aar 1545 s t a d f æ s l e d e ovenineldte
Kong C h r i s t i n n <1 e n 3 d i e Stadens
Privilegier, og befalede, at ingen Fremmed
maalle drive Kiob eller Salg omkring Uven
paa 2 Mile nær.
1549 forundte1 samme Konge Byen el aarligl M a r k e d paa Si. Boelsdag; eflersom
Borgerne havde besva»rel sig over. al de
havde ingen Tilforsler af Bonder og Almue,
som boede omkring Byen. Samme Aar gav
Kongen Tilladelse I il: at Borgemesler og
Rand i Kingkiobing maalle mlsadle nogle
Soelonder i Nyminde. Dyb den SotTarende
1il Bedste, og oppelnvre af hver laesl (lods
2 sk. (I. Penge I il al bolde» Soetonderne ved
lige og (il Byens Behov.
Aar 1551 erholdt Borgemester og Baad
og Borgere* i Kingkiobing til anforle Kong
Chrislian den Tredies Benaadning paa al
maalle n e d b r y d e 2 d e N n n r d e i NinelII e» r re» el, d e n (‘ ne i II e e b e» I I o f I, d e»n
a n d e» n I I ei g b o r g, lil d e r e»s B y e»s
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O v e r t ! r i f l ; men skulde dog deraf svares

den sa',dvanlige Skyld.
Aar 1560 befalede Kong F r e d e r i k d e n
A n d e n , al Byens Gaartle og Kiendomme
ei maalle sælges til fremmede eller udenbyes
Folk. Del derom tlen 16. Septbr. 1560 ud
stedte aabne Brev er af folgende væsentligt'
fndholtl:
Fflersoni del var erfaret, al nogle af Bor
gerne i Bingkiobing solgte deres (îaarde I il
Bønder og andre, hvorved fra Byen bortkom
den Jord og Kicndom, som freiufarne Kon
ger dertil lagi haver, saa al Byen derved
fordærves og odelægges: saa forbydes del
herefter al sadge nogen Guard med lillig 
gende Fjendoni tiden til Borgere eller andre,
som vilde bygge og boe i Byen og giore
borgerlige Tyngder. I modsat Fald skulde*
tiel solgie være forbrudt til Kongen og Kro
nen, og del, som allerede var solgt, skulde
inden Î Aar og 6 Uger efter delle aabne
Brevs Dalum, igien sadges og frrgiores til
bosalle Borgere i Bingkiobing.
Aar 1573 eftergav Kong Frederik den
2den Borgemesler og Baad og Borgere i
Bingkiobing nogle Aars Beslan I se af den
Skal, tle vare laserede for, stim beløb sig lit
800 Daler, Halvparlen i Mont og Halvparten
i gamle Daler.
1586 stadfæstede samme Konge de af hans
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Kader i Anret 1545 Byen givne Privilegier.
Af summe Konge haves endnu her i Arehivel 2dc aabne Breve, udstedte til Borgerne*
slerogRaadiRingkiobing, hvoraf detene, date
ret 15. Ju liil584 paabyder at: ingen Udlændinge
inaatte komme herind i Landet, uden af de
res Regentere al være forsynede med nøjag
tig P a s b o r d , hvorfra-de vare komne, og
hvad deres Hverv og Bestillinger vare; san
som det var befundet, at adskillige udgave
sig for Gesandtere eller fornemme Personer,
og dog kun kom herind for at eftertragte
Brand, Mord, Bespeidninger eller deslige.
Del andet, dateret 17. April 1585 befaler:
al ingen uberettigede — som Landløbere,
letfærdige Personer, der intet Haand værk,
Ifandel eller ordentlig Næring kunde fore —
maatle meddeles Borgerskab i Kiobstæderne.
Aar 1590 tillod Kong Christian den Fjerde,
ved ct aabent Brev, underskrevet i hans Mindréaarigbed af det tilforordnede Regicringsraad, at Ringkiøbings Borgere maatle for
benævnte Aur udskibe deres Øxne der fra
Stedet; 9 Aar derefter, den 24. Oktbr. 1599
forundte samme Konge Byen at være e I
T o I d s I e d med fri og ubebindret Indskib
ning af alle Vare, de forbudne undtagne,
ligesom andre lovlige Toldsteder i Rigel.
Ligesom man heraf seer, al Oxenliandel paa
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sin Tid var en vigtig Xæringsgreen, saa ei
det ogsaa klart, at Byens Handel i Almin
delighed forsi fra denne Periode af kunde
begynde at blomstre. Thi ei uden (irund
havde Borgerne — som del forst anførte
Brev udviser — beklaget dem over den ston»
Besværlighed at maatte føre deres Øxnc til
de ovrige da lilværeude, langt fraliggende
Toldsteder, ligesom ogsaa Anordningen af
1384, der paabød, at ingen Købmand fra
Bingkiøbing (eller Varde) maatle udføre no
get Slags Vare af bvilketsomhelst Slags, med
mindre de kom til Ribe med dem og der
betalte Told af dem, nødvendig maatte lægge
bel ydelige Hindringer i Veien for Handelens
heldige Fremme.
Aar 1608 eonJirmerede Kong Christian den
Fierde Byens Privilegier. Samme Aarbevilgcrie
ban: al der paa Axeltorvet i Ringkiøbingskulrie
Vccre T o r v e d a g hver Fredag istedclfor
forben om Loverdagen, saml at den aarlige
Markedsdag skulde være paa SI Ægidii Dag.
Aar 1648 maatte, i Følge Bigsraadcts Skri
velse, 1 Borgemester, Î Baadmand og t Bor
ger fra Bingkiøbing, mode i Kiobenhavn,
forsynede med Stadens Seg, og alle øvriges
Fuldmagt, for at hvide Kong Frederik den
Tredie. Kort efter gav denne Konge højtide
lig Løfte om Stadfæstelse paa Byens Privi-
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legier, som ogsaa paafulgle den 30. Novem
ber 1618.
2de Aar derefter udgav lam el aabenl
lirev, hvis Indhold gaaer ml paa: al lians
Son, Prinds Christian, som af Siænderne
var valgt lil Konge, skulde* conlirmere disse
Privilegier.
1652 skienkede Kong Predcrik den 3die 30(1
Bd. lil Bingkiobing Byes Pnllige, hvorom gives
nærmere Oplysning i Patligva'senels Historie.
1661 modtog Byen (kopie af samme Kon
ges almindelige Privilegier lil alle Kiøbshcder efter Souverainitelen.
1667 erholdt Borgemesler og Baad i Hingkiobing kongelig Bevilling paa al maalte nyde
1 sk. (I. af hver Sleldalers Vierdie, som indog udskibedes.
1685 erliobll Sognepneslen Kong (k liris I i a n (I e n P e m I c s B e n a a d n i n g s
B r e v paa, al Bolling og Saalding Sogne
kald skulde vane anneclercde med Bingkiobiug (oplnevel igien 1715). Anret i Porvejen
var udstedt Kongelig .Anordning angaaende
frie Kesidenlscr for Sognepræslen og (kapel
lanen i Ringkiohing.
1705 gav Kong Prederik d. Ide Tilladelse
lil, al nogle Agre paa Bingkiobing Byemark
maalte sælges (bliver naæmere omtalt ved
Kirkevæsenets Hislori'e).
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1721 udstedte samme Konge Bevilling paa,
al Ringkiøbing maattc have 1 Markeder.
§ 3.
V a ti h e I (I, s o in h a v e r a m in e I
R i n g k i o b i i i g ved V a n d f lo d og K r i g
i a* I (I r e T i d c r.
Del forsle betydelige Vanheld, jeg i gamle
Documenter har kunnet opsøge al have ram
mel Ringkiobiiig, indtraf i Aarcl 16)5 d. 1.
Decbr.; Ihi paa denne Dag udbrod den saakaldte s I o r e V a n d f I o d, som ikke allem*
odelagde en he,el Deel af Byen, men ogsaa
anrettede megen hel ydelig Skade paa Mar
ken og Engene. Af den derover optagne
Synsforretning, hvortil 2 1 Synsmænd fra Naboesognene udnævntes, som lovlig blev af
hjemle! den 22. Decbr. s. A., sees, al
Gaarde
og Huse havde i alt lidt mere eller mindre
Skaile. I de llesle vare Væggene nedslagne
af Vandfloden, Tagene afbbesle, Boeskah
sönderslagen, Kaalgaardene odelagte, Lyng
og Torv, Korn og Hoc fordærve!. I No. i ,
som synes al have* lilhorl Byfogden, var La
den med I ha* og Korn ganske borttagen af
Vandfloden med Tag, Tommer og alt Tilbe
hør. No. 5, Kuudmund Niels Pedersens Guard.
Salshuset slel ode uden nøgle faa Stolper.
Paneel, Sengesteder, Boeskab sonderslagne
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og' ildflydte af Husene. Vester-, Sonder og
Øsler-Huus var ganske borttagen. Stedet slet,
hvor Husene havde standen og neppe slap
han selv med Husi rue og Born med Livet.
No. 6, Ovn, Koile og Korn fordærvet. Nr. S,
Salshuset sønderslagen i sondre linde og
Væggene borte. Det vestre og nordre Huns
aldeles bortagne. Ligesaa i No. 9, 10, 11 og
14, 3de Huse ganske borte. 1 de ovrige vare
Væggene nede, Boeskab, Korn, lidebrændsel
fordærvet. No. 22, Siucddien var saa gan
ske borte, at de ikke angang kunde vise
Stedet, hvor den havde staael. Skaden har
vel isærdeleshed rand de sydlige Dele af
alle de Gader, som gaae ud mod Piorden;
men dog ogsaa strakt sig lemmelig nordpaa,
i Vester- og Østergade. Af Foringsbaadene
var kun en stor og en liden tilbage. Alle
de ovrige sonderslagne. Paa M a r k e n saae
de, at fra Byen, oster ved Kiorden, vare
Agrene, saavidl Maiken strækker, saa for
dærvede af H a v s a n d , al de ikke syntes
al kunne vane lienlige al saae Korn i i
nogle Aar. Digerne, som Markerne vare indelukt med, vare ganske borte, og ingen Heskiærmelse for Byen eller Marken i nogen
Maade. Af nogle Agre p aa Øster Marken
mod sondre linde, vare 7, ü, 5, 4 og 3 Skal'l
borttagen af Vandfloden. 1 Vester Toft var
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Digerne bort agne, og en Deel af Agrene,
samt andre saa fordærvede af Havsand, at
de ikke længe kunde være lienlige (il
Kornsæd. Af II ug b o r g finge vare de 2de
Parter saa fonbvrvede af Havsand, Kleg og
Tang, og ilde medfarne, al de ikke i nogle
Aar vare istand til al kunne bane Græs.
Kong Christian d. 4de, som Sagen blev
foredragel, bevilgede straks, al de. som havde
lidt Skade ved delle skrækkelige Cveir, maalle
være fri for Skal i 3de Aar. Ni Aar derefter
inaa atter el st;vrkt I ’ veir have raset: thi
fra Anret 1621 haves en Synsforretning over
en Gade, i Hingkiobing, der befandfes at være
saa opfyldt med Sand og .lord, al end ikke
en Vogn kunde kiore der.
Omtrent 10 Aar derefter udbrod den ulykke
lige k e i s e r l i g e eller I y d s k e K r i g,
hvorved Landet i Almindelighed og Jylland
isærdeleshed leed særdeles meget, fitter det
uheldige Slag ved Luther am Baremberg
1626, droge de keiserlige, som bekendt, un
der T illy og W allenstein, over filben ind i
de danske Stater, og odelagde skrækkeligon
ha ad c Holsteen, Slesvig og Jylland. Om
noget Partie af de Keiserlige liar været i
Ringkiøbing selv, kan ikke besleml udledes
af de endnu lilværende Documenter, dog ei
det ikke utroligt, at en Deel af de! Corps,
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der under Oberstlieutenant Lysser 1627 ind
tog Ribe, som de næsten besadde i 2 Aar,
har giort et Streiflog til Varde og Bingkiobing; dceJs synes det ogsaa at kunne for
modes af de, efter Fredens Slutning 1629.
til Lehnsmanden Jens Juni paa Bovling fra
Borgerne indløbne Besværinger om Formil
delse i Byens Skaller. Lehnsmandens Lofte:
at ville under sil mer forestnaende. Ophold
i Kiobenhavn 1631 andrage Byens Tarv for
Kongen, blev ikke uden Virkning; thi kort
efter hans Ankomst indlob den Efterretning,
al del H a lv e af S k a l l e n var eftcrgivel.
Byen maatle iovrigl, bamle for og efter hiin
nlykkelige Periode, eontrilmere liere 100 Ihl.
in Specie, deeds som Hjælp lil al betale Ri
gels (Held, deels lil al underholde Bosse
skyller og Baadsmænd i Kongens Tjeneste,
deels lil Landbielp. I det angaaende den
Sidste udstedte aabne Brev hedder del, al
Kiohsvende og Drenge ogsaa deri skulde
deltage. Af Qvifleringen for Skattebetalingen,
som erlagdes lil Renteskriveren i Horsens,
ses, blandt andet, al F i e n d e r n e t i l M o rJ e n s d a g 1 6 2 7 h ie v e L a n d e I m ;e g-

t i g c.
f de næstpaafolgende Aar linder jeg intel
her at være forefaldet af Belydenbed; men i
Anret 1613 udbrod igen en u I v k k e-
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l i g K r i g. Den svenske (reneral Thorstenson faldt uformodenllig og uden skiellig
Grund ind i Danmark og erobrede Nolsfeen,
Slesvig og Jylland. Al de S v e n s k e rist
h a v e v ;v r c I i H i n g k i o b i n g er alde
les klart af nedenslaaende Skrivelse, dal. 7.
Ang. 1BH fra Borgern, og Band til Lehnsinanden Erie Juni, sotn havde anmodet
dem om al I a d c f o r fa t I e M a u d i a l
paa Bingkiobing Borgerskab, saml Fngkarle
og Tiertesl ed renge, saa og opgive, hvad Gevæhrer og A in m u n i I i o n der havdes i
Formad.:

>Efler Eders Skrivelse skulde Vi vide os
i al Lydighed og med største Flid at forholde
og udi Beredskab al have og holde, naar
fornøden! giores. Gcvæ.hr er her fasi aldeles
intet/ uden nogle Spidser (Piqver), soin de
fattigste af Borgrene. have. .Mn s k e l I e r og
D egener lo g S la n g h u s k g an ske b o ri.
H an fo rs k e d e s I rie n g e l ig e n e fte r Amm u n itio n , invente endelig, al Vi, ligesom
de godi Folk i llolslehroe, havde Krud og
Lunte; men vi havde del ikke. Iler var vel
et Parlie Lintle og Lod. Del lik Gapitain
Anders Mogensen med sig forleden lil Mid
delfart Skandse. Alle M«end erbyde sig gierne,
af ydersle. Flid og Formue, al stræbe og
giore hvad mulig! er. Vi kie n d e dem a ll
fo r vel. Gud forbyde, de os igien skulde
komme paa Halsen. Da vilde de viere lire
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Fold argere som tilforn. Da v a r d e l b e d re
a t vove Liv og Blod imod dem. Saa lale
alle Mænd heromkring.
Kori efter synes Roeligheden igien at være
vendt lilbage, Ihi allerede d. 23. Aug. 1644
udstedte Kongen el aahenl Brev af Folgende
Indhold:
»Bftersom vi erfare, al voie Iroe l ’ndersaalterc i Jylland ere I ilsinds al optænke
alle mulige Midler lil al f o r s ik r e sig fo r
v id e r e F ie n tlig h e d e r , som dc nu desloværre have udslanden, saa byde og befale
vi tøder ufortovel, al I lade forsamle og for
skrive af hver Siand alle dem, som lil snudan Betænkning og Resolution fornødne bo
lindes for al raadslaae om: hvorledes I for
mene al med sandan Defension kunde an
stilles, hvad M id d e l dertil i Landel haves,
hvad Folk 1 mene al kunne bringe lil 'veje,
og h v o r J eragte, al delle lienligsl skee kan;
og udkræver da højeste Billighed: al ingen
e n I e n a f K ro n e n s T i e n e r e e 11e r and r e
sig d e r fo r u n d d ra g e .
1 Medfor heraf modlog Borgemesler og
Raad i Ringkiobing kori efter en Skrivelse,
hvori det ligeledes hedder: al F i e n d e r n e
n u h a v d e q v i l l e r e l Landel; men da
de dog endnu opholdt sig i Naboelauget, og
del var al befrygte, at de parlievis lorde be
give dem bid igien for. al soge Provision,
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eller rel irere I ilbage, om de bleve slagne,
saa vare alle Siænderne forskrevne lil at
deliberere om Middel lil al forsikkre. handel
for videre Indfald. Al ville derfor — lilfojes
der i Slutningen — lill'orordne 2de af Eders
Middel ined noiaglig En Idmagi al mode i
i Vejle (I. 30. A ug. forsi kommende, ligesaa
ville I gi ure riglig Overslag over, hvor mange
b e v a* b n e d e M ;e n d I af Eders Bye kunne
udrede og underholde, del arme Land lil
Defension . Disse Eorsigligbeds Anslaller vare
vistnok ikke overllodige; men synes dog ei al
have ha vi den furonskede Virkning; Ild allerede
A arel derefter faldt den s v e n s k e O b e r s t
V r a n g e l — som Befalingsmandens Skri
velse udviser — med underbavende Office
rer og Mandskab igien ind i Jylland, huse
rede ilde sammesteds, bori ranede llesle og
Creature, og skallede Landsens (udbyggen*
med adskillige Paaheg. Endelig blev Eredeu
slullel den 7. Aug. 1615.
Aar 1657 <1. 1. Junii udbrod aller en
uheldig li r i g med d e n s v e n s k c l\ o n g
C u r l d e n I (Hl e. Carl erobrede, inden
kori Tid, meslcn hele llolsteen, Slesvig og
Jylland. I ‘agtet Eredeu blev slullel d. 26.
Eebr. 1658, vedblev Eienden dog al va*r<* i
Jylland indtil i Anret 1659, da en I her af
Branden borgere, Polakker og Osterrigere. (Kvi-
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sorlige) kom Danmark lil Hjælp, som forjoge
de svenske. Rimeligviis er del disse Keiser
lige, Magistralen sigier lil i sin nedenstaaende Beretning om de l ’held, som i denne
Krig rammede Bingkiobing. Man har nemlig
Fra Aurel 1671 adskillige Documenter hetræffende en L e v e r a n c e al’ adskillige
Skippund Hor, Hamp og Blaar, som en Bor
ger Peder l ’tzen i Colding, efter de Svenskes
si nenge Paabud ved Commissair Appelbaum
d. 8 Sept hr. 1658 skulde have ndredel pau
Kiobshvdernes Vegne i hele Stiftet, «fier Ru
derens Dod indsendte hans Son Morten Pe
dersen l ’tzen en Ansogning lil Kong Chri
stian d. 5te, daterel I8. Kehr. 1(571, om at
erholde denne Kordring ndhelall. Som Bilag
medfulgte en egenhamdig Qviltering fra den
svenske Oherstlieutenanl Krederik v. Buchwald dateret («olding 8. Seplhr. 16'8, for
Leverancens Rigtighed. Vel udsendte min
Kader — hedder del i Ansogningen — si
den efter sin Knldmægtig for at ind fordre
.Restancer; men han kom ikke lamgere end
til Ribe, formedelst haade de S v e n s k o s
T o g o g de A I I i e r e d e s I n d k o m s I
i L a n d e I, hvorfor han med uforrellel Sug
maatte vende tilbage, og siden har ingen sig
med nogen Betaling villet indlinde
Literal
Ansogningen fra Kongen var tilstillet Kell-
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herre Schach, for al lian skulde erkyndige sig
om Sagens sande Beskaffenhed, lod han, som
Stiftamtmand i Ribe, indhente mermere Op
lysninger fra vedkommende Kiobslauler. Den
Krkhering, som desangaaende blev afgivet
fra Ringkiobing, ndimerker sig heel foreleelaglig, og forliener derfor kortelig al berores:
•Ville Peter l ’lzens Arvinger godlgiore de
res Fordrings Uiglighed, bor de — heddetdel forsi, — bevise: al Byens Fuldmægtig
har sluttet Contract om Leverance af Hor,
Hamp etc, eller nogen Leverance paa Byens
Vegne, at være skeet efter Ordn* fra Ved
kommende. 11vad Conlribulioner Pndersaatlerne af de svenske jure belli er hieven
paalagl, ere alle bleven sogie med Kxecnliem,
nuur den fastsatte Tid var forbi. At del var
usikkert al lade Faderens Fuldmægtig rejse
længere e.nd til Ribe. for at indkræve den
formentlige Restance, er der liden Sammete
Ineng i; thi de Svenske* og de Allierede vare*
ikke* paa een Tid i kanelet. Havele Forelringen
va*rel lovlig, burde den have vieret tilende
bragt for henge siden, da der i Boel liere*
Gange har va»rel Skiftesamling siden den
pra*lendered(* Leverance-Termin. Kr del skeel
med fri Villie, da er del suspect Va*rk al
giorc Leverance til Bigels Fiender af ConIrebande-Vare. Og har Fienden fralaget Peder
l ’lzen elel me*el Magt, faaer lian selv have*
Skaden ligesom andre* fattige Indvaanere i
i lige* Tilfadde. Thi hvad del angaar, al man
kunde faa Be*gres for den Skade, som af Fielt-
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den lilfojes, du havde denne liden Bye hoi
A ursag lil al være omhyggelig derfor, ellerdi
(I e K e i s e r l i g e he r a f B y e n ni e d
( i e v a 1 1 h o r (lo g e I 100 To n der K o rn ,
fo r u d e n a n d e n H u s v a n d e og P lem pe.
Endelig formodes ogsaa pan Grund af den
Kongelige Korordning, som paabyder: al alle
Tvisligheder, der hidrorer fra sidsle Krigs
l'lempe, skulde paalales inden 3 Aar, al P. I .
Arvingers Krav vil bortfalde. Skulde Sagen
undersoges af en desangaaende nedsal Com
mission, maalle Byen udbede sig udnævnt
lil dens Commissnirer Christen Lange til l)eiberglund og Henrik Lylev Korvaller paa Bovling .
Hvad del endelige Besullat blev paa det
hele, har jeg ingensleds kunnel faae Kund
skab om.
S id e n d e n 1' i d h a r B i n g k i o b i n g
ik k e h a f I f i e n d I I i g e K r ig e r e p e r 
s o n l i g n æ r v æ re n d e i B y e n. Vel
udbrød igen i 1700 en farlig Krig — hvor
for man og for delle Aar linder Mandskab
og Rulle over Borgervæbningen i Bingkiobing — men deri var Jylland ikke, som for
hen, Krigens egentlige Skueplads.
I I d s v a a d e synes del ikke, al Byen
ofle eller i betydelig Grad, har v<erel lijemsogt af. 1 den Mængde af gamle Documenter,
jeg har giennemhest, tinder jeg kun folgende
desangaaende anlegnel: Aar I6(>2 afbrændte

21
Skolehuset af Vaade. Aaref efter 4 Huse ve*
sten for Kirken. 1669 afbrændte en Simon
Smeds Hus. 1738 blev et Fruentimmer domt
for Mordbrand paa en Borgers Gaard her i
Bven.
S V.
S k ild r in g af I n d v a a n e r n e s b o rg e rlig e ,
s æ d e l ig e og o c e o n o m i s k e F o r f a t n i n g
i O ld tid e n .
Et meget vigtigt Bidrag til al skildre Forfædrenes nidkirere Omhu for god Ordens
Vedligeholdelse i borgerlig og sædelig Hen
seende (indes i del ma*rkvæ.rdige Vid e b r e v
a f 5. .1 h I i 16 11, som blev vedtaget af
Borgemester og Baad og adskillige Borgere
paa Bingkiobing Baadstue, i Overværelse af
Predbiorn Gyldenstierne, Kongelig Majestæts
Befalingsmand paa Bovling, Herre til Vosborg etc. Jeg tror at give dem af Byens Jndvaanere, som have Sands for Oldtidens Mærkvan’digheder, en behagelig Tilfredsstillelse ved
al an fore det valent lige Indhold af denne,
om jeg saa skal kalde den, vigtige Polilieanordning, der i Korthed lyder, som folget-:
1.Menigheden vælger 6 Lægsmænd til at
lægge Byens Skat hvert Aar inden Nytaarsdag. Da vadges ogsaa Kæmner og
Kandemamd. Hvo der udlages og ikke
moder til bestemte Tid, boder 3 Mk.
til Byen.
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2.

3.

î.

5.
G.

7.
S.

9.

Hvo der huser nogen Preinmed uden
Borgeinesler og: Rands Samtykke, skal
bode 3 Mk. for hver Gang del skeer. Ryesvenden skal advare lluusejerne herom.
Ilave de ikke Penge, sadl es de i H a l sj e r h e I, indlil de sf ille Lovning for dem,
al de ikke giore del liere, ellers skulle
de slrax romme Byen.
Ingen maa holde Koer, Og ('Her Ileste
uden Toire paa Marken, fra Byggel er
saael og indlil Kornel er opskaarel, eller
lade I lesle gaa lose om Nallen, forend
llosl er endl.
Alle Veie i Marken skulle viere saa brede,
som de nu lindes. Vejen fra K a p p e lh o j og lil lille Skorsmose 3 Skafl ; de
andre Veie, som de have va*rel fra gam
mel Tid, uden Borgeinesler og Baad del
anderledes samlykker. Hvo der forkrænker Yeien skal bode 3 Mark, og ud begge
Veien igien.
Ingen maa holde Sviin, Paar elc uden
med Byens lliorde.
Pi heller lions eller lines, som gaa lil
Skade i Mark ('Iler Luge. Skeer del eflerdags, have Vedkommende Lov lil al slaae
dem ihjel.
Ingen maa rogie T a n g ved Piorden fra
MiHielsdag lil Paaske.
Pi heller age Tang ved Piorden om Soli
ng Helligdage, fra Soel gaar op, indlil
den gaaer ned.
Pi heller brænde Tang, naar Vinden bærer
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Rogen paa Byen eller Kornet paa Marken.
10. Ingen maa lage Sand ved Piord en, som
S I r a n d b i e ig e n e kunne have Skade
af eller Byen.
11. Ingen inaa grave Bramdlorv, Morlorv el
ler Fladlorv i Byens Korle eller Kædrift.
12. Ki heller der grave Saad (Kaier) til Korn
lofter eller Kaalgaarde uden, hvor Borgemester og Raad derlil udpoller.
13. Ingen maa hegge ’M oddinger eller 'langdynger paa adelfare Veje i Marken, men
paa Agerenderne.
14. Ingen maa gi ore Gangstier over Marken,
over Vesler- og Norre-Tofl eller andre
Tofler i Byen, medens Kornel er i dem,
uden de aimindelige Slier, som gaae til
Bindom.
15. Ingen maa rogie Ruser i Aaen om Nal
len eller Helligdage, for Messen er ude.
16. Ingen maa skyde Bosse af saa mer ved
Byen, al del kan befrygtes al giorc Skude.
17. Ingen maa sudle lose Varpel i Anen.
18. Byens Kæmner skal være forpligte! lil,
hverl Aar al holde. 5 Slager med Vidier i
Aaen paa Byens Bekostning, saa al en
hver kan linde Kau-gestedel, eller og de
skulle have Tilsyn me.d dem, som love
al holde dem vedlige.
19. Dersom Borgern, og Raad eller Byefogden
befaler nogen af Borgerne al ud relie no
get paa Byens eller Kongens Vegne, og
de gior del ikke, da skal de for saadan
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20.

21.

22.

23.

21.

25.

20.

Ulydighed hode 3 Mk. ti) Byen og 3 Mk.
I il Kongen.
Samme Mulct Iilsiges dem, som overfalde
dem, der for relie Byens Bestillinger, Ud
pantning eller sligt, efter Øvrighedens
Befaling, med Overskjelden, onde Ord,
llaardnakkenhed eller Modi villighed.
Ilvo som ikke godvillig vil udlægge sil
Handl og Kaldsbøder I il dem, som panier,
men lukker Doren for dem, og giver onde
Ord, bode 3 Mk. til Byen hver Gang.
Hvo som lader sin Hund komme ind i
Kirken under Gudslieneslen si<al bode
I Mk. (I. som Statsbudet skal paasee.
Hvo som kiober eller sælger med Skieppe,
d'onde, Kande, Maale eller Vindser (Bis
mer), som ikke er brændt med Byens
Bronde, eller ei er saa riglig, som del
bor vane, bode 3 Mk. for hver Gang,
del skeer. Kindes del 3 Gange, da have
de forbrudt deres Hovedkul efter Stats
rettens Lydelse.
Dersom Byesvenden brænder nogen Kande.
Tønde, Skieppe eller Vindser, som ikke
haver sin rette Afaade, der er sat af Borgern,
og Baad, da skal han være auelos, og
hans Hovedlod i Kongens Værge.
Bekommer nogen af Byens Indbyggen*
nogen, som skal relies for sin Misgierning, da skal menige Byen bekoste og
huk* dem rette, om del og er for Tyverie
og Trolddom.
Hvo som sætter Faar, Lam, Bukke, Giæs

2ô
eller (Mæslinger pua Kirkegaarden, enlen toirede eller Inse, skal for liver (Jang
hode til Kirken, en halv Mk. danske.
27. livo som ikke yder sin Kirketiende hvert
Aar inden Juni, skal hnde lil Kirken 3
Mk. d.
28. J)e skidne Pudser, som lindes i (hulerne,
skal enhver, for sin (iaard eller Kjendom,
opfylde med (iruus eller Sand eller og
med Steenbroe, eftersom Borgern, og Kaad

finde fornoden!.
29.

30.

31.

32.

33.

Byens Kæmner med Byesvendene og 2de
Dannemænd skulle 3 (hinge hverl Aar,
i Husene nndersoge om intel Lyng eller
Torv lindes for nær ved Ildstederne.
Ingen maa kiohe Lyng eller Torv udenfor
Byen; men del skal falholdes paa (raden
eller Torvet.
Ingen maa grave Montorv i Byens Forle;
men de skal grave dem omkring II c eb e I I o f I f I o d.
11ver Fredag skal Borgerne paa Handhusel advare Kanoneren i Borgern, og
Kunds Nærværelse om hvem rier i ligen
har forseel sig mod Videbrevel ; og ville
de ikke godvillig erlægge deres Fald, da
skal Kummeren strax med Byesvendene
panic.
Ingen Qvindfolk maae gaae med Kaaber
paa Hovedel paa (hulen, (dier sidde med
dem over Hovedel i Kirken under Fradiken, paa del al enhver kan vide, hvem
del er for Folk, de seer eller lale med.
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34. Inuen mua luise Knientimre, der ere for
viste fra Kven.
35. Ingen man lokke eller stede en andens
Tjenestefolk, for de I i I k iendegi ve den
Mand eller Qvinde det, hvor Karlen eller
Pigen tiener. Kr det imod Husbondens
Villie, mane de ikke stede dem, oc ;)<•.
At denne Anordning, som umcgtelig inde
holder meget Individuelt, der oplyser Stadens
Munieipalforfatning for over 200 Aar siden,
ei blot er bleven givet, men ogsaa overholdt,
secs af adskillige Synsforretninger og Retsdocumenter fra de paafolgende Aar, som an
ga ar Overtrædelse af enkelte Poster i samme.
I Hensyn til Magistraturen finder man, at
Kingkiobing i aldre Tider have» (»en Borgemester og 6, ja endog undertiden 8 Raadnnend. I><»tl<» forandredes ved <»t Kongeligt
Rescript af 16*82, som bestemmer at Byen,
som sædvanlig skulde have» een Borgemester,
men kun 2de Kaadmænd. Tre Aar derefter
vedtoges: at Byefogden tillige skulle foreslaae
Politieva»senet, og modtog den da værende
Byefoged i Kingkiobing Laurids Helbek lnstrux som saadan, fra Politiemesler Rasch i
Kiobenhavn. lians Eftermand Jens Nielsen
Has I i 1st i Ilede kort efter hans Km bedes rPilIrædelse Magistraten en Skrivelse, som gi vei
et ganske interessant Bidrag til Skildring af
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Stadens daværende forfatning. Han giur især
opmærksom paa folgende:
a. Med omlohende Betlere haves ikke vedborlig Tilsyn. Kor nogen Tid siden var
el Partie lier paa Egnen, der gik om
kring som 'Patere I ra Sled I il Sled, og
foregave. al de havde Tilhold i Ringkiobing.
h. (raderne fra Adelgadeu og Torvet ned I il
Siranden, isa»r de 2 mellemsle imellem
Tofterne ere hoist brosi læJdige og i Regn
vejr og Tobrud ufremkommelige.
c. Beboerne i (Jaden oslen for Kirken og
paa Østergade befindes al lægge deres
Keieskarn og Mogdynger midi paa (raden
lil Hinder for Passagen og Skade for
Snndhed-en.
d. Veiene uden for Byen is«er paa den
nordre Side lieuad mod Trinloft ere Iigeledes ufremkommelige, fulde af Pole og
Pudser de Reisende lil stor Besvær. Alan
seer derfor, al mange age paa Byens
Mark, endog nuur de ere besaaede, al
der brydes Huller paa Byens Diger o. s. v.
Borgeuiesteren ('«Ians Bang og Kaadnoendene Rasmus Andersen og Thue Olufseu vare
ikke saa ganske vel lilfredse med denne
Koreslilling.
Hvad de ommeldle (laders Brokegning an
gik, da formeenle de, del vilde v«ere overllodigl al besvære Byen med en saudan Be-
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kosining; eftersom der ingen Tid i disse Gader
havde været Steenbroe, og enhver h i d t i l
m a g eI i g h a v d e k u n n eI p a s s e re
d e m . Ei heller syntes de om at gi ore For
andring i Landevejene, Byen lii Bekostning,
men det var bedst at lade dem blive, som
de hidindtil u p a a a n k e t havde været.
Men Byfogden giorde desuagtet nye Fore
stillinger; og da Magistraten i samme Tid
erholdt en Instrux fra Rentekammeret, som
nærmere bestemte deres Pligter; saa blev
derved foranlediget e l n y t V i d e b r e v,
som vel tildeels grunder sig paa del ældre
af l()1l, men hvori man tillige tog Hen
syn (il de af Byfogden anforle Ankeposter
og andre Bestemmelser, som'ridernes Medfor
giorde nodvendige f. Ex. aarlig Eftersyn af
Ildsteder, uforsigtig Omgang med Ud og Lys
o. s. V.
I) e I s i d s t e V i d e b r e v e r d a l e r e I
Ib. Mail l()(J8. Det best aar af 38 Poster, hvoraf
jeg antegner Irende, for al man kan giore
sig Begreb om dels Indhold og Form.
7 d e P o s t. Saasom Hyrderne hidindtiT
i Pindse hellige Dage have brugt adskillige
l'skikkeligheder paa Gaderne formedelst det
Gilde, Hosbonderne dem have bevilget, da
skal licrefter samme Gildes lloldelse ganske
være afskaffet; og dersom nogen llvrde sig
med slig Gskikkelighed lader finde, da skal
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han straffes med Raadluuiskielderen eller
Halsjernet.
19 P o s t. Saasom hidindtil er befunden,
at de, som Sand og Leer under Byens Markdiger haver ladet grave, del saa mer under
Digerne lui ver ladet kaste, al ikke aleneste
Digerne derved beskadiges, men ogsaa Mar
ken derved formindskes, saa skal alle og en
hver, som herefter Leer og Sand agte al lade
kaste, ikke vivre tilladt at kaste det paa 2de
Skaft nær Digerne, at Digerne ikke deraf be
skadiges. Hvo herimod gior, og dermed be(indes, give til Straf for hvert Livs «S Sk.
B 3 P o s t. Saasom hidindtil og har vivre!
stor Misbrug med Tommerlaster, som er hertil
Byen ankommen at sælges, da maa ingen
(»nlen hemmelig eller aabenbare kiobeaf dem,
som ankommer, forend det samtlige Borger
skab er lilkiendegivel, at da enhver, som har
Biendom, kan faac nogen Deel derudi, og, i
del ringesle, have forste Bud derpaa. Hand
ler nogen herimod, skal el saadant Kiob ikke
slaae ved Magt, og han bor desuden bode til
Byen 1 Rd.<
liagtet disse og liere lignende Bestemmel
ser til god Ordens Vedligeholdelse, synes det
dog ikke, som den allerbedste Tone fordum
har hersket iblandt Borgerne. Jeg slutter delte
tildeels af en ved Øvrighedens Foranstaltning
i Auret 1709 indrettet Vognmandsbog angaaende de Reisendes Befordring. Man linder
deri med Forundring Prover paa den storsle
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Uvillie (il ;il underkasle sig denne Hyrde.
Oienlagne Paamindelser frugtede intet. Nie
sten alle undskylde sig pan forskiellige, under
tiden hoisl besynderlige Mander. Sliflsamlmand Galnern i Ribe maalle endelig selv
reise her (il Byen, for al bringe* Sagen i Rig
tighed.
AF en i A arel 1662 afholdt Taxering nver
Ringkiobing Kjendom af Bygninger med KornSred og lloeavling, seer man at der paa hin
Tid fandies her i Byen mangfoldige ode Bygge
sleder, endog beil ode Gaarde. Af Kornsæden
var id* Borgerne til Kremmede uden for Byen
udsal og lorhæflet 10 Tdr. 1- Skpr. I Kkr.
og () Ire Kj erd ed eel lavs I loe, som — hedder
del — formedelst Borgernes forarmedi* T il
stand ikke igien kunde ndloses.
I6B2 foreloges aller Taxering over Byens
Grunde, Bygninger og Kiendomme. Der fand
ies da ialt 112 No., hvoriblandt 16 ode Byggepladse, Huse og Gaarde. Taxeringen belob
sig (il B732 Rd. 3 Mk. Trellen Aar derefler
blev paafordrel Korklaring over den Korandring, som med hine ode Gaarde, linse og
Grunde var foregaael siden I 682. Kun megel
faa van* endnu bievne afbenyllede. Kmlog
2de Gaarde vare siden bin Tid bievne ode,
hvoriblandt den forrige Byelogeds Guard paa
Torvel nd mod Adelgaden, der maalle sad-
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ges for resierende Skaller, og siod nu na
sien faldefærdig. Magistralen paaanker i sin
Indberetning desnngaacnde, al (Srundtaxteu
var ansal all for hoil, da Bygningerne vare
salle for sig, og (»runden for sig, saa al alle
tiaarde nu bleve solgie for ringer«’ Priis, end
de i (»rundla.xlen vare ansalle for. Også a
klage de over, al Bingkiobing i Korbold (il
andre Sieder var bel y ngel med sva»re Skal
ler; saalcdes maulte den f. K.\. svare
20 Kaadsvtnend og II o I s I e b ro e derimod
kun 9.
Vil man, i ovrigl, giure sig el indlysende
Begreb om I n d v a a n e r n e s K o r m u ef o r f a I n i n g for lidi over 100 Aar siden,
saa kan man ikke erholde mere fuldstændig
Kundskab herom end af el i Aarel 1710 for
fallet Mandtal over Bingkiobing Byes Indvaanerc, med Korklaring over enhvers Vilkaar og Tilsland, hvorefter hans Kongelige
Majestæts allernaadigste Paabud om Krigsstyr
er lagi al skulle betales. Jeg formener,
al delte Document i flere Henseender, vil
v;ere interessant isærdeleshcd for Byens ind
fodle Beboere, og har derfor ikke lagel i Be
tænkning at meddele en ordlydende Afskrift
deraf.
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Indvaanernes Navne, samt Kork lari ng Ansatte
over cnhvers Vilkaar og Tilsland.
al betale
Rd. Sk.
1

Anders Pedersen, Heehslager, sidder i
sil egel Huns, og haver en ringe
Næring af Hnandværket
Anders Jensen Torsk, Muurmester.
iligemaade

2
3
4

ô
G
'7

S

80

86

Poul Schild, en faltig Dagloner, enroui lerel til Kongens Tienesle
Lars l\ ieldals Enke, en gainmel skro hei lig Kone, som har inlel al leve af
I Coorl Christensen. Skneder, en gami mel bedagel Mand, haver ringe W [ ring af Haandv;erkel
Vse Andersdnller, en fällig Knke uden
. nogen Næring
C,brislen Poulsen, Sadelmager, helmer
sil. ege! lidel llu u s, og haver ganske
ringe .W rin g af I laamlva»rkel
Christen Pedersen, Skoemager, er Posl
i i Ribe, og haver ingen Na*riug af
I llaandva»rket

LS

G{<'

9 I Rasmus Leih, en skrohelig lunghorig
j

Mand, ganske fora rund

10 i lians Pedersen Holm, beboer sin egen
•

11

12
13

J4

Gaard, haver en ringi» X.ering méd
Heste og Vogn, saml aT Rrccndeviins
Salg, skal dog v;ere i Gieid for 2(X)
Sldr. paa sin ( Jaa rd
Niels, Skneder, en fällig Mand, som
nu mosten ikke kan see al arbeide
mere. Hans llu u s er pan I sa I
Amlers Pedersen Slauning, beboer sin
egen Gaard, bruger liden Kiobinandsskab, dog med udenlandsk ('redil
, Jorgen Lassen, iligemaade af Vilkaar
• og Tilstand
1Sorcn Vognmands Enke.- sidder i sil

1
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2

Gi-

2

64

33

*

fndvaanerncs Navne, samt Forklaring Ansatte
over Enhvcrs Vilkaar og Tilstand.- at befale
Rd. ! Sk.
egcl Huus, bruger en liden Næring
med Udtapperie, og er i Gieid
<54
Niels Wurde, er nu dragel (ru Byen
og har efterladt sig liuslrue og Horn
i slorste Armod. Beboer et Leiohuus i
Peder Pedersen, er agtet for en vel
havende Mand, der besidder en Deel
Eiendom og Markjord
5
IJans Hansens Enke, indflyttet til sin
Fader lorbomcldlc Peder Pedersen,
og bruger deres Kiobmandskab un
der e e t Er dog i stor Vidt ledighed
2
Borgern ester Claus Bang, haver ingen
visse Indkomster til Bestillingen.
IJans iboende Ga ard og Eiendom
pantsat til de Fattige for 300 Bd.
Er desforuden i Vidlloflighed
64
Sal. JJans Brogmands Gaard. Hans
Enke er befriet med Borgcmesleren
i Fridcricia, og Gaarden beboes til
64
Leje af ToldcontTolleur Peder Buck
Christen Lauridsen Norsk, en fattig
Mand, som sidder i el Leiehuus,
haver ingen Næring
Lars Pedersen Tarm, er dansk Skoleholder af slet Næring, og haver in
I 32
gen anden Næring
Niels Jacobsens Enke. og Datter, Mo
deren en gammel bedaget Kone, der
sidder hos sin Datter. Datteren gift
med en Baadsmand, som er i Kon
gens Ticneste
Peder Jensen, Baadforer, er i Kongens
TienesLe
Jesper Baadforer, er i Kongens Ticnesle. lians lluus pantsat
Christen llarboc, er Overformynder. ;
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17

18
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20
21
22

23
24
25
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No.

j Ind manernes Navne, saml Korklaring
1 over Enhvers Vilkaar og Tilslnnd.

Ansaltr
al bel al

Ihl. Sk
Beboer sin egen Gaard og bruger
liden Kobmandskab. Er uden Vidl3 32
loflighed
Peder Sorensen, har opsagl sil Bor'
gerskab og kiobl en Bondegaard i
2 • 32
Tarm. Er af ringe Vilkaar
Jens Sorensen, Baadforer. beboer <»l
Ihnis. som tilhorer Grove Hnnlznii
‘ til Wold berg. Er enrollerel i Kon
gens Tienesle og bar mange smaae
Born
i Chrislen Skneders Enke, baver siel
! Vilkaar og ingen Niering
Jens Jensen, Glarmester, beboer sil
(‘gel lidel Huns, baver en liden Næ
ring af llaandvierkel, dog af slel
Vilkaar
04
Skipper Jeppe Gbrislensen Uaurvig,
beboer sil egel Huns, som dog er
panlsal. Har en liden Niering af
Sejladsen
1 '32
Skipper Anders Andersen, beboer sil
egel Huns, merer sig af Seiladsen
og lidi Kiohmandskab
2 04
Skipper Michel Arenlzen. iligeniaade .
bruger nogen K i‘»bmandskab
3 32
' Tolder Diderich Krav, beboer sin egen
i
i

20

27

2S
29

30

31

32
33

Gaard. Hans Lon og Vilkaar ubeI vidsi
34 , Christen Harboes Enke. en fällig K one
med mange Born. nyder af de fäl
liges Penge
35 Jens Rasmussen, er Vejer og Manier, '
haver en ringe N«ering af Bestillin
gen, beboer sin egen Gaard, som
dog er pan I sa I
30 Skipper Anders Arenlzen, beboer el

3

1

35
Indvaamuiies Navne, saml Forklaring
nver Knhvers Vilkaar og Tilstand.
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U)
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Ansatte
al betale

Leiehmis, og haver en ringe N;ering | Rd. • Sk.
med Seiladsen
1 • 32
i Israel Muttiisen, en fattig, skrnbelig
J og sengeliggende Mand
f Thomas Klitles Knke, beboer sin egen
Gnard. Har Oslersfangst i Forpagt
ning her i Morden, bruger og no
gen Kinbinnndsknh
3 ' 32
Kdel Pedersdaller, en gammel faltig
Pige, som har ingen N;ering
, Peder llarboe. Skovninger, beboer el
Leiehmis, og har ganske liden Na*ring af llaaiulv.erkel
34
Mads Kskesen, Haadforer, beboer el
Leielms. Ilar ringt* lNa-ring
13
.lens Handskemager, beboer el Leie
hmis. Kr en fällig Mand, som har
ganske I iden Xæ ringaf I laand vierket
! Peder Knosen. beboer sin egen Guard,
bruger nogel Kiobmandskub dog
med l'den- og Indenlands Credil
3
('brislen Iversen bohnersinegen Guard,
som dog er pantsat. Haver en liden
Xa*ring af Tapporie
KG
Lars Iversen, beboer sin egen Guard
tig er aglel for en velhavende Mand. i
»
Driver en liden Handel
3 ( 32
Niels Olufsen Krank, ligeledes
3
Lars Hansen. Sleenhugger, er en fäl

lig skrnbelig Mand, som nyder af
de Fälliges Penge
tS

Nicolai Fleury, besidder sil egel I luns
og har hidtil bavl Opvartning med .

49

Poul Andersen. Skrjeder. lians i bomule Huns er pantsal. Ila r ringe
Naming af IlaandvuTkel

Tobakkel

I
32

36

No.
50

51

52

53

54

55

5G

57

58
59.

lndvanncrnes Navne, saml Bork låring
over Enlivers* Yilknar ox Tilsland.

Ansalle
al belalt

' Sal. Peder Tarms Dolire, besidde el

i Sk

lide!. Huns, og bave ganske ringe
Næring med Y<even
i
1Jens Jensen Berg, besidder sil eget '
Huns og haver liden Købmandskab, ;
; dog uden slor Vidlloflighed
' 2 64
Anders Pedersen, Bodker, beboer el
j
Leiehuus. Kr en faltig Mand. som
I ha ver en ringe Næring af llaandI vivrkel
Enevold. Handskemager, beboer el
i
Leiehuus. Kr antaget til Byens .
I Trommeslager og derfor lovel Bribed
Jusl Madsen, Skræder, beboer sil egel
Huns, haver liden Næring af Haand1 værkel, dog med slelle Vilkaar
'
11
; Byefogden Jens Nielsen Ilas. haver |
ingen Tilheg lil Besli,lingen ; men
mange smaae Born; lilmed ha nsi
, Jluus og Midler panlsal
'
64
: Jens Christensen Torsk, beboer sil j
' egel Huns; men er dog i Vidlloflig- '
hed. Haver liden Næring ved Bi(
skerie
I 64
i
1
Chr. Christensen, en fä llig Borger af
slet Tilsland
,
I Davidsons Enke, besidder vel sil egel 1
i Huns, men er af slelle Vilkaar og
I i lemmelig VidlInflighed
Niels Madsen, Skneder, beboer sil i
egel Huns, merer sig af sil llaandvierk. Er tlog i (Held

Jorgen Nielsen Torsk, en faltig Mand.
med mange smaae Born. Kr i Kon
gens Tienesle som Baadsmaml
61 Niels Iversen Logsi oer, beboer sil
j egel lidel lluus. Kr en Daglonner

61

60

32

37

No.
62
63

61

’ Indvaanernes Navne, saml Forklaring Ansatte
over Enhvers Vilkaar og Tilstand.
at betale
' Niels Færgemand, er som Bnadsmand
i Kongens Tienesle
Rasmus Norring, boer (il leie. Bruger
liden Kiobmandskab, dog med uden
lands Credit
Laurids Lassen, Skovninger, beboer
sit egel lidel Huns, haver en liden
Nau’ing af Haand vierkel

KeinJioJdl b’isebers Enke, beboer sin
i egen Gaard. Bruger nogen Handel,
, dog med udenlands Credil
66 I ( ’bristen Pedersen, Kleinsmed, beboer
I sil eget llu u s, bar en liden Næring
af Haand værkel

Kd. • Sk.

!
[
!

i 32
I

65

'
|
j
I
|

2

64

67 ! Mathias Snedkers Enke, en fattig Kone.
I

68

60

Hendes iboende Huns pantsat

i Jens Knudsen, Karver, beboer sin egen
i Gaard og merer sig af sin Konst,
skal dog vane i nogen Vidtloftigbed
I Peder Andersen Stauning, en gammel
' Mand, beboer sil egel Huns, som |

dog er panlsal

j

2

64

i Gi

70 t Raadmand Thue Olufsen, beboer sil
i egel Huns, som er panlsal lil de
: Kallige for 200 Rd. Haver ingen
! Tilbeg lil Bestillingen, og bruger)
; ingen Handel eller Næring
i i I »2
I
71
Jörgen Jelling, forrige 'folder her i !
I Byen. Beboer sin egen Gaard. Ha- !
I ver h id im llil haft Tobakkel i For i
paglning F ragtet foren velhavende :
I Mand
3 ;
72 ’ Peder Christensen Holm, beboer s i l 1
i
• egel lluus. Er en gammel Mand, t
; 32
som nu inlet kan fortiene
1
73
( ’asper Hansen K ill I, sidder ve, i sin
egen Gaard, men som dog er pantsat, ,
og desforuden i stor Vidtloftigbed i i i 32

i

38

Nu.

74
7n

76

77
78

79

80

1ndvaanerues Navne, saml Eorklaring
nver En h vers Yilkanr og Tilstand.
Mag. Julian Eilertz. Sognepnesl
Anders Hiber. beboer el Leielmus.
Ila r en liden Na*ring med In gamle
Hosier
Niels Jensen. Smed, beboer sil egel
IInus, som dug er panlsal. Nærer
sig af sil 1laand van k. men er i
slelle Yilkaar
A nitsfurvaller Fans Pedersen Held vad
1lians beddersens Enke, beboer sin
egen (Jaard, som dog er pantsat.
Bruger nogen Kinbmandskab. med ,
inden- og udenlands Credit
i
. Just. Michelsen, beboer el Leielmus. i
Er ugifl. Bruger nogen Kiobmandskab med udenlands Credit
Haadmand Hasinus Pedersen, beboer 1
sin egen (Jaard, som dog er panl
sal for Ô00 Hd. og er i videre i
Yidllofl ighed
1

Ansalte
at betab
Hd.. Sk.’
Ô

! 82

i

82

8
i

2

2

i 32
k
i

I i 32
Benjamin Nicolais Enke. beboer sit
egel Jluus, som «log er panlsal, le- •
1 1«
ver i slel Tilsland
,
82
Peder Nielsen. Snedker, sidder i el |
1
Leielmus og nærer sig af sil HaandViork
48
Erie Davidsen, Klokker, beboer sil
88
eget lluus. og er 1illigemed ’( ‘bor- |
degn. hvoraf, saavelsom af Klein- !
smed Haandværkcl ban sig ermerer j 2
s i 1 Poul Ulf, Guldsmed, beboer sil egel !
I
lluus. Haver ringe Niering af Kun
slen
L
85
Henrik Jensen, Byskriver, beboer en
liden fadleds (Jaard. baver ingen 1
i Till.eg lil Bestillingen og ringe Ind
komst deraf
i 61
8J

i
i

39
Jndvaauernes Navne, samt Forklaring
nver Enhvers Vilkaar og Tilstand.

Ansatte
at l>etalc

Thomas Jespersen Kl ilt, beboer et Bd. Sk.
lidet Ilm is, hans Born tithorende,
lader sig bruge i Betlergang for
hvem ham forlanger
Gi
87 Niels ( amrisen, beboer el lidel Ilm is,
f som han selv eier. Kr en Dagion- ;
i ner af ringe Vilkaar
li
HK Christen Agerhelm, Beelor og Capellan
2 I 18
Michel Jacobsens Knke, beboer sil
89
i egel Huns, som dog er pantsal.
I
■ I tar en liden Næring med Tapperie,
I men i lemmelig Vidtloftighed
80
90 j Poul Petersen I lohn, besidder sin egen
Caard og meter sig med Heste og
Vogn ; dog af siel Tilstand
61
91 i Borgemesler Tarms Knke, en gammel
I Kone, der bar la«t paa sin Seng i
3 A ar. Jleboer sin egen Gaard, men
er i slor Vidiloflighed
92 I Johan Zaehariassen, Snedker, beboer i
!
sil egel lidet Huns, og baver en j
J 32
liden Nauing af IJaandva'rket
J

HG

93
91

95
9G

97

98

Peder ( ’.brislensen lla u rvig . er Sad teskipper og lever af sin liv re
{ lians Hildebrandsen. Kehlbereder, be- ,
i boer el Leiehuus og baver en liden j
! Nauing af Haandv«erkel
I Claus Brorson, Beebslager iligemaade
’ Laurids I lansen Nyland,sidder i et Leie
huus. Kr ugifl. Bruger nogen Kiobmandskab med udenlands ('redit
I Michel Lauridsen, Posl, en gammel
I Mand, der lilfo rn bar gaael Posl.
j Sidder i el Leiehuus med slette
Vilkaar
( ’bristen Lauridsen Ki.er, beboer el
Leiehuus og er en Daglunner

1 I 32

. 18
18
I

32

: ih
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i liid vn a n m w s Navne, saml Forklaring An salle
A °* ( over Enhvers Vilkaar og Tilstand. | at belnle
99

LUO

101

102

Laurs Jacobsen Noe, beboer el Leic- i
liuus, og bar en liden Naoing ined
Kræinerie, dog ved C red il
Anders Jensen Klem, en ung Karl,
som nylig er kommen til Byen, og
agter at emære sig nf Guldsmed
Professionen
Niels Larsen, Post, beboer el Leielinus. Er Post til Ribe og ermerer
sig af samme
Christopher Dorsch, Horer i den la
tinske Skole

86

3*2

16
32

Forcrmeldte Mandtal er. cfler hans Konge

lige Majeslæls allernaadigsle Forordning af
25de Marls 1710 saaledes al'os underskrevne
riglig forfalle! over saml lige Byens Jndvaanerc. saavidl os <l(*r<‘s Vilkaar, Lejlighed og
Tilsland har va»rel bekjendt, og reeoinmanderes herved Deres Iloigrevel. Excellence Hr.
Stifl befalingsmands og Deres Iloiauwærdighed
lir. Biskoppens gnnslige Consideration, denne
fattige Byes Imlvaanere lil Bedsle, helst saasom her ere in a n g e o de S i e d c r.
m a n g e K i t k e r og fa a B o r g e r e ,
h v o r a f de f I e s I e v e d ti I y k k e l i g
S o e s k å d e o g T a l> paa d e re s K io h m a n d s k a b er k o in ’ in e ii l i l a g ie r s ,
fortiden del al Baadsniamlsskatlen her af
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Byen skal betales, som beiober sig Iil 480
Bd.
R in g kio b iii" <1. 29. A pril I7JL0.

C. Bang. R. P e d e rs e n . T im e O lu fs e n
N ie ls O lu fs e n P ra n k . P e d e r B o e se n .
J lu n s P e (l e r s e n H o lm . P o u l H o I in.

Foreslaacnde Klage over Jndvaancrnes
ringe Formues Forfatning gienlages bestan
dig i de efterfølgende 30 til 40 Aar. Saaledes hedder det f, Px. i Provst Alleru ps
Fortegnelse over Fattigkassens udestaaende
Capitales dal. 22de Julii 1743, »Dersom
disse Capitale? pludselig opsiges til Indbeta
ling, skulle de ikke, uden Debitorernes Vel
færds Forliis, kunne' bringes lilveie; llii
Ringkiobing er i denne Tid i en slet Til
stand. Flere nodes til al sælge de (Saard c
og Hu use, som de beboe formedelst Nærin
gens saa mankelige Aflagelse. I cn vidtløf
tig Indberetning af Magistraten, dat. J3de
Marts 1745, angaaende Byens Forfatning,
forekomme, blandt andel, følgende Udtryk:
Ringkiobing er tilforn kaldcl cn Soc- og
Handelsstad; men kan nu i Henseende til
sin Næring ikke fortjene Navn. af en god
Landsbye. Thi naar her undtages 4 a 6
Mænd, tilligemed de Geistlige og øvrige
Kongelige Beljente, hvis Forfatning dog til-
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dcels er ganske maadelig, saa cr Resten af
Indvaancrne ikkun faltige Stakler. Mange
Hun se og tiaarde her i Byen staae ledige
og ode, som hverken kunne sælges eller
bortleies. Del er ogsaa vist, al naar mangen
I laandværksmand og Borger ved Døden afgaacr, maae Enker og Born af de Fälliges
Kasse forsorges. Saa jammerlig er Tilstan
den nu for nærværende Tid ; saa at hvis
Byen ikke paa nogen Maade bliver hiulpen,
maae den ganske undergaae. Som Midler
li I Byens Opkomst foreslaar Magistraten a)
al det maalte befales Lemvig og Holstebroc
at ind- og udskibe deres Vare under Ringkiobing Toldsted, og ikke ved Hierting. b)
Skiærpet Forbud mod de ovcrhaandtagende
For- og Landprang, og Brændeviinsbrænden
paa Landet, c) Formindskelse i Grundtaxtcn.
d) Postvæsenets Oienoprellelse, saaledes som
det forhen havde været, da der var Poslliuus i Byen selv.
Jagtel forbemcldle Klager over Byens
Ringhed ikke vare ganske ugrundede, synes
del dog som man har været vel tilboielig
til at fremføre dem ved enhver Lejlighed.
1 del mindste lader det dog som Handelen
har været i en temmelig blomstrende Til
stand i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. Man har fra denne Tid af cn mærkelig
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(’<omineree-(ionlract, oprctlcl imellem Byens
Handlende (9 i Tallet), som tog sin Begyn
delse den 30te Novbr. 1715 og skulde vedvai-c til sidsle Dcvbr. 1718. Contractcn beslaar af 14 Posier, hvoraf den forste lyder
saaledes: Alle Slags Korn og fede Vare,
som indkiobes inden- eller udenby es, maa
ingen underslaae sig, enlen directe eller in
directe, at give mere for udi Vare eller
Penge, end som herefter specificeres, førend
nogen Forandring i Prisen skeer uden- el
ler indenlands, og vi samtlige blive enige
om at forhøje eller formindske Prisen cfler
Tidens Beskaffenhed, nemlig Rug 1 Td. 8
Mk.. Byg 5 Mk., Havre 3 Mk., 1 Lpd. Sommersmor 5 Mk., Vinlersmor 3 Mk. 8 sk., I
Lpd. ruget Flesk 3 Mk. i sk., saltet 3 Mk.,
usaltct 2 Mk. 8 sk., 1 Pd. af raae Huder
2 enhalv sk., af Lorrede Difo ô sk., I Lpd.
hvid Talg 6 Mk. 8 sk., guul Dito ß Mk., I
Pd. Vox 24 sk., I Vinlcr-Hareskind 4 sk..
1 Pd. godt Lid 13 sk., Lod 8 sk. Ved de
forslbenævnle Kornvare: Hug og Byg er del
mærk vandigt, al Væglen hvorefter de m aal te
indkiobes noiagtig er hesleml. Man havde
altsaa her i Byen, for over 10D Aar siden,
den riglige Grundsætning ved Kornvares
Indkiob, som nu i al vigte Aar er bleven al
mindelig vedtagen af de Handlende i Aal-
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borg. Derefter følger Taxien, hvorefter Vare
maatte sælges, og vare disse, formedelst
den da herskende Krig, i lemmelig hoi Priis.
Saaledes skulde en Skp. spansk Salt koste
3 Mk., 1 Skp. Lyncborger Dito 3 Mk. 8 sk.,
I Fierding Sæbe 3 Kd. 1- Mk., I Lpd. Humle
I I Mk., I Krille smal feed Tobak a Pd. 18
sk., 1 Pd. sort Jobak 15 sk., I Anker fransk
Brændevin med Træ 11 Kd.. en Potte Kancel og Pomeranls Aqvavil I Kd., I Anker
fransk Viin 6 Rd., 1 Anker bedste Rhinsk
Viin 16 Rd. (af andre sieldne Vine anføres
derefter ikke mindre end elleve forskielligc
Slags). 1 Pd. Hamborger Raffinade og bruun
Candis hver 2 Mk., 1 Pd. Rosiner 12 sk.,
Corender 14 sk., Svedsker 8 sk., Kigener 8
sk., Annis I Mk., Cominen ID sk., hvid
Aindam ID sk., Ingefær 1 Mk. 8 sk., 1 Pd.
hollandsk llvedemecl 1D sk., Hamborger
Dito 6 sk., I Pd. Indigo 2 Kd. Kaffe og
Thee anføres slet ikke; ei heller Priis paa
Jern og 'rommer. De ovrige Artikler i ( <ontraden handle om (kompagniets Formand,
Bogholder, Bøder, Forsamlinger hver 14 Dag
o. s. v. I den forhen anførte Magistralsberetning af 1745, om Byens Tilstand, forfat
tet af den virksomme Borgemester N. Kiær,
anfores følgende, sonr Aarsag til Handelens
Forfald: »Da de î Specier blcve forbudne
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blev ogsaa den bedste Handel her nedlagt.
Thi da denne Byes Handlende tilforn i Kri
gens Tid, da Østersøen var usikker, med
bemeldte 4 Specier fra Hamborg og Amster
dam kunde fournere andre Kiobstæder her i
Landet, maalte. de nu tage Skiîdtel ned og selv
igien hente saadanne bchovende Vare i de
østre Kiobstæder Ira 3die Haand og vogne
samme igienncm Landet 14 a I(i Mile, og
saaledes lære Vognleie og Omkostninger al
den IntorrcKse og Prolit, som de skulle have
paa deres Vare. Hertil kom ogsaa dette, al
Kiobmændene imod Forbudet ind lode sig
i Handel med en fremmed Skipper, som
laae paa Heden, og afkiobte ham en Qvanlitet Salt, hvorfor de bleve angivne, og en
Commission derover anordnet, formedelst
hvilken de maat te betale store Mulcler og
l ’dgiflcr, som bragte de bedste Kiobmamd
saaledes paa Knæerne, at de siden den Vid
aldrig have reist sig m ere'. Foruden de
for anførte Midler til Byens og Handelens
Opkomst, [oreslaar Magistraten end videre,
i en Skrivelse til Stiftet, af 21. Octbr. 1747,
folgende lire: a) Dispensation fra Forord
ningen af 4. Aug. 1742 saaledes, at enhver,
ligesom tilforn med den ordinære Tolds
Forlæggelse maalte drive deres Handel, og
kiobe deres Vare paa hvad Steder det for

W)
dem kunde være beteiligst og mest fordeelngligt. b) En frie og ubunden Handel med
alle Slags Vare, undtagen del forbudne
Alen Kram. c) Tilladelse (il al befale. Tol
den med en vis aarlig Summa (Oxenloldcn
undtagen) hvorved Toldbelienlenes Lon kunde
spares og Indvaancrne befries fra mange
Slags Udgifter, som de i en og anden Mande
nu nodes lil forgiæves at udgive, d) T illa
delse li, ligeledes al erholde (îonsnin,ionen
for en vis aarlig Afgift, hvorved vilde fore
kommes mange store og vidllof,ige Proces
ser, som undertiden ruinere Borgerskabel i
Bond og Urund.<
Af (Mi i Anret 1771 lil Stiftet indsendl
Beretning sees, al Byens I land lende i delte
Aar, deels som Redere, deels som Befrag
tere, have i all 12 Skibe, hvoraf det stör
stes Drægtighed var 21 Læster. I de fleste
af disse Skibe havde Kiobniændene Peder
'fang og .lens Bierg Rindom Anpart. Disse
Mænd have giort Epoke i Bingkiobings Han
delshistorie. Fraglstedct var sædvanlig A n r
slerdani, Hamborg og Norge; dog gik el af
dem, som P. Tang ni. II. havde ndredel <>gsaa til Riga; men forulykkedes ved Skagen
paa sidsle lliemrejse. Era Aarene 70 be
gyndte overall Handelen mere og mere al
blomstre, og tiltog med kiendelige Krem-
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skridt, indtil den nlykkedigc Krig udbrod
1807, da Byen mistede næslem alle sine
Skibe. Dog har den i de senere Aar igien
begyndt særdeles Uendelig al hæve sig, og
har neppe nogensinde Handelen været i
mere blomstrende Tilstand end For nærvarende Tid. Disse vare de vigtigste Docu
menter, som afgive passende Bidrag til S kil
dring af Ringkiobings. ældste Historie. For
uden disse haves vist nok endnu flere; men
deels ere <le af mindre almeen Interesse';
deels kunne de også a paa andre Steder i
del folgende' mere passende' benyttes. Over
skuer man de allerede fremstillede Kiendsgierninger, secs del vel, al Ringkieibing lige
som andre jyelske Kiobshedcr, bar været
hiemsogt af Krig, Vandsnod og andre* Pla
ger; men derimod kan man ikke her, som
i saa mange andre, især større Slæder,
have billig A arsag til at klage' over Byems
derved forvoldte A ft agel se eller Brunei (il
at paastaae: al Byens Forfatning nu er
mindre blomst rende end i Oldtidens Dage,
enten man lager Hensyn til dens Pe>lke
rnrengdc, Handel eller Xhvringsvcie. Ringkier
bing er elerimoel en af de faa jyelske* K iolr
stæder, som i den senere' og seneste Tid
meget har tillaget. Og naar engang de Saar
læges, som den sid sle nhelel ige syvaars Krig
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har voldel: og (hid fremdeles sparer Byen
for trykkende Uheld, san lor man, med glade
Forhaabninger, see dens aarlig heldig lilvoxende Opkomst imode. Al denne Forhån li
ning ikke synes ugrundet, vil blive indly
sende af den folgende Afdeling, som vil ndgiore del betydeligste' Indhold af delle lidet
Skrift.

Anden Afdeling.
Kingkiobings nuværende 'Tilstand.
S ô.
B y e n s B c I i gg e n h <• el o g K I i m a.
M e r nnvierende Inddeling ligger Kiobslnden Bingkiobing i Hind Herred, Bingkiobing Amt, Bibe* Klifl, pan den sydvesllige
Kant af Norre Jylland. De mcrmeste Ki«bslæder i Stifle, c«»: llnlstebroe G enhnlv,
Lemvig 7 en Fjerdedeel, Varde K en Fjerdedeel, Bibe 13 enhalv Miil fra Byen. Ua
Bingkiobing begrnmelses af Fiorden, som
sioder bel op til Byen, og kun er en god
Miil fraliggende det stormende Veslerhav.
saa skimmes de, lette,ig, a, Klimate*, for
l ’vante, edler dem, som forhen have* ophold,
sig i mildere tempererede Kgne, ikke* kan
vivre de*, behageligste. Skove* mangler gan
ske* i \ ’i(*rhe‘<len, ligesom ogsaa Bierge eller
me,gel boie. Bakker. Vel er en Kicde af
Sandklitter ikke lang, fraliggende; men «lisse*
kunne kim i ringe Grad stanelse ele vestlige*
Vindes Vaddc. som i ovrigt uhindrede giennemstryge Egnen, og medbringe Havluftens
Raahed og Kulde*. Kr dem Formening rigtig,
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som vires i Ponloppidaiis Allas, al der fo r
dum læl ved Byen skal have va'rel en slor
Skov, maa delle nodvendig i Oldtiden have
havi en betydelig Indflydelse I il al Formilde
Vindenes Skarphed*)
1lavels Nærliggen hed Frembringer Fremde
les her, som paa andre Sieder ved Veslkanlen aF Jylland, den saa kaldle I lavsug (i
'Jhy benævnt: Havrag, i Vensysscl: Havgu se), en lyk Taage, som oFle om Somme
ren eller en varm Dag opstiger Fra Havel,
nogle Timer For Solens Nedgang, og ledsa
ges af en ubehagelig Kulde. Saulvanlig fu
res den saa pludselig ud over Byen og Om
egnen, at den renesle Lull inden faa Timer
Forvandles (il cn uigennemtrængelig 'l'aage.
Ligeledes Frembringer Klimalet Fugtighed,
«, Utrolig er denne Formening ikke : thi i de Lilgtivndsende Nabocsogne lindes nu ei heller
Spor «af fordums Skove, og dog maae disse for
lidi over 100 lil 150 Aar siden endnu ikke gan
ske viere udryddede, som sees aï 2<le endnu
lil værende Loenmcnler, nemlig Frue Langes
Skiode af IUF2 paa 2de (»aarde i Kouslrnp.
Velling Sogn, en .lordebog fra I GU I angnaende
Bondergods i Skuming, Skiern, Leiberg, Bolling
og Lemb Sogne, og Kong Christian d. åles
Skiode af I (»113 til FJnlsraad Meyercrone paa
\ ennergaard. I alle «lisse Documenter meldes,
gienlagne Gange om Skov. Skovvogne og Skov
svi in.
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som næsten intet JJuus aldeles er frilaget
for. Desuagtet kan man dog ikke egentlig
sige, at Klimatet er usundt, isærdeleshed for
dem, som af Naturen have en nogenlunde
god Conslilulioii ; thi deels ere Sygdomme,
især af del farlige Slags, langt mere sieldne
her end i ostlige og sydlige Egne af Jyl
land ; deels seer man ogsaa her mange Ol
dinge. der med megen Styrke bane cn lioi
Alder. Mindre gunstig maa derimod Egnen
rimeligviis være for Bryslsvage og Gigtpati
enter, fornemlig naar de ei ere fodle paa
Stedet.
Byens Beliggenhed er i ovrigl, saavidt
det kan ventes i en skovlos Egn, ingenlunde
ubehagelig. Den store liskcrige Eiord ofte
prydet med en talrig Bække af Skibe, som
begnvndser den mod Sonden ; Aaen, der
mod Vesten slynger sig nedenfor Byens her
lige Enge; frugtbare, sandele* græsrige Agre,
som omhegne den mod Norden og i særde
leshed mod Osten; den læt lilstodende skiønne, Oc, Holmsland, og Nabosognet Bindoms
kornrige Agre, som slutte sig meslen lige til
Byen; disse og liere enkelte Partier frem
byde umeglelig et ganske indtagende male
risk lleell. Hertil kommer, al Byen selv,
nagl cl den ikke i Mands Minde har va* ret
hiemsogl af lldsvaade, i Hensyn til Bygnin-
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gei\

nr en af de skionnesie paa den vesilige og nordlige Kant af Jylland. Isau’deleshed findes paa del rummelige og vclindrellede Torv, saml i Bredgade og Oslergade,
el belydeligt Anlal tildecis for l'aa Aar si
den ny opbygle (Iaarde og Huse, som dog
næsten alle — hvad man synes al burde
undre sig over — kun have een Klage.
§ Ib
B y e n s ( ia d e r. B y g n i n g e r.
K o I k e in æ n g d e.
Foruden Torvel har Byen 12 regelmässig
an lagle (lader, hvis egenllige Navne, som
i daglig 'Pale siclden bruges, ere folgende:
Noire (lade. Osler (lade. Osler SI randgade.
Adel- eller Bredgaden. Oster Meldgade. Osler
Sirand Meldgade. Sondergade. Vcsler Meld
gade. Vester Sirand Meldgade. Vester Strand
gade. Vesler (Jade. Holmens (lade. I Smaagaderne ere Husene endnu, for del mcsle straalivkle, ligesom i de slorre, mosten alle. i del
mindsle Vaaningshusene leglhænglc. Slraalag
vil ikke kunne venles aldeles afskaffet, forend
eller liere Aars Forlob, ligesom de gamle
Bygninger Tid eller anden ombygges. Antal
let af Byems Gaarde og Huse beiober sig
iall lil Bio paa el Areal af 510,KM) r Alen,
som i A arel ISO? ere forsi kk rede i Brand
kassen for 113,2(>() IUI., der i Aarel 1<St3
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bleve omskrevne til 89 620 Rbd. S. V. og
nu, efter en Deel Omta.xeringer, beiober sig
til 212,720 Rbd. S V. Byen er inddeelt i
151 Grundla.xl No., som alle ere bebyggede
og som staar for 5,191 Ire Fierdedeel Skil
ling. Resien af Byens samtlige Grundskilling 5,291
tre Fierdedeel hviler paa
nogle faa Gaardene tilliggende Vænger, som
ei endnu ere bebyggede. OITentlige Bygnin
ger crc folgende: En Kirke. Tvende Skole
bygningej’, som beboes tillige af den ordi
nerede Caleehct og af anden Skolelærer.
3 Fattighuse. El Raadhuus, som tillige er
Ting- og Arrcslhuus for Pif borg-, Hind- og
Bolling Herreder. 1 Consumtionsbod. Ved
Folketællingen 1787 var Familiernes Antal
118, som udgiorde 4<>5 Personer. 1801 var
Folkemængden 771 Personer. Nu opholder
sig i Byen omtrent 1000 Personer iblandt
360 Familier. Folketallet er altsaa i de sid
ste 30 Aar steget til del dobbelte. De egent
lige Borgeres Antal er 110. Deraf ere Kiobmænd 29, Snedkere 7, Tømmerinænd 6,
Skomagere 7, Skræddere 5, Bagere 1, Hat
temagere 1, Miiurmeslre 3, Dreiere 1, Slag
tere 1, Rccbslagcre 2, Guldsmcddc 2, Smedde
i, Farvere 2, Knapmagere I, Garvere 2, Kob
bersmede 1, Giortlere 2, t lu-magere 1, (Hår
mestre I, Sadelmagere 2, Malere I , Brænde-
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vi i nsbrændere og Værtshnusholdere 3, Skip
pere 4. Hesten or pan nbestemt borgerlig
Næring.
1 Reglen lages Borgerskab paa bestemt
borgerlig Næring. Imidlertid erhverves Bor
gerskab ogsaa af Knkclle paa borgerlig Næ
ring i Almindelighed, som da deels er Ager
dyrkning, deels Dagleie, deels Fragtrciscr o.
s. v. Men delte medfører natnrligviis ingen
Hindring for, at jo Knhver, som har vundet
Borgerskab, kan ernære sig paa hvilkensomhelsl lovlig Maade, da her er ingen særdeles
Privilegier til Hinder for denne i Sagens
Natur grundede Bel. Saaledcs befatte f. Kks.
langt flere her i Byen sig med nogle af oven
anførte Professioner end de bestemt angivne,
som derpaa have taget Borgerskab. Dog giel
der dette ikke om Brændevinsbrænderie el
ler Værtshuushold, med hvilken Nærings
green i Almindelighed ingen anden maa være
forbunden efter Reskr. 28. Oklbr. .1786 og
5. April 1794. Af Kongelige Kmbedsmænd
opholde sig i Byen 13. Pden for Byen er
paa dennes Grund, en særdeles velbygget
hollandsk Vcirinølle med Grnbværk, som
har Rettighed til at male for alle omlig
gende Sogne. I den tæl ved Mollen liggende.
Guard fik en Flensb’o rger for el Par Aar
siden Tilladelse at anlægge et Brændeviins-
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brænderio i det Store, som dog, efter no
gen Tids Forløb igien blev nedlagt.
§ 7.
B y e n s N æ r i n g s v e i e.
Indvuancrnes fornemste Xæringsvcie ere:
H andel Avling, Ilaandværker, Fabriqver og
Fiskerie. Til Handel ligger Byen særdeles
beqvcml, hvis Indscilingen var bedre; men
denne er forbunden med store Vanskelighe
der, saavel formedelst del saakaldte Nymindc Gab — en »mal Kende igiennem de
hoie Sandbierge, der ere imellem Havet og
Fiordcn. som deels ofte fyldes med Sand,
og deels ved Strömmen forandrer sit Lob
— som og formedelsl Grundene i Fiordei),
hvoraf 2de især ere mærkelige, soin kaldes
Pampus, dem ingen Fartoier med Ladning
kunne gaae over uden at blive lægtede,
hvortil ogsaa bestandig ligge 2de Pramme.
Det hoiesle al Skibene kunne gaae, er 5 a
5 en halv Fod dybt. Gndcrliden er ikke
saa megel Vand, at de kunne komme ud el
ler ind. Ved længe vedholdende vestlige
Storme overskylles en Landtunge, som be»laar af Sand, og Sandel neddynges i Far
vandel, der ei igien oplober, før Vandet er
udlobel saa meget, at Ebbe og Flod kan
virke. Ofte gior Strømmen 2de l:dlob, som
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ere uscilbare. Del er derfor imdvendigL al
Skippere, som ville soge Gabel, forsi mau
anlobe Kilandel Eanoe, for at erkyndige sig
om Indsejlingen, foremi de komme; men
derved forvoldes ikke liden Forsinkelse og
Bekostning.
Da Byen fremdeles hverken har Havn el
ler Skibsbroe, saa er Ind- og Indskibningen
ogsaa forbunden med mange Vanskeligheder
formedelsl den lave Grund, som hindrer
Karloiernc fra al nærme sig Bandet uden
paa en lang Afstand, Til Ledelse herndi
blev <m Deel af Byens Indvaancrc i Aarcl
1733 enig om al indrette cl Baadforer Lang
med Eorpliglelse, for beslcmt Beinling, al
ind- og udskibe de afgaacnde og indkom
mende Skibes Ladninger. Delte Baadforer
Laug, som er frivillig!, bcslaacr af K Baade,
og boslyres af en Oldermand efter el under
20. Juni 1733 allcrnaadigsl vonlirmeret Reg
lement*). l'agtel alle disse Hindringer var
*

Pelle Heglemenl lindes nflrykt i Poglmans lteskriplsandiug, i- n. I B. Pa« 131 13 L Man
MTi* deraf, al de fnisle lul redere vare: Borge
rn ester N. Kiergb og Itaadimendene Slauning og
Andersen, saml Handelsmandene L. Rindom.
P. Itccsk, A. Ueesk og II. Jorgensen. Den stnrslc Hjlad kunde fo n 1 9(1 Tomler Hug. den mindsLe 30.
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Handelen dog i en temmelig blomstrende
Forfatning før Krigens Udbrud 1807. De
Handlende ciede da 21 Skibe, hvoriblandt
nogle nylig byglc, som for det meste vare
indkiøbtc paa fremmede Steder. Det største
var paa 19 Commercela'ster, de fleste paa
10 Læster eller derunder. Alle disse blcve,
paa 3 Jagter og 2 Pramme nau\ opbragte
eller udelagte af Pienden; de Heste paa Par
ten til Norge med Korn og Kede vare for
Kongelig eller privat Hegning. Vel vare de
undertiden forsikkrede, men da Taxationen
var i Dansk Courant, og ei altid stod i det
rigtige Forhold til Værdien, og flere Aar
tillige gik bort, inden det endelige Beløb
blev udbetalt, som tilsidsl skete i Commit
tee Sedler, saa lede de Handlende derved
et betydeligt Tab. Da Preden i Aarel I St ivendte tilbage, inaatle de Handlende giøre
ny Anstrængelse for selv at erholde de for
nødne Skibe, øg, hvad der er af saa megen
Vigtighed, egne Skippere, som Riende den
vanskelige Indsciling og Kystens Beskaf
fenhed. Por nærværende Tid eie de Hand
lende enten ganske eller for den største
Deel, 14 Skibe, hvoraf de 9 erc indkiøbtc
eller ny opbygle siden Predens Begyndelse,
som ses af følgende
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S p e c i f i c a t i o n o v e r de S k ib e , som for
T id e n t i l h ø r e R i n g k i o b in g .
Af
kiobl
Hvad Slags Naar
eller bvgl , hvem frnes Hvem tilhorer
1 Smakke. Kiobl i Am-iSkip Anders Kiobnnend. C.
sterdam LSI IBserlelsen. Ilusled. Juuls
gaard, Al. Colin
og Skipperen.
Kiobl paa ,KichardXan- Mad. Kind om,
1 J)ilo.
. Stranden (ning.
Juulsgaard, Al.
Cohn. og Skipi 1815.
I
peren.
1 Galease. By gi af nye N. P. Swar- Agent But li,
paa Sonder- rer.
Juulsgaard og
Skipperen.
hoe 1814.
1 Galease. Bygi p. Fan-|p. .1. Calli- Agent Buch, C.
iHusted, Juuls
oe 1816.
sen.
gaard, Al. Colin
jog Skipperen.
Agcnl Buch,
1 Schaluppe. Bygt i Rends-J. N. Warrv
'Juulsgaard og
borg 1815
'Skipperen.
Bvgl i Alloua N.
Ryrlel- Juulsgaard. C.
I Dilo.
1816.
sen
IHoi Jlusled. I*.
'Scbouboe.
P.
Stbouboe
og
Skipperen
lJ a g l;E v e rl 'Bygi p. Fan-|S. Hansen,
Cl ir. Husled,
Juulsgaard. C..
i oe 1816. I
,11. Ilusled. Al.
(’.olm og Skip.
1 Dilo.
Kiobl 1815,|Th. Nielsen Juulsgrd., Al.
Colin og Skip
liorle hjem
me paa Son-i
peren.
derhoe.
1 Tialkc.
Kiobl p. Fan- H.
Andrea Ageni Buch, F.
NyeboeogSkip.
oe 1816.
sen
l Jagt.
Eiedes for N. (dansen. ! Agent Buch, P.
Tbaarup,
A.
Krigen.
IHansen og Skip.

o9
Hvad Slags
L DiUi.

Nnar kiohl
eller bygi

,

hvem fores

11w in tilhorer

i Galease.

A gen I Buch.
W iig og Skipp.
Ligeledes.
A. Jørgensen Ageni Buch og
Skipperen.
Bygi v. Hing Bruges som Mad. Kolbye,

1 Pram.

kiobiug for
Krigen.
Ligeledes.

L Bilu.

Ligesaa.

H. Spilmand.

Lirgier ved Agent Bueli og
Pampas.

Ligesaa.

G. Husled.

Juulsgaard.

Skibene ere fra 4 til 20 Læsters Dræg
tighed. De Tare meesl paa Hamborg, Hol
land og Norge. I a 2 Skibe giøre aarlig cn
Reise til Riga efter Tobaksblade, Hor og
Hamp. 1 afvigte Aar var en Smakke i Frankerige. Huder, Skind, l’ld, Korn og Fedevare ere de vigtigste Producter, som herfra
udfores. Àf de 3 forst benævnte Artikler
komme svære Transporter her til Byen fra
Norden, endog stundom fra hin Side Thi
sted. Thi Handelen drives for det meste paa
den Maude, al man herfra sælger saavcl me
get af del, der indfyres, som ogsaa Tobak
og Læder, der fabriqveres i Byen selv af
udmærket Godhed lil Kiobstæderne norden
for Ringkiøbing: Holstehroe, Skive, Lemvig,
Thisted og Nyekiohing, og at man igien lager
disse Egnes Productcr i Bclaliug. Da Egnen
omkring Ringkiobing mccsl frembringer Rug,
saa er dette næsten den eneste Kornsort,
hvoraf der udfores noget af Betydenhed.
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Desto ligere er Ugnen derimod paa Fedovarc, Flesk og Smor, hvoraf el betydeligt
Qvantum aarlig udføres. Fleskel røges ikke,
men bortsendes saltet. Smørret burde bedre
behandles, end sædvanlig skeer. Det samles
næslen hele Sommeren, og afhændes ikke
for om Efteraaret, da Bonden mener at
kunne faae det bedst betalt. Del bliver saaledes gammelt, da del tillige nedlægges i
gamle Dunker, som bestandig lier har væ
ret Skik, og for en Deel hidrører deraf, al
nye Fierdinger vanskelig kunne erholdes, da
ingen Skove ere i Nærheden. Blev Smørret
derimod godt behandlet og frisk nedlagt i
nye Fierdinger, som dog kunne faaes fra
Horsens og andre Skovegne, kunde dette
ofte med større Fordccl bortsendes til Kiobenhavn end til Hamborg eller andre frem
mede Sieder, og derfra igien tages Jern,
Sall og andre Fornoden beds Vare, som for
del meste der ere i lavere Friis end i Ham
borg. De Handlende vilde ved denne Lejlig
hed ikke saa megel resiqvere ved den va
riable ( ’.ours, som for del meste giør
niere liJ Tab og (ievinst end den i Grunden
virkelige Falden og Stigen af Varen. Og
Fordelen blev tillige derved i Landet, istedet for at Producternc nu udføres udenrigs.
Jern, Salt, Trælast, Hør, Hamp, Ti ære, To-
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baksblade, nogle Colonial- og Farvevare cre
de vigligsle Tremmede Artikler, som her ind
føres. Alenvare, hvormed enhver Kiobmand
før Krigen har handle!, sees nu næsten ikke
mecr i Boutiqverue. Hvo, som handler der
med, har kun et ubetydeligt Forraad.
De Heste Handlende have saa megen Av
ling, at de, i det mindste, kunne holde 2
Heste, der for dem cre aldeles fornødne
ved Ind- og l ’dskibningcn. Enkelte Kmbcdsmænd og Borgere have ligeledes Heste og
Vogn. Dog overstiger Antallet af Byens Ilestc næppe 70. Af Køer holdes derimod en
langt større Mængde, da det her er yderst
vanskeligt at faa Melk tilkiøbs. Som ene og
egentlig Næringsgreen bruges Avling kun af
meget Faa.
Af foranførte Fortegnelse paa Borgernes
Antal sees, at det her i Byen ikke egentlig
fattes paa Haandværkere, men del er kun
i meget enkelte Professioner, at Vedkom
mende have bragt det til nogen lioi Orad af
Fuldkommenhed. De fleste af vo.rc Haandværkerc savne snavel den fornødne forbere
dende Dannelse, som og Veiledning af ud
mærket duelige Mestere, der fornemlig man
soges paa større Slæder. Isærdeleshed be
handles Muiirarbcide kun maadcligt. Der
gives kun for Tiden en eneste, som forstaar
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at opsætte en Skorsten og Vindovn der er
fri for Røg. Kilers er denne Plage næsten
almindelig udbredt i ethverl Huus. Man seer
derfor ogsaa paa de Heste Steder, at Vind
ovns Kakkelovne ere vendte ind ad mod
Skorsteenen ligesom Bilæggere.
Af Byens Fabriqver fortiene Tobaksfabriqverne først og fornemmelig al nævnes, som
de, der have skaffet og endnu skaffe Byens
Handel den meste Omsætning. Den aldre,
som fra Begyndelsen af blev anlagt af 7 Kiøbmænd, var inddelt i Aetier, og har Tid cf
1er anden modtaget Here Interessentere. Den
drives paa den Maade, al enhver Interes
sent ugentlig faaer sil Tobak udleveret i
Forhold til sine Aetier. Imidlertid formenes,
det var bedre, at der blev sat en bestemt
Priis, hvorefter enhver kunde tage det To
bak, der kunde afsættes; Thi Erfarenhed
har lært, al de som have de Heste Aetier,
ofte kun have Lejlighed til at afsætte det
mindste Qvantum, og maa saaledes enten
lade del henligge bengere Tid, eller nedsætte
Prisen under Vau’dien til Tab for de øvrige.
Delte har foranlediget, at Kiøbmændene
Agent Buch og J. C. Juulsgaard i afvigte
Aar, hver særskilt, have anlagt nye Fabri
qver, ligesom Kiøbmaod G. Husted i nær
værende Aar giør Anbug (il en fjerde. To-
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bakkel fra alle Kabriqverne er almindelig
bekendt for «in udmærkede Godhed og .so
ges over hele Landel. En stor Deel afhæn
des lil Landalmuen langs med Strandkan
ten, <ler bruger del som Skraae; del har
saaledes i den senere Tid forlrængt del
langl kostbarere Rulle Tobak, hvoraf el
betydeligt Qvantum forhen indførtes, men
som nu næsten ikke mere kiøbes.
Af Garverier eller L<ederfabriqver haves
tvende, hvoraf den første er anlagt af Borgereapilain I. Harpølh og drives endnu, men
ikke i saa viid Omfang som den yngre, der
anlagdes i Aarel 1812 af Kiøbnwndene J.
C. Juulsgaard, P. Bettenhaus og Garver .1.
Korsholm. Den sidsle bestaar af 3 Kalkkummer, 15 Drivkar, med den i Kiobenhavn ny opfundne Barkmølle, støbt af Jern
af Hr. Gamst. Den drives under Bestyrelse
af en kyndig Mester med 3 a 4 Karle, og
forfærdiger alle Sorter Læder, som har god
Afsælning i Byen og Omegnen, endog fil
Thy og Salling. Î afvigte Aar 1816 solgtes
fra dette Garvede : 70 Huder Bindsaallæder,
v. 59 Lpd. 6 Pd.; 99 Huder Smurtlæder, v.
62 Lpd. 2 Pd.; 22 Dito bruun, v. 15 Lpd.
8 Pd.; 27 Dito Saallæder. v. 43 Lpd. 14
Pd.; 93(1 Smurtlæder Kalveskind, v. 70 Lpd.
10 Pd.; 35 Voxbeder Dilo; 48 bruun Dito; 720
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Faareskind. Be raae Malerialier af Huder
og Skind faaes i Omegnen; men Barken
maa henles fra Norge eller Provindsens
oslre og sydlige Egne.
Under Krigen har her værel drevel el
meget betydeligl Riikkerrnffinaderie, anlagt
nf Agent Buch, som i sin Tid gav god Pro
venue; men ved Krigens Ophør synes Om
stændighederne ikke at spaae denne Næ
ringsgreen saa heldig Fremgang som forhen.
Endelig har her i Byen i en lang Række nf
Aar været et Lak- og Chokolndefabrik, begge
nnlagt af Hr. Apotheker Broagger, som have
meget god Afsælning.
Fiskeriet kunde være en viglig Næringsgreen, hvis det behandledes med lilborlig
Priflighed og større Duelighed end sædvan
lig skeer. De sædvanlige Fisk, som her
jævnlig kunne haves fra de Vande, der hegrændse Byen, ere fornemmelig: Knblinu,
Hvillinger, Rokler, Skulder, Flynder, Ank
Ueli og Sild. (hedder og Brasen kunne lil
sine Tider ogsaa haves. Forhen var i F io rden Oslersfangst, som lilhørle Baroniel Byssenslecn, men har nu i de sidslo 40 lil 50
Aar ikke fundel Sled.

Go
§ B.
B yens P engevæ sen.
S k a t t e r og Af g if le r . J o r d e r og
M a r k b r u g.
Byens oeoonomiske Anliggender bestyre*
af en Byefoged i Forbindelse med 3 eligerede Borgere under en Formand. Tilforn
har disses Antal været 12, men er senere,
som mere passende efter Byens Lejlighed,
nedsat til I. Hvert Aar vælges en Kæmner
vexelviis iblandt Kiohinændenc, som det paa
ligger deels af modtage og qvittero for Skat
terne efter de ham af Byfogden meddelte
Opkrævningslister, deels ogsaa isærdeleshed
at paasee: at Byens bortleiedc Eiendomme
behandles efter (konditionerne for Overdragel
sen, og at alle Vandgrøfterne i Engene stedse
ere aabne. Kæmnerkassens Indtægter haves
fornemlig af Byens Jorder, som ere bortleiede i mange smaa Lodder til Beboerne paa
disses og Hustruers Levetid eller Forflyttelse
fra Byen. Denne aarlige Leie har v.erct
heel forskiellig. I Anret 1800 var den kun
409 Rd., 1807 105 Rd., men i afvigte Aar
181G 88G Rd. Sølv Vierdie. Alle Lcieauotioner siden 1813 have viist, at Byens Ind
tægt ved de nu bestaaende LeieeonlraHers
Ophor kan ventes betydelig forøget, hvilket
fornemlig hidrører deraf, al der af disse
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piibliqve Jorder eller saa kaldle Kiærskifler
hidindlil ikke er svarel Tiende lil Kirken
eller Sognepræsten. Desforuden ud bel ales
ogsaa Byen af Slatskassen aarlig 70 Rbd.
45 sk. S. V., som Godlgiorelse. for Accisen
efter Cancellie Resolution 21. Sept. 1793.
Betienlcrnes honning og de visse aarlige
Udgifter, som af Byens piibliqve Kasse ud
redes, er: 580 Rbd. S. V. De uvisse, hvor
til henregnes de offentlige Pladsers Brolæg
ning, dens Bygningers Reparation, Broers
og Veies Vedligeholdelse, forsaavidt det ikke
skeer in natura af Beboerne, kan omtrent
anslaas lil 1000 Rbd. N. V. For afvigte Aar
1816 vare disse visse og uvisse Commune
Afgifter 2130 Rbd. R. V. Rigsbankens Be
hæftelse i Bygninger er 4491 Rbd. 61 sk.
S. V. Bygningsafgiften efter Fr. 1. Oetbr.
1802 og 17. April 1816, var for afvigte Aar
1816 815 Rbd. 4 Mk. 3 sk. S. V Næringslaxten er fra gammel Tid ansat til 108 Skil
ling. Halv paa denne og halv paa Grund
skilling lignes Indqvarteringsskattcn til de
andre Kiøbstæder hvert Aar med 100 Rbd.
S. V. Vægter- og Gh irurgi Lou paalignes
ligeledes Grund, Næring samt Formue aar
lig med 95 Rbd. S. V. Skole- og Fattigva*senets Udgifter, naar Natural Præsialionerne
ansættes lil Penge, vare for afvigte' Aar 1816
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efler Ligningerne 2400 Rbd. N. V. Bidrag
til (hiur- og Delinqvonlomkoslnlngei’ paalig
net for Tiden, fra 1. Januar 1H11 til 31.
Decbr. 1814, ndgiør 145 Rbd. 3 Mk. G sk.
Ringkiøbing Kiøbstads Tilliggende er i
Amtstuc Malrieulcn ansal at skylde af G8
Td. 1 Skp. 2 Alb. Hartkorn; deraf har Byen
for nærværende Tid Areal, Ager og Eng til
G3 Td. G Skp. 1 Fkr. 2 Alb. Den ovrige
Deel af Hartkornet hviler paa Enge i Vel
ling, Rindom og 1-lee Sogne, som ved MnIriculens Forfatning tilhørte decls Ringkiobing latinske Skole og Kirke, deels enkelte
Borgere i samme, og ventelig af denne Aarsag er anført under Byens Hartkorn, uagtet
denne nu deraf aldeles ingen Godtgiorelsc
nyder, da Kirkens Enge ere solgte i Aarct
1705, og Skolens i Aaret 1740 blevc hen
lagte til Cathcdralskolen i Ribe.
Arealet i geometrisk Maal er 542 ti FiorIendeel Td. Land. Deraf eie Private 351
(retten Fiortendeel Td. Land. Kirken 2 tre
Fiortendcel Td. Fattigvesenet 3 en Fiorten
deel 'l'd., Sognepræsten i Embedsjord 4 ni
Fiortendeel, Byfogden tre Fiortendcel, By
ens Kasse 138 ni Fiortendeel Td. Byens
Veie, (irøfler og Diger holder 42 Td. Alt
sna haves der i Brug 5(M> ti Fiortendeel Td.
Land. som er inddelt i over 800 smaae
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Lodder agerviis, hver fra 5 til 10 Skp. Sæ
deland. Commissionen for Hartkorn» Ansadtelse har særskilt foranstaltet opmaall
hvert af disse smaac Jordlodders geometri
ske Indhold, men dog fulgt den ældre Be
nævnelse og Inddeling i Skiepper Sædeland;
og er Byens Agermark saaledes ansat for
63 Reeb 2 Ørt 2 en Ficrdedeel Skp. Sæde
land, og Engene for 71 Dags Slet. Eftersom
saaledes ingen enkelte Dele af Byens Eicndomme erc satte i Hartkorn, men dettes
samlede Belob hefter paa det hele, maae
alle de Skatter, som udredes efter Hart
korn, lignes paa hver Jordlods Skiepper Sæ
deland og Dagslei, som er den eneste fæl
les Maalestok for alle Lodders indbyrdes
Bonitet imod hinanden, og som saaledes
her træder istedet for Hartkorn. Men da
Skiepper Sæd og Dagsslet er et forskelligt
Maal indbyrdes, saa er det fra gammel Tid
af vedtaget, al Engene skulle skylde af 2
Td. 2 Skp. 2 Alb., hvorimod Resten af Hart
kornet hæfter paa Ågermarken.
Disse Jorder ere behæftede til Rigsban
ken for 3136 Rd. 18 sk. S. V. Men da
denne Banken tillagtc Hæftelse efter Anord
ningerne er lagt paa de samme Fald Jord,
som under eet samlet« og el slags, beslaaende af liere smaae Agre, er ansat til Skats
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Svarelse efter Fr. af I. Oct. 1802, saa følger
deraf, al Bankens Regnskabsfører nødsages,
hver Gang Lodder sælges fra en slig sam
let til Banken forhæftet Jordlod, at fordele
Behæftelsen efter Qvadral Indhold, hvilket
ligeledes skeer med Jordafgifter, som tillige
med Tiendeafgifter oprindeligen er ansat for
66 Rd. 32 sk.
Tienderne lil Kirken og Sognepræsten, ud
redes, uden conlinneret Forening, efter gam
mel Vedtægt med visse Tønder Rug og Byg,
som betales med Penge efter hvert Aars
Gapilelstaxt, og skal man fra Arilds Tid af
have brugt den Beregning, at der af hvert
Reeb ydes i Tiende lil Kirken 2 Skp. Rug
og 6 Skp. Byg, og til Sognepræsten af hvert
Reeb 4 Skp. Rug, 5 Skp. Byg.*)
Denne Tiende svares alene af Agermar
ken, og del af alle Markjorder, enten de
cre bcsaacdc eller ikke. Af Kiærskifterne,
som i de sidste 3D Aar erc blcvnc opdyr
kede, og nu erc fortrinlig skikkede til Vaarsæd, er hidtil intet svaret, fordi de nemlig
paa den Tid, da hin Vedtægt om Tieudebetalingcn blev indgaael, kun vare Overdrev;
men al de for bestandig skulle va^re licndefrie, synes tvivlsomt; i del mindste vides
*

I R eeb er G D rier. I U rt 12 Skiepper. I Skp.
t Pkr., i Kkv. t en halv Polte, 1 P o tte 4 Pæ le.
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ikke hvad H iem inel d erfo r kan haves i Lo

vene eller Anordningerne.*)
Tienderne cre forhæftede til Bigsbanken
for 567 Rbd. i2 sk. S. \ r. Den aarlige Tilsaaening af Byens Agermark en i Malrieulen anslaael til 281 Td. Bygsæd. Engene —
hvoraf noget i de senere Aar tillige bruges
til Tørvcskiær — ere, i det hele taget. Nærskbund. Af Byens pnbliqvc Jorder er 123 sex
Fiortendeel Td. Ld. bortleiet til Byens Indvaanere. Resten, 15 'I'd. Ld., vesten for
Byen, er fælles for Beboerne til Faar og
Giæs, dog er paa den senere Tid noget
deraf bortleiet til Byggcpladse imod aarlig
Jordskylds Svarelsc til Kannnerkassen fra 1
til 9 Mk. S. V.; og da Afbyggcrne er an
vist H ads langs med Fiordcn, saa sikkres
derved tillige for, at denne ei skyller op,
eftersom de nødsages til at opføre hoie Di
ger af Tang, som Erfarenhed har heri bedst
modstaaer Vandets Magt. De ere desuden
*

Del hoiesle Tidsrum, i hvilkel Moser og Kiier,
som udtorres og indtages til Dyrkning, ere frilagne fra at svare Tiende, er i Almindelighed
20 Aar fra del Aar iberegne!, da saadan .lord
forsle Gang hierer Sied. See Korordn. S. .lan.
IS 10 § 3. Ligesua og el Kongl. Beskripl af 1.
Aug. 170 L angaaende el Warde Kiobslad til ho
rende Kiær, som blev indlaget til Opdyrkning.
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forpligtede til at have (He med, at ingen
tager Sand langs med Fiorden.
Jordbunden er isærdeleshed lienlig til Bygog llavrcsæd, dog avles ogsaa noget Rug,
men kun lidet livede. Af Naturen er den
sandig, men ved stærk Giødskning bleven
sorlmuldet. Denne Giødskning er for største
Delen Aarsag Hl, al der isa*r paa de Agre,
som ligge Byen nærmest, avles Koder i stör
ste Overllodighcd, men i Forhold derefter
kun lidel Kierne. Græsningen paa Bymar
ken er isærdeleshed til Julii Maaneds Begyn
delse ganske fortræffelig. Neppe skal man
paa nogen Kiøbstædmark i Jylland, Horsens
undtagen, linde den bedre. Indtræffer lang
varig Turke eller Set. Hansdag, taber den
sig efterhaanden. Klever saaes kun af Faa,
da den naturlige frivillig fremvoxer. Det
Hoc. som avles paa de Agre, der udlægges
til Hvile, kan vel ikke sammenlignes med
del kraftfulde Mærskhoe, som indhostes fra
Engene, men er dog af fortrinlig Godhed.
1 de hoie, Byen meesl fraliggende, Agre,
saac Nogle Spergel (Gjer), som tilbereder
Jorden meget vel til Kugsa>d. Boghvede vil,
formedelst Havets Nærhed, her kun sielden
lykkes. Af Karlolier begges sielden mere i
Marken end til egen Fornødenhed. Tobaksplantning har været forsugt under Krigen i
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omtrent i Tomler Land. Det voxede meget
frodigt, men Omkostningerne overstege Kor
delene, da Folk, som forstode Behandlingsmaaden. s«erskill derlil, maatte hentes fra
Fredericia.
Byen har et almindelig! Hegn om alle
Jorder imod de tilgramdsende Sogne, men
Lodseierne indbyrdes imellem sig ingen, da
en almindelig Forening om Fred uden Hegn
giør samme overflødig, saalænge denne, der
er oprettet som et Vidcbrev og confirnieret
af Stiftet, holdes i Kraft, hvilked er Byfog
dens <>g Repræsentanternes Pligt at vaage
over, som ogsaa derfor ore Dommere uden
Appel, i alle Træller om Ilegn. Saavel til
Ordens Vedligeholdelse imellem Hyrdedren
gene, som og for al optage alle Créai urer,
der lindes lose paa Byens («rund. er ansat
en Markmand med omtrent I5<> Rbd. N. V.
aarlig Lon, som lignes paa Lodscierne af
Byfogden.
V i i d e b r e v e l l y d e r i L (I I og s a a l e d e s :
Da Kingkiøbing Byes Agermark ikke er
udskiftet efter de ergangne Anordninger*!
*

Al I ’(Iskiflning ei kun linde Sled er for dem
isærdelesbed, som ere benelicerede med fimbeds
jord, særdeles ufordeelngligl : saaledes har Sognepneslcii til sit fimbede I I smaa Stykker Ager
jord, som ligger adspred le paa 11 Steder.

it

og saadant ci heller beqvcint lader »ig gio re
for dens Beliggenhed og store Korskielliglied, dernæst fordi Agermarken ikke følger
Gaardene i Byen, men sælges Slykkcviis,
saa at nu eicr en Mand meget, men samme
Jord, som nu tilhorer en Mand, kan, om
den end var udskiftet, oin kort Tid have
mange Eicrc; da Marken ei heller cr, eller
haver nogensinde været, inddcelt i ordentlige
Tægter, saaledes at Sæden var for sig selv
og Græsmarken for sig, men enhver Lods
ejer bruger sil, i hvor del ligger, hvoraf
følger, at Kornagrene lindes hist og her paa
hele Marken, imellem de Agre, som græsses, og almindelig er den Enes Græsjord
uæst ind til den Andens Kornsæd, saa ut
Sæden er derfor udsat for megen Skade.
Saa til al forekomme delle og at forsikkre
enhver Lodscier om sit. samt for at forhin
dre Trælle og I enighed, der haver ofte viist
sig, deels fordi nogle have holdt haar og
Lam paa Marken, andre ingen; nogle holde
Giæs herpaa i Kfleraurcl andre ingen, nogle
lade sine Kreatitrc gaae løse i Kor- og Efteraaret til Skude for sig og andre, og ende
lig for al forebygge liere (jordener, have Vi
underskrevne, som crc Lodseiere i Ringkiøbing Byes Mark. Ager og Eng, indgaael fol
gende. Vedtægt :
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1.
Alle Indhegninger om Byens Mark skulle
sledse holdes forsvarligen vedlige, og inden
hvert Aars 1. April være istandsatte, at de
baade kunne hegne og tra»kkc Vandel fra
Eiendommene. Forsommer nogen sin Andeel
og ei heller efter Advarsel islandsætter det,
da istandsættes det for lians Hegning; og
den Vedkommende skal da betale alle Om
kostninger, og ligesaa meget i Mulct til By
ens Kasse, hvilket ved Rodemesteren ud
pantes uden Lov og Dom. Kæmneren er den,
som skal have Tilsyn, al all saadanl bliver
efterkommet, og han besørger de Forsøm
meliges og Modvilliges Deel istandsat. Skulde
han tindes forsømmelig i at e.xcqvere Viidebrevet, og derom skeer Klage til Øvrighe
den, skal han slaae Vedkommende til Rette,
og erstatte Skaden, som ved hans Forsøm
melse er lidt.
2.
Enhver skal herefter holde sine Heste,
Krcature, Faar og Lam tøirel paa sit Eget,
saavel om Sommeren som i Efleraaret, da
al los Drift herved fra nu af og fremdeles
er aflagt og forbudet, det være sig paa Ag
rene Engene, Byens Failed, ved Fiorden
eller andensteds, eller« paa deres egne Eicndomme, saalænge de ikke cre indelukkede ;
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thi ellers ere Digerne udsalte for Beska
digelse. Faar og Lam maac ingensteds tin
des lose; thi Digerne kunne ikke hegne for
dem, end ikke paa indelukkede Kiendomme.
3.
Lose Sviin og (îiæs maae ingensteds kom
me paa Byens Mark, hverken Vinter eller
Sommer, i Foraar eller Kfteraar, hverken
paa en Atands eget eller andens Jord, und
tagen hans egen Jord er indelukket og han
vil holde dem derpaa.
i.

Ingen maa drive, sine Kreaturer lose til
og fra Marken, end ikke med Veiene, men
skal holde dem koblet til og fra deres Jord.
det være sig til A gre eller Indelukker.
5.
Alle lose Hoveder, endog Faar, Lam, Sviin
og Giæs. s<un til nogen Tid paa Aaret lin
des lose, optages af Alarkmanden og tit ham
betales Indlagclsespenge saaledes: af et stort
Hoved 4 sk., cl llnghøved eller Sviin 2 sk.,
al el Faar, et Lam, en Gri is eller en Gaas
1 sk. Har Kreaturet giorl Skade, laxeres
den af uvillige Mænd, og samme betales af
Kieren tilligemed Synsnuendenes l*mage.
Hvorfor Markmanden. nuae han belinder, at
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del oplagne Kreatur har giorl Skade, skal
advare Vedkommende, som har lidi Skade,
at den kan laxeres, og Skaden belales, in
den Krealurel udelades lil dels Eier.
(5.

Kindes Kreaturer løse paa (iadcr i Byen,
og ingen er derhos for al passe dem, da

optager Markmanden dem; er det Sviin, da
meldes det for Byfogden, og maac ikke ude
lades, endskionl Indtægtspengene blev be
iall, da dermed forholdes efter Placaten af
18de Novbr. 1778.
z.
Markmanden etlcrscer, om Kreaturet lin
des loirel enten paa en anden Mands Jord,
eller at det kan naac over Kierens Agerfure paa anden Mands Jord, det skal han
opbinde og tilholde Hyrderne at tøirc rig
tig ; frugter det ikke, da optages Kreaturene,
og der betales baade Jndtægtspengc og Ska
den og desuden en Mulct af 4 Mk. til By
ens Kasse.
8.

Enhver Jordbruger skal være forbunden
til at holde faste Markledc lil sine Lukker,
og vedligeholde sin Andeel af Veie og Mo
ser. Det, som vorder fraplan tel, skal leveres
paa Raadstuen, og der bevares i 3 Uger,
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indløses det ikke i den Tid, vorder del derefler, efler Trommeslag, bortsolgl ved Auc
tion for Kierens Hegning og Omkostning.
9.
Dersom nogen ved Magi eller Lisi frata
ger Markmanden de af ham optagne Krealiire, eller sætter beviislig Forsøg derpaa,
da skal der, foruden Indtæglspenge, betales
i Muld til Markmanden i Mk. for hvert
Kreatur, lidet eller slorl, som udpantes ved
Rodemesteren, uden Dom, fra den Skyldige.
10.
Markmandens Løn er narlig 24. Hd., der
udredes ved 1. sk. af 3 Skp. Land, del er
24 sk. af hvert Beeb Agermark. Resien ud
redes af Byens Kasse. I Mangel af Betaling
udpantes ved Dom.
11.
Alle. Disputer imellem Aland og Mand, Hyr
der og Lodsejere afgiores strax efler mundt
lig Forhor af Byfogden og 2de cligcredc
Mænd, hvoraf hver Pari vælger den ene,
og deres Kiendelse underkasler enhver sig,
og den dikterede Muld man udpantes uden
Dom.
Delle Vi idebrev ere Vi underskrevne Lods
o m , og have oprettet det som

ejere enige
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Lodseiere, med den Forpligtelse, al del skal
være en Regel for os og efterfølgende Kiere
af Ringkiøbing Eiendomme, paa del at der
kan være Fred paa enhvers Eiendomme (il
alle Aarets Tider, baade i Foraar og i Efteraar, naar Sæden er i Huns. Delle Vi ide
brev er lil ydermere Bekræftelse approberet
af Øvrigheden og tinglæsl.
Ringkiøbing, d. 28. Martii 1791.
§
M a g i s I r a l u r e n og P o I i I i v æ s e n e I,
B r a n d - o g H a v n e v æ s e n e t m. m.
Det er forhen anmærkel, al Ringkiøbing
fordum havde 1 Borgemester og 8 Raadmamd.*) De sidstes Anlal blev siden ind
skrænket lil 2, som atter igien forandredes
ved Reskript af 15de Jnnii 1771. der be
stemmer, at By fogden skal være ene Øvrig
hed. Den første Embedsmand i denne Qvalitet. var Byfoged Bork, som døde i Aand
*) AF Forhenværende Borge) nest ere Fortiene .1. Bre
dal og N. Kiivr isierdclcslicd al mærkes, sont
me gel virksomme og nidkiiere Ma*nd i deres
Embede, ligesan ogsaa X. I. Biergh, der var
den sidsle Borgcincster her i Byen. Blandl
Baadmændene udmærkede sig Fornemlig Thue
Olufsen, som duelig Sagfører. Øen sidsle Baadinand var N. Ilv iid . som døde 1793.
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1810. Ham succederede Hr. Secrelair Sei
delin, som nu er Herredsfoged i Aarhmis
AmL Dennes Eftermand var igien den nu
værende Byfoged Hr. Kammerjunker, Greve
af Sponneck. Byfogden er fillige Herreds
foged i Bolling Herred, ligesom Byskrive
ren er Herredsskriver i samme Herred.*)
Kor Byfogden som Dommer falder i Almin
delighed kun faa Forretninger; (bi da en
fredelig og retsindig Aand, i det hele laget,
besieler Stadens og Omegnens Beboere, saa
ere Processer, Justits- og Deliqventsager
yderst sieldne. Saaledes er, i afvigte Aar
1816, ikkun en enesle Sag for hele Bølling
Herred faldt i Rette, og kun een Gieidssag
paadømt ved Bytinget. Af desto mere ud
strakt Omfang erc derimod de andre For
retninger, der ere anbetroede Byfogden, deels
som sandan, og deels som Politiemester.
l'ndcr By fogden, som Politiemesfer. børe
2 Politiebelionte, hvoraf den. første narlig
af Kæmnerkassen nyder 15 Rbd. 4 Mk. S.
V., den anden, som tillige cr Raadstuetiener, Arresi forvarer, Fattigfoged og Sladslambour, har i aarlig Løn 45 Rbd. i Mk.
S. V. Desuden haves 2de Vægtere, som om
Å'orre Herred, sum ogsan <•»• benlagl lil Km be
del, bestyres for Titlen af en Constiluerel.

so
Natten afvexle med hinanden, hvis Løn for
Tiden er I W Rbd. 2 Mk. 12 sk. N. V. Da
Byen ikke har Magistrat, maa Byfogden i
alle offentlige Sager være saavel Anklager
som Dommer.
Brolægningen, samt Gadernes Fcining, be
sørger hver Indvaancr ud for sin Grund un
der Opsigt af Politiet, hvilket sidste ogsaa
for Kæmncrkassens Regning foranstalter de
offentlige Pladsers Brolægning vedligeholdt.
Arbejdet paa Byen Veje er foranstaltet ud
fort ved Licitation, og Beløbet paaligncl Indvaanerne efter et af Amtet bestemt Forhold,
saa at del halve tilsvares af Markjordernes
Liere, en Fierdedcel af Grund og en Fierdedecl af Næring; men i det sidste Aar,
da Udgifterne lil Skole- og Fattigvesenet
saa betydeligt tiltoge, forrettes Arbeidet i
Rodetour ved Byens egne Folk, lil Bespa
relse for de mindre Formuende, efter Tilsi
gelse fra Byfogden, i Medfor en af ham
narlig forfattet Ligning, hvori tillige er la
get Hensyn lil Personernes Antal i enhver
Familie, Kiørselen med Paafyldning e r lige
ledes i de senere Aar skeet frivillig af de
kiorende Beboere. Lygter haves kun af en
kelte Mænd og en af fortrinlig Godhed paa
Torvet; men Gaderne »ere ellers ikke oply
ste; hvilket ogsaa vilde va*re for bekoste-
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ligt i Korhold (il Nytten i en »aa liden Bye.
Ved Sprøjterne ore ansatte 26 Mænd, alle
unge dertil skikkede Haandv.eikere, under
en Brandinspekfeur og Assistent, hvoraf den
førstnævnte har en aariig Løn af Kammerkassen paa 12 Kbd. S. V. Brandfolkene have
forhen havt 28 Bbd. 2 Mk. S. V. i Løn af
Byen, men da <1« deels vare gamle og saalcdes mindre skikkede til denne Bestilling:
det deels ogsaa var nødvendigt at spare By
ens Kasse for Idgifter, for, Tid efter anden,
at indhente det under Krigen tabte; bleve
unge Borgere indsatte uden Løn, og denne
Bestilling gaaer saaledes nu i Omgang blandt
de til samme tienlige.
II a v n e k o m m i s s i o n e n bestaaende
af By fogden og 2de Borgere er meddeelt
Kongeligt, under 1.4de Mai 1800 confirmeret Reglement, men da der hverken er Havn
eller Skibsbroe til Byen, saa h a r dens Virk
somhed hidindtil alene kunnet gaae ud paa
at paasce: at Baglast ci udkastes, samt at
ingen Sand lages ud for Byen, hvorved
denne, da Fiorden ved høit Vand ofte skyl
ler op paa de nærmeste Huse, med Tiden
vilde udsættes for Overskyllclsc, hvilket saa
meget mere er at befrygte, som endnu le
vendt» Folk kunne kiende, at Vandel bety
delig er voxel ud for Byens («rund, saa at
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der, hvor fordum var Oplagsplads for alle
Slags Bredder, Tømmer m. in., nu er Vand.
Hver Onsdag har fra gammel Tid af væ
re! besleml lil T o r v e d a g , men der ind
linde sig ikke Kiobere i deri Mængde, al
Bonden kunde linde sin Regning ved al
holde liere Timer paa Torvel, for al sælge
sine Vare. Ilan afhænder dem derfor hellere
under eet, hvortil der i en Handelsbye al
drig mangle Libhavere. Oer gives allsaa
ingen særdeles Torveforanslallninger. M a rk e d e r , hvoraf ß holdes i Byen, ere. langl
fra ikke af den Betydenhcd her, som i Xaboekiøbsladen llolslebroo; dog synes Antal
let af Sælgende, som besøge Byen, i senen*
Aar al være tillaget.
Summen af U m y n d i g e s M i d l e r un
der Byens Overformynderie er for Tiden:
4 0 3 5 R bd. 1 Mk. N.’ V., 97 4 9 R bd. 3 Alk.
9 sk. S. V. og 8029 Rbd. 2 Mk. Solv Mynt.
Til B o r g e r v æ b n i n g e n s førsle Af
deling horle, i Aarel 1813, 57 Borgere*, lil
anden Afdeling 44, som bleve eommanderede af en Capilain, som Chef, 3 Ueulenanter og 5 Indo-officerer.
S ø c f o l k e n e s Antal er i Hovedrollen
8, i Ungdoinsrullcn 7, i lixtrarnllen 1.
Ved U o r I i g e I s e s* V a* s n e I e r e 2 d e
M æ nd

a n s a lle ,

son)

fol* T id e n

ere:

V eier-
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mester Beyer og nærværende Forfatter. Af
Protocol len sees, at der i 2de sidste Aar
1815 og 16 ere i all ved Commissionen
foretagne 90 Sager, hvoraf 81 ere bievne
forligte. Commissionen holdes hver Torsdag,
naar Sager forefalde, paa Byens Kaadsliic,
hvor ogsaa Ulfborg-, Hind-og Bolling Herre
ders Forligelses Commission holdes om Man
dagen.
S 10.
M e d ic in a lv a r e n e t, P o s tv æ s e n e t,
T o ld v æ s e n e t.
Ved Kongel. Reskript af 20. April 1775
blev det bestemt, at en Districtslæge skulde
b o e i Ringkiøbing og practisere der i Byen,
saml i Hind- og Bolling Herreder og 10 Sogne
af Hammerum Herred. Alt længe før denne
Tid var her i Byen A p o t e k , og tillige en
Chirurgus, som dog ikke var Kongelig Em
bedsmand®). Den forsle, som saaledes be
skikkedes, var Hr. Kressin, hvis Kftermæml
have været de Herrer Gruse, Hansen og
den nuværende Districtslæge II. P. Fryd.
Byen har en examinerel og beskikket
(! i o r d e ni o d e r, som nyder 20 Rhd. S.
* Forhen beliente man sig ogsaa af Lægen ved
det i Ringkiobing liggende Compagnie af det
Slesvigske Infanterie Regiment, som i Aaret
17tS5 blev forlagt til Ribe.
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V. i aarlig Lon af Byens Kasse og Græs
ning (il en Koe saml Beinling efler Anord
ningerne For hver Barnefodsel. Hun har
endnu inlel District pan Landel, hvilkel maaskee ogsaa er del rigligsle, hvis del ellers
kan samstemme med den almindelige Plan
for Amtets Giordcmoder Disi rider, dog sy
nes Annexsognel Bindom, som gramdser tiel
ind lil Byen, beqveml al kunne sorlere un
der hendes Beslilling.
I Folge. Qvaranlaine Directionens P. M.
aF 30. Mardi 1805 er her en S u n d h e d s
C o m m is s io n
saavel For Bingkiohing
Kiobstad, som hele Kyslen uden for sam
me, der beslaaer nf By Fogden, Herredsfog
den i Hind Herred, Disi rielslægen <»g en
sagkyndig Borger af Bingkiohing.
A f ældre Documenter sees, al der her i
Byen Fra del første Poslvæsenel blev sliflel,
skal have været P o s I h n u s og P o s t m es I e r, indtil samme omtrent i Aarel 1730
blev henlagt lil Ribe Paa Magisiralens Fo
restilling udkom en Plaçai i Aarel 1754 angaaende at den ridende Posl skulde komme
til Bingkiohing 2de Gange ugenllig, isledel
For hidindtil kun een Gang. 1798 blev Kxpedilionen i Byen selv. 1802 oprettedes her
igien el Positions, og e‘n egen For Byen be
stem! Postmester blev udnævnl,' som er den
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endnu værende Hr. Krigsraad F. 1. Koed,
Bidder af Dannebrogen. Sondre ridende Post
ankommer hertil hver Tirsdag og Fredag og
nordre Dagene efter. De nærmest foregaaendc Dage afsendes Breve Sonder og Nor
paa. Agende Post haves ikke (il Byen.
Den Byen paaliggende B e f o r d r i n g sp l i g t udredes af el tvungent, i Medfor
Fr. 6te Novbr. IH'IO, oprettet Vognmandslaug, bestaacnde af 16 enkelte Ruller under
Bestyrelse af en Opsynsmand. Den lange
og tillige meget sandige Vei imellem Statio
nerne, hvortil Befordring herfra gives, samt
den Prang, Beboerne som Handlende have
til deres Heste, der bruges ved Ind- og Ud
skibningen af alle Varer til at kiøre ud i Fiordcn til Farløierne af Mangel paa en Skibsbroc, foraarsager, at det her, mere end paa
de Heste andre Steder, ansees for, og virke
lig ogsaa er, en trykkende Byrde, at være
i Lauget, og bliver denne end mere forøget
ved en Mængde Varers Kiøb her i Byen,
til hvis Transport i Oplandet ingen billigere
Befordring kan haves end af Lauget. For
nogenledes al lefle Byrden, er det frivilligt
vedtaget, at ingen lndvaancr, som selv har
Heste og Vogn, kan fordre Befordring af
Lauget, hvorved tillige er forebygget, at in
gen af Lauget, som Touren staaer paa, kan
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lade sig selv tilsig<» i Reiser og saaledes
skuffe de andre. Imidlertid ansees del dog
for ønskeligt, at del blev bestemt, at
ingen Tilsigelse af Lauget maatle skee til
Kiorsel af Kiøbmands Vare og andet Gods,
undtagen del, som hertil med lige Befor
dring ankommer, og til hvis videre Trans
port samme herfra er nødvendig.
Byen har vel fælles .lorder, der kunde
have været anvendte for at skaffe et frivil
lig! Laug; men Omstændighederne havde
ikke tilladt at paalægge delle eller en Deel
af samme Befordrings-Pligten; ligesom dette,
ogsaa i og for sig selv, naar det skeer, vil
medføre, at Indvaanernes Bidrag lil Com
mune Afgifterne ville voxe i samme Korhold, som Kæmnerkassens Indtægter for
mindskes, hvorved Befordrings Pligtens Byr
der bæres ogsaa af dem, som Anordningerne
egentlig have fritaget.
Ringkiobing T o 1d d i s I r i c I strækker
sig fra Nyminde Gab lil Enden af Bonberg
i Ferring Sogn, lil den Punkt nemlig, hvor
man kan see Vandborg Kirke sonden for
Forring Søe. T o 1 doffieianlernes Antal er
9, nemlig I Told- og Consuintions-lnspekle u r, t Dito Kasserer, 1 Overbclienl (Con
trollern), t Underbelieiilc og 2 Roerkarle,
hvoraf den ene skal opholde sig i Ringkio
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bing og den anden ved Nyni inde (<ab. Af
de forskiellige Consumtionsbode tilhører den,
som er uden for Østerport, Kongen. Den er
opbygget af nye 1788. Flere Bygninger eicr
Toldvæsenet ikke. Af Opsynsbetienlc synes
det, at for faa ere ansalle i et saa vidtløf
tigt Tolddistriet. Thi foruden de Kongelige
Bclienle, er ikkun een Opsynsbetient ansat
i den nordre Deel af Districtet, som tillige
er uden Indkomster.
Skibenes Antal, som ind- og udklareres,
er saare ubestemt, da det saa meget beroet*
paa Xyminde Gab, hvor Skibe ofte maa
ligge 3 a 4 Uger. I afvigte Aar 1816 ere
ind- og udklarerede omtrent 300 Skibe,
hvoraf del største Antal vare smaa norske
Fartøjer. Til fremmede Steder ere 56 ladte
og 3 baglastede udklareréde. og til inden
rigske Steder 8 ladte og 3 baglastede.
De indkomne T o I d i n d l r a d c r belobe
i Aaret 1816 sig til 9612 Rbd. 80 sk. rede
Solv og 60 Rbd. 37 sk. X. V. Deraf indbe
talte* 8091 Rbd. 81 sk. rede Solv og 3 Rbd.
18 en halv sk. X. V. i den Kongelige liasse.
Konsumtions Indtægterne i samme Aar vare
3048 Rbd. 57 en halv sk. X. V., hvoraf
indbetaltes i den Kongelige Kasse 246 Rbd.
58 sk. X. V. Af Consunitionskassen betales
Underbelienlernes Lønninger og alle UdgiL
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ter, hvoraf Godtgjørelse for udforle Vare,
vare 948 Rbd. 52 en halv sk. N. V.
S 11.
B e r e t n i n g om R i n g k i o b i n g s
o ffe n tlig e S lifle ls e r.
K i r k e v æ s e n e t.
Ringkiøbing Kirke har i Oldtiden havt
Navn af S t. .1 o r g e n s K i r k e , hvilken
Helgens Billede endnu lindes bag ved Pul
pituret. I nder Catholieismen var her i Kir
ken cl Aller, kaldet S t. A n n æ A l t e r ,
hvortil Hr. Anders Sørensen, Viearius i Ribe,
soigle og skiødede H e d e g a a r d i Velling
Sogn. Aar 1522. Skiødebrevet blev si ad fæ
stel af Kong Christian den Tredie 1547.
Deraf altsaa Oprindelsen til den Tiende,
som Kirken og Sognepræsten endnu oppe
bære af denne Gaard. Til dette eller el an
del Alter i Kirken har rimeligviis ogsaa
værd henlagt den Afgifl af 2de Gaardc paa
Holmsland, i Rug og Byg, som endnu ydes
lil Kirken. Ligeledes har Kirken i ældre Ti
der va'rcl beneficeret med en stor Mængde
Krige i Rindom, Ifee og Velling Sogne, hvoraf
de Heste, som det synes, ved Skiodesløshcd
ere den frakomne. Nogle ere ogsaa i for
rige Aarhundrcde borlsolgte, saa al den nu
kun oppebærer Leieafgivt af en eneste Mærsk-
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eng i Velling. Kirken, som ligger mod den
vestre Kant af Byen, i Nærheden af Torvet
er en massiv grundmuret Bygning, 38 Alen,
lang, 12 en halv Alen bred og 14 Alen hoi
med Blytag og et Spür paa vestre Ende,
som har en skiæv Retning, enten det nu —
siger Hofman — er bøiet af de stærke vest
lige Vinde, eller og med Klid saaledes byg
get, for desto bedre al kunne modslaae
dem. Korskirken, der mod nordre Side* er
indbygl til Kirken, beslaaer af 7 Fag Grundmuur, som er teglhængt.
Kirkens vigtigste I n v e n t a r i i s o r t e r
og Donationer ere følgende: 1 Sølv Kalk
og Disk vog 12 Lod. 1 Dilo mindre vog 28
Lod, som bruges ved Sygebcreltelse. Begge
disse ere bekostede af Kirken. 1 Sølv Oblat
Daase, vog 14 Lod 2 et halvt Qvintin, er
givel af Svend Mortensen. En puklet Yiinflaske af Sølv, vog 63 Lod er givet Kirken
af Amtsforvalter Villads Andersen 1697.
Denne Mand har tillige bekostet Jernværket
omkring Alteret, samt. ladet indrette for sig
og Familie cn muret Begravelse, hvorfor
han til Kirken legerede ICX) Rd. Denne Be
gravelse tilhorer nu Kieren af Søegaard, der
er forpligtet til at holde den vedlige. Aar
1812 stod i nogen Tid i denne Begravelse
den engelske Commandeur-Capilain Atkens
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Liig, indtil del blev afhentet (il Kanders.
Kori efler blev Indgangs Døren paa Begra
velsen ind til ( ’.horet tilnmrct. Døbefonden
nied Dæksel, samt et Messing Fad, der veier
10 et halvt Pd.; og en Messing Lyseann,
der begge findes i ( ’.horel, erc, saavidl vi
des, bekostede af Kirken selv. Messing Ly
sekronerne ere derimod givne af følgende:
Den vestre af Borger Christen Hansen Konum 1692 for hans Begravelse i Kirken.
Til dens Vedligeholdelse med Voxlys til Julehøitiden har han fremdeles henlagt til
Kirken 1 Ager paa Bymarken (den saakaldtc Kronager) lil Nørre Dige No 55, paa
J2 Skp. Sædeland. Anledningen til Dona
tionen fortælles i Appendix Iil Hofmans
Fundatser, at have været denne, at han i
et Anfald af Tungsindighed havde besluttet
at aflive sig selv, hvorfra ban blev afholdt
af sin Tieneslekarl, just da han var i Be
greb med al fuldføre sil Forsad.
Den østre Lysekrone er givet af den rige
Borgemester og Tolder Jens Olufscn, ligeleledes for hans Begravelse i Kirken. Aar
J69S skienkede hans Arvinger contant til
Kirken 50 Kd., tned den Fundats: at Renlerne af denne Summa skulde anvendes lil
at vedligeholde Lysene, i Kronen, under
(’.horsangen, Morgen og <Aften. Lampen i
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Korskirken er givel af Borger Peder Peder
sen 1(594,’ soin Iillige har henlagt lil Kirken
2 Agre paa Ringkiøhing Bymark, oslen
for Bindom grøn Vei No. 8 og 6, a 6 Skp.
Sædeland, for hvis Afgifl denne Lampe
skulde forsynes med Olie og Væge tinder
Eroprædiken. Sidsimeldle Peder Pedersen
har fremdeles, i samme Aar 1(594, legeret
til Kirken Ageren No 10 oslen Rindom gron
Vei, ligeledes paa 6 Skp. Sædeland, under
den Betingelse, at den aarlige Afgifl deraf,
som fra Begyndelsen kun beløb sig til 12
sk., skulde uddeles lil fällige Børn i den
lalinske Skole paa SI. Thomæ Dag. Disse
12 sk., som mi ere overgaaede lil Rbsk. S.
V., svares endnu aarlig af Kirken lil ( ‘.hordegnen. Endelig har Capelianen Christen
Agerholm legeret lil Kirken en liden Ager
paa 3 Skp. Sædeland, No. II oven Dam
mene, hvoraf Leieafgifl endnu aarlig svares.
Aarcl, hvori denne Ager er givel, saml Te
si ators Bestemmelse med samme er ubekiendt.
Af Kirkens øvrige O r n a m e n 1 e r fortiener fornemlig al mau-kes: Altertavlen,
Epilaphierne, Prædikestolen. Orgelel og Pul
piturene. Paa den forste, der er simpel,
men af en ganske passende Form, (indes,
foruden forskiellige Bibelsprog, i Malerier,
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der forestille Jesu Himmelfart, Jesu Lidelse
i Grtegaarden, Opstandelse og Korsfæstelse.
Af de tvende Epitapbicr i Ghoret er del
ene over Sognepræsten Hans Kiær med
Kone og 11 Børn. det andet over Borgemester Frederik Busk og Huslruc, tilligemed
deres 12 Børn, samt Konens anden Mand
Peder Pedersen Skriver. Det 3die Epita
phium, der findes i Korskirken, er over
Præsten Hans Iversen Bork, som har byg
get denne.
P r æ d i k e s t o l e n har ligeledes adskil
lige Bibelsprog, og desforuden 5 Malerier,
som forestille de 4 Evangelister, Maria* Be
budelse, Jesu Fodsel, Opstandelse og Daab.
O r g e l e t er forst indrettet i Aarel 1633.
Man har endnu en Regning af Præsten
Hans Kiær, dateret 4, Januarii 1635, hvoraf
man seer, at hele Bekostningen beløb sig i
alt til 409 Sldr. 3 Mk. 5 sk. Paa den mid
terste Pille er øverst antegnet: Omnia ad
Dei gloriam. M. H. H. K. (d. e. Alt til Guds
Ære. Magister Hans Hansen Kiær). 1633.
Desforuden lindes en latinsk Overssættclse
af Ps. 115, 17 og 18 V., samt den sædvan
lige Danske Oversættelse af den 134 og 150
Psalme. Malerierne forestille de 12 smaa
Propheter og Jesus i Midlen.
S t o l e n e i den egentlige Kirke ere ind-
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deelte i 2de Hader, 2 ved søndre og 2 ved
nordre Side, som alle ore vel vedligeholdle
og smukt malede. I Korskirken ere ligele
des 2de Rader Stole, hvoraf de bagesle
egentlig ere bestemte' til Brug for de Fat
tige. Af de. i n d e l u k t e Stole i Kirken
med Loft over og Vinduer for, er den, som
lindes læt bag ved Mandfolkc Stolene i An
ret 1660 først bleven indrettet af Tolder
Bomgarl; den, som tindes bag ved Fruenlimmerstolene af Provst Allerup 1729; den
som er paa boire Haand inden for Kirke
doren nf Tolder Kragln og den, som er ne
denfor Chorel af Amtmand Hansen 1776.
Foruden disse Stole har Kirken tillige el
P u l p i t u r , som er inddeelt i 4 Loger med
Plads i hver til 3 a 4 Personer. Paa dette
Pulpitur tindes Troens Artikler anlegnede,
og desforuden, et Materie, som forestiller de
12 Apostle (hvoraf den sidste er Mathias)
og Jesus i Midlen. Bag ved Pulpituret ere
Bænke indrettede, som efter sin forste Be
stemmelse alene var til Brug for T j e n e 
s t e f o l k ; men da Folkemængden i senere
Tid betydelig er tiltaget, og Kirken i For
hold dertil kun er liden, saa benyttes disse
nu ogsaa af dem, som ellers ikke have
Stolestade i Kirken. Aar 1738 fandt i denne
Anledning nogle l«ordener her i Kirken Sted,
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hvorom man har en lemmelig vidtløftig og
i »il Slags ikke umærkelig Skrivelse, hvis
Slutning lyder saaledes:
Da del er Sogne
præstens Pligt, efter hoven og Anordnin
gerne, at have Indseende med Menigheden,
at de Alle besøge (iuds Huns, saa bor og
enhver have et vist Stolestade i Kirken, før
al det kan fornemmes, naar nogen savnes
af Kirken .
Den æ l d s t e K i r k e b o g , som her ha
ves, blev begyndt d. 3. Febr. 1655. da Jor
gen Rosenkrands Iil Kielgaard var Dompræst
over llarsyssels Provstie. Deri anføres a)
Kirkens Jordebog paa dens Tiender, Jord
skyld og andre visse Indkomster, eftersom
samme forhen havde fundet Sled, b) Kir
kens ordinære og visse I dgifler, <•) nogle
Ordrer til Efterretning for Kirkeværgerne.
4f den første sees, al Kirkens visse Indtæg
ter paa den Tid knn bestod i K o r n t i c n d e
af 66 Reebs Jord paa Bymarken, 2 en halv
Skp. Rug og 3 Skp. Byg, af hvert Reel),
samt i Jordskyld af hvert Reeb 4 Skp. Byg,
fremdeles i det sædvanlige Korn, som endnu
ydes fra H o l m s l a n d og H e d e g a a rd ,
samt h e ie a f g i ft af en Deel E n g e og
Q v æ g t i e n d e , hvoraf Kirken aarlig havde
den 3die Part. Flere Indkomster beregnes
den ikke til Bedsle. Efternt disse ore anførte.
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lilføjer Domprovsten: R i n g k i o b i n g K irk e
e r i n t e t f o r v en I e l l e r f o r k o m m e t.
Til Kirkens fa s te U d g ifte r henregnes 1) til
Sognepræsten, for Præsleresidcntsens Vedlige
holdelse, RngSTd., Byg3Td.4 Skp., Rispehold
6 Sldr., Skriverpenge I Sldr. Til Viin og Brød
4 Orter d. e. (> Tønder Rug. Desforuden er
Sognepræsten til Behjælpning for at holde
Viin og Brød tillagt 1 Stk. Eng, beliggende
i Rindom Enge, som giver 2 Læs Høe.
(Alle disse Indtaster erc nu, naar Bispchold og Skriverpenge undtages, fragaaede
Sognepræsten). 2) Til K l o k k e r e n , for
Klokkerne at ringe og Seierværket at stille,
del samme Korn, som han endnu oppebæ
rer fra Holmsland. For Lysestagerne at skure,
samt Kirken at holde reen, 1 Sldr. 3) Regnskabspenge og Giæstcrie 4 Sldr. 4) Til 1lu
reren ved den latinske Skole, 6 Sldr af
den Capital 100 Rd., som Kirken er den
latinske Skole skyldig. Af Inslruxen for
Kirkeværgeren sees del i blandt andet, at
Provstieskri veren havde til sig, modtagel
den gamle Kirkebog. Ogsaa hedder del i
denne: Naar noget Flikkerie skal giøres.
bor K i r k e n s B ø n d e r giøre Kirkens
Arbeide med al hente Haandværksfolk og
Materialier, saavidt de del kan afstedkomme.
For Aarene 1657 Iil 59 bleve, i Krigens

96

Tid, ingen Hegnskaber aflagte. 1660 blev
del vedtaget, at nogel Vist skulde gives ved
F; i i g s B e g r a v e l s e , saavel i Kirken,
som paa Kirkegaardcn, saml for K i n gn i n g m e d K l o k k e r n e . Ligeledes be*
slemles del ogsaa: at naar Liig førtes i
Kirken, hvorover der blev prædikel, og Kir
kens Lys brugtes under Tienesten, skulde
de Fornemste, foruden Penge, give lil Kir
ken, 2 gode Voxlvs. Som Følge heraf testa
menterede Borgemester Mogens Olufsen og
llustrue, for deres eventuelle Begravelse i
Altergulvet, til Kirken en halv Heebs Jord
paa Bymarken, som bestod af 7 Agre. Aar
1661 og 62 blev foretaget en Hovedreperalion, saavel i den egentlige Kirke, som i
Korskirken. Uagtet der til denne blev givel
anseelige Gaver f. Eks. af en Dr. Leegaard
1 Skpd. Bly og en stor Mængde Tømmer,
af Borgemester Jeppe Tarm 8000 Muurslccn
og 5 Læs Kalk etc., maatte Kirken dog giøre
el betydeligt Laan, som først adskillige Aar
derefter blev udbetalt. Blandl de uvisse t dgifler for 1662 er det ikke umærkeligt, al
e n n y e B i b e I til Kirken anføres at have
koslet 7 Sldr. 1672 lindes første Gang an
ført: S t o l e s t a d e p e n g e for alle Bor
gerne fra 1 Hd., som dél højcsle, lil 8 sk.,
som det mindste. Det derpaa følgende Aar
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er det sidste, for hvilket Regnskab tindes
aflagt i denne Kirkebog. Resultatet af dette
er: at Kirken kom til al skylde sin Værge
S Sldr. 1 II. 6 en halv sk. Daleren bereg
ne! til 32 lybsk Skilling. S a a m a a d e 
lig v a r a l t s a a K ir k e n s F o rm u e s
F o r f a t n i n g v e d U d g a n g e n a f A n
r e t 1 6 7 3.
Den Kirkebog, som derefter blev indret
tet, har jeg ingensteds kunnet tinde. . Imid
lertid haves en Kxlract af samme i Register
over Byens offentlige Stiftelse, som blev
forfattet i Anledning af Fr. 11. Mai 1742,
hvoraf man seer, al en Knke og 2de Bor
gere have endvidere legeret lit Kirken 3
Agre paa Bymarken fra 5 til 8 Skp. Sæde
land. Loven, som blev givet 1683, og for
nemlig Fr. af 6. Febr. 169Î- giorde del nød
vendigt, al Formen i Regnskabers Aflæg
gelse maatlo forandres. Det første Regnskab,
som, i Overecnsstemmelse hermed, lindes af
lagt Iil Stiflet, er fra Aarel 1698. I disse 2»
Aar var allerede foregaaet en betydelig For
andring med Kirkens Formues Forfatning,
fsledet for at den forhen var i Gieid Iil sin
Værge, blev denne nu, efter Opgiørelsc af
Indlæglcr og Udgifter, Kirken skyldig den
Summa: 348 Sldr. 3 Mk. Desforuden havde.
Kirken el bel ydeligt Forraad af Materialier
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i Behold, »amt en Capital af t(K) Rd. pan
Bente. Blandt den» Indtægter anføres nu
ogsaa B r y 11 n p s p e n g e for Klokkerne
og Kirkens Lys. Allerede pna den Tid var
man mere og mere i Vilderede i de K n g c ,
som have været Kirken tillagle; thi — hed
der del i Begnskabet — lil Afkortning i
fndlcegt maa beregnes det, som Kirken kunne
have bekommet af Jens Clemmensens Kngc
og de Enge Sal. Ingeborg Doctori havde i
Fæste, d e r n u i k k e m e r e e r at f in d e .
Ben daværende Kirkeværger var Reinholdt
Fischer, »om kort efter blev indviklet i en
ubehagelig Proces med Borgerskabet i An
ledning af en ved Kirken foretaget Hoved
reparation og derpaa grundet Repartition
til Tdgiflernes Bestridelse. Da Borgerne, ved
Dom, afsagt saavel ved Hiemling, som Lands
ting, vare tilpligtede at udrede de paalig
nede Bidrag, indgave de en Forestilling lil
Frederik den ide om. al der paa Bymar
ken vare deels forskielligc Jorder og Ejen
domme, Kirken og Byen tilhørende, hvoraf
kun liden aarlig Indtægt havdes, deels ogsan nogle andre Agre paa Bymarken, som
ingen ret Kiermand havde, og ansøgte der
for: at disse Eiendoinme maalte ved offent
lig Auction bortsælge«, dêm lil Lettelse i de
paalignede Udgifter. Fheldigviis for Kirken
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blev denne Ansøgning opTyldt ved Kongelig
allernaadigst Resolution af 7. Febr. 1705, i
hvis Følge, saavel de sidslanførte, til Kir
ken legerede 10 Agre, som og de fleste
af Kirkens Enge f o r e v i g b l e v e f r a 
s o l g t e K ir k e n.
Del er forhen anmærkel : at Sognepræsten
til Hielp for at holde Viin og Brød, var til
lagt el Stykke Eng, beliggende i Kindom
Enge, som gav 2 Læs l'loe. ligeledes var
ham ogsaa tillagt en Eng i Hee Sogn til
Behielpning for al holde Viin og Brød i
Bindom Kirke. Afgrøden af disse Enge vedbleve Sognepræsterne, den ene efter den
anden, uafbrudt al. oppebære, indtil Aarel
1720, da Oberst Lottig paa Nygaard af Ils.
Majsl. Kongen, blev tilskiødet Rindom Kirke.
Denne Mand log da ikke alene Bindom Kir
kes Eng adi 1Ice Sogn i Besiddelse, men
søgte endog, ved Forbuds- og Tingsvidne at
fravende Bindom Kirke den samme Iillagte,
saa kaldte V i i n E n g i Rindom, som lian
uden Dom Ind indavle og hiemfore. Som
Folge heraf indsendte Kirkeinspecf ionen en
alvorlig og velskrevcn Forestilling til Ober
sten. samt ansøgte tillige Kongen om bene
ficium processus gratuili ved alle Retter.
Hvad lidfaldel blev paa denne Sag er mig
ubekiendt; d. 15. Seplbr. 1712 var den —
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soin secs af en Berel ning fra Provst Alle-

rop — endnu uafgjort. Men visl cr del, al
hverken Ringkiobing Kirke eller Sognepræ
slen har siden 1720 høstel mindste Gavn
af bemeldte Knge.
Forhen havde de addre Sognepræster ogsaa f r i R e s i d e n t s e m e d i L e i eV a a n i n g e r. Præsteboligen var beliggende
i Osler Meldgade, der hvor nu Hr. Toldkas
serer Bernth boer. Leievaaningcrne laae i
Oslergade fra Apoteker Broagers Ilave af
indtil Kiøbmand S. Harpols Gaard. Da
disse Bygninger, rimeligviis ved Sognepræ
stens Forsømmelse, forfaldt og bleve yderst
brosi faddige, udvirkede Provst Al lemp en
Kongl. Resolution af II. Julii 1730, som
pnabyder: at de samllig ved offentlig Auc
tion maalte bortsælges, og at Benten af den
derfor indkommende Capital skulde tilfalde
Sognepræsten og Capelianen istedel for Hunsleie. Audionen blev foretaget den 30te Oetbr.
s. A.; men uden Virkning, da ingen vilde
kiobe dem. Provst Allertip indgik derfor
med nye Forestilling, og var saa luddig igien
al udvirke on Kongl. Resolution af I. Junii
1734, som tilpligter Kirkeværgeren, paa Kir
kens Vegne, al modtage alle disse Vanninger og
holde dem vedlige, imod at hæve Huiisleie
af dem, indtil de kunde Aælges, samt des-
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foruden betale til Provsten 100 Rd. Saa
fordeelagtige end disse Vilkaar vare for
Provst Allerup; thi ved samme Ledighed
blev endog en Obligation paa omtrent 200
Sldr., som han skyldte til Kirken, ham, ef
ter Ordre af Kirkens Forsvar, extraderet;
saa ufordeelaglige vare Følgerne deraf, saavel for Kirken, som fornemlig for de efter
følgende Sognepræster. Kirken maatte i 13
Aar derefter anvende langl større Bekost
ninger paa at istandsætte de faldefærdige
Bygninger end del endelige Beløb ved Auc
tion kunde udbringes til. Sognepræsterne
mistede det, især i seneste Tider, saa bety
delige Gode al have fri Bolig, uagtet ikke
alene Lov 2, 22, 70, men ogsaa et udtrykke
ligt Reskript af 12. April IBS! for Ringkiøbing, hienilede dem denne Rettighed. Ja,
endogsaa de til Residenlsens Vedligeholdelse
fra Arilds Tid henlagte 3 Td. Rug og 3 en
halv Td. Byg, som synes at kunne have
vauet en passende Hielp til Huusleie, bleve,
uagtet derom gio ri Ansøgning, dem betagne,
og til Vederlag for Alt dette, dem alene tiJstaaet, i saa kaldet Hielp til lluusleie, 20
Rd., som nu cr overgaael til Rbp. S. V.
Saa stor Skade stiftede en eneste Mand for
alle sine Efterinænd, fordi han enten ikke
vilde eller ikke kunde vedligeholde de til

102

hans Embede henlagte Boliger. Al kein ikke
kunde vedligeholde dem, er uantageligt; thi
deels har ingen Sognepræst, siden hans Tid,
havt liere Indtægtskilder, da del ved Kongl.
Benaadning af 29de Seplbr. IBH5, Ringkio
bing Sogncpra’sl perpetuerede Bølling og
Sa»dding Sognekald blev cf<t*r hans Dod,
fraskilt Ringkiobing. 1715; deels er han ogsaa den eneste af alle Ringkiøbing Sogne
præster, der, saavidl det kan skionnes af
de endnu tilvanende» Documenter, ved sin
Dod har efterladt sig nogen betydelig For
mue.
Under alle disse Stridigheder ere der maaskee enlen ingen Kirkeregnskaber hievne af
lagte, eller og Vedkommende ikke have op
bevaret dem in deposilo; thi jeg har alde
les intet Spor til disse kunnet linde. Der
imod har jeg i Baadslm* Arehivet fundet
en mosten fuldstændig Samling af Kirkeregnskaber fra 1733 til 1779. hvoraf jeg
har udlegnel folgende, som forekom mig
incest al kunne interessere. I en Decision
af 1733. over (»I Kirkeregnskab allagl af da
værende Kirkeværger Feder Andersen Beesk.
lyder en af Posterne saaledes: Med Hensyn
I il nau-vrvrende Kirkeværgers Flid, Troskab
og Omhyggelighed for Kirkens Bedste, saml
lil nogen Soulagement for'hans Tidsspilde,
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bevilges ham 6 Side., og desforuden 2 Sldr.
til Skrivemalcrialier. Disse Prædikater, som
her tillægges bemeldte Kirkeværger, har han
kun lidel svarel lil; thi deels var han megel forsømmelig i al albegge de følgende
Regnskaber; deels kom han og nogle Aar
efter under Aelion for et Overskud a f'K ir
kens Indlægler, som hos ham vare indestaaende, der dog aldrig af ham eller Arvinger
ganske blev betalt hvorimod K i r k e Ins |) e c I c ii r e r n e s e l v , efter mange Aars
Korløb, og idelig gientagne Tilpliglelser,
maatle refundere Kirken del halve Beløb,
og det halve fragik Kirken. ID Aar efter
mislede Kirken ligeledes en liden Capital,
som den hos en af sine Kirkeværgere, P.
Isager, havde tilgode. Overall har Ringkiohing Kirke ikke sielden havi den Skiebne
al være nheldig i al erholde Værger. Med
desto slorre Berömmelse forliener Kirke
værger, Christen Madsen W’orgod al nævnes,
en Mand, som udmærkede sig ved sand Aarvaagenhed for Kirkens Bedste. Som Beviis
herpaa forliener del al mærkes: al han ved
Skrivelse af 3. Novbr. 1760 giordc Inspek
tionen opmærksom pan de 3 Agre, No. S.
9 og 10 osten Kindom gron Vej, som Bor
ger Peder Pedersen havde henlagt lil K ir
ken; men hvoraf i mange Aar ikke var
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svaret nogen Leieafgifl. Ved nærmere Ln
dcrsogelse befandtes del, at Generalauriiteur
Svenningsen i lang Tid havde haft disse
Agre i Brug. uden deraf al erlange »øgeI ;
men da han jusl i samme Tid var død,
bleve de, paa lnspeclionens Korestilling, af
hans Stervbøe igien overdragne til Kirken,
og ere derefter bestandig borlleiede Iil Ind
ladt for denne. Ved C. M. Worgods Kratrædelsc, som Kirkeværger, beløbe Kirkens
Cupitaler sig lil 2500 Sirir., der under hans
Eftermand M. VVørgød, ikke bleve formind
skede. Dennes Eftermand var Kiøbmand
Peder Tang, som endnu lever, ved hvis
Kralredelse, Kirken, foruden dens udestaaende Capifaler, havde i Beholdning omtrenl
350 Sldr. Kor de paafølgende Aar fra Isle
Mai 1779 lil Iste Mai 1790, har jeg ikke
k iin n e l finde Afskrift, af de Regnskaber,
som bleve allagle af de da værende Kirkeværgere S. Tang og
Strandbyegaard,
undtagen for det sidst anførte Aar. Efter
deres Fratrædelse har Kirkens Værgemaal
ikke afvexlende være! overdraget til Byens
Borgere; men derimod for bestandig værel
overladt lil Veiermester Beyer, som fasi
Værge, der altsaa nu i 27 Aar har bcklædl
dette Embede. Af ham haVes fra I. Mai 1790
indtil Slutningen af 1815 ‘ aldeles fuldstæn-
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dige Regnskaber, som alle ere bievne revi
derede af Stiftsrevisor og deciderede af Kirkcdircctionen i Ribe. De vigtigste Foreta
gender, Kirkens Indtægter og Udgifter beIrælTende, som i hans Embedstid have fun
det Sled, referere sig fornemlig til følgende:
Aar 1794 d. 9de Mai udstedtes Kongelig
Approbation paa Salget af Ringkiøbing Kir
kes forrige Enge i Rindom, der ved Udskift
ning vare bievne reducerede til 2, som l<
Orlolï kiøbte for 250 Rd. d.
samt paa
Salget af Kirkens Enge i Hee, som kostede
12 Rd. 3 Mk. Ved samme Udskiftning bleve
Kirkens forrige 2 Enge i Velling reducerede
til 1 M æ r s k e n g , der endnu, s o m d e n
e n e s t e t i l b a g e b l i v e n d e , bortleies
for aarlig Afgift.
I Overensstemmelse med Forordningen af
22. Febr. IS05 blev Aaret derefter nogle
Agre i Vester Toft indkiøble til en ny Kirkegaard, som efler Beyers Forestilling igien
blcvc mageskiftede med nogle andre i sam
me Toft, der laae mere beqvemme, hvorpaa Kirken erholdt Skiøde den 9. Julii
ItSOB. 1807 d. 24. Julii blev del forste Liig
begravet i denne nye Kirkegaard. Det angaaende denne i Aaret 1811 udstedte Regle
ment skal siden efter meddeles i Afskrift.
Aar 1815 blev, med Stiftets Approbation af
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24. April, foretaget en betydelg Reparation
paa Degneboligen og den ved samme lig
gende Brønd, som kostede i alt: 289 Rbd.
3 Mk. N. V. D e n n e R e p a r a t i o n e r
d e n s id s t e , som K ir k e n h a r b e
k o s te t p a a b e m e ld te D e g n e b o 
l i g ; thi i Folge den. under 1. Julii 1815
approberede Skoleplan, er samme nu over
draget til Skolevæsenet og holdes vedlige
paa Skolekassens Bekostning. Ligeledes blev
i afvigte Sommer 1816 foretaget med Stif
tets Approbation, en H o v e d r e p a r a t i o n
saavel i den egentlige Kirke, som i Kors
kirken, fornemlig med Muurarbeide, der ko
stede i alt 1850 Rbdlr. N. V. Denne Repa
ration var saameget mere fornøden, som
der siden Aarel 1787 ingen betydelig Ud
bedring paa Kirken har fundet Sted. For
visse! om det vil være Byens lndvaanere
behageligt at erholde Kundskab om Kirkens
Formues nuværende Forfatning, og overbeviist tillige om, at Offentlighed i alle offent
lige Sager er en ligesaa ønskelig, som pri
selig Foranstaltning, lader jeg herefter med
følge en sammentrængt Fremstilling af K ir k e
R e g n s k a b e t for 1816, ledsagel med en
kelte oplysende Anmærkninger.
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o v e r K irk e R e g n s k a b e t
f o r I H I 6.
i
A. 1 n «I 1 ie g 1 e r.

1

2

3
t
5
6
7
8
9
JO

iY

V.

Kirkens Kornlietnle og Jordskyld
at Bymarkens f IGf Ire I ’ierdedeel Skp. Siedelaml efler den
af Byfogden meddelle Specifi
cation, udginr, soin sædvanlig,
af liverl Beeli, Bug 2 Skp. 1
Polle, Byg G Skp., der belø
ber sig til 15 Td. 7 Skp, I l-’kr.
3 Poller, 3 Ire Oltendedeel Pæle
Bug, og 11 Til. G Skp. 3 I'kr.
Byg, som betales efler Capitalslaxl for 1815, med 14 Bbd. pr.
Td. J-tug og 8 Bbd. pr. Td. Byg
i all a lls a a ...................................
Af Sonderbv paa Holmsland
Bug 3 Td. a I f Bbd. pr. T d .)
Byg 3 Td. 1 Skp. 3 b'kr. 1 en J
halv Polle a 8 Bbd. pr. Td. )
AT Bondergaarde paa Holmsland
Bvg 1 Td. 7 Skp. e r ................
Af Hedegaanl pr. Bingkiobing
Mark, Bug 1 Td..........................
Af (iiordemnderen Karen Granlund
for 1 Slk. .lord l Mk. S. V. . .
Af Snedker II. Holm el Slk. Hilo
2 Alk. S. V...................................
Af Bveu Tor en Kildeplads 1 Mk.
S. Y................................................ '
Af A m tsforvalter Levinsen for (4
Stk. .lord f- Bbd. S. V...............
Af ( ’. brislen Holm for H ilo . . . .
Af Hans G iorller for Dilo . . . .
Om alle disse Slykker .lord.
see Aiumerkn. a .

Rbd.

Sk.

582

25

,
i
;
!

1
70

81

15
11
30
GO
30
7
G

-18
»
32
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No.
11

12

In d tæ g te r.

Rbd. i Sk.

N. V.

R e n I e r a f K i r k e n s u <I e s I a ae n cl e ( ’. a p i l u l e r :
a h os .lens Iversons Enke af Capilal . . . . S. V.
50 Rbd.
I) - Peter Jensen Refs t r u p ................... 1000
c - NielsStrandgaard 100
d - Lundbergs Enke 100
c - Veiermest. Beyer 200
70
f) • Jens Petersen Post
g - Marcus Raberg . 200
1
II - Veiermest. Beyer 300
i) - Christoph. Feifer 105
35 k, - Ole R e ifs.............
1 - Marcus Råbjerg J13 Rbd. 11
tre Femledecl sk. S. V. . . . i
(For aile disse Capituler haves [
lovlige linghvslc og protokolle
rede Panteobligal ioner. som op
bevares in originali hos Byfog
den).

2

42
18
4 22
4 22
42
8
2 92
8 42
12 , 64
6 1 54
2 46
28

1

.1 o r d I e i e :
a, Ilos Lurs Rimlom af en Eng ,
i Velling, (‘fier Auclionsforrelning LO. Mart i i L813, aarlig 2
Rbd. I Alk. S. V. e r ................
b) Veiermeslcr Beyer af Agrene
No. 8, 9 og 10 osten Rindom
gron Vei, i Folge A udions Forretning af 1 Nov. 1811, aarlig
efter O m skrivning 3 Rbd. S.
V. er............................................... i
c; Herredsskriver Lindam af Ageren No. 11 oven Dammene, i
Folge samme Auctions Forretning, aarlig efter om skrivning,
I Rbd. 15 sk. S. V. e r .............,
dz Enevold Sneiberg af Krona ge
ren No. 55, i Folge sanlme A tic-

11

4 ’

:

!
j

i

'

6

i
5

60

|
i
|
2

17
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No. !

ta
14
15

16
17
IH
19
20
21
22

1
2
3

4
5
6

I ti d tæ g te r.

N. V.

Rbd. 1 Sk.

lionsforrelning, aarl. 12 Kbd.
22 1 62
2 sk. S. V..................................... i
Af Kirkens Sparebøsse efter At
19 64
test ...............................................
Stolestade hvstepenge af 5 Peri1 soner ............................................
j 24
Stolesladepenge for liete Aarel
L8IG Om disse Stolestader see i
69 59
Anni. I i .........................................
1 Liigpcngc for l»ele Aarel efter
7H 52
Taxien og Attest.........................
48
47
Bryllups penge ligeså n efter D ito. ’
Beholdning fra forrige Aar . . . .
935 33
Efter Divisionen over forrige Aars
161
60
Regnskab ......................................
Indkomne C.a pita 1er fra II. Kis1031 i 24
ehers S lervboe............................
Salg af gamle Liigslene ni. in. ef
361
4
ter B i l a g ......................................
' Kor nogle tilbageværende Kamilie I jigstene efter Approbation
151 32
af 24 .lunii IHN».........................
3689 4Ô
Total Summen af alle tndheglcr

i
I G

Rbd. , Sk.
B. I ’ d g i f l e t .
N. V.
Pnesleliende af den nye Kirke«
4 30
gaard efter B ilag. . . .. No. 1
3 , 44
Kirketiende af D ilo . . . .
2
Sognepnesl. Ilunsleie, Bispeliold
og Skrivepenge 24 Bbd. 1 .Mk.
45 30
S. V..................................No. 3
Kirkesyn og Landemode Kxpen
29 : 34
ser til Amisprovsten . . Xo. 4
50
Stift revisors L u n ............. 5
12 Td. Byg til Kierne af Capitels- ,
96
>
jordene. . . . • . .............No. 6 i
(See derom Anm. «•).
Organistens Lou for hele Aarct |

no
N o. ,

X. V.

Rbd.

Sk.

sam l for T ilsvn mod Orgel o i ..........................................No. 7

Bl

72

lî d g if lp r .

s

Ihelgel r e d e r e n s Lon for hele Aari’l ...................................Xo. «

i)

Viin lil (Komm unionen for ludo
A n ret..................................... No. i)

BB
70

(Soo derom Anni. il'.
10

10

11 , (Klmrdegnens narlige tillagte i Korn
og P enge efter S k olep i. No. 1 l

10

Allerbrod lil Kirken for Dito -

S5

4L

12

Skolelierer C h risten sen s lam ef
ter h i l o ............................. Xo. 12

S5

B9

13

Hiiidoin D egns L vsep en ge (i Rbd.
S. V.......................................No. 13

11

21

70

59

(See Anm. e \
14

S k a ller af Kirken efter K iem nerens
R egning, efler Rilag . . N o . 1 {•

15
IB

Réparai ion paa K irken.

là

1750

Andre ekslraord. Id g ifte r

IB

139

BS

2S

72

2S9

4S

17

V in g e n s Con efler S tifle ls Ap
probation ..........................No. 17
R eparation paa (Knlerhetboligen
I S I 5 .....................................No. IS

IS

Total S u m m en af alti* l ’d gifler
1

B eh old n in g lil m rsle Aar

283 5

87

S53

49

A n in æ r k n i n g e r :
a) Det Stykke .lord, soin Giordeinodewn
for nærværende Tid har til llaugeplads,
blev allerførst i Aaret 1757, efter Ansøg
ning, overladt lil Borger Peder Slauning pæi
folgende Vilkaar: 1) al han deraf i fndfæslIIing belalte straks 2 RxJ.,. og siden anrlig i
Landskyld til Kirken 1 Mk. 2) Al han indhegnede Jorden med Plankeværk, og paa
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samme lod sætle en Laage, samt holdt dette
i tilbørlig Stand, da .lorden ellers skulde
hjemfalde til Kirken. 3) At han ikke lod
Feieskarn eller anden Ureenlighed kaste paa
Kirkegaarden eller tillod Creaturer igiennem
Laagen at faae Adgang til samme. I Folge
en Antegnelsesposl over Kirkeregnskabet for
1790 fra Stiftsrevisor i Ribe, som formeente,
at den aarlige Afgift 1 Mk. mutigen kunde
forhøies, blev desangaaende giort Forestil
ling til det danske Cancellie, som udvirkede
et Kongl. Reskript af 9. Decbr. 1796, hvis
Indhold gaar ud paa: at Ciordemodercn
Karen Christensdatter og efterkommende
Kiere af hendes iboende Huus i Ringkiobing maa fremdeles imod den hidtil crlagte
Afgift til Kirken, beholde en Haugeplads,
saalænge Kirken eller Byen ei behøver den
til noget almindeligt Brug, samt stadfæster
i øvrigt ovenmeldte Vilkaar. (See Fogtmanns
Reskriptsamling 8 K. Pag 637). Jeg skulde
ikke saa vidtløftig have omtalt denne Ube
tydelighed, hvis ei Giordemoderen, gientagne
Range, havde klaget over formentlig For
nærmelse, ved del Skolelæreren i afvigte
Aar 1816 tillagle Stk. Haugcjord, som grændser til hendes, samt anseet sig berettiget til
at erholde saa megen Plads, at en Vogn
kunde bortkiøre hendes Aske, Feieskarn,
nri. m. Af Foreslaaende sees hvor aldeles
ubeføjet denne Klage og Paastand har væ
ret, og det saa meget mere, som man deels ikke
har villet benytte sig af Reskriptet i sin heb*
Omfang; deels endog uanmodet har foranstal
tet: al hende forbeholdes Ret til engang om
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Aaret at udføre giennem Slakitlaagen for Sko
lelærerens Haugeplads, den hos hende sam
lede Giødske og Aske. II. Holms Hauge
plads af Kirkegaarden overlodes ham ved
Bevilling af 21de Mai 1801. Den Kirken lil
lagte Indtægt af Byen for en Kildeplads
ved Degneboligen, vil for Eftertiden udredes
af Skolekassen. Amlsforvaller Levinsens,
Skræder C. Holms og Giorller H. Christen
sens Haugepladse af Kirkegaarden ere dem
overladte med Stiftets Approbation af 5.
April 1813 og 24. April 1815. Ved sidstmeldte.Approbation erholdt Skolelærer Chri
stensen ogsaa den forommeldte Haugeplads.
b) 1 en Række af Aar har del her været
Skik at Kirkeværgeren, p a a e g e n H a a n d ,
har bortfæstel de a a b n e Stole i Kirken,
saasnarl de bleve ledige, for Indfæslning 4
Mk. og aarlig Afgift I Mk., som nu er overgaaet til Rbp. S. V. og er han kun forplig
tet til at lade Fæstebrevene ratilicere af InspecLionen. I denne Vedtægt vil formodent
lig skee Forandring for nye Fæstere i Frem
tiden, da Afgiften er alt for ubetydelig. De
indelukte Stole blive derimod, som rigtigt
er, ved offentlig Auction bortleiede. Ved
den sidste Auction, som afholdtes (»ver en
Fierdepart af den indelukte Stoel, paa Pul
piturets nordre Side, betol, Indfæstningen
sig til den betydelige Sum 26 Rbd. N. V.
F r i e S t o l e s t a d e r i Kirken have for
Tiden: Øvrigheden i No. 1. Byfogden har
desuden ogsaa frit Stade, paa Orgelet (hvor
foruden ham kun 3de andre Mænd ere be
rettigede til at have Adgang, i Følge de
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dem meddeelle Fæstebreve). Skolelæreren i
No. 9. Ringkiobing Hedegaard i No. 11.
Sognepræsten en liden Sloel No. 13. Blandt
Fruenlimmerslolene: Ringkiobing Hedegaard
I Sæde i No 21. Skoleholderens Kone og
(iiordemoderen hver I Sæde i No. 24. By
fogdens Familie No. 30. Sognepræstens Dilo
No. 31. Organistens Kone I Sæde i No. 33.
e) Forfatteren, som har temmelig fuldstamdig Kundskab om alte herværende Docu
menter, Kirkens Væsen betreffende, kan
paa ingen Maadc udfinde Anledningen fil
denne Udgift. Ål Ringkiobing Kirke fordom
har besiddet en stor Mængde Fnge, og at
disse Enge i senere Tider ere bievne fra
solgte Kirken, er allerede paa sit Sted for
hen omtalt; men hvad Forbindelse dette
kan have slaael i med Domcapitelet i Ribe,
eller hvorledes delle kan have været beret
tiget fil deraf at kræve nogen Afgift, er for
mig ganske uforklarligt. Det eneste originale
Document, som nærmere behandler denne
Giensland, er en Bytings Dom, afsagt i
Ringkiobing d. 14de April 1719, i Følge
hvilken den daværende Kirkeværger Lars
.lensen tilpligtes al betale ttï Cilanlen Tho
mas Pedersen paa ØsIrcloH. 20 Ørler Byg.
som vare de 2 sidste x\ars Afgift af Ring
kiobing Kirkes Indkomster, efter sidste Cnpilelstaxt 10 Mk. pr. Td. Men, som Citanlen
— hedder del videre — ikke har fremlagt
noget Beviis for sin Adkomst, alene Kirkeværgcren selv tilstaae.r, at han forhen har
erlagt slig Afgift, saa er del billigt, at Citanteu meddeler Kirkev«rrgeren en vidime-
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rel Copie af sin Adkomst lil at erholde forbemeldte Ørter Byg af Kirkens Korn betalte,
lil Efterretning for nærværende og efterføl
gende Kirkeværgere. Man seer altsaa deraf,
at man allerede dengang ikke havde no
gen Adkomsl al opvise. Del var derfor ikke
uden Grund, at Sliftsdireclionen i sin De
cision over Regnskabet fra I. Mai 17S9 til
1. Mai 1790 resolverede: at denne Adkomst
burde produceres, førend forbemeldle 12
Tdr. Byg af nogen kunde forlanges. Da
imidlertid Kioberne af de saa kaldte Capi
tals Enge i Rindom herimod nedlagde Paa
stand, saa saae man sig beføiet til igien al
tilbagekalde denne Resolution og paabyde,
at Afgiften skulde betales, indtil nærmere Op
lysninger kunde skee. Denne Oplysning er
endnu ikke tilveiebragt, og kunde Vedkom
mende heller aldrig, saavidl jeg kan skiønne,
frembringe noget andet Hiemmel end dette ene:
Hævd \ hvis del skal være gyldigt. Kiøberne
af disse Knge betalte i aarlig Afgift af samme
10 Rd. til Calhedralskolen i Aarhuus. Dette
leder til den Formening, at disse Enge sandsynligviis forhen have været henlagte til den
her i Byen vauende latinske Skole, som i
Aaret 1740 blev reduceret, hvilket ogsaa be
styrkes ved en Specification, som her haves,
over sidstmeldle Skoles Enge. Hvorledes man
ond betragter Sagen, synes det ubilligt, al
Ringkiøbing Kirke, der ikke i de sidste 100
Aar og derover, har besiddet Enge af no
gen Vigtighed, skal aarlig svare en saa be
tydelig Afgift. Den nærværende Kirkeinspection har derfor heller ikke undladt at giore
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Indberetning desangaaende, og vil Sagen
formodentlig i sin Tid, blive en Gienstand
for nærmere Undersøgelse.
d) Det er forhen an mærket, at Sognepræ
sten for at holde Viin og Brod ved Gommunionen, hævede aarlig af Ringkiobing
Kirke, 6 Td. Rug. Denne fra Alders Tid «af
hawdede Vedtægt, blev i Betragtning af 'ri
derne, efter Hr. Pastor Tilemanns Forslag,
forandret derhen ved en Stifts Resolution
af ide Febr. 1811, at disse 6 Tdr. Rug
skulle overdrages til Kirken, imod at denne
selv udredede hine Fornødenheder. Denne
Rlgift har i Krigens Aar, isærdeleshed, væ
ret meget betydelig. Saal edes beløb Betalin
gen for Viinen alene i Aaret 18I3 sig til
den Summa: 146 Rbd. 4 Mk., 1814 til 139
Rbd., 1815 derimod kun til 97 Rbd. 5 Mk.
8 sk. og 1816 til 70 Rbd.
e) De saakaldte Alterlys Penge af Ring
kiobing Kirke bleve først i Aaret 1745 over
draget til Rindom Sognedegn, Thomas Graae,
i Betragtning af hans meget ringe aarlige
Indkomster, og beløbe sig fra Begyndelsen
af til 12 Sldr., som ved Stiftets Resolution
af 23. Jan. 1779 bleve nedsatte til 9 Sldr,
eller 6 Ild., hvilken Afgift siden den Tid
bestandig er bleven erlagt til Rindom, hvil
ket ei kan blive anderledes, forend det til
det Kgl. danske Gancellie 1815 indsendte
Forslag, ang. Skolevæsenets Organisation i
Rindom, bliver approberet, da denne Afgift
saa ventelig vil tildyde Skolekassen i Ring
kiobing.
Som Anhang til Kirkevæsenets Historie
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lilfoies det forhen omtalte Keglement for
den nye Kirkegaard, samt en Fortegnelse
over Kingkiøbing og Kindom Sogneprawler
og resider, (kapellaner.
§ 12.

R e g le m e n t fo r R in g k iø b in g K iø b s ta d s
n y e K irk c g a a rd , sa m t T a x ie r for Liigb æ r e r la u g e t og fo r B ry llu p sp e n g e .
§ 1. Kirkegaarden, som er afdeelt i 4
Qvarierer og en Forgaard, inddeles i saa
mange Begravelses Pladser, som Rummet
tillader, dog at der ikke bestemmes til hver
Begravelsesplads over 4 Alen i Længde og
3 Alen i Bredden, efterat først de fornødne
smaae Gange imellem Grav Pladserne erc
aflagte. Hver Grav gives da, i hvert Qvarteer, sit Numer, i fortløbende Tal, hvilket
No. males paa en Pæl, 1 en halv Alen lang
og 3 Tommer i Q vad rat, som sættes i Mid
ten af Gravens Hovedende. Ved de ned
lagte Liig, hvor dette er forsømt, skeer delte
paa Kirkens Bekostning; men herefter be
sørges disse Pæle af Kirkeværgeren satte
for deres Regning, som udrede den øvrige
Betaling. Ved Fattiges Liig udredes Beta
lingen af Fattigkassen. Over Gravene fører
Kirkeværgeren en Protocol og bemærker
deri ved hver Grav især, hvem der paa
dette Sted er begraven, Tiden, naar dette
er skeet, eller om Stedet maatte være for
beholden til nogen efter .§ 4.
§ 2. Grav Pladsene anvises i den Or
den, hvori de følge paa hinanden, fra No.
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1 og saa fortvidere i hver Række, uden
Forskiel paa Stand, Hang og Befaling; og
naar en Række er optaget, begyndes paa
en anden med No. 1, hvad enten der i de
optagne Nummere ere Liig nedsatte eller
ikke. Hvis der til et Barns Liig kun behø
ves den halve Lamgde af Pladsen, forbehol
des den anden halve Deel til et andet Liig
af samme Størrelse ; og Betalingen indskræn
kes til det Halve; men ville Vedkommende
betale Pladsens hele Beløb, bor den ikke
nægtes dem.
§ 3. Ethvert Gravsted skal være f r ig io rt, n a a r 2 0 A a r fra N e d s æ t
t e l s e n e r e f o r l ø b n e ; dog om nogen
skulle ønske, at en Begravelse længere end
20 Aar maa blive urørt, kan dette tillades,
naar en lige Sum erlægges for de følgende
20 Aar, som der, den forste Gang, er ble
ven erlagt.
§ 4. Det skal være enhver tilladt at faac
anviist saa mange af de fortløbende Gravnummere paa eet Sted, som han ønsker
sig; men der maa da, for ethvert Gravsted
strax, og siden hvert 20de Aar erlægges
den hoieste, i næste § for et Gravsted be
stemte Betaling, og Vedkommende maae des
uden, naar Liig nedsættes paa et af de saaledes optagne, men endnu ubrugte Gravste
der end videre i Overensstemmelse med
foranførte betale et Tilskud, der staar i
Forhold til den Tid, som er forløben fra
den sidste Betalings Erlæggelse.
§ 5. B e t a l i n g e n f o r G r a v s t e d e r .
K l o k k e r n e s R i n g n i n g og M o n u-
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m e n t e r , s o m o p r e i s e s p a a (i r a v 
s i e d e r, er nu i H i g s b a n k p e n g e
S ø l v V æ r d i e saaledes:
J. B e t a l i n g f o r G r a v s t e d e r .
A. I Forgaarden for hvert hiig............... 12 Klxl.
B. I de andre Qvarterer:
1) hor Rangspersoner, vox ne Mennesker. . 8
Deres Born under 14 Aar........................ 3
2) Embedsmænd og Kiobmænd voxne Men
nesker .......................................................... 6 *
Deres Børn under 14 A ar........................ 2
3) Haandværkere, Fiskere, Værtshuusholdere
og Brændeviinsmænd, voxne Mennesker 3
Deres Børn under 11 A a r ............ 1 Rbd. 2 Mk.
4; Dagi eiere, uformuende Borgere og
Tieneslefolk voxne M ennesker. . . I
. »
Deres Børn under 14 A a r ............
4 ■>
2. B e t a l i n g f o r K l o k k e r n e s R i n g n i n g ,
h For den store Klokke..................................2 Bbd.
2) For
lille Dilo........................................I
3) For dem begge..............................................3
3. B e t a l i n g f o r M o n u m e n te r , so m o p r e i s e s
p a a G r a v s t e d e r n c.
1) For hvert Monument, soin opreises paa
Gravstederne.................................................10 Bbd.
2) For en heel L iigsteen.............................. 5
3) For en Flise eller mindre Sleen i n , . 2
A n in æ r k n i n g e r :
a) linder Betalingen for at lade ringe med Klok
kerne, er Betalingen til Klokkeren, som lader dem
ringe, ikke indbefattet.
b) Dc offentlige Fattige betale for Gravsteder alde
les fnLct.
e) Betalingen for Monumenter og Liigslene maa
paany erlægges hvert 20de Aar; i manglende Fald
erc de, efter denne Tids Forlob, Kirken hiemfaldnc.
d) I den i S I omtalte Protocol anmærker Kirke
værgeren i en særskilt Rubrik, naar cl saadant IMonuiuent cr opreist eller Liigstéen paalagt.
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§ 6. Dersom nogen ønsker sig andet el
ler større Rum anviist til Begravelse end
det, der omtales i § 1 og 4, f. Eks. til derpaa al indrette murede eller aabne Begra
velser, da skal dette skee i Udkanten af
Kirkegaarden; og i saa Kald skal der for
hver 20 O Alen bel aies en halv Deel mere
end for de sædvanlige Begravelsessteder, be
regnet efter den høieste Betaling, saavel straks
som i Fornyelse af hvert 20de Aar, men
der betales da intet for Liig, som nedsæt
tes. Betales Fornyelsen ikke hvert 20de Aar,
skal Gravstedet være hiemfalden til Kirken.
§ 7. Intet Gravsted maa indhegnes med
Stakit eller andet, hvis der ei paa Graven
er opreist noget Monument; ligesom det og
forbydes al belægge nogen Grav med Træramme, Træplade, Muursteen, eller at vanzire den med Kors, Bretter paa Pæle og
andre smagløse Erindringstegn. Dog skal
det være de Afdødes Slægtninge og Venner,
som det er uformeent at holde Gravene vedlige, ogsaa tilladt at pryde disse med Blom
ster; men ikke derpaa at plante høitvoxende
Buske eller Træer, og bør de, for al be
sorge Gravens Vedligeholdelse og Pynlning,
stedse have Adgang til Kirkegaarden, naar
de derom melde dem hos Kirkeværgeren.
Inden noget Monument opreises paa en Grav
eller nogen Indskrift udhugges paa Liigsteen, bør Tegning og Afskrift deraf forevi
ses Kirkeinspectionen. paa det intet Vanzirende, Upassende eller Anstødeligt vorder
opført eller udhuggel.
§ 8. Hver Grav skal, i det mindste, være
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3 Alen dyb eller dybere i Forhold til Kislens
Høide, saa at inlel Liig har mindre end 2
Alen Jord over sig fra Jordens Överilade.
§ 9. Al Gravning til Liig skal skee'om
Dagen, og maa aldrig foretages i Mørknin
gen eller oin Natten. Stedet, hvor der skal
graves, anvises af Kirkeværgeren, i Over
ensstemmelse med § 2; og Gravningen skeer
under hans Opsigt; dog bør Politiet have
Tilsyn med, al (haven faner den tilbørlige
Dybde*)
§ 10. Foruden at enhver efter § 7 har
Adgang til Kirkegaarden, for al vedligeholde
og pynte Venners og Paarørendes Gravste
der, skal Kirkegaarden og fra 1. Mai til 1.
Ocl. staae aaben, om Formiddagen fra 8
til 12 og om Kflerm. fra 3 til 9 Slet. Al
der i denne Tid, ikke skeer nogen Beskadi
gelse paa Grave, Hegn og Plantning, vaager
kirkeværgeren omhyggelig over, ligesom
Politiel og dermed skal have Opsigt.
§ 1 1 . Del skal ligeledes være strængeligen forbudet at græsse Kreature paa Kirkegaarden, opsætte Høslakke derpaa, eller an
vende den paa nogen Maade, uden for dens
Bestemmelse.
12. Kirkegaarden lader Kirkeværgeren
bestandig holde ryddelig og Plantningen eflersce og pleie. Graverne skulde holde Gra
vene i eet Aar, efteral Liig deri ere ned
satte, vel opklappede.
*) I Foraarel LH1G blev en ung Pige, som døde
af smitsom Porraadnelsesfeber, i Følge Forordn,
af L7. April 1782 begravet 18 Timer efter Du
den, i tiæret Kiste, 1 Alen under Jorden.
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§ 13. Det paaligger Politiet, Kirkens Inspccteurer og Værge, samt Graverne at have
særdeles Forsorg og Omhu for Kirkcgaarden og Fredholdelsen over de Døde, Gra
vene, Kirkegaardcn og dens Hegn.
S 14. I Henseende til Betalingen for at
kaste Grave og udføre Liig, rette Graverne
og Liigbærerne sig efter de approberede
Taxier, som uvægerligen bør forevises en
hver Vedkommende, der forlanger det.
§ 15. For Eftertiden skal al Begravelse
paa den nuværende gamle Kirkegaard alde
les ophøre.
Forbemeldte Reglement, som er forfattet
af forrige Kirkeinspcction, blev d. 17. Octbr.
1811 approberet af Stiflsdirectionen, som
under 22de Seplbr. IS13 ogsaa har resol
veret, at de forhen i D. C. fastsatte Omkost
ninger og Betalinger skulle erlægges i Rigs
bankpenge Sølv Værdie Daler for Daler
Mark for Mark (saaledes som forhen er an
ført).
f
T a x i f o r L i i g b æ r e r 1a u g e t
i R i n g k i ø b i n g.
A. L i i g b æ r e r n e s T a x i f r a
t i l P a a s k e.

M ic lic ls d a g

Rbp. S. V.
For R angspersoner...............................10 Rbd. » Mk.
Deres Born under 14 A a r ................... S .
Embedsmand og K iobm and............... 8
Deres Born under 14 A a r ................... 8
Maandværksfolk, Værllniusmænd, Avlsmænd og Fiskere, som ere Borgere 6
Deres Born under 14 A a r .................. 4
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Tifcneslefolk og Daglønncrc, saml fat
tige B o rg ere........................................ 3 Rbd. • Mk.
Deres Born under i l A a r .................. 2 *
* >
B. G r a v e r n e s T a x i i s a m m e T i i d.
For R a n g sp erso n e r............... , . . . . J Rbd. 2 Mk.
Deres Born under 11 A a r .................. I > ••
Einbcdsmænd og K iøbmænd............... I
'
Deres Born under l i A a r ..................
1 '
Haand værksfolk, Værtshuusmd. >c. . .
(See ovenfor''
Deres Born under 11 A a r ...................

1
*

1 »
3 '

Ticnestefolk og Daglonnere, samt fat
tige B o rg ere........................................
Deres Born under 1.1 A a r ..................

>

3 >
2 >

A m æ r k n i n g e r.
a) Om Sommeren bor Taxien i ethvert Tilfælde
være cn Fierdcdeel mindre. Micbelsdag og Paaskc
skiller Sommer og Vinter.
b Den Skik skal vedblive, som for nogle .-\ar si
den er indfort, at Liigfølgel bliver kun ved Graven
ikkun saalænge el Vers af en Psalmc kan synges
efter Jordpaakaslclsc, da Liigkisten derunder skiulcs
i Graven med Jord.
c) Naar Liigfotgct har forladt Graven, gaae Bæreinændene til Graven tilbage igien og du*kke den net,
ikke hoilnp, som hidindtil, men mere (ladt, og med
sine Kanter og t Hiørner, ikke over en halv Alen
hoi over Jordens Overflade.

T a x t fo r B r y l l u p s p e n g e t i l R ingk i ø b in g K irk e .
Rbp. S. V.
For Rangspersoner . ........................................S Rbd.
Embedsmand og formuende Kiøbmænd. . . . 5
Byens Bcstillingsmænd og ovrige Kiøbmænd 1
Haand vær kere, Værlshuusmænfl, Avlsnnend og
Fiskere, som cre Borgere. ? .........................2
*
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Ticiieslcfolk, Daglonncre og alle de, som hore
til anden Afdeling af Borgervæbningen . . . I ttbd.

Forestaaendc Taxter for Liigbærcrlaugcl
og Bryllupspenge bieve approberede af Stif
tet den 5te September 1807. De i samme
fastsatte Betaling ere i Følge Cancellic Pla
çât af 28. Decbr. 1813, overgaaede til Rigs
bankpenge Sølv Værdie Daler for Daler og
Mark for Mark.
§ 13.
F o r te g n e ls e p aa S o g n e p ræ s te rn e
i R in g k iø b in g og R in d o m s id e n
R e fo rm a tio n e n .
Da der aldeles ikke, saavidt jeg har kunnel bringe i Erfaring, gives nogen trykt Ef
terretning om Embedets Sognepræster, og
ingen af mine Formænd har efterladt sig
skriftlig Anmeldelse desangaaende, saa er
det nu ikke saa ganske let at komme til
Kundskab om, hvo dc forste Præster, strax
efter Reformationen, have været. Imidlertid
mener jeg dog ikke betydelig at feile, naar
jeg i Medfor af de Documenter, jeg til dette
Oiemed har giennemseet, meddeler følgende
Fortegnelse paa Ringkiøbing og Rindom
Sognepræster.
1. Den forste Sognepræst efter Reforma
tionen har rimeligviis været Hr. N i e l s ,
som nævnes i et aabent Brev, dateret 24.
August 1563, hvorved den daværende Magi-
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si rat bevidner, at bemeldte Hr. Niels, som
Sognepræst i Ringkiøbing, var tillagt noget
Altergods og Gildegods for at holde Prædi
ken for menig Mand i Byen hver Fredag;
hvilket Gods han og beholdt, saa længe han
levede.
2. Hans Eftermand har formodentlig væ
ret Mag. M a d s, der i Kirkebogen for 1685
nævnes som Bruger af den saakaldte Viin
Eng i Rindom, som Generalmajor Lottig til
Nyegaard siden efter i Aaret 1720 egenmæg
tig tilegnede sig.
3. I Galtens Beskrivelse over Ribe Pag.
210 nævnes J e n s A nd. R e s c n fød i Ribe
1544, som Sognepræst i Ringkiøbing. Denne
Mand har altsaa sandsvnligviis været den
3die Sognepræst.
4. Hans Eftermand var H a n s I v e r s e n
B o r k, der nævnes i Hoffmans Atlas 5te
Tom. Pag. 107, som den, der paa egen Be
kostning har ladet Korskirken bygge. Hans
Epitaphium hænger endnu i Kirken, hvoraf
man seer, at hans Kone døde 1614 og han
selv 1625. Fra hans Tid af haves sikkrere
Efterretninger om de følgende Sognepræster.
5. Mag. H a n s H a n s e n K j æ r var Præst ,
fra 1626 til 1652 i 26 Aar og Provst i Hind
Herred i 23 Aar. Hans • Kone, med hvem
han avlede 1J Børn, 5 Sønner og 6 Døtre,
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døde først den 11. Septbr. 1672. Ak delle
sees af det over denne Familie i Chore!
læt ved Alterel ophængte Epilhaphium.
6. B æ r t e l T a u l o e H e n r i c h se n var
Præst fra 1653 til 1662. I hans Embedslid
indtraf den sørgelige Mærkværdighed under
den ulykkelige svenske Krig, al der i hele
tre Aar ikke blev anskaffe! Viin og Brod
Iil Kirken.
7. S ø r e n A n e h e r s e n C o l d i n g blev
kaldet 1663 og døde d. 3. Febr. 1690. 5 Aar
for hans Død blev Bølling og Sædding perpetueret til Ringkiøbing Sognekald.
8. Mag. J o h a n J a c o b s e n l i i l e r t z ,
dode den 26. Novbr. 1721. I hans Embedslid
indtraf de uheldige Stridigheder de Fälliges
og Kirkens Pengevæsen angaaende med Axel
Schested og Reinholt Fischer.
9. Mag. Provst H a n s A llc r u p . Døde den
7de Octbr. 1744. Denne Mand var en af dc
kundskabsrigeste og virksomste Mænd, som
have beklæde! nærværende Præsteembede.
Man har fra hans Tid endnu Afskrift af en
stor Mængde Embedserklæringer, Indberet
ninger og andre Documenter, som robe cl
lyst Blik og en heldig Fremslillelscs Cave.
I de Stridigheder, hvori han ikke sielden
var indviklel med Magislraten og Andre,
vidste han med megen Snildhed at blive
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den seirende Part. Ogsaa havde han el siældent Held i at faae sine Forskjellige Ansøg
ninger og Forestillinger bevilgede endogsaa
i saadanne Tilfælde, hvor han rnaaske næppe
selv havde venlel, al del skulde skee. El lalende Beviis herpaa er Salget af den gamle
Præsteresidentse med dens 4- Leievaaninger,
som forhen er omtalt.
10. Provst R a s m u s M ø e n ie h var Præst
Iil 1762, da han blev forflyttet herfra t il
Vordingborg. Ved hans Embedstiltrædelse her
i Byen, blev Bølling og Sædding el særski II
Sognekald.
11. H a n s J a c o b B u c h , døde d. 19.
Marlii 1744. flans Kone, der endnu i nær
værende Aar 1817 lever i Veile, har nllsaa
været Enke paa Kaldel i 43 Aar.
12. N i e l s M ü l l e r døde d. 30. .lunii
1783.
13. Provsl M a t h u r i n P e d e r s e n E nd o r p h , kaldet hertil fra Stad il Sognekald d
17de Septbr. 1783. Efter 2 Aars Forlob forlod
han, uventet, Embede. Kone og Born, og
drog først til Kiøbenhavn og derefter til
London, hvorfra han igien. efter el kort
Ophold, vendte lilbage, og blev beskikke! til
Sognepræst paa Amager. (See .Canoellieskrivelse af 10. Septbr. 1785}.
14. Provst H a n s J u u I J o r d h ø i, kal-
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det hertil fra Aastrup og Stam p d. 9.
Decbr. 1785, døde d. i. April 1809.
15. J o h a n N i c o l a i T i 1e m a n n, kal
del herlil fra det residerende Capellanie i
Viborg 1809, og forflyttet d. 11te Martii
181.4 til Sognepræst for Lemvig og Nørre
Lem, samt beskikket tillige til Amtsprovst
i Ringkiobing nordre Amtsprovslie.
16. P e t e r N i c o l a i F r o s t , beskik
ket først til Viceconrektor ved Cathedralskolen i Aalborg d. 27de Januarii 1805, derfra
kaldet til Sognepræst for Vaarbasse og Heinsvig Menigheder i Ribe Stifl d. 17de Mai 1811,
og atter derfra forflytte! til Ringkiobing og
Rindom Sognekald d. 5te Septbr. 1814.
F o rte g n e ls e p aa r e s id e re n d e
(k a p e lla n e r i R in g k io b in g
s id e n R e f o rm a tio n e n .
At der i Medfør af Kong Christian den
Bdies Kirkeord inants af 1537 har her i Byen,
siden Reformationen været 2dc Prædikere,
en Sognepræst og Medtiener eller Capellan,
synes uden for al Tvivl. Men nu al opgive
Navnet paa den allerførste, eller anføre hans
Indlægler og den for ham bestemte Virke
kreds vil, af Mangel paa tilstrækkelig Efter
retninger, ikke lade sig giøre:
1. Den forste mig bekiendte Capellan,
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som nævnes i gamle Documenter, er N ie ls
P e d e r s e n II i o r t i u n d , der var indlo
geret hos Baadmand tians Ifermansen, som,
i Folge en imellem ham, Borgemester og
Baad, samt menige Borgere, d. 9de April
1626 oprettet Contract have forpligtet sig
at modtage Capellanen i sit Huus, og holde
ham, som det hedder, til Mad, Dl, Kam
mers, Seng, Ild og Lys, imod derfor al er
holde 52 Sldr.
2. Dennes Eftermand var P e d e r C h r i 
s t i a n s e n , om hvem, man iøvrigt, ingen
Efterretning tinder, førehd hans Død omta
les i det til den tredie Capelian.
3. P e d e r C h r i s t e n s e n B u c h af
Sognepræsten Bærtel llenrichscn Tauloe i
Aarel 1660 udstedte Kaldsbrev, hvoraf man
seer, al Capellanens Indtægter paa hiin Tid
vare a) 50 Sldr. af Byen, samt 2de Offer
dage, b) af Sognepræsten 20 Sldr. aarlig fri
Ifuusvaaning med Kaalhauge, samt O ffer
og Accidentser af Bindom, hvorhen Sogne
præsten ogsaa skulde skalle ham fri Befor
dring. Ligesom denne Hr. Buch blev kaldet
af Sognepræsten, ined Magistratens og Bor
gerskabets Samtykke, saa er det heller ingen
Tvivl underkastet, at det samme jo har væ
ret Tilfældet med de tvende foregaaende og
næstefter folgende Capelian, indtil Forordn.
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af 9. Januarii 1728 udkom, som bestemmer,
at Capelianens Kaldsbrev skulde con firme
res af Kongen. Og derfor frapperer det ikke
lidet at bese i Begyndelsen af den imellem
Sognepræslen S. A. Golding og den 4de
Gapellan
1. ( ’ h r i s i e n A n d e r s e n A g e r h o lm ,
i Aarel 1687 oprellede Contract, følgende
Cdtryk:
Hans Kongl. Majeslæls allernaadigsle Bevilling til min Gapellan Hr. Chrisfen Agerholm haver jeg inlet at prælendere
im od' S. A. Golding.
I Følge Danske Atlas 5te Tome Pag. 841
skal denne Agerholm, som Student, have
været med i Belejringens Tid, at forsvare
Kiobenhavns Volde. Heri Byen var han til
lige Hector ved den latinske Skole. Han
dode den 4de Mai 1725 og ligger begraven
i Bindom Kirke, hvor der ogsaa er ophængt
en Tavle med en Inscription paa til hans
Minde.
5. O t t o O f f e r s c ii II o y e r var Ka
pellan indtil 1739, da han af Greve Hanzon blev forflyttet til Hee og No Sognekald.
(i. M i l l e r A n d e r s e n beklædte kun
Embedet i 2de Aar; thi Aaret 1741 blev
han atter beskikket til residerende Gapellan
ved en af Kirkerne i Bergen. Paa Henrei
sen omkom han paa en sørgelig Maadc, til-
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lige med Hustrue og Børn, da Skibet for
gik med Top og Tavl. Efter hans Dod »lod
Capellåniet ledigt næsten et heell Aar, da
Christian Bøyens fra Stavanger, som dertil
var beskikket, ingensinde kom hertil. I hans
Sted udnævntes
7. J e n s H a n s e n B ø g v a d , d. 2den
Marli i 1742, samme Dag da det Kongelige
Reskript udkom, i Følge hvilket den 2den
Præst i de smaa Kiøbstæder, hvor der fra
Arilds Tid af havde været 2 Præster, her
efter skulde kaldes r e s i d e r e n d e C a 
p e 1 1 a n. Hr. Bøgvad døde i Kaldet 1755.
1 hans Embedstid udkom det Kongel. Re
skript af 9. Febr. 1748, som bestemte, at
de residerende Capelianer skulde nyde Of
fer til de 3 store Høitider af Menighederne.
8. M a r c u s B o r g e n var residerende
Capellan til 1762, da han blev forflyttet til
Tørring og Heldum og derfra igien til Sog
nekaldet paa Holmsland.
9. N i e l s B y g u m K r a r u p kaldet
1762, beklædte ikke Emdedel længere end
i 5 a 6 Uger, da han blev forflyttet til Vin
kel og Rind ved Viborg, og siden til Veirnm ved Holstebro, hvor han blev Provst
og Consistorial Assessor.
10. 0 I u f S c h I i c. h t;k r ii I I var Capel
ian her i Byen i 21 Aar indtil d. 5le Novbr.
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1783, da han blev kaldet herfra til Stadil i
Provst Rndorphs Sted. Denne Mand har med
megen Piid samlet og ordnet de til Capel
laniets Historie henhorende Documenter, og
tillige indrettet en saakaldet Embedsbog el
ler Liber daticus (i Følge Reskript af 1.
Pebr. 1690) hvoraf jeg har uddraget det
Vigtigste af forestaaende Beretning om de
residerende Capcllaner. Jeg seer, i øvrigt
af denne Bog, at alle Capellaniets Indtægter,
i hans Tid, neppe beløb sig til 200 Rd.
aarlig.
11. J a c o b L i n d blev igien fortlyttet
herfra til Sognepræst for Hassing og Villerslev Menigheder i Aalborg Stift Aar 1787. I
Landemods Acterne for 1785 tinder jeg angaaende denne Mand, en Cancellieskrivelse,
dateret 20de Aug. 1785. til Stiftamtmanden
og Biskoppen i Ribe, hvori de anmodes om
at lade Sagen undersøge, betræffende Klage
fra Chordegncn Bnckholtz i Ringkiobing
over voldsom Behandling af den residerende
( ’apellan lir. Jacob Lind.
12. B a I I h a s a r G i o r t z, kaldet hertil
d. 27de Novbr. 1/87, forflyttet 1793 til
Sognepræst for Grimsirup, og derfra til Nusirup (begge her i Stiftet) Aar 1803. Under
sit Ophold i Bingkiøbing var han en heldig
og yndet Lærer for flere unge Mennesker i
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de aeademiske og borgerlige Videnskaber.
Siden efter har han udmærket sig ved sine
Fortienester af Ribe Stifis geistlige Enke
kasse.
13. J o h a n n e s E n g e l k e n blev efter
ft Aars Forløb herfra igien kaldet til Sogne
præst for Sønderfeldingog Assing d. 2. Novbr.
1799. Samme Dag beskikkedes Nicolai Balle
til residerende Capelian i Ringkiøbing, men
kom ingensinde her til Stedet. 1 hans Sted
udnævntes
14. J o h a n n e s H i e r o n y m u s H o f f
d. 3. Oct. 1800, som igien blev forflyttet til
Sognepræst for Størvorde og Seiglllod Me
nigheder i Viborg Stift d. 26. Mai 1811.
Denne Mand var den sidste residerende Capellan for Ringkiøbing og Rindom Menighe
der; thi ved Kongeligt Reskript af 12te Au
gust 1803 blev det bestemt: at saavel delle,
som liere residerende Capellanier i Jylland,
skulde nedlægges.
f Capellaniets Historie bør det ikke forbigaaes, al afgangne Madame Kressin, ved
Gavebrev, oprettet den 28de Martii 1795
skienkede det af hende eiede og beboede
Hnus paa Byens Vestergade No 85, tillige
med 2de Kakkelovne m. m. og en deri il
kiobt Hauge, til fri Bopæl og Residenlse
for Capellanerne i Ringkiøbing. Dette Gave-
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brev, hvorpaa erholdtes allernaadigst Confir
mation den 24. April 1795, blev igien, ef
ter Capellaniets Ophævelse, ved Kongelig
Resolution af 27de April 1811 erklæret for
ugyldigt. Da de residerende Capellanier i
de smaa Kiobstæder fornemlig nedlagdes,
for at dermed kunde tilveiebringes Hielpekilder til Skolevæsenets Forbedring, saa sy
nes det ikke at have været upassende at
forbemeldte Huus, der nu ikke kunde an
vendes efter sin første Bestemmelse, var
bleven solgt til Indtægt for Byens Skole
kasse.
Endnu fortiener det, som en S i e 1 d e nh e d, at bemærkes, at den sidste residerende
Capellan, Hr. Ilotï, blev i Slutningen af Aaret J 810, efter Kongelig Resolution, tilstaaet
en Gratification paa 300 Rd. udbetalt af
Justitsfondet.
§ 14.
F a 11 i g v æ s e n e l.
I. Den allerførste Fond til en egentlig
Fattigkasse for Ringkiøbing hidrører fra
Kong Frederik den 3dies Gavebrev af 12.
April 1652, hvorved blev overdraget til By
ens Fattige 400 Rd. af den Summa 1000
Rd., som Hofjunker Anders Lange til Vennergaard maatte betale for Kongel. Bevil
ling til at ægte en Jomfru Paavisk, hvem

134
han i andet og 3die Lced var beslæg
tet med*)- 1 en desangaaende indrettet
Protocol, som endnu haves og som altsaa er det ældste Document, Ringkiobing Fattigvæsen betræffende, an fores forst
ovenmeldte Gavebrev og derefter den aarlige liddeling af Renterne i Beløb 24 Rd.
eller 36 Sldr., som første Gang faldt
de Fattige til Bedste d. 23. Novbr. 1653.
Denne aarlige Uddeling af Renterne fandt
regelmæssig Sted indtil Aaret I6K8, da de
hos den daværende Debitor Hans .luel til
Starupgaard udcbleve. Som Følge heraf paa
tog den virksomme Raadmand Thue Olufson sig ved Proces al indfordre Capital og
Renter og bleve disse ogsaa tilligemed paalobcnde Omkostninger, i Følge Landstingets
Dom, ved Indførsel inddrevne, saa al lians
Juel i alt maatte betale 530 Rd. 5 Mk. 12
sk. Af forommeldte Protocol, som i Aaret
1661 blev en almindelig Fattigprotocol over
alle Indtægter og l'dgifler, »ees at ei blot
Renterne af denne Capital, men ogsaa det,
der indkom i de hos Beboerne udsalte Spare
bøsser og i Kirkeblokkerne, blev anvendt til
Byens lluusarme, til fattige Born, saa vel i
den latinske som danske Skole, til llielp
*) De ovrige GOO Btl. overloden de Faltige i Lem
vig og tlee.
i
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for unge Studerende i Kiobcnhavn, til Skole
løn, til Fattiges Begravelse, Syges Helbre
delse, Fremmede, som have lidt Vanheld
m. m. Af denne Protocol har jeg tillige an
tegnet følgende, som synes ikke umærkeligt.
Aar 1661 lilføies : al Borgemesler Morten
Pedersen for et gaaende Bud til K a a s og
2de Ileiser til samme Sted ang. Rentepenge
af de Fattiges Capital, havde forbeholdt sig
selv 22 Mark. Derimod protesterer den nidkiære Raadmand Jens Bredal i Protocollen,
paa det kraftigste, som aldeles uforsvarligt
at ville afkorte de Fattige Noget, da Debi
tor Mogens Kragh selv, paa egen Bekost
ning burde betale Renterne i Ringkiøbing.
Samme Bredal an fo rer ligeledes i Protocol
len for 1665 at han for (lud og alle Ret
sindige vilde være undskyldt for hvad der
var skeet de Fattige til Kort«. 1662 fandtes
i Kirkeblokken den betydelige Summa: 60
Daler i Sølvmyndt og i Tolderens Sparebossc alene 13 Rd. 1675 den 21. Dccbr.
blev Blokken aabnet, som nogen Tid tilforn
— hedder det i Protocollen — var brudt
af et tyvagtigt og forbandet Menneske, som
(lud aaben bare ramme, saa at Blokkens
Penge vare ganske faa, kun 14 Sldr. 2 Mk.
Tyven kom saa hastigt fra Blokken, at han
maatle lade hans Brevtaske, hans Kiortcl,
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1 Muurhammer, 1 Par Støvler og 1 Stok
blive liggende i Kirken. 1677 anføres det,
som heel mærkværdigt, at Hr. Overslaldmesier, Greve Hans har til dc Fattige givel 5
Sldr. 1689 d. 21. Novbr. har Amtsforvalter
Villads Andersen skienket de Fattige den
ide Part af en Baad, som han eiede med
al sin Rettighed og al den Interesse, som
derved kunde erholdes. 1694 lindes forste
Gang anført: Magistralen offereret af Acci
sen Iil de Fattige i Rd. Dette er altsaa den
forste Oprindelse til den Summa 6 Rd., »om,
af den Magistraten forhen tillagte Anpart af
Toldindlraderne, endnu aarlig betales til de
Fällige (og som efler Beskripl af 3. Novbr,
1797 bestandig skal vedblive). 1696 skele
atter Indbrud i Kirken, hvorved de Fattiges
Blok blev berøvet det Mesle af de milde
Gaver, som i den vare nedlagte. Der fandtes
kun i all, hedder del, i Grospengc og Døllinger 6 Rd. 1699 anføres allerførst Tavle
penge. Aar 1708 d. 2I. Oecbr. lilfoies fol
gende: Da Vi samtlige have givel den dan
ske Skolemester Lars Pedersen Tarm vores
I laand for, al eflerskrevne Born (I9 i 'ral
let) maatte holdes i Skole af de Fattiges
Penge, hvilket Løfte cr. skeet, forend Hs.
Majestæts Forordn, af 24. Septbr. 1708 ud
kom, saa bevilges ham for denne Gang 8
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Rd. Derefter inddeles nu, i Medfor af sidstmeldte Forordn, og Reskr. af 3 Sept. s. A.
de Fattige i 4 Klasser, og for det følgende
Aar er Regnskabet aflagt i den Form, soin
almindelig fulgtes indtil 1BD3. Med Aaret
1709 den 2. Nov. sluttes Prolocullen.
2. Den anden vrgtige Donation til Ringkiobing Fattige hidrører fra Mogens Sehcsted til Holmgaard. Ved en Missive til Riugkiøbing Magistrat, dateret 1. Deebr. 1656.
udlovede han, til et Hospitals Stiftelse i
Byen, en Capital i Specier af KXX) Rd.,
som bos lians Born og Arvinger skulde blive
slaaende. Denne Capital har hans Søn, Axel
Sehested til Thiimgaard. ved en med for
nævnte Magistrat oprettet Contract af I. Mai
1679 fornyet og forbedret med KXX) Rd.,
men siden blev han, ved mellemkommende
Omstændigheder bevæget til at forandre sit
Forsæt, og erhvervede Kongl. Resolution af
4. Octbr. 1684, nt han maatle lade bemeldte
Hospital fundere og opbygge ved Thiim Kirke,
og kun deri antage saa mange af Ringkiøbing Fattige, som for den 3die Deel af Ren
terne kunne underholdes. Dog end ikke delte
gik i Opfyldelse, hvorfor Sagen endelig ef
ter Kongelig Resolution, blev henviisl til
Afgiorelse ved Rettergang, og blev da for
nævnte Axel Sehested. ved Højesterets Dom
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af 12. Junii 1706, tilfunden at betale til Hingkiøbing Fattige de af hans Fader udlovede
1000 Rd. med Henter i Specier, hvoraf ud
kom og fra Omkostningerne blev i Behold,
d. 25. Mai 1707, den Summa 1400 Rd., som
efter denne Tid blev forrentet Fattigkassen
til Bedste. Alle de didhorende Documenter,
saavelsom Hiemtings, handlings og Hoiesterets Domme, der samtlige her haves, frem
byde ganske interessante Bidrag til Skildring
af hiin Tids Rettergangsmaade. Ogsaa heri
udmærkede den forhen omtalte virksomme
Haadmand Thue Olufson sig som nidkiær
og duelig Sagfører.
3. Allerede før denne Proces begyndte,
har foranførte Axel Sehested, enten til Ve
derlag (or sil uopfyldte Lofte, eller i Med
før af den Kongl. Resolution af 4. Octbr.
1684 gi vel en Gaard udi Ringkiøbing til de
Fattige, som kort efter, da den ikke svarede
til sin Hensigt, blev solgt ved olïentlig Auc
tion for den Summa 100 Rd., hvoraf Ren
ten førsle Gang betaltes, i Aaret 1687.
k Aar 1710 tilfaldt Fattigkassen en liden
Arv efter en afdød Almisselem Metle Harboe, i Beløb 40 Rd.
5. Samme Aar skienkede Regimentsqvarlermester Clemens Fischet paa Kielstrup de
Fattige til 20 Rd. ('.ourank
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6. 1762 tilfaldt Fattigkassen lOO Ud. ef
ter afg. Mag. Eilcrtz.
Disse erc, saavidt min Kundskab stræk
ker, alle de Pengesummer, der i ældre Ti
der cre legerede i il Ringkiøbing Fattige,
Belobet heraf voxede efterhaanden ved milde
Gaver og andre tilfældige Indtægter i Anret
1779 til den rentebærende Capital 2225 Ud.
D. E. hvilken Surnma siden den Tid aldrig
er bleven forøget; men derimod ved Fr. af
5. Jan. 1813, ikke ubetydelig nedsat.
I senere Tider ere derimod følgende Agre
ug tluuse legerede til Ringkiøbing Fattig
væsen.
1. Ved Gavebrev af Christen Holms Enke,
Kirsten Jaeobsdattcr Stauning, dateret 9. A ug.
1775, eonfirmeret af Kong Christian den sy
vende d. 9. Oetbr. 1807, er givet 2de Agre
paa Ringkiøbing Bymark i öster Mcldskifterne No. 28 og 29. hver paa 6 Skp. Sæde
land, hvoraf læieafgiflcn efter Gavebrevets
Indhold, hver 1ste Søndag i Advenl skulde
betales til de Fattiges tnspecleurer, Sogne
præsten og Byfogden, for af disse til hvert
Aars Julefest al uddeles til de incest træn
gende. Dette er nu ved Decisionen over
Faltigregnskaberne for Aarene 1797— 1809
forandret derhen : at Leieafgiften aarlig skal
beregnes under Fattigkassens almindelige
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Indtægter, hvilket ogsaa siden den Tid har
fundet Sted.
2. Ved Gavebrev af Borger Ole Bærtelsen, dateret 27. Decbr. 1792, eonfirmeret
9. Octbr. 1807, er givel 5 Agre paa By
marken, vesten lille Skorsmose, No. 12— 16,
hver paa 5 Skp. Sædeland, hvoraf Leieafgiften, efter Gavebrevets Indhold til hvert
Aars Mortensdag, af Sognepræsten og By
fogden til de Fattige uddeles; dog ere Gi
verens Descendentere berettigede til engang
aarlig at fordre Underretning om Gavens
Uddeling. Paa Grund af denne Bestemmelse
har Testators Datter Madame A. E. Rindom,
som endnu lever, hidindtil giort Forslag til
Gavens Uddeling, som af Inspecteurerne
sædvanlig approberes. Denne meget værdige
Kone har tillige viist Fattigvæsenet, i de
senere Aar, en særdeles betydelig Tieneste,
ved at give Tilladelse til, i en hende tilhø
rende, tæt ved Byen beliggende Eng, aarlig
at lade grave visse Læs Klync, som for en
hoist billig Betaling, i Sammenligning med
hvad Ildebrændsel her koster, overlades til
de Fattige.
3. Ved Gavebrev af Arvingerne efter afg.
Jens Kroner et Moelberg, dateret 26de Junii 1804, eonfirmeret 9cte Octbr. 1807, er
legeret et Huus paa 16 Fag i Byens Øster
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Meldstrandgade med tilhørende Inventarium,
samt Hauge og Brønd, hvori 5 trængende
Familier, fortrinlig Borgere og Borger-Enker, erholde fri Bolig.
4. Tilfalden Fattigvæsenet Aar 1803, ef
ter afg. Fattiglem, Hattemager Hans Holsts
Enke el Huns i samme Hade paa 4 Fag
tilligemed en Jern Kakkelovn, imod al der
for betaltes den prioriterede Gieid, 60 Rd.
5. Ligeledes overdragel Fattigvæsenet af
dets forrige Eier Jomfrue Maren Nyegaard,
som gik ind under Fatligvæsenet d. 28. .lulii 1810, et Huus paa 5 Fag, beliggende i
Byens Nørre Gade.
Hvad Faltig Regnskaberne angaaer, da
gielder det samme om dem, som om Kirke
regnskaberne, at de sielden, især i senere
Tider, ere bievne aflagte i vedbørlig Tid.
Ei heller have Vedkommende sørget for, at
der er bleven opbevaret Afskrift af de af
lagte Regnskaber til Efterretning for paa
følgende Eftermænd. Saaledes mangle her
aldeles Regnskaber fra 1710 Iil 1738, lige
ledes fra 1779 til 1790, der paa engang
bleve aflagte. Ligesaa bleve Regnskaberne
fra 1791 til 1796 og derefter fra 1797 til
1809 under eet aflagte, og først deciderede
i Aarene 1812 og 13. Derimod blev fra
Aaret 1810 og de følgende Aar noiagtigere
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Orden vedligeholdt, dog kunde man, forme
delst mellemkommende Hindringer ikke see
sig island til al aflægge Regnskabet for 1813
for i Xovbr. Maaned 1815. Endelig sogie
nærværende Commissions Medlemmer ni op
naae den rette Tidsfølge ved, pan engang,
ni indsende Faltig-Kegnskabernc for 1814
og 15, d. I. Febr. 1816, og ere flisse alle*
rede for længsl reviderede og deciderede,
san at del nu for Fremtiden falder lel al
iagttage vedbørlig Orden.
Uagtet der her i Byen ikke egentlig mang
ler Lcilighcd Iil Arbeide for nogenledes ar*
beidsføre Trængende, med deres Børn, ved
de her oprettede T o b a k s f a h r i q v e r,
saa maa man dog beklage, al den i Anret
1792, ved Sliftsamlmand Hellfrieds Foran
staltning, stiftede S p i n d e - og S t r i k k e 
s k o l e , hvoeved det qvindelige Kjon havde
el nyttig! Erhverv, efter faa Aars Forlob
ntier blev nedlagt, ligesom og at deri om
irent paa samme Tid indrettede K a r d e f a b r i k , hvorved fattige Born paa en pas
sende Maadc kunne sysselsættes, formedelst
de senere uheldige Conjuncturer, for Tiden,
er slandsel i sin Virksomhed. Byens Falligvæsen er, i øvrigt, saavidt skionnes, paa
en heldig Maade organiseret; thi den dc
Fattige tillagte ugentlige« maanedlige eller
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aarlige Understøttelse yde« vel — som for
hen bestandig har fundet Sted — tildeels i
Penge; men dog fornemlig i forædlede Fo
de vare, Brod, Gryn og Smør. Ligeledes soger man ogsaa ved Hiclp til Huusleie, ved
Ildebrændsels Anskaffelse for billig Betaling,
ved Hielp til Klæder, ved Lægemidlers Be
taling for Syge, ved Anbringelse til nyttigt
Arbeide, saavidt det skee kan, og paa an
den paasende Maade, at lindre de Fattiges
Trang. Men aldrig vil dog enten her eller
andensteds Falligvæsenel ret naae sin Fuld
kommenhed, forend man, ved heldige Tids
omstændigheder, seer sig istand til al faae
en egentlig Arbejdsanstalt indrettet.
I den Tanke, al det vil interessere Byens
fndvaanere at erholde Kundskab om Fat
tigkassens Indtægter og Udgifter for ct hee.lt
Aar, meddeler jeg herved cn ordlydende
Afskrifr af
F a t t i g v æ s e n s R e g n s k a b e t f o r 1 S I (i.
A. K o r tte g n in g s R e g n s k a b f e r s . A.
Brod , Gryn
Siuor
In d tæ g t.
Pund'Skp. Kkr. Pund
/V I Behold fra forrige Aar 290 i 2
2
B) Efter Porsorgelsesplancn
lignet paa Beboerne 19 Td.
2 Skp. Rug og 7 Td. 7 Skp.
i
Byg, som udgior i forarbeidet
Tilstand..................................... 4<X)4 31 2
201_
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,
i
ser til Lemmer af
f ø r s t e K la s s e .
1. Maren Hansdatier for helo Aaret......................... 260
2
2
12
2
2. Tecke Seliested lig e le d e s..................................... 260
2
18
2
3. Agathe Aargab ligesaa........................................... 260
2
12
a h d e n 'KI a s s e.
Efter Forsørgelses pla
6. Birgithe Fink for hele A a r e t............................... 600
3
28 nen og Commissioncns
4
Bestemmelse d. 25 Marfi
7. Giertrud Sørensdatter med Børn.......................... 520
3
3
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t r e d i e K la s s e .
Blev i Folge Mincste1. Fosses Enke til hendes Død i 12 Uger............
60
3
2 rialbogen jordet d. 25.
Marti i 1816.
2. Thaarups Enke for hele Aaret.............................. 260
2
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2
2
3. Feifers Enke, ligesaa.............................................. 260
2
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1
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5. Marie Graversdatler for bele Aaret.................. 260 1 2
2
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2
260 i 2
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1
1
9. .Man us Sorensens Enke for bele Aaret . . . .
19. Niels Stougaards Enke lig e s a a .........................
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8
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2
3. * No. 9 i D ito....................................................
1 ;
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____
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Beholdning til meste Aar
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J Bbd. Sk
In d tæ g t.
Efter Decisionen over forrige Aars Regn
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Af Grund..........................................................
42 04
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Benter af de Fattiges Capitaler.................. 1 79 3(5
Leie af Cbr. Holms Agre fra 1. Novbr.
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7 30
Fra Byens Kasse af Accise Godtgiørelse
til de Fattige, efter Keskr. 3. Nov. 179(5
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givende .......................................................
Politiehoder efter en i Aaret 1815 afsagt
4
6
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4
Ved en Forestilling af det Steinerske
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et M a tth iso n ........................................
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22 3ô
Salg af A. K. Fosses Efterladenskaber
72 42
Dilo af Mariane Eskildsdalters Dilo. .
9 i 8Ô
Dito af Maren Cbristcnsdatters Dito. .
54
Penge, som fandtes efter sidstmeldtc .
t , 84
Politieboder for dette Aar I Rbd. S. V
J462 i 80
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U d g ift.
; Rbd. Sk.
A) Efter Korsørgelsesplanen til L em m er,
af første Classe.
1
Maren Hansdatier (or hele Aaret............... j
'Lecke Sehested lig e le d e s............................>
Agathe Aargab ligesaa.................................. I
anden Classe.
Peder lloegh for hele A a r e t......................
Hans Høe<?h ligesaa
i
Anders lloegh, ligesaa..................................!
Jorgen Jensen, ligesaa..................................1
Conrad Guldberg, ligeledes.........................
Ole Nielsen, lig e s a a .....................................!
Birgithe Fink for hele Aaret, efter Forsorgelsesplanen........................................... j
Giertrud Sorensdatter, ligeså.) efter Dito j
tredie Classe.
Fosses Enke til hendes D ø d ......................|
Thaarups Enke for hele Aaret. efter For« ;
sorgelsesplanen........................................... I
Feifers Enke, ligesaa.....................................1
Mariane Eskildsdatter til hendes Dod . . .
Mariane Graversdatter for hele A aret. . . '
Ane Kirstine Moller, ligesaa.........................>
Christen Madsens Enke, ligeledes............
Thogers Enke, ligeledes...............................
Appellns Enke, ligesaa..................................
Simons Enke ligeledes..................................,
Ane N ielsdalter.............................................. ’
Controllern* Friis’s Enke............................... 1
Maren Pedersdatters S o n ............................ i
Niels Staugaards Enke, for hele Aaret . .
Maren Buftf.h, lig e s a a ..................................
B. E x t r a o r d i n æ r e U d g i f t e r.
Efter Decisionen over Regnskabets 10de

«
8
8

64
64

i
9
lå
53 32
18
30 40
50
30
20
8

>

2 72

Gi
3 2
8! >
4
23 16
5
2
G
16; 64
8 ' 64
83 j 32
G1 >
5 »
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Rbd. Sk.
U d g ift.
' 64
P o s t............................................................. •
6
Et Skri in ti) Fattighusene............................ !
J
Et Par Træskoe ti) Maren Stougaard . . . i
Skræderlrm for Klæder li) Erik Smeds
i 64
Da) t e r ..........................................................
2 j SG
Skatter af F attighusene...............................
Toi til Klæder lil Ole N ie ls e n ..................
9 I 68
7 I 20
Skræderlon for sam m e..................................
~i
For de Fattiges Planker at reparere. . . . I
/
For en Liigkiste til Fosses Enke............
14
5 •' 36
For et Sengested at reparere..................... .
4 enhalv Alen Lærred til Maren lians-!
i l 48
d a t t e r .......................................................... i
Øjeblikkelig Uielp til Ole V anting............
10 >
(I Følge kommissionens Bestemmelse
d. 24. April).
1 48
Skorsteensfeicr P e n g e ..................................
3 i 74
Klyne til B. F ink........................................
Til Opsynsmanden paa hans Tilgodeha
69 82
vende ............................................................
Muurarbeide ved F attighusene...................
1 32
8 ' 16
Klæder til Hans H o e g h ...............................j
Et uldent Dække lil B. F in k .....................
6
Lærred til D ito ..............................................
2 72
Skræderlon for Klæder til II. Hoegh . . .
4 56
2 »
Hængsler til Fattighusene........................... |
Opsynsmandens Lon for forste halve Aar i 23 42
2 16
For Skruer til en K akkelovn.....................
An
Til T rom m eslageren.....................................1
oo
For at rense de Fattiges B ru n d ................
1
For at bekiendtgore en Auctions Plakat .
45
Reparation paa Fattighusene efter ved
lagt Licitations- og Synsforretning . . .
55
For en Liigkiste til M. Eskildsclatter . . .
14 >
* Dito til M. Christensdafter............
14 >
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Rbd. Sk.

U d g ift.

Smaa Reparationer ved Fattighusene . . .
Tit € . Madsens Enke (cfl. kommissionens 1
Bestemmelse d. 10. S ep tb r.)................... 1
Kor Pleie og Opvartning hos M. Christensdatter (eft. samme Bestemmelse) . . . . 1
Rielp til Huusleie for Madame Vind (eft.
s. B estem m else)........................................
Resten af Opsynsmandens Tilgodehavende
Til Stiftsrevisor.............................................. ( i
Lærred til E. Smeds B ø r n .........................
Til Thøgers Enke...........................................
Et Par Træsko m. m. til B. E in k ............
El Par Dito til .M. Stougaard og H. Hoegli ;
For en R a llie ...................................... . . . .
Et Par Træsko til No. 2 ........................., !
Vurderingsm ændene.....................................1
Til Oppen hagens B egravelse.....................
Skorstensfejer Penge.....................................
Reparation ved Fattighuøene......................
Klæder til 0. N ie ls e n ..................................
Skatter af Fattighusene...............................|
Oieblikkclig Hielp til Karen Andersdatter
Reparation ved Fattighusene......................1
Opsynsmandens kon for sidste halve Aar
Bagerion.......................................................... Consom tion............ ........................................
Skolelærer Christensens L ø n ......................
En Glarmester R egning...............................1
Apothekcrcns Regning..................................
Lys til Tecke S e h e s te d ...............................
En Nogle og cl K linkvæ rk.........................!
Liigbærerpenge..............................................
En Regning fra Byfogden............................

i

26

»

2 i«
«

i

»

8 >
200 *
« 72
7 i
7 V
1 «0
2
32
'
64
6
4 78
1 48
1«
17 24
1 70
3 %
3
23 12
57 45
3 i 32
13 1 38
3 >
05 20
3'
2 %
90
6 90

i

f
i
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Rhd. ’ Sk.
U d g if t.
(i Følge Gommissionens Bestemmelse d.
73 48
21. D ec b r,).................................................
1 enlialv Bog S k riv p a p ir...........................
1 36
3 61En Regning fra Byfogden...........................
Den halve Betaling for Pleiebarnet M. Pc21
dersdatters Son...........................................
Renter af Opsynsmandens Tilgodehavende
for 2 ethalvi Aar (efter Commissionen*
33 72
Bestemmelse den 21de December 1816)
6
Summa Udgift 1318
Indtægten var 1162 Rhd. 80 Sk.
Beholdningen bliver aitsaa 1U . 74"
Ringkiohing il. 31. Dccbr. 1816.

C. F 1 i n c k e r,
Regnskabsfører.
Imod forestaaende Regnskabs Rigtighed vides fra
Comniissionens Side intet at erindre.

Frost.

Spunneck.

S. Harpolh.

F. Balwig.

Forestaaende Regnskab er decideret af Directionen
d. Jøde Mai 1817?.
A n ni æ r k n i n g e r :
a' l Folge den med Bageren sluttede Accordt er
lian forpligtet til af hver Skp. Rug, som han modlager, at levere 26 Pd. godt ublandet Brod. Ethvert
Brod veier sædvanlig 5 Pd.. soni ugentlig uddeles.
Gry nene (det Halve imod Bygget) og Sniorrcl uddeles
manned lig. Den fasle Pengeunderstottclse, ugentlig,
maanedlig eller qvarlaliter.
b; Formedelst en paa Fattighuset efter afg. .lomfrue M. Nyegaard foretaget Hovedreparation og ved
liere tilfældige Udgifter var Fattigkassen bleven dens
Cassercr skyldig omtr. 270 Rhd., som lian af egne
Midler havde udlagt. Por at faae denne Mangel dæk-
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ket, og for Fremtiden, om mueligl. undgaae cu saa
betydelig Cndcrballance, ansaae man det (or pas
sende at ansogc Directioncn om at fortune de for
IS16 paalignede Pengebidrag med en Trediedeel. Oa
delle bevilgedes. opnaaede man ikke alene sin Hen
sigt, men erholdt endogsaa for indeværende Aar,
som Regnskabet viser, en Beholdning af lidt over
141 Rbd., der dog ikke n:vr ere tilstrækkelige til dc
i nærværende Sommer foretagende Reparationer.
c Fattigkassens udeslaaemle (‘.apitaler ere
for Tiden folgende :
Capitalens
No. Debitorernes Navne og Opholdssted. Beløb i
1
; Rigsbankp.
1 Veiermester Beyer i Ringkiobing. . . j200 R. S. V.
2 ! Peder Jensen Mastrup i Lemb Sogn J325 *

3 1Told kasserer Bernth i Ringkiobing. .3 7 5 > *
4 i Branddirecteur Rich i D ito ................ j275 >
ô Thue Ibsen paa IJedegaard Mark, . . «1BO '
6 Christian SchioiTing, Snedker i Ringkiøbing................................................. 160 K. N. V.
7 Soren Kieldsen. lig e s a a ...................... 400 *
(J’or disse Capitaler haves lovlig linglæste og pro
tokollerede Obligationer, med vedlagte Taxations For
retninger, som giemmes in originali hos By fogden'.
d Endelig formener jeg. at det for Byens Indvaanere i Særdeleshed og for Andre, der interessere sig
for Fattigvæsenet i Almindelighed, ikke vil være uvig
tigt at erholde Kundskab om den for nærværende Op
synsmand ved Byens Fattigvæsen i afvigte Aar for
fattede Inst ru.w hvoraf saavel Bestyrelsen i Alminde
lighed, som de ved Falligvæsenet forefaldende Anlig
genders sædvanlige Gang paa den meesl indlysende
Maade vil erfares. Og liar jeg derfor ikke taget i Be
tænkning al meddele denne i tro Afskrift, saaledes
som følger:
In s I r u k s f o r O p s y n s m a n d e n
v ed R i n g k i o b i n g K i o b s l a d s F a t l i g v æ s e n .
§ 1.

Opsynsmanden bar i Almindelighed at rette
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sig efter de Forskrifter, som Ham af Fattigvæsens
Coinmissionens forste Medlemmer maalte meddeles,
ined Hensyn til Fattig væsenets heldige Fremme, i
Medfør af de gieldende Anordninger.
S 2. IsærdelcsHed bor han, ved Hver forefaldende
LeiligHed, i Alt del. som ligger inden for Hans Virke
kreds, Henvende sig Iil Stedels Sognepræst, Hvem
Omhu for de Trængende, efter Reglementet, nærmest
cr anbetroet, og med samvittighedsfuld Troskab op
fylde de ham paaliggende Pligter, hvoraf følgende
især kunne mærkes.
§ 3. Saasnart den ved Reglementet anordnede For
sorgelsesplan og den derpaa grundede Ligning er for
fattet, samt af Amtsdirectionen approberet, besorgcr
Hun af samme en tro Afskrift ud af Protocollen. og
indkræver derefter, eftersom formulent giøres, ved
kommende Yderes Bidrag, som Han nøiagtig. ved
Præstationen, afskriver i sin Regnskabsbog, eller med
deler. om forlanges, derfor Vedkommende Qwittering.
S 4. Med Hensyn til den tredobbel te l ’nd crstoltelse i Naturalier, som Her finder Sted, "bor han frem
deles noie vange over, at disse ydes forsvarlig og
behørig anvendes. Saaledes foransla 11er han, at Ru
gen betimelig bliver Rageren tilstillet, og har siden
Tilsyn med, om samme tilbørlig er tilberedet, og hol
der rigtig Vægt efter den med Bageren sluttede Aceordl. Ligeledes sorger Han (or, al Byggel il ide be
hørig bliver tildannet lil sin Bestemmelse.
S 5. Derefter besorgcr lian nøiagtig den ugentlige
eller maanedlige Almisse Lil de Fattige og anmærker,
i sin Regnskabsbog, Dagen, paa hvilken samme Har
Tunden Sted, samt Belobet af Almissen lil Hver en
kelt Fattig, i .Medfor af Forsørgclsesplanen eller de
af Commissionen i Aarets Loi? senere trufne Foran
staltninger.
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§ H. I Overensstemmelse hermed bliver i Commissionens Ovartalforsamlinger af ham at allæggc
I•' o r f I c g n i n g s Regnskab, hvori anføres Belobet
af den Ims Vedkommende indkrævede og de ballige
tildeelle l'ndersløltclsc. invd noiagtig Anmeldelse af
den Af- og Tilgang, som i ethvert Uvariai hos sidsimeldle har kunnet finde Sted. Den summariske Ex
tract af disse Qvarlal Regnskaber vil udgiure det
aarlige Hoved regnskab, som bliver at forfade efter
cl ham af Commissionen meddeell Schema, og bor i
Midlen af Januarii Manned 1ilst illes Commissionen
in duplo, hvoraf del ene indsendes til paafolgemle
Revision og Decision, og det andet forbliver ved
Fattigvæsenets Papirer.
§ 7. Da Opsynsmanden tillige er Casserer, og altsaa den Mand, af hvem. i Følge Reglementets 44
Regnskaberne Tor Faltigkassen egentlig bør affattes,
saa er del ligeledes Selvfølge, at han ei blot modta
ger i sin Bevaring Fattigkassens lilfaddigc Indtægter,
men al han ogsaa i lilborlig Tid indkræver og af
skriver de efter Forsorgelsesplanen paalignede Penge
bidrag. som ugentlig eller maanedlig skulle uddeles,
saml opbevarer bos sig den muelig blivende Behold
ning.
§ 8. De visse eller extraonlimer Udgifter, der af
Fattigkassen skulle udredes, og som af Commissionen
samtlig eller dens forste Medlemmer anvises til Ud
betaling, hor han i bestemt Tid til Vedkommende
imod Qvitleriug erkvgge. Fden Anvisning maa han
ci paa Fattigkassens Regning tillade sig nogen Penge
udgift, den i Forsorgelsesplanen bestemte ugentlige
eller maanedlige Penge-Uddeling undtagen. Ved del
af ham q variai iler og aarlig allæggende Pengeregn
skab, som ligeledes bliver al affatte efter el ham af
Commissionen meddeell Schema, bor lian noiagtig
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samle og ordne alle til Indtægter og l'd gifler henliorende Documenter, Qvitleringer. Attester ni. ni. lige
som og forsyne del aarlige aflæggendc Regnskab med
alle sine fornodne Bilag, snasom: Afskrift af Forsor
gelsesplanen og Ligningen, af Coinmissionens Foran
staltninger for hele Aarel, af Obligationer for Fattig
kassens Capitaler med Taxalionsfnrretninger, af Directionens Resolutioner, Decisioner o. s. v. Fdebliver
ban med det aarlig aflæggende Forllegnings- eller
Penge-Regnskaber over den i § li bestemte Tid, er
Commissionen bemyndiget til at idonnne barn i Rbd.
S. V., som forste Moaned s Al uld. der siden for
dobles.
§ 9. Som Casserer er han forpligtet til, hvis paafordres, at stille antagelig Selvskyldner Caution for
den inuelig vordende Kassebeholdning.
§ 10. Aarvaagent og ideligt Tilsyn med de Fat
tige er fremdeles Opsynsmandens ufravigelige Pligt.
Regleinenlel fa si sæller en Iredobbell Classe* Inddeling
af Fattige, der alle mere eller mindre ligge inden for
bans Virkekreds. Den forste Classes I .emmer, hvortil
borer Gamle, Sygelige og Svækkede, forliene fornem
lig bans fulde Opmærksomhed. Skulde nogen iblandt
disse, af ovennævnte Aarsager, ei see sig istand til.
af de forundte Naturalier selv at I ilberede den for
dem fornodne Fode. bor Opsynsmanden sorge for,
al dette enten hos en af de andre Fattige, eller paa
et andet passende Sted i Nærheden, kan foranslaltes.
Ligeledes paaseer han ogsaa, at de ei savne behorig
Pleie, Klædningsstykker. Linned eller andre Forno
den heder, som de uundgaaelig behove. Ligesaa hor
han og med de Born, der her i Byen indlinges til
Pleie og Opfostring, saavelsonj og med deres Pleieforældre have stadigt Tilsyn, og ci heller undlade al
erhverve sig saa fuldstændig Kundskab, soin muligt,
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om dem. dei* paa Laudet cre udsatte. En ikke min
dre vigtig (Henstand for lians Opmærksomhed er del,
sædvanlig slorste, Antal af dem. som Imre til 3die
(’Jasse. Disse ere for del meste arbeidsfore, og bor
del derfor noie paasees. hvorledes, saavel de selv,
som de af deres Korn, iler her arbeide ved l'abriqverne. eller pan anden Maade kunne medvirke I il
deres Emlerholdning. i denne Henseende forholde sig.
Skulde del befindes, al Eorældrene selv en« aldeles
slette Huusholdere eller drikfaddige. bor ved Aftale
med Kabriqvemes Forstandere deres Lon modtages
af Opsynsmanden, og ei paa «'engang men eflerhaanden tildeles dem. eller og Opsynsmanden sorger for,
al der af Belobet, kan. om muligt, hos retskafne
Værter eller paa anden Maade, skaffes de Arbeidende,
i det mindste nogle Dage om Egen. varml Mad og
sund Ende, hvis Mangel is<erdelcshed foruger de Katliges Nod. og har skadelig Indllydclse paa deres Hel
bred.
§ 11. Overall bor Opsynsmanden have Tilsyn med.
hvorledes de Ealtige forholde sig ved Forbrugen af
den dem formidle Lnderslollelse i Naturalier og Penge,
og saavel derom, som om deres Arbeidsom hed, deres
huslige Reenlighcd. deres sædelig«' Vandel, deres For
noden heder, deres Kants Enrbedring eller hvad an
det, der maalle være af Vigtighed, maanedlig lit Sog
nepræsten indgiv«' skriftlig Beretning, som igiett til
kendegiver Commissionen del fornodne lil vider«*
Foranstaltning. Hvor oiehlikkelig Hielp kræves, ei
det en Selvfolge. at Indberetning uopholdelig hor
skee, ligesom han og, naar en saadan Hielp af Gom
missionen anordnes, uforlovel sorger for sammes
Iværksættelse.
§ 12. I Sygdom s T ilfalde hos de Ealtige hat Op
synsmanden al rette sig efter Reglementets 17de §.
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S 13. Naar el Kalltglem milages lil fuldstændig
Korsorgelsc, og isærdeleshed naar del tillige tilstaaes
fri Huusleiligbed i et af Byens Kaltighuusc. bor Op
synsmanden oplage nninglig Fortegnelse over sam
mes Eiendele og paakræve, al disse, i det mindste,
1 Gange aarlig forevises ham. for al de i sin Tid
kunne komme Kattigkassen lil Bedsle.
§ 14:. Med Kat lighusene og de dem lilhorendc In
ventarier — hvorover aarlig skal indgi ves riglig For
tegnelse — bor Opsynsmanden have stadigt Tilsyn,
ligesom han ogsaa noie bor paasee Lemmernes Kor
brug af <le dem belroede Inventariisorler. Naar no
gen af disse, saasom Sengeklæder eller deslige paa
længere eller kortere Tid ikke forbruges. bor ban agio
paa, al det giemmes eller hensæl les paa et bcqvemt
Sted, for al de af ham jævnlig kunne eftersees. Naar
Kaltigliusene indvendig eller udvendig Iramger (il Re
paration, bor lian derom betimelig giore Indberetning,
og under Arbeidet selv ja'vnljg viert» personlig nærVHuende, ligesom han og. naar Arbeidd, efter afholdt
Licitation, foretages, ved Sy nsforrel ningen bor viere
tilstede.
• § 15. Hvad «1er efler Beglemenlels ottende Afde
ling for hans Embede kunde synes anvendeligt, bor
lian ei forsømme al agle paa. Saaledcs bor del, lil
Exempel ei undgaae hans Opmærksomhed, om Katlige fra andre Sogne her vælge de.res Ophold uden
at tage fasi Tienesle, for al der ilide, inden 3de fulde
Aars Korlob, kan InefTes Koranslall ning lil deres Renviisning til rette Hiemslavn.
§ 16. Koruden en egenllig Regnskabsbog bor Op
synsmanden tillige anskaffes en af Commissionen auloriserel Korretningsbog, hvori Jian med læselig Haand
nedskrive noiaglig Beretning oin alle de af ham, udi
Aarenes Lob i Overensstemmelse med Reglementet
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og nærværende Inslrux foretagne funktioner. Og bor
denne Bog, hvis form af Commissionens Med lemi ner
nærmere bestemmes, ved de aarlig a(læggende Regn
skaber forevises disse til Paalegning.
S 17. De frivillige Gaver, som ved lioilidelige Lej
ligheder indsamles med den udtrykkelige Bestemmelse:
al de skulle, efter Præstationen, komme de ineest
trængende i Almindelighed, eller enkelte benævnede
fattige isærdcleshed. tilgode, bor han, efter skriftlig
Anviisning fra Sognepræsten, ufortovet tilstille Ved
kommende og indfore Afskrift af fortegnelsen i sin
forretningsbog. Del samme bor ligeledes finde Sled
ved Lejeafgiftens l'ddeting af Ole Bærlelsens legerede
Agre.
8 18. Ligcsaa paaligger det. Opsynsmanden, saalænge de fattige kunne beholde den dem i nogle
Aar forundte Torvejord. al paasee: al Torvene beti
melig og behorig graves og rogies og litem kores,
saml al holde riglig fortegnelse over Indtægter, Ud
gifter og Uddelingen, og indfore Afskrift deraf i sin
forretningsbog.
§ 19. Ligesom merværende Inslrux stedse bor liene
Opsynsmanden til Efterretning og Iagttagelse, saa er
del og cn Selvfolge. al han fremtidig har at rotte
sig efter de senere Til heg og Bestemmelser, der mu
tigen kunne samme lilfojes, hvis der ved heldige
Tidsomstændigheder skulde trsefTcs mi ei her bekiendte
foranstaltninger lit «le fattiges Bedste, saasom: et
egentlig Arheidshuus, Sygelmus, Koge-Indretninger i
fattighusene, indlinget eller fri .Middngsspise for «le
meest trængende hos godgiorende familier, efter An
visningssedler o. s. v.
§ 20. Saa længe Opsynsmanden forestaar delte Em
bede og af Commissionen bolindes duelig til at be-
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klæde samme, erholder han af Haiti "kassen, i narlig
Lon, fem og tyve Kigshankdaler Solv Værdio.
Ringkiobing Faltigviesens Commission <1. J8de
Marlii 181(5.

Frost.

Sponneek.

S. Harpøth.

F. Balwig.

D e n n e I n s t r u x b liv e r h er v e d a p p r o b c ret.
Direklionen for Faltigvæsenet i Ringkiobing Amts
Kinbstæder d. i. April 1816.

P. 0. R o s e n o m .

V. K. H j o r t .

§ J.Ô.
R i n g k i ø b i n g S k o le v æ s e n » F o r f a tn in g
i æ l d r e og n y e r e T id e r .
A. U dsigt o v e r d e t læ rd e S k o le v æ s e n s
H is to rie .
.\'aar den her i Byen forhen værende la
tinske Skole først er ble ven anlagt, lader
sig nu, af Mangel paa historiske Efterretnin
ger, ikke lettelig bestemme. Formodentlig
har det lærde Skolevæsen her, som i flere
smaa Kiøbstæder, ingen Fasthed havt, før
end Kong Christian d. 3dies Kirkeordinants
udkom, som byder, at der i hver Kiøbslad
kun skulde være een Latinskole, inddeell i
flere eller færre Classer efter Omstændighe
derne. Saavidt jeg af gamle Documenter
kan skiønne, har Ringkiøbing latinske Skole
ingensinde havt uden 2d« Lærere, en Skole
mester (Rector) og en Hører. De til Skolen
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legerede (Javer have, saavidt min Kundskab
strækker, været følgende:
a) Aar 1547 har Kong Christian den 3die
perpetueret R i n d om Sogna Konge- og Qvæg
tiende til Skolemesterens Ophold i Ringkiobing. Originalen af Benaadningsbrevet skal
være i Stiftsarchivet.
b) 1 Slutningen af samme, eller Begyn
delsen af næste Aarhundrede — Aaret er
ikke bekiendt — har Frue Christence Bryshe
(il Vennergaard legeret til Skolen 100 Rd.,
som Ringkiøbing Kirke, i sin Tid, har mod
taget og derefter bestandig forrentet med 5
pro Cto. Capitalen raaa, i Følge Cancellieskrivelse af 1792, ikke opsiges.
c) Ligeledes har Frue Regitse Wetlsteni
Kaas til Søegaard og Hindøe. omtrent ved
samme Tid, givet, til Skolemesterens Løn
100 Rd., hvoraf Renten siden efter bestan
dig er svaret,
d) Aar 1626 har Iver Christensen, Foged
paa Voldberg, funderet 300 Sldr. til ('hor
sangs Holdelse i Kirken. Af den desangaaende fra Sognepræsten Hans Kiær og Borge
mester og Raad til Testators udgivne Re
vers, sees af Renten til hvert Aars St. Thomæ
Dag, skulde uddeles til de fattigste Skole
børn i Latinskolen, som derfor daglig om
Sommeren fra Kl. 5 enhalv til 6, og om
Vinteren fra 6 enhalv til 7, skulde synge i
Choret: Te Deum laudamus og ellers een
eller 2 Christel ige Psalmer med Benedicamus, efter Sognepræstens og Skolemesterens
Forordning. Sidstmeldte Skolemester skulde
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selv personlig møde med Børnene lil for
nævnte Tid i Choret og flittig Inspection
have, for at Alting i sand Gudsfrygt kunde
forrettes, og blev ham for denne Umage, af
Renten, bevilget aarlig 4 Sldr. Aar 1629
blev denne Capital af Magistraten i Ringkiøhing anvendt til Raadstuens Opbyggelse,
men Renten 1S Sldr. aarlig, nøiagtig nddeelt til de fatligste Skolebørn.
e) Aar 1652 bleve 300 Rd., efter Kong
Frederik d. 3dies Benaadnings Brev af 29.
Jan. s. A. skienkede til Skolen i Ringkiobing istedet for Degne Renten af Hee
Sogn, som ellers til Høreren var perpeluerel, og blev Renlen af bemeldte Capital
hverl Aars Thomæ Dag, udbetalt til Høre
ren af Herskabet paa Voldberg, som derfor
havde udstedt Obligationer, lige indtil Sko
lens Reduction.
f) Aar 1694 har Borger Peder Pedersen
i Ringkiobing legeret en Ager paa Bymar
ken (No. 10, osten Rindom grøn Vei) lil
faltige Skolebørn, hvoraf den aarlige Afgift,
som fra Begyndelsen af kun beløb sig til
12 sk., ligeledes uddelles paa St. Thomæ
Dag.
g) Aar 1716 har Raadmand Thue Olufsens Husi rue ved Gavebrev af 12. Martii s.
Aar legeret en Capital paa 20 Rd., hvoraf
Renten til hvert Aars 12te Martii skulde
svares til den af Skolens Disciple, som fo
restod (.’horsangen, Morgen og Aften. Saavidt er det mueligt at erholde Kundskab om
Givernes Navne, men
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h) desforuden er, formodentlig ved sær
skildte Benaadnings Breve, hvis Aarstal nu
ikke vides, til Skolen blevet henlagt deels
Korn, deels Penge, fra Hee Præstegaard,
fra Nagengaard i Velling og 2de Gaarde
paa Holmsland. 1 Penge fra Hedegaard 4
Mk. 8 sk., fra Hindom Degnebolig 3 Mk.
aarlig, samt tillige Degnepensionerne fra ad
skillige Sogne i Hind og Bølling Herreder.
Endvidere har Skolen været beneficeret med
forskiellige Enge ved Hingkiøbing. hvoraf
13 nævnes i det af Rector Friis 1719 og af
Rector Hemmeth 1726 paa samme udstedte
Fæstebrev.
Ved Latinskolens Reduktion d. 1. Jan.
1740 bleve de under a) b) c) e) h) anførte
Donationer henlagte til Ribe lærde Skole,
hvorimod de under d) f) og g) anførte fo r
bleve ved Byen til Indtægt for de siden hiin
Tiid udnævnte Chordegne. Af det Kgl. Re
skript dat. 4. Martii 1740, sees, at Over
skuddet fra Ringkiøbings Rectorat var 65
Rd. 5 Mk., samt fra Hørerens Indkomster i
Penge 27 Rd., som nu overgik til Ribe Sko
les Rector. Ringkiøbings sidste Rector 1.
Hemmeth blev, som emeritus, tilstaaet i aar
lig Pension for sin Livstid 40 Rd., Høreren
H. Broholm blev udnævnt til Chordegn og
tillige tilpligtet. at holde Skole for fattige
Rorn uden Betaling. Til Vederlag herfor
overlodes ham a) Skolehuset, b) Renteu af
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foroinmeldte Iver Christensens fægat, der
endnu af Byens Kænmerknsse aarlig udbe
tales med 10 Rbd. S. V. til nuværende Klok
ker og Chordcgn. c) Renten af Thue Olesens lægat og af den under f) anførte Ager,
der nu for l iden af Kirken betales til Chordegnen med 5 Mk. 9 sk. S. V. d) Degne
Rente af Byen. e) Accidenlser ved Bryllup
per, Barncdaab, Kirkegangskoner og Liigbcgiængelser, foruden Offer paa de 3 store
Hoitidsfester. Ved Skolens Reduction blev
tillige den saakaldte S k o l e b o g , hvori
alle Skolens Legater, Donationer og Indtæg
ter nøiagtig vare specificerede samt Skolens
Regnskabsbog og Bogkatalog bort sendte til
Ribe. Den første, som formodentlig findes i
Stiftsarchivet, maatte maaskee endnu kunne
meddele en og anden ikke uvigtig Oplysning
om de mange fra Kirken og Skolen forvil
dede og frakomne tønge. Provst Allerup,
som fornemlig foranledigede, at de 3de
ovennævnte Legater forbleve her ved Byen,
slutter sin til Stiftet over Skolens Indtægter
indgivne Beretning saaledes: - Af Rindomgaard i Rindom Sogn, som i forrige Tider
har været et Herresæde, er Ringkiobing Rec 
tor, som Skolebogen Pag. 3 formelder, Ti
enden reserveret, naar den af Bonder eller
ufrie Polk besiddes, men, desuagtet har dog
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Hector, ligesaalidet som Kirken eller Sogne
præsten, Tiende al’ den kunnet bekomme,
endskiøndt (laarden for Tiden beboes af en
Bonde, som har den i Fæste eller Forpagt
ning.
Af Skolens II e c t o r e s ere kun følgende
mig bekiendte. C l e m e n s L a v e s e n , der
i et af Kong Christian d. 4de Aar 1635
paa Kirkens Enge udstedt Fæstebrev, kal
des: Os elskelige Skolemester i Ringkiøbing, J e n s A. ( i o n s a g e r , som Galthen
nævner i sin Beskrivelse over Bibe Pag.
208. S ø r e n H e e , C h r i s t e n A g e r 
h o l m , der tillige var Capellan ved Menighe
den. H a n s L a u r i d s e n F r i i s , der si
den blev Sognepræst for Alslev og Hostrup,
og endelig, som sidste Hector, I v e r H c m»i e t h, der døde her i Byen 1751. Af en
fra sidslmeldte i Aaret 1728 indgiven An
søgning om fri Stolestade for hans Kone og
Born, sees at han ogsaa — for at bruge
hans egne Udi ryk — havde sin Opvartning
i Kirken baade ved Sangen og hver anden
Aftensangs Prædiken. Foruden for ommeldte
sidste Hører H. Broholm, nævnes i ældre
Documenter, som hans 3de nærmeste Formænd, Christen Dorsch, Michel Boyesen og
Jens Buch. Da der til Skolen kun har vie
ret 2 Lærere, har Antallet paa Disciplene
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neppe nogensinde værel meget talrigt. I den
ang. (ver Christensens Legal indret lede Bog
over Bente Uddelingen sees at 9, I() hoist
11 Børn, formodentlig af do fattigste, aarlig have erholdt Understøttelse. Kilers skal
den fordum, efter Danske Atlas, 5 Tom.
Pag. 808, have givet nogle brave Mænd af
sig og da den var i sin Velstand, sendte
Korældre fra Norge deres Børn herned til
Skole. Det sidste Document, som her haves,
den latinske Skole betræffende, er et Vidneforhor, optaget paa Raadstuen, angaaende
nogle latinske Skole-Disciplers Forhold med
Steenkasten pan Kirkens Vinduer og Beska
digelse paa Sprinkelværket ved Villads An
dersens Begravelse.
B. U d s i g t o v e r d e t D a n s k e S k o l e 
v æ s e n s H is to rie .
Ved Siden af forestaaende latinske Skole
har her desuden værel en d a n s k S k o l e
for iistuderende, isærdeleshed for fattige
Born. Allerede i Aaret 1653 omtales denne
Skole i den førommeldte Kaltigprotoeol. Saa
vel Børnene fik aarlig Understøttelse, som
og ikke sielden Lærerne Bidrag til deres
Lon af de Fattiges Kasse. Den ved Latin
skolens Reduction trufne Foranstaltning, at
den lilbageblivende Høror, som udnævntes
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lil Chordegn, f r i I skulde give U ndervis
ning for fattige Børn, synes ikke al have
havt nogen heldig Fremme. I del mindste
indeholde de fra hiin Tiid endnu tilværende
Documenter idelige Klager, saavel fra Inspectionen, som fra Læreren og Børnenes
Forældre. Først efler fornævnle Horers Død,
synes Skolevæsenet at være sat paa nogen
ledes fast Fod, endskiønt man endnu hver
ken havde nogen offentlig Skolebygning, men
hjalp sig med el leiet Huus, ei heller til
børlig sørgede for at skaffe Skolelæreren
anstændig Løn for hans Møie. Man erholder
Kundskab herom af det lil Skolelærer, Stu
dios. Theol. Oluf Boochius d. 13. Julii 1765
udstedte Kaldsbrev, hvoraf sees, at han
d a g l i g , med al muelig Flid, skulde un
dervise Byens Ungdom, bande paa T y d s k
og D a n s k , i Læsning, Religion, Skrivning
og Regning, og lil Løn for hans Arbeide
uyde a) ugentlig af hvcrl Barn, som regner
og skriver, i sk., af dem, som skrive og
læse, 3 sk., og af dem, som kun læse, 2
sk., b) den fornødne lldebrændsel til Sko
lens Kakkelovn af Børnenes Forældre, efter
Billighed, som hidindtil har været Skik og
Brug, c) til Huusleie af Byens Kasse aarlig
5 Rd. 2 Mk., d) af de Fattiges Kasse, som
Skriver i Frotoeollen o g all andet, de Fat-
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tiges Væsen unguucnde, aarlig 4 Rd. e) Des
foruden er ban fri for alle Byens ordinære
Tyngder og Udgifter Foruden ham maatlc
ingen anden i Byen holde dansk eller tysk
Skole, under Straf af 4 Rd. for hver Gang
de hermed befandtes, de undtagne, som af
Sognepræsten og Magistraten authoriseredes
til at læse for de Børn, der vare under 6
Aar.
1 Salig Provst Jordhøis og Byfoged Borks
Kmbcdstid skete en heldig Forandring i Hen
seende til Skolevæsenet, deels deri, at der
paa Byens Bekostning anskaffes en ganske
passende Skolebygning, som af Byen endnu
vedligeholdes, deels ogsaa deri, at Skolelæ
reren, foruden de forommeldte Rettigheder,
som hans Formænd have havi, tillige erholdt
noget Vist i aarlig Løn. nemlig af Byens
Kasse 40 Rd. og af Kirken 20 Rd., hvilket
sladfæsledes ved Kongl. Reskript af 5. Sep.
1795. La'regienstandene bleve tillige for
øgede, saa at de siden 1794 udnævnte Læ
rere, have været forbundne til, foruden de
almindelige Kundskaber, at give Underviisning i det lyske Sprog, i de tørste Grunde
af Navigationen, i Naturhistorie, Geographie
og Fædrenelandets Historie. Ved Kongeligt
Reskript af 15. Octbr. 1k)2 bleve de forommcldte 20 Rd., som af Kirkens Kasse
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skulde udbetales, forøgede med aarlig Til
lagg af 20 Rd. For den daværende Skolelæ
rer (’.lemen Nød schon, udvirkedes tillige Cancellie-Resolution af 16. Oct. s. Ä. at den
hatn af Byens Indvaanere tilkommende Sko
leløn, mautte, i Tilfælde af Udeblivelse, ud
pantes, ligesom andre otYenllige Udgifter.
Aar 1805, d. 27de .lulii, var Hs. Exellence
Cancelliepræsident K a a s, nærværende i
Ringkiøbing, og lod i Byens Raadstue Pro
tocol følgende Paategning tilføie, Skolevæ
senet angaaende: Skolen er meget for li
den i Forhold til det Antal Børn, som bør
soge samme. Præsidenten maatte derfor an
mode Skolelnspectioncn her paa Stedet, at
ville uopholdelig indkomme med Forslag til
en ny Skolebygning, der maatte indeholde,
i det mindste, 2de rummelige Værelser for
Skoleundervisningen, hvoraf ethvert maatte
være 8 Alen i
samt et Dito af lige Stør
relse, hvori Hornene, til Afvexling kunde
beskæftige sig nogle Timer af Dagen, med
cel og andet nyttigt Haandarbeide. Dernæst
maatte Inspect ionen ogsaa giøre Forslag til
en bedre Indretning af Skoien, saasom til
endnu en duelig Lærers Antagelse: til visse
Straffebøders og Tvangsmidlers Fastsættelse
for de Forældre, som vise sig forsømme
lige ved at holde deres Born til Skolegang
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og Keen lighed : til en bedre Indretning for
de Bern, der ere befængte med Udslet, dog
ogsaa for de andre; og til den Ende vil det
være gavnligt om Distriktslægen blev Med
lem af Skolecommissionen. Kirkegaarden
frembydcr efter Præsidentens Formening,
god Plads til en Skolebygnings Opførelse.
Den fornødne Sum til Bygningen maatte
laanes af Stiftets offentlige Midler, imod at
den igien betales i 28 Aar med 6 pro Cto.
aarlig, hvortil Kirken og Fattigvæsenet bør
bidrage. Endelig bør det bestemmes ved en
ny Plan, hvad enhver af Byens Indvaanerc,
uden Hensyn til om han har Børn eller
ikke, bor bidrage til Skolens
Formedelst de da værende Skolcinspeeleurers faa Aar efter paafulgte dødelige Af
gang, henhvilede denne vigtige Sag, indtil
den ved il. HL Hr. Stiftsprovst Koefoeds Vi
sitais i Aaret 1809 igien blev moveret. Og
allerede Aaret derefter anholdt de da fun
gerende Skoleinspeeteurer, H. H. Hr. Amts
provst Tilemann og Sécrétai r Seidelin hos
Cancelliet om, at maatte kiøbe 6 Fag Huus
uf Hr. Agent Buch til Skolebygningens Ud
videlse, som vare taxerede til 360 Rd., saml
indstillede tillige: at den ny Indretning, som
Skolen herved kunde modtage, vilde, efter
Overslag medtage en Sum af 577 Rd., for-
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uden fornødne Kakkelovne, og androg ende
lig paa: at den til Skolens bedre Indretning
fornødne Pengesum maatte anskaffes paa den
af Cancelliepræsidenten foreslagne Maade.
Under 7de Julii 1810 approberede Cancelliet aldeles denne Indstilling, som dog, destoværre, ikke gik i Opfyldelse, da den af
Hr. Agent Buch fastsatte Termin, inden hvil
ken han vilde tilbageholde Salgel af be
meldte 6 Kag Huus allerede var udløben,
førend Cancelliets Resolution blev udstedt.
Tvende Aar derefter, blev nuværende an
den Skolelærer Christensens Løn, ved Cancellieskrivelse al 5. Septbr 1812, i Betragt
ning af Tiderne, l’orhøiet til 400 Rd. D. C.,
som forholdsmæssig skulde udbetales af Kir
ken. Kattigvæsenet og Byen. Desforuden tilslodes ham aarlig 24 Læs Torv, nemlig 16
Læs Skudlorv a 40 Snese og 8 Læs Lyng
torv a 16 Snese, som skulde leveres ham
inden hver September Maaneds Udgang, el
ler og af ham anskaffes for Byens Regning.
I Overensstemmelse med Anordn, af 29de
Julii 1814 blev af nuværende Skolecommissions Medlemmer d. 6. Mardi 1815 indsendt
Korslag til Skolevæsenets Organisation, som
med Amtsskoledircctioncns nærmere Paategning, blev tilstillet det Høikongelige Dan
ske Cancellie, og af samme med enkelte
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Forandringer, den 1ste Julii 1815, blev ap
proberet. Samme Aar d. 1ste Novbr. ud
nævnte Hs. Majestæt allernaadigst Candid.
Theol. Hr. E. Høiland til ordineret Cathecet
og førsle Lærer ved Borgerskolen-i Ringkiøbing. Han liltraadte sit Embede i Begyn
delsen af Aarel 1816, og har siden den Tid
fuldstændig anordningsmæssig Undervisning
her fundet Sted. Formodentlig vil det være
Byens Indvaanere interessant at erholde
Kundskab om den approberede Skoleplan.
Jeg meddeler derfor herved Hovedindholdet
af samme.
Den ordinerede Cathecet og første Lærer
ved Borgerskolen har, foruden f r i H u u s1 c i 1 i g h e d i forrige Degnebolig (som nu
er overdraget Iil Skolevæsenet, og hvoraf
el Værelse paa 3 Fag er indretlel til Sko
lestue), og f r i l i d e b r æ u d s e I, nemlig
16 Læs Sk iidtorv a 40 Snese pr. Læs, og
8 Læs Lyngtorv a 16 Snese pr. Læs, som
inden September Maaneds Udgang, anskaf
fes paa Skolekassens Bekostning, følgende
v i s s e Indkomster: 1) Del forrige Klokker
og Chordegn tillagte nemlig: Rug 2 Td.,
Byg 2 Td. 3 Skp. 1 Fkr. 1 Potte, som aarlig fra Holmsland leveres, for Klokkerne at
ringe og llhret i Taarnét at optrække. 2)
For at holde Alterdugene og Lysekronerne
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rene, 5 Rbd. 1 Mk. 1 sk. S. V., som af
Kirken udredes, ligesom og 3) 10 Rbd. S.
V., som var den forrige residerende Capcllans aarlige Huusleie, 4) af Byens Kæmnerkasse, i Rente af Iver Christensens Legat,
10 Rbd. S. V., 5) af Byen aarlig efter Re
partition 150 Rbd. S. V. 6) af Sognepræsten,
efter Reskript 12. Aug. 1803, 8 Rbd. 2 Mk.
S. V. I)a han tillige er K l o k k e r og
C h o r d e g n har han fremdeles, som saadan, Offer paa Høitidsdagene, ved Bryllup
per og Barseler, Betaling ved Liigbegiængelser, m. m. og som Catechet, een særskildt
Offerdag af Kiøbsladens Indvaanere. Blandt
lians uvisse Indkomster er i Forslaget ogsaa henregnet Betaling, efter mindelig Over
enskomst eller høiere Approbation, for i
Sygdoms eller lovlige Forfalds Tilfælde i
Vacancernc ele., at forrette Gudstienesten
for Sognepræsten i Hovedsognet eller An
nexet: Endelig oppebærer Calecheten ogsaa
i Følge Skoleanordningens 52 § 20 Rbd.
S. V. aarlig, som den der træder ind i for
rige («hordegns Pligter og Rettigheder for
at forrette Kirkesangen, eller hvis han ikke
selv har Syngestemme, for at lade den be
styre af en duelig Mand, hvilken da ogsaa
maa give nogle Timers ugentlig l'nderviisniug i Sang. Ved denne eller en anden der-
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li, skikket Mand foranstalter han tillige ud
fort den Klokkeren forhen paaliggende Kir
keopvartning, som det ei bør ansees pas
sende for ordineret Embedsmand selv at
besørge.
Den anden Skolelærer har ligeledes fri
Huusleilighed i den tæt ^ed Degneboligen
beliggende Skole, som tilhører Byen, og af
samme vedligeholdes, samt det samme Qvantum Ildebrændsel som Calheeeten, efter Re
skript 5. Sept. 1812, og endvidere i aarlig
fast høn 200 Rbd. S. V., hvoraf 124 Rbd.
2 Mk. 13 fem Syvendedeel sk. udredes af
Byens Kæmnerkasse, 45 Rbd. 4 Mk. 4 lire
Syvendedeel sk. af Kirken og 7 Rbd. 13
fem Syvendedeel sk. af Fattigkassen. De øv
rige 22 Rbd. 4 Mk. S. V. ndgiøre, for Ti
den, Renterne af del Vissingske Legat*).
*) Da Commissionen indsendte sit Korslag. stod
den i den Korvenlning at Pengevæsenet ved den
tilbagevendende Fred og heldigere Tidsomstæn
digheder, vilde tage en heldig forandret Retning,
og dristede sig derfor ikke til at giore for vidt
omfattende Korslag, men meente hellere at burde
indskrænke sig til del. der, naar det naaede sin
virkelige Værd, syntes at kunne være en pas
sende Bestemmelse for Kremtiden. Erfaring har
imidlertid lært, at hint .endnu ikke har fundet
Sted. Commissionen kunde derfor ikke undlade,
paa anden Skolelærers Andragende, at indgaae
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Læregienstandene imellem begge Lærerne ere
.saaledes fordeelte, at den ordinerede Catechet giver Underviisning i Religion, Bibel
historie, Modersmaalets Grammatik, Retskriv
ning, Naturhistorie og det lydske Sprog, og
den anden Lærer derimod i Læsning, Forstandrøvelser, Skrivning, Regning, Geogra
phie, Fædrenelandets Historie og Navigation
For dem, som efter det Wissingsko Legat
deri ville deeltage, samt mueligen ogsaa i
Gymnastik, hvis samme her bliver indført.
Sidstmeldle er tillige, i Følge den approbe
rede Skoleplan og i Overensstemmelse med
Reglementet for Fattigvæsenets Besfyrel.se i
Kiøbstæderne § 28, forpligtet til at indføre
Fåttigvæsens Commissionens Forhandlinger
i den autoriserede Protocol, naar det skeer
paa saadanne Tider, at hans Embedspligter
som Skolelærer, ikke derunder skulle lide.
Antallet af de Børn, som for nærværende
med Forestilling om : at ham maatte forundes
el passende Gratiale j Betragtning af hans Luns
Ringhed under nærværende Pengeconjuncturer.
Da Skoledireclionen ved en gunstig Erklæring
anbefalede denne forestilling, resolverede del
Hoikongeligc Danske Cancellie under löde febr.
d. A.: »at anden Lærer ved Borgerskolen i Kingkiobing maatte. for Aaret 1810, erholde et Gra
tiale af tOO Rbd. S. V., som bliver at udrede
ligesom hans ovrige Lon.<
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Tid crc indlemmede i Borgerskolens 2de
(’J asser, beløber sig netop lil 80. Born, som
cre under G Aar, nyde en ganske hensigts
mæssig Forberedelses Underviisning hos nogle
aldrende Eruentiinre her i Byen. I Hensyn
til D o n a t i o n e r har Ringkiøbing Almue
skolevæsen ikke værel saa heldig som Ry
ens andre offentlige ’ Stiftelser. Der gives
nemlig kun denne ene, det saakaldte W i ss i n g s k e L e g a l , som har sil Navn af
sal. Propriotair Niels VVissing paa Krogsdal,
der skienkede Byens Skolevæsen en Capital
paa 2000 Rd. D. C. med den Bestemmelse,
at den aarlige Bente deraf skulde udbetales
til Skolelæreren, for at give unge Menne
sker, som havde Lyst lil Soevæsenet, Un
derviisning i Navigation. Den ædelmodige
Hiver bortdøde uden at efterlade sig egent
lig testamentarisk Desposition; men hans
Svigersøn, Hr. Kammerraad Moller paa Hoiriis, som derom var vidende, indeslod slrax
for Capilalen, bestyrede dens Udsættelse, og
har deraf bestandig betalt de aarlige Ren
ter. Som Følge af Forord. 5. Jan. 1813 be
løber Capilalen sig nu kun til 7(M) Rbd. S.
V. Foruden delte Legut haves endnu el æl
dre, som dog ingensinde er kommen Skole
væsenet til Bedste. Afgajignc Soren Feeweile
i Veile havde Ticmlig j cl d. 24de Junii
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1791 Kongelig confirmeret Testamente, be
stemt: al 50 Rd. skulde skienkes til Kingkiobing Skole ener lians Død; men du denne
indtraf, skal hans (formues Korfatning have
været saa in a adelig, al hans gode Hensigt
ikke kunde opnaaes.
Kor at Byens Indvaanere kunne erholde
Kundskab om Skolekassens nuværende Til
sland, meddeles herved Afskrift af det s p e 
c i e 11e R e g n s k a b over Skolekassens I ndt æ g l e r og U d g i f t e r i Aaret 1816.
A. I n d Læ g t.
Rbd. Sk.
Overskud fra forrige Aars Regnskab . . . 234 57
Indkomne i Folge Skoleanordningens S !
6 12
56. 2 , .......................................................... i
I
2
Endvidere indkommen i samme Anlcdn. .
Indvaanernes Bidrag efter den approbe
rede Ligning ..............................................
917 32
Tilskud fra K æ m nerkasscn........................
200 ,
Summa Indtægt 1359
i
B. € d g i f t.
i Rbd.
Til Hr. Catechel Holland efter den appro* ;
berede Skoleplan........................................ 318
Brændselspenge lil samme for 1815. . .1 137
Dito for 1816.................................................
176
Dilo lil Skolelærer Christensen f. 1816 . . ' 176
Del hele Belob af de i Aaret 1816 belalle 1
Regninger Lil Reparationer paa begge
Skolebygningerne, til Inventarier i Catcchetholigen, Skoleboger, Skatter m. m. 703
Summa Udgift '
1511

7
Sk.
72
32
>

i

60
68

Fradrages herfra Indtægten i 1359
7
Bliver allsaa for Aaret 1817 en I n(Ierhal- ,
lance af ......................................................... 152 61

176
skriver: æ t hundrede to og halvtredsindstyve Rigs
bankdaler, tre Mark, tretten Skilling Navne Værdie,
som Kæmneren af egne Midler har udlagt, hvilke
altsaa fores til Udgift i nærværende Aars Regnskab.

§ 16.
O m L e v e r a a a d en , S æ d e r n e . F o r l y 
s t e l s e r n e m. m.
Livets første Fornødenheder kunne her
erholdes for taalelig Priis. Omegnen er rig
paa Korn og Fedevare. Færak Fisk og Kiod
kan næsten stedse haves aaavel her i Byen,
som isærdeleshed fra Holmsland. Huusleie
er derimod i høi Priis. Det er kun en
yderst indskrænket Leilighed, som en liden
Familie kan erholde for 200 Rbd. N. V. i
aarlig Leie. (iaarde og Hnuse ere ligeledes
i en overordentlig Priis. Ligesaa er Ildebrændsel en meget kostbar Artikel. Vel fin
des i Nærheden af Byen nogle Engkaster,
hvor der graves en Deel Skudtorv (her kal
det Klyne), men disse ere af den løse, rødagtige og svovlede Torveart, som giver et
meget ubehageligt og maadeligt Brændsel.
Sorte, haarde og faste Klync, som give hvid
Aske og brænde klart, maae hentes 2 Mile
borte og derover. Omtrent ligesaa langt har
man til Hedetorv, da her er ingen brugbar
Hede i Nærheden. Trai fil Brændsel er her
ikke al lænke paa.

1 Henseende til S æ d e r n e har Borge
mester Kiær, i en Embedsberetning, dateret
3. Oetbr. 1744 afgivet følgende Characteristik: Indvaanernes Egenskab og Inklination
er meget vanskelig at beskrive, dog kan det
siges om dem i Almindelighed, at de cre
godgiørende, hofl ige, arbeidsomme og IIli 
tige. Her regierer, Gud skee Lov, ingen
grove Laster, men Indvaanerne imellem dem
selv leve fredelig og skikkelig . Omtrent 60
Aår derefter dømmer Hr. Pastor Wedel i
hans indenlandske Beise 2 B.*) Pag. 85
(Odense 1806) saaledes: 'Indvaanerne i Ring*) Blandt det meget Gode, denne Bog indeholder,
findes ogsaa enkel le urigtige Kfterretninger. Saa
ledes hedder det f. Kks. om Ringkiobing paa
anførte Sted: »Folkemængden skal være benved
400, hvoriblandt 8 Kiøbmæml. Der haves godt
Fiskerie, endog af Ostevs. Alle Borgerne have
Fælledsskab i Byens Mark.« Alt dette kan ikke
passe sig paa Byens Tilstand i Begyndelsen af
nærværende Aarhundredc. Kndnu mere forun
derligt er det, al Forfalleren, som opholdt *ig li
Dage i Aalborg, og altsaa personlig kunde see
Byens Mærkværdigheder, kan an fore Pag. HH:
at Budolphi Kirke har intet Spür. Lignende Urig
tigheder findes ogsaa et andet ellers særdeles
nyttigt Skrift, Bruun Juuels geographiake Lex»
con. 3 D. Kbhvn. 1805. Forfatteren lader deri.
Pag. 5B., Ringkiobing endnu have Borgemeslcr
og Raadmænd.
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kiøbing ere jævne, simple og füllige. Luxus
har ikke stor Herredømme; men man lever
godt ved tarvelige Relier, som Giæslfrihed
fremsætter, med skiønne Vine og Likører.
I’den jusl at ville giøre disse Ord til mine,
maa jeg dog, i det Hele tagel, samstemme
mod hvad disse værdige Mænd have anført.
At Virksomhed og vindskibelig Driftighed i
Almindelighed er el Grundtræk i Indvaa
nernes Characteer, synes udenfor al Tvivl.
Derom vidne saavel de liere forskiellige In
dustrie-Anlæg, der i senere Aar ere stiftede,
som og den temmelig jævne Velstand, der,
for det meste, er udbredt i Byen. Det an
tages Ikke uden Grund, at Byen, i Sam
menligning med Nabokiøbstæderne, maa an
sees for velhavende. Ogsaa kan det med
Sandhed siges endnu, at udvortes grove La
ster, Gud skee lov, ikke regiere i Byen.
Justits- og Délit iven tsager ere her yderst
sieldne. Drikfældighed er vist nok en ikke
ganske ualmindelig Feil, især blandt Almue
klassen ; men Nattesviir, Slagsmaal, Spil o.
s. f. har man neppe Grund til at klage saa
meget over her, som i mangen anden Kiøbstad af lige Størrelse. Ægteskabsskilsmisser
kiender man næsten kun af Navn. llkydsklied kan vel ikke haabefc ei at skulle linde
Sted i en Soestad, d o g ‘have af GI Børn,

179
som ere fødte i Aarene 1.815 og 16, kun
3de været uægte.
Oldtidens Simplicitet er endnu ikke ud
død. De allerfleste af Byens Indvaanere be
holde Egnens Dialekt i Ordenes Udtale i
Benævnelsen af sig selv i forsle Person, og
den bestemte Artikels Brug. Enkelte Ved
tægter, som Forfædrene havde kiære, ved
blive endnu at være det. Den forædlede
Cultur, som pleier at herske der, hvor Vi
denskabelighed og skiønne Kunster fæste
sit Sæde, vil man ei ubetinget kunne fordre
i en af Jyllands lierneste Slæder; men en
god Tone besiælcr Byens Indvaanere. Man
deler sig ikke her, som ofte andensteds, i
enkelte Partier, men sammenknyttes som
ved el Familiebaand. I de større selskabe
lige Kredse, der for det meste, bestaae af
Embedsmænd og Handlende, hersker en li
beral Frihed og anstændig Munterhed, der
ei overskrider Sædelighedens Grændser. Velgiørenhed er ligeledes et Træk i Indvaanernes Character. Foruden den offentlige Un
derstøttelse til egentlige Trængende, oves
særdeles meget Godt i Løndom. Min Embcdsstilling har lært mig at kiende tiere*
Familier, som med ædel Uegennyttighed søge
at lindre deres Kaar, hvis Læbe Undseelse
binder. Endelig bør jeg ikke fordølge, at
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en Religionslærer kan med sand Glæde her
fyldeslgiørc sit Kalds Pligter. Man viser me
gen Agtelse for den offentlige Gudstjeneste
og besøger den med Flid. Et særdeles be
hageligt Beviis paa Indvaancrnes religiøse
Tænkemaade har jeg modtaget for omtrent
2 Aar siden, da jeg, efter Menighedens Øn
ske, besluttede al indføre de evangeliskehristelige Psalmebøger til Brug ved Guds
tjenesten. Efter frivillig Antegnelse skien
kede ædelmodige Givere i Byen til Brug for de
mindre Formuende 64 Expl. af disse Bøger.
Byens Forlystelser ere, i del Hele taget,
kun faa. Paa Klubben, som har et fortræf
feligt Locale, gives 3 a 4 Baller om Vinte
ren, og ligesaa mange sædvanlig i private
Familiers Huse. Borgerne have ogsaa gierne
1 eller 2. Concerter og Assembleer haves
ikke. Vocal- og Instrumental-Musik dyrkes
kun .af yderst faa. Dette er, efter min Fø
lelse, langt mere at beklage, end al her
ikke gives noget dramatisk Selskab, som
nu næsten lindes i enhver Flekke. Paa
Klubben, hvortil daglig haves Adgang af
Medlemmerne, holdes de vigtigste Aviser.
Ligeledes er for kort Tid siden et Læsesel
skab stiftet, hvortil anskaffes de allernyeste
Skrifter. Den aarlige Contingent for hver
Deellagende er 3D Rbd.’
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Alleer eller behagelige Spadseregange uden
for Byen gives ikke. Klimaet er i Alminde
lighed ikke gunstig! for Træplantning; dog
haves i Byen enkelle rel smukke Haver.
S 17-

B y e n s M a n g le r . Ø n s k e r o g F o r s l a g
til d e re s A fh ie lp n in g .
Den allervigtigste Mangel, hvorunder Byen
trykkes, som Handelsstad betragtet, er unæg
telig den vanskelige I n d - og I i d s e i 1i n g.
At udfinde Midler til mutigen at forbedre
denne, var Gienstanden for Hr. Admiral Lø
venørns med liere kyndige Mænds Nærvæ
relse her paa Siedet, for en heel Deel Aar
siden; og ere saavel hans. som enkelte af
Indvaanernes Erklæringer og Betænknin
ger desiingaaende, indsendte til del Konge
lige General Toldkammer- og Commerce
Collegium. Nierværende Forfatter mangler
de Kundskaber, som udfordres til fuldstæn
dig al drøfte denne Sag og sætte den i saa
klart el Lys, som dens Vigtighed kræver.
Han maa derfor indskramke sig til del Øn
ske: at den, under heldige Tidsomstændig
heder, atter maa skienkes kyndige Mænds
nærmere Prøvelse. Skulde det, som her
især kommer i Betragtning, være mueligt
at. grave en ny Aabning (Gab), maalle delte,
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efter al Sandsynlighed, være ved det saakaldte N ø r b ø e k r o g , der uf Naturen sy
nes ligesom dannel dertil, da Dybet der
gaar tæl til handel, og del tillige er et af
de korteste SI eder imellem Fiorden og Ha
vet. Vel skulde det synes, som del lavere
I,and ved denne lige og korte Giennemgang
af Havet, med vestlig paastaaende Storme,
in ucl igen siod Fare for at overskylles;
men rimeligviis vilde Vandet da ogsaa igien
snarere ud lobe, da Ebbe og Flod her, som
ved Fanoe, maatte virke sterkere, og mueligcn tillægge slore Landstrækninger for
Velling og Stauning, hvortil det alt af sig
selv har gjort Begyndelsen. Dog et Foreta
gende af saa betydeligt Omfang vil sandsynligviis ikke kunne vivre al udfore uden
med offentlig Understøttelse, som maaskec
igien kunde refunderes ved paalagt Afgift
af de passerende Skibe. Det er uden for al
Tvivl,- at Nytten af et saadant Anheg, hvis
det kan iværksætles, vilde være uberegnelig
stor, saavel for Ringkiøbing isærdeleshed,
som fra Vestkanten af Jylland i Almindelig
hed, da ingen anden Indseiling gives fra
Skagen til Fanoe, hvortil fremdeles kommer,
at der imellem Nyeinindegab og Fanoe fin
des del farlige R i f s h o r n , som ingen ubekicndle Skibe, kunne passere, uden at kom
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me flere Mile til Søes; thi kun saadannc
Søefarende kunne gaae langs med Landel,
som særdeles nøie kiende del -meget smalle
Dyb. Del for nyelig, denne Gietisland betræffende, indsendte Forslag fra Eieren af
Lcmb Papirsfabrik, Dannebrogsmand, Peder
Møller, vil, saavidt jeg kan skionne, være
særdeles vanskeligt at kunne iværksætte.
Men om det end skulde være forbunden
med alt for store Besværligheder at erholde
en ny Indseiling, umuelig vilde det da vist
nok ikke være at lette og forbedre Seiladseu
ved den nærværende; thi at lægte Skibene
cr deels kostbart, og deels forvolder det
ofte, hvad end er værre, el langt Ophold.
Det indtræffer nemlig ikke sielden, at Ski
bene formedelst Paalands Vind maae ligge
i 3 a i l'ger, hvorved enkelte Vare ci
alene kunne fordærves eller lide Skade,
men ogsaa Priserne falde, førend man naar
sit Bestemmelsessted. For at forebygge dette,
kunde man maaske, ved at slaae Bolværk
eller Hoveder af gode Pæle, indvendig op
fyldte med Steen, paa Pampus, danne sig
en snævrere Gang af Strømme, naar tillige
havdes en Mudderpram til Hielp, hvortil et
Par Karle ligesaa vel kunne holdes, som til
Lægterne. Ogsaa vilde man formodentlig
ved Helmcplantning kunne standse en Deel
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af Sandel, naar der fra een Side af blev
begyndt med uafbrudt Anslrængelse. Ligesaa synes del ei heller ugiørligt, al der med
Held kunde lade sig anbringe Bolværker læl
ved Udløbet, naar de fornødne Materialier
og en kyndig Mands Bestyrelse vare for
enede.
Byen mangler fremdeles H a v n
og
S k i b s b r o e, som ligeledes ligger betyde
lige Hindringer i Veien for Seiladsens Frem
me. Ved H a u r v i g, 3de Mile fra Byen,
har forhen været et Inddyb, hvor Byens
Fartøicr laae i Vinterhavn; men Indløbet
dertil er for en 7 a 8 Aar siden tilstoppet
af en Sandbanke, som i stærk Siorm nedlloj i samme. Skibene maae derfor ved høit
Vand opbringes paa Landet, og igicn med
slor Bekostning sættes ud om Foraarel. Ved
Byen maae Skibene stedse ligge og tillades
paa den aabne Hhed, hvor Varene tilføres
dem i Baade. Da end ikke disse kunne
lægge lige til Landel, maae Alt kiores tem
melig langt ud, saa al Vandel naaer til
midt paa Hestenes Sider, hvilket blandt an
dre Ubehageligheder har denne i Følge
med sig, at Intet kan udrettes uden i stille
Veir. Det har derfor været et længe næret
Onske, at disse Mangler kunne afhielpes,
og vare disse ogsaa førnemlig en meget
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vigtig Gienstand for Hr. Admiral Løvenørns
Opmærksomhed, under hans Nærværelse her
i Byen.
Da man paa andre Steder f. Ex. ved
Aarhuus, har anlagt Havn i aaben Soc,
vilde dette ei heller være ugiørligt her paa
Stedet, men den maatle »laaes af svære Pæle,
som indvendig opfyldtes med store Slecnc,
og være af temmelig vid Omfang. Naar den
saaledes blev anlagt og opmudret, kunne
Skibene sandsynligviis ei alene ligge fri om
Vinteren, men ogsaa, i betimelig Tid, ind
tage en Deel af Ladningen, hvorved Baadfragler sparedes og Kiørselen i Vandet lelfcdes. Og da i de senere Aaringer en bety
delig Landstrækning saavel for Byen, som
Byens Eiendomme er bortskyllet af Piorden,
hvor Strømmen syne» at have faaet sin
Gang, vilde dette, som man formener, for
en Deel »landses, naar et saadanl Bolværk
eller Havn gik ud i Piorden. iVndre staae
derimod i den Tanke, at Havnen beqvemniere kunde anlægges i Vonaae imellem
Holmsland og Ringkiøbing, naar nemlig den
saa kaldte Mathises Rende blev opmudret
og en Broe blev lagt over Aaen cl Stykke
norden fra Pærgegaarden. Denne Poranstaltning vilde tillige være særdeles fordeelagtig
(or Holmsland, som ofte, flere Dage om Vin-
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loren, er utilgængelig. Det fra ældre Tider
af opdæmmede Kiørested, som nu ved Broen
blev ufornøden, maatte ligeledes opmudres.
Ogsaa maalte Broen, som leltelig skiønnes,
have et Fag at optage, hvor Skibene kunde
gaae igiennem. Dersom Skibene saaledes
kunde ligge i Vinterlag paa Beden, kunde
de kalfatres om Vinteren ved Hielp af By
ens Haandværkere, og Bederne kunde dag
lig have Tilsyn med, hvorledes Beparationen
blev foretaget, som de nu maa lade giøre
paa Fanøe, i Hamborg eller Holland og be
tale efter Coursen, hvorved de, som del si
ges, ikke sielden skulde erfare, at Betalin
gen kun er maadelig fortient. Skipperne,
som nu næsten alle boe paa Fanøe, vilde
da maaske reite deres Hjemvee mod Byen
selv, hvorved mangen Beise vilde fremmes
og Skade af Søe og Conjuncturer undgaaes. En duelig Skibsbygger og gode Grovsmedde vilde ved samme Ledighed finde
passende Erhverv*). Blandt Byens ovrige
*) I Viborg Samler af 30. Decbr. 1816 findes fol
gende Ringkiobing angaaende, som her synes
passende at kunne nnfores: »Saavel danske som
Lydske Blade giøre den Bemærkning: at Kiøbsladen Ringkiobing paa JtyIland tiltager betyde
lig, da der i Aar ere kopi ne og afgaaede 300
Skibe. Vel ere de ikke -store, Ibi Indløbel i

187
Mangler fortiener fornemlig at mærkes: et
S y g e h u u s og en passende A r b e i d s a n s t a l t . At anlægge begge i det store —
hvor fordeelagtigt dette end maatte være —
ville nærværende Conjuneturer neppe til
lade. Mit (Jnske gaaer kun fornemlig ud
paa det, hvis Fornødenhed min Embedsstil
ling ofte lærer mig at kiende, nemlig et
Sygehuus for Byens Fattige, var del endog
for et lidet Antal. At vise dettes Nytte an
seer jeg for overflødigt, saa meget mere
som jeg ved en anden Leilighed har sogt
at godlgiøre den for Byens Indvaanere; men
inderlig ville det glæde mig, om min Stem
me maatte have nogen Vægt hos dem, der
kunne bidrage til delte ædle Øiemeds Opnaaelse, ved at anvende dertil en liden Deel
af den Formue, de i og ved Byen er komne
i Besiddelse af. En hensigtsmæssig Induslrieanstalt for dem, der kunne, men ikke
vilde arbeide, eller dem, der ville, men
ikke kunne arbeide, ved de herværende AnFiorden er ikke dertil skikket, t midlert id udgi øre mange Bække lilsidsl en Aae, siger Ord
sproget. D e r k a n v i s t o g v e n t e s f r a
R e g e r i n g e n s S i d e d e n lu i « te rs ( ø l 
t e I se , f o r I n d l ø b e t s B i’ i| v c n n n e l igg o r e I s e d e r u d m æ r k e r d e n «I a u s k c
L a n d s f a d <• r.<
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læg, anseer jeg ligeledes for saare ønskelig.
Hvorvidt en Uldfabrik» Indretning i Forbin
delse med Fattigvæsenel, saaledes omtrent,
som samme finder Sted i Slagelse Kiøbstad,
til dette Øiemed kunde være tienlig, maa
jeg overlade til Kyndigere at bedømme. By
ens i øvrigt beqvemt indrettede R a a d » t u e b y g n i n g mangler gode Arrestkainre;
men denne Mangel, »om angaaer mere det
Offentlige, vil formodentlig, inden føie Tid,
under de nærværende Authoriteters Virk
somhed, blive afhiulpen. Ligeledes har man
for Tiden de bedste Udsigter til at see 2de
Ønsker tilfredsstillede, som de, der med
Varme deltage i Byens Vel, længe have næ
ret, nemlig : e n l a t i n s k S k o l e s A n 
læ g i R i n g k i ø b i n g , og en b e d r e
S k o le s tu e s O p f ø r e ls e til B ru g
f o r B o r g e r s k o l e n s f ø r s t e L æ re r.
Direktionen for Universitetet og de lærde
Skoler har, for ikke længe siden, forlangt
Kphoratets Betænkning i Ribe over en fore
havende Plan, at nedlægge Fredericia lærde
Skole og forflytte den til en af Stiftets nord
lige Kiøbstæder. Det er ingen Tvivl under
kastet, at en saadan Skoles Oprettelse her
i Byen vilde være saar-e ønskelig, saavcl
med Hensyn til den store Fordeel, at den
Underviisning kunde erholdes paa Stedet,
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som nu med Besværlighed maa søges an
densteds, som og paa Grund af den Udvi
delse i alle Næringsveie, som det derved
samlede større Antal Consummentere vilde
medføre. Ogsaa synes det, som Ringkiobing
fortrinlig er skikket til et saadant Anlæg,
da Beboerne i Almindelighed ere temmelig
velhavende, og Byen tillige er beliggende
omtrent i Midlen af el meget stort District,
hvori ingen anden herd Skole findes, som
kunde giore dennes Anlæg overflødig, lige
som og det betydelige Fiskerie og den der
ved frembragte lavere Priis paa alle Lev
nets Midler synes at give denne Bye Fortrinnet iblandt de nærmeste. Ei at tale om
at denne Kiøbstad forholdsmæssig be'sidder
el større Antal af Embedsmænd og Andre
uden for Almuestanden, samt tillige forme
delst den herværende temmelig betydelige
Handel, har flere Behageligheder, saavel for
Lærere som Lærlinge, end Stiftets 2de an
dre nordre Kiøbstæder.
Til Bedste for A l m u e s k o l e v æ s e n e t
i Byen have 2de Donal ioner i nærværende
Aar fundet Sled, som jeg anseer for Pligt
offentlig at kundgiøre, og glæder mig ved
at kunne slutte denne Beskrivelse med. Me
dens Hr. Grosserer Gammeltoft fra Kiøbenhavn, efter Viborg Omslags Termin d. A.,
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opholdt sig her i Byen, undgik det ikke
hans Opmærksomhed: at Byen trænger til
en bedre Skolestue, til Brug for Borgersko
lens første Lærer. Han bragte ved mere
end een Leilighed denne Gienstand paa
Bane, og lod sig tilligemed liere ædeltænkende Medborgere, som ledsagede ham paa
hans Afreise til Thim Mølle, 2de Mile her
fra Byen, frivillig antegne for følgende Sam*
menskud til en ny Skolestues Opførelse,
som jeg her anfører i den Orden, hvori de
lindes antegnede i det derover forfattede
Document, som er overleveret Skolceommissionen.
1. H i\ Grosserer Gammel tott fra
2.
3.

4.
5.
(i.

S.
9.

10.
11.

12.

* Kløbenhavn ........................
W. A. Cohn, Kiøbmand i
Ringkiobing.....................
> S. llarpoth, ligeaaa............
s Peder Schouboc. ligeledes.
> C. Hoi Uusted, dito . . . .
» Samuel Cohn, d ito ............
» Poul Thorup, di t o ............
» Amtsforvalter Cevinscn . .
» Kammerraad, Toldinspecteur, F æ ster........................
» Agent L. B u c h ..................
> Kiøbmand Juulsgaard . . .
» Ordin. Catech. Hoiland . .

Rbd. N. V.

>

300
100
100
100
50

50
200
400
300
300
100

*
>
•v
>
>
»
>
»

»
>
!•
>
»
»
V

»
>
?
»
»
»

r z
» •
»
i »

Summa 2500 Rbd. N. V.

Skolecommissioncn

har ‘endvidere

havt
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den Fornøielse at modtage et Gavebrev fra
Hr. Kammerjunker C. F. Benzon, Herre til
Lonborggaard og Lundenes, dateret 2. Au
gust 1817, i Følge hvilket han bortskienker
til Ringkiøbing Borgerskole den ham, i Folge
Skiøde og usvækket Commissionsdom m. m.,
som Kier af Lundenes tilkommende Kirke
skat, samt Gæsleriepenge, af forskiellige
specificerede Sogne i Bølling, Hammerum-,
Hierm- og Ginding Herreder, som ydes af
vedkommende Kirkeeiere og Sognepræster.
Ligeledes har Hr. Kammerjunkeren, i Skri
velse af foranforte Dato, fornyet sit forhen
til Sognepræsten mundtlig givne Løfte: af
ville, hvis den ny intenderede Skolebygning
for Ringkiøbing Borgerskole skulde vorde
opfort, medens han er i Besiddelse af Lønborggaard, levere de dertil fornødne Steen,
1 Rbd. N. V. pr. 100 Steen, under den
Friis, som samme da gieldc ved Lonborg
gaard Teglværk.

Indhold.
E o rs le A fd e lin g .
Sick

§ 1. Om Byens Oprindelse og N a v n ...............
1
S 2. Byens ældste Privilegier. Kongelige Be*
naadninger etc...............................................
3
S 3. Vanheld, som haver rammet Ringkiøbing
ved Vand Ilod og Krig i ældre Tider . . . II
£ 4. Skildring af Indvaanernes borgerlige, sæ
delige og oeconomiske Forfatning i Old
tiden ................................................................ 2 1
A n d en A fd e lin g .
$
S
§

5.
G.
7.
H.

S

9.

§ 10.
§ 11.
S 12.

S 13.

Byens Beliggenhed og K lim a ............ 19
Byens (lader, Bygninger, Folkemængde . 52
Byens N æ rin g sv eie.............................. 55
Byens Pengevæsen, Skaller og Afgifter,
Jorder og Mark b ru g ..................................... Gå
Magistraturen og Polilicvæsenet, Brandog Havnevæsenet m. m............................... 7«s
Medicinal væsenet. Postvæsenet, Toldvæ
senet ................................................................ S3
Beretning om Ringkiøbings olTcntlige Stif
telser, Kirkevæsenel..................................... SS
Reglement for Ringkiøbing Kiobs tads nye
Kirkegaard, samt Tafter for Ligbærerlauget og for Bryllupspengc............................HG
Fortegnelse paa Sognepræsterne i Ringkiobing og Kindom siden Reformationen
Dito paa residerende Capcllaner i Ring*
kiobing siden Reformationen..................... 123

Side

S 14. Faltigvæsenet................................................. 133
§ 15. Kingkiobing Skolevæsens Historie i ældre
og nyere Tider:
Udsigt over det lærde Skolevæsens Historie.
Udsigtover det Danske Skolevæsens Historie 158
§ IB. Om Levemaaden, Sæderne, Forlystelserne
m. m................................................................ 17G
8 17. Byens Mangier. Qnskei* og Forslag til
deres A fhjelpning........................................ISl

