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Privilegium
for Indbyggerne i Hjerting, Ho og Oxby 

paa at so-ge Erhverv ved Sejlads.
Meddelt af Vilhelm Bang.

Hverken i »Hist. Efterretn. om Skadst Herred«, hvor 
Hjerting omtales S. 214 f. eller i Danske Samlinger, Bind I 
og II, hvor Vester-Horne Herred beskrives, taler Dr. O. Nielsen 
om de Privilegier, der i sin Tid bleve givne Indbyggerne i 
Hjerting sarat i Ho og Oxby Sogne, til at søge deres Erhverv 
ved Sejlads, hvilket man ellers efter vore Dages Begreb skulde 
tænke maatte være saa temmelig en fri Næring, til hvilken 
der ikke skulde kræves særlig Tilladelse.

I Manuskriptsamlingen paa Ledreborg findes Fol. Nr. 211 
nedenstaaende Afskrift af Frederik den Femtes Bekræftelse 
paa tidligere Kongers Privilegier, der ikke ere uden Interesse:

»Vi Fr. V. osv. gjøre Alle vitterligt: at eftersom for os 
allerunderdanigst er blevet ansøgt og begjæret Vores aller- 
naadigste Confirraation paa efterskrevne af Vores elskelige 
Herr Faders og Farfaders, Salig og høylovlig Ihukommelse, 
d. 21. Martii Anno 1721 og 13de Martii 1700 allernaadigst 
confirmerede Brev, lydende Ord til andet som følger:

»»Vi Chr. V. osv. gjøre alle vitterligt, at eftersom vi 
allernaadigst fornemme, at Bønderne og Indvaanerne udi Hjer- 
tinge og Hoe samt Oxby Sogner under Riberhus Amt i Vort 
Land Nørre-Jylland, ikkun ganske ringe Sæd skal have, saa 
at de uden Søen og Sejladsen sig ej ernære kunde; da have
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vi efter derom allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjæring, 
saavel som Os Elskelig Hr. Frands Eberhart von Speckhan, 
Ridder, Vores Geheimeraad, Stiftsbefalingsmand over Riber 
Stift og Amtmand over Riberhus Amt, allerunderdanigst ind
givne Erklæringer, allernaadigst for godt befundet at bevilge 
og anordne, saa og hermed bevilge og anordne, at bemeldte 
Hiertinge og Hoe samt Oxbye Sogners Indbyggere og Fiskere 
maa og skal herefter som tilforn, udi deres havende Huse og 
Vaaninger, hvor de af gammel Tid skal have bygget og boet 
og endnu boer, fremdeles ved Stavnen ubehindret boendes blive, 
og skal det dennem derhos og allernaadigst tilladt være, her
efter som udi forrige Tider, ved Sejladsen og Søen at søge 
deres Næring, saa og med deres smaa Fartøjer deres Fiske og 
Vare til fremmede Steder henføre og sælge, hvor de bedst vide 
og kunde; dog at de dennem, saa ofte do indsejlendes vorder, 
paa forordnede Toldsteder angiver, der Tolden af indehavende 
Vare rigtig erlægger, og sig ellers med Lossen og Laden og i 
andre Maader efter Told Raten og andre vedkommende For
ordninger tilbørligen forholder; forbydende alle og enhver her 
imod, efter som forskrevet staaer, at hindre eller udi nogen 
Maade Forfang at gjøre under vor Hyldest og Naade. Givet 
paa vort Slot Kjøbenhavn d. 28de July Anno 1688. Under 
Vor Kongelige Haand og Signet. Christian R.«< —

da ville Vi forskrevne Brev udi alle dets Ord, Clausuler 
og Puncter, saasom alt her oven indført findes, have confirmeret 
og stadfæstet, saa og hermed confirmere og stadfæste. For
bydendes alle og enhver her imod, efter som forskrevet staaer, 
at hindre eller udi nogen Maade Forfang at gjøre, under Vor 
Hyldest og Naade.

Givet paa (Sted, Datum og Navn mangler).

«7. L. v. Holstein.




