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To Aktstykker vedkommende Ribe.
1. Bestalling for Stadkinirgen fra 1692.
2. Opgivelser om Håndværkslavene fra 1791.

Meddelte af J. Kinch.

I. Bestalling af 1692 for Stadkirurgen i Ribe1).

Præszident, Borgemester og Raadmænd udi Riibe Kiendiss 
og Giore Witterligt, Att saa som forige her udj Riibe privi
legerede stadtz chirurgus rar Herman Theodorus Brun2), nu 
ved døden er afgangen, og eragtes frembdehlis hoynødvendig 
een goed chirurgus, som de nodtrengende udj adskillige lego- 
mens udvortis bræch och feil kunde hielpe, till hvilken ende 
sig for os hafver præsenterit velachte och velerfahrne Johan 
Fridrich Henchel, forige feltschærer saavel wed det Preensche 
som wed det Lamsdorphsche samt og hr græf Ahlefeldtz regi
menter, som siden hafver betiendt byen wdi welbemelte sabl. 
mr Herman* Brauns langvarig siugdom og nu af os er begie- 
rendis, at hånd motte antages udj dend afdøde stadtz chirurgi 
stad og niude de samme friheder, som offtebemelte sahl. Braun 
nodt hafde, — da saasom welbemelte Johan Fridrich Henchel 
hafver for os frembvist sine richtige testimonia, hafver wj 
med de 24 dannemændtz3) paa Borgerskabets veigne, deres 
samtoche saavidt consenterit wdj hans begiering, at welbemelte

’) Efter en omtrent samtidig Kopi, tagen af selve By- og Rådstu-Skri • 
veren.

a) Var Stadkirurg i Ribe 1684—1692.
s) Byens 24 Mænd, den egentlige Borgerrepræsentation.
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Johan Fridrich Henchel her effter allene rnaa were stadtz 
chirurgus og niude effterfølgende friheder, som hans formand 
nödt hafver, nemblig:

1. Maa hånd vere frj for alle Kongl. schatter og ey skal 
ligges udj nogen skillings taxt; men hvis personal skatter som 
j sin thid kunde paahiudes, dertil hör hand at svare.

2. Saa maa hånd ogsaa vel vere frj for ald wirchelig ind- 
qvartering som og for penge der for til poletbogen ?) at udgive.

3. Iligemaader maa hånd og vere frj for formønderskaber, 
fattiges forstanderie, kiemnerie, schatternis indkræfvelse, byens 
indkomsters ophorsel og andre byens bestillinger, sampt hvis 
nefnis kand at vere borgerlig tynge.

4. Ingen fuschere skulle tilstedis sig her udj byen at op
holde hannem til fortræd og schade; dog saa som Lorentz 
Sörenssön Möller borger her ssammestedtz befiudes at hafve 
satt sig for huus-kjøb og udj nogle aar hafver svaret til hans 
contingent udj byens schatter, saa at hånd iche der udofver 
gandske kunde forschiudes, derfore hannem og tilforne er til
ladt badstue at holde, af hvilchet alleene sig at ernære schal 
falde besværligt, da bör bemelte Lorentz Sörenssön Möller at 
hafve det udj forbemelte stadtz chirurgy Johan Fridrichs minde, 
om hånd ssig med nogen barbern og aareladen maatte befatte, 
men sig fra alt andet, Chirurgien andgaaende, att endtholde, 2) 
hvilchet ofvenbeinelte forskrevne Johan Fridrich Henchel 
niuder alleene saa længe, som hånd uden forsvarlig klagemaal 
forestaar det hannem anbetroede saa og icke bruger nogen 
borgerlige næring.

1. Der imod for det første bör offte ermelte Johan Frid
rich Henchel sig først tilbörligen af tvende nafn-kyndige doc- 
toribus at lade examiuere og deris attest om hans döchtighed 
at producere.

2. At giöre sin borgerlige æed, saaledis som sædvanligt er.

*) Poletbogen indeholdt Borgerskabets Inddeling i Lægder, hvoraf hvert 
skulde sørge for en Mand af Garnisonen i Forhold til de enkelte 
Borgeres Skatteansættelse.

2) Uagtet det vistnok må betragtes som Meningen, at Henchel skal 
tillade Moller at barbere, var Henchel dog flere Gange efter ham, 
fordi han gjorde det, og havde jo efter Bestallingens Ord Ret dertil. 
— Henchel har altså selv holdt Barberstue og vist ikke holdt sig 
for god til selv at barbere, da han ses selv at have klippet Hår.

2
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3. Een hver nodlidende for billig betallning at betiene, 
som forsvarligt vere kand.

Ofverschrefne puncter bor ermelte Johan Fridrich Henchel 
sig at lade vere effterrettlig, saa frembt som hand denne voris 
bevilgning achter at nyde.

Saaledis at vere sambtocht og vedtagen, bekrefftes vnder 
voris stadtz mindre indsseigl. Actum Riiber-Raadstue d. 19 
August] anno 1692.

2. Opgivelser om Håndværkslavene fra 1791.

Under 29de Juli 1791 forlangte Magistraten i Ribe af 
samtlige Håndværkslav i Byen

1. Nojagtig Specifikation over alle de Omkostninger, der 
forefalde for Mestere, Svende og Drenge i deres Lav, og efter 
hvilke Anordninger deslige Omkostninger finde Sted.

2. Forklaring over, hvor mange Mestere der nu ere i 
deres Lav, samt hvem der nu er Oldermand for ethvert af dem.

Der var på den Tid 5 Håndværkslav her i Byen, hvis 
Rangfølge 1773 opgives således: Skomagere, Skræddere, Smede, 
Handskemagere og Snedkere. Håndværkssvendene skulde næm- 
lig ofre ved Proprædiken; men da der ved Ofringen ved Fro- 
prædiken på 1ste Påskedag det anførte År var indtruffet nogle 
Uordener, bestemte Magistraten d. 15de April s. År, at hvert 
Lavs Oldermand og Bisiddere skulde ofre med deres Lavs 
Svende, og det i den ovenanførte Orden. Ordenen er rime
ligvis bestemt efter Lavenes Alder; idetmindste vare Handske
mager-Lavet og Snedker-Lavet de 2 yngste. De vare næmlig 
oprettede henholdsvis 1708 og 1726 1). — Som man vil se, er 
der en betydelig Porskjel på Omkostningerne ved at blive 
Svend eller Mester i de forskjellige Lav, ligesom i Lavenes 
Indretning i det Hele.

Med Hensyn til den »Behøvling«, som omtales ved Snedker
lavet, kan bemærkes, at der 1749 omtales en sådan Handling 
i dette Lav, til hvilken Byens Honoratiores vare indbudne.

Handskemagerlavet, som også kaldes Buntmagerlavet, må upåtvivle- 
ligt være det samme som det, der i disse Indberetninger optræder 
under Navn af Felberederlavet.
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Felbereder-Lavet.

1. Eftersom dot ej er brugeligt her hos Felbereder-Lavet, 
at der bliver gjort Mesterstykke, da er det således bleven 
akkorderet, at den, som vil være Mester, betaler til Lavet 3 
Rdl., hvorpå han bliver indskreven udi Lavsprotokollen og er 
da Mester ligeså gyldig som de andre.

2. Når der Nogen vil være eller gjores til Svend, da må 
samtlige Mestere og Svende af Lavet derved være tilstede for 
at give de unge Svende den fuldkomne Underretning ved de 
Ceremonier, som derved bliver forhandlet, at når de rejser ud, 
de da kan blive antagne som Svende på fremmede Steder, 
hvorpå de samme Dag trakterer Lavet med Spisen og Drikken, 
som ingen fast Taxt haver, men efter eget Godtbefindende. 
Derfor bliver det således indrettet, at de kan være 2, 3 eller 
4, som blive Svende på 1 Dag, at de derfor kan have lettere 
ved Bekostningen.

3. Når en Mester tager en Dreng udi Lære, da bliver 
han efter afgjorte Akkord med Drengens Pårorende, hvor 
mange År han skal stå udi Lære, indskreven udi Lavets Pro
tokol; og derfor betales til Lavet 4 d. Ligeledes når den 
Tid er forløben, bliver han givet løs af sin Lære og derfor 
betaler atter 4 d. til Lavet.

4. På nærværende Tid er her 4 Felberedere udi Staden, 
og hos dette Lav er det således indrettet, at den ældste Mester 
udi Lavet er Oldermand, og når han dør, da bliver den Mester, 
som følger efter ham udi Lavsprotokollen, Oldermand igjen.

Ribe den 3die Avgust 1791.
Jens Christian Félbereder,

Oldermand.

Skrædder-Lavet.

Når en Mester er forenet med en Dreng og Vedkommende, 
at antages i Lære på Skrædder-Håndværk, betaler Mesteren 
2 Rdl., hvoraf den Øvrighedsperson, som er Bisidder ved 
Lavet, får 1 Rdl., Oldermanden 1 8 /?, og 4 8 j$ deles
i Lavet.

Når en Dreng har udstaaet sin Lære og skal indskrives 
for Bors, betaler han til Svendeladen 3 $ 8 fi. Heraf går 
6 fi til Velkom, 2 ft til Pattigbøssen, og en Sølvskilt eller 4

2*
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Når en Skræddersvend vil indtræde og æske Lavet, be
taler han 2 Rdl., når det er Samlingsdag, ellers 1 Rdl. mere 
for Samlingen. Når han nu haver æsket, bliver ham sagt, 
hvad hans Formandhaver givet, nemlig: 28 Rdl. til Deling 
i Lavet, til Bisidderne 2 Rdl., til Byskriveren 3 til Older
manden 1 Rdl., til Stadsbuddene 1 8 /?, til Fattigbøssen 4

Således forholdes der med Omkostningerne ved Lavet, 
men efter hvad Anordninger, vides ikke uden den Skik, vores 
gamle Forfædre eller Formænd for os have haft.

På nærværende Tid er 16 Mestere her i Lavet, hvoraf 
jeg Christen Munch er af Øvrigheden beskikket til Oldermand 
fra Påske 1791 til Påske 1793.

Ribe d. 1 Avg. 1791. C. Munch,
Oldermand.

Forbemeldtes Rigtighed tilstås på Lavets Vegne af 
Henrick Skrædder. Jens Jensen Gron. Peder Pedersen Rode,

Smedde-Lavet.
1. Er der 11 Mestere i Smedde-Lavet.
2. En Smed, som vil være Mester, betaler

Lavet for Æskepenge....................................... 1 Rdl. 3 $ « jl
Dernæst til samtlig Lavet.................................. 10 — < - « -
Til den da overværendes Magistrats Person. . 2 — « - « -
Til By skri veren for at tilføre bemeldte unge

Mester udi Protokollen............................. « — 3 - « -
Til Rådstuetjenerne........................................... « — 1 - 8 -
Til Fattigkassen................................................. « — 1 - 8 -
Til Oldermanden ............................................... 1 — « - « -
For en tarvelig Traktering under Mesterstykkes

Forfærdigelse............................................. 6 — « - « -
21 Rdl. 3#«/?.

3. En Dreng, som bliver Svend, betaler
til Lavet for at blive indskreven....................... « Rdl. 2 « /?
Til Oldermanden............................................... « — 2 - « -
Til Svendene for at vinde sit Broderskab ... 1 — « - « -
For at skjænke sit Navn til Laden med en

liden Kj endelse......................................... « — 2 - « -
___________ ___ 2Rdl.

x) Skal rimeligvis være: Formænd.
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4. En Dreng, som bliver antagen i Lære, betaler
til Lavet............................................................. < Rdl. 2 « S
Til Oldermanden ............................................... « — 2 - < -

« Rdl. 4
Disse Bekostninger grunder sig dels på Lavsartiklerne 

og dels på gammel Vedtægt.
Ribe den 2 Avgust 1791. T. N. Falch,

Oldermand.

Skomager-Lavet.

1. For en Dreng, som kommer i Lære, betales til Lavets
Deling den Dag, han bliver indskreven........  1 Rdl. « « /?
når han haver udlært, betales til vores Bisidder 1 — « - « -

2. For at blive indskreven i Svende-Bogen 
koster 8 /? og for Velkomsten at drikke 8 /?,
til en Tinbæger 12 $ og til de fattige 4 /?, i alt « — 2 - « -

3. Når en vil være Mester, da betales 
som følger:
For en såkaldet Æskeseddel........................... 2 — < - « -
Lavet får for at fastsætte en Dag, når Mester

stykket skal ske....................................... 1 — « - « -
Den Dag, Mesterstykket sker, betales til Lavets

Deling......................................................... 20 — « - « -
Samme Dag til Ligbegængelse........................... 8 — « - « -
En liden Frokost til Lavet, som ikke koster over 3 — « - « -
Til By- og Rådstuskriveren............................... « — 3 - « -
Til Rådstutjenerne............................................. < — 1-8-
Samme Dag bliver fastsat en Dag, han skal

opvise sit Mesterstykke og da give en
liden Traktement, som ikke kan koste over 4 — < - « -

41 Rdl. «£8/f.
At bevise det med nogen Forordning, kan vi ikke; men 

må vist være en Accord, som er truffen eller oprettet imellem 
vore Forfædre, såvel Skomagere som Svende, og har stået, 
for dette Seculum har taget sin Begyndelse.

På nærværende Tid ere vi her i Staden 21 Skomagere, 
og af samme er Peder Johansen Oldermand.

Ribe den 2 Avgust 1791. Peder Johansen,
Oldermand.



22

Handskemager-Lavet.

1. Vi ere 2 Mestere i dette Lav.
2. For en Dreng at indskrive i sin Lære bekommer Lavets

Bisidder................................................................ 1 Rdl. «
3. TilUdskrivningogfor at gjores til Svend 1 — 4 - 8 - 

hvoraf Lavets Bisidder bekommer 1 Rdl. og 
Oldermanden 4 og 8 til Fattigkassen.

4. For en Mester at indtræde i Handske
mager-Lavet ........................................................ 10 — < - « -
Deraf faar Lavets Bisidder 1 Rdl. og Byskri
veren 3 Rådstuetjenerne 1 8 Older
manden 4 y og til Fattigbøssen 1 8 alt-
saa bekommer Lavet at dele 7 Rdl. 2 ______________

12 Rdl. 4^8/?.
Ribe den 9 Avgust 1791.

Christian Alexander Stayer, Hans Ibsen.
Oldermand.

Snedker-Lavet.

For nærværende Tid er der 7 Mestere udi Lavet, af
hvilke Frands Pedersen Mork er Oldermand.

For at blive Mester udi Lavet må en Svend udbetale
følgende:
Til Æskepenge................................................... 2 Rdl. «#*«/?
En, som ingen Arvepart haver i Lavet, betaler 26 — 4 - « -
En Mester Son eller Datter............................... 13 — 2 - « -
Til Magistraten................................................... 2 — 3 - « -
Byens Tjenere..................................................... « — 1-8-
Til Armbøssen................................................... « — 2 - « -
Til Oldermanden............................................... 1 — « - « -

For en Læredreng at indskrive udi Lavet 
betales:
Til Lavets Bisidder................................  « — 4 - « -
Til Oldermanden............................................... « — 2 - « -
Til Lavet............................................................ 1 — «-«-
For Papiret til Oontracten............................... « — 1-8-

For en Læredreng, der bliver gjort til 
Svend, bliver betalt:
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Til Bisidderen for Udskrivningen.................. « Rdl. 4 #* « /?
Til Oldermanden............................................... « — 2 - « -
Til Behøvlings-Svendene................................... 1 — 4 - < -
Til Velkommen en Sølv Skildt........................ 1 — 2 - « -
Por Velkomsten at drikke.............................. « — « - 8 -
Til Armbøssen................................................... « — « - 8 -
Efter vores gamle Skik med samtlige Lavets

Medmestere og Svende............................. 5 — < - « -
57 Rdl. 3#« ß.

Ribe den 9de August 1791.
Frands Pedersen Mörch, 

Snedker-Oldermand.

Underdanigst Pro Memoria.
Vor gunstige Øvrighed har den Ilte d. M. befalet at for

klare Aarsagen, hvorfor vi under 9de d. M. have opgivet, at 
en Lære-Dreng, som skal blive Svend, har 9 Rdl. 1 # at 
betale, uagtet os under 10de Marts d. A. er forbudet at lade 
en saadan ny Svend betale mere end 4 #. Derpaa svare vi 
ydmygst: Jeg Frands Pedersen Mörch som p. t. Oldermand 
for Snedker-Lavet har ligefrem gjort den sædvanlige Bereg
ning, fordi jeg i det Öjeblik ej erindrede mig bemeldte Reso
lution. Derimod bevidnes ej alene herved af os Alle: at 
ingen Dreng er ble ven gjort til Svend siden denne Resolution 
er os meddelt; men vi lover endog og forsikrer tillige, at 
ingen Dreng skal med vor gode Villie have större Bekost
ninger herefter for at blive Svend, end de 4 $*, som mer- 
bemeldte Resolution fastsætter.

Ribe den 20de August 1791.
F. P. Mörch, Oldermand. Ebbe Jensen. Peder Hansen. 

Niels Jensen. Johan Riis. Hendrich Christensen.


