
No 33   Instruction 
For Hospitals Forstander Velædle Hr. Hans Schou i Aalborg. 
   

1 
Hr. Forstanderen lader sig give og imodtager, vedbørlig Rigtighed af hans Formand, og lader sig 
ved ordentlig Reversahl overlevere alle Fundationer, Donationer, Skjøder, Adkomster og 
Documenter, Hospitalet i Aalborg og sammes tilhørende Gods, Kirker, Konge og Qvægtiender 
vedkommende, med alle øvrige til Tjenesten henhørende Documenter og Protocoller, hvilke 
Omhÿggeligen bevares til Efterretning for Fremtiden, og saaledes ansvarer til det han haver 
modtaget. 
 

2 
Han holder nøÿagtig Reversal over de Ordrer, som udi hans Embeds Tiid til ham indkommer 
og angaaer Hospitalet, og bevarer de originale Documenter, som hannem leveres for saavidt 
samme ikke ved de aarlige Regnskaber skal bielægges. 
 

3 
Hospitalets allerede havende eller herefter tilvoxende Capitaler, besørger Stiftamtmanden og 
Biskoppen, som Hospitalets Directeurer, indsat på Rente, uden Ansvar for Forstanderen, men de 
aarlige Renter og alle øvrige Reveneurer imodtager Forstanderen og for samme qvitterer, samt 
afskriver aarlig Renterne paa Obligationerne, som bliver ham overleverede, og skulde nogen 
udeblive over den rette Tiid, enten med Renterne eller Hospitalets øvrige Indtægters Betaling, 
maae han strax indberette det til Directionen, paa det ingen Restance skal paadrages. 
 

4 
Strax efter hvert Aars Omslags Termin, indleverer han saavel til Stiftamtmanden som Biskoppen en 
accurat Specification, over alle de Capitaler som Hospitalet er eiende med Forklaring hvor samme 
ere staaende, til hvad Forsikkring og for hvilke Renter. 
 

5 
Han paaseer nøÿe, at hvad der aarlig fra Hospitalets nødvendige Udgivter kan overskÿde vorder 
Hospitalet til Bedste oplagt, og derfore saa betimmelig underretter Directeurerne derom, paa det de 
kan foranstalte samme paa Rente udsadt ved hvert Aars Termin. 
 

6 
Da, Tiid efter anden fæsteledig blivende Kong = og Kirke, samt Korn og Qvægtiender, Hospitalet 
tilhørende, maa Forstanderen besørge med Overlæg af Directionen efter Anordningerne solgt eller 
bortfæstet til Beboerne selv, og til det høÿgste udbragt og derved søge at fremme Hospitalets 
Bedste. 
 

7 
Forstanderen maae nøÿe og alvorlig paaagte, at aldeeles ingen Hospitalet tilhørende Tjenlighed 
eller Rettighed, samme vorder fravendt, men om noget imod Formodning skulde være frakom- 
met det ulovlig, sørger han for, at det behørig kommer Tilbage, dog indlader han sig ikke i nogen 
Proces desangaaende, uden Hospitals Directeurernes foregaaende Tilladelse. 
 



8 
Forstanderen aflægger sit aarlige Regnskab, for Hospitalets Indtægter og Udgivter til hvert Aars 1ste 
Januarii, og saaledes begÿnder sit første Regnskab fra 1ste Maÿ til ultim: December 

1798, og siden aarlig fra 1ste Januarii – 
 

9 
Med Hospitalets Lemmer, haver han ved børlig Opsÿn, at de rigtig faaer, hvad der af Directeurerne 
er tillagt eller tillægges, - at de leve roelig og skikkelig og altiid ere reenlige, - at de ikke gaae 
omkring for at betle, eller under andet Paaskud snige sig ud af Hospitalet, - dog er det ikke formeent 
dem som kunde arbeide noget med Hænderne at arbeide i Bÿen, naar de allene til de for dem 
bestemte Tiider komme ind i Hospitalet om Aftenen, naar Forstanderen ikke haver givet dem 
Tilladelse paa nogle Dage eller Uger at reÿse fra Bÿen; Og skulle een eller anden af Hospitalets 
Lemmer forsee sig mod hvad dem befales, eller viise sig tilbøÿlige til Drukkenskab, Slagsmaal eller 
andet saadant Onde, paaminder Forstanderen dem derom og advarer dem med det gode, og naar 
ingen Bedring derefter skeer, anmeldes saadant for Directionen til nærmere Decision. 
 
Med Lemmerne som bevares i Daarekamrene haver han nøÿe at paasee, at deres Kamre, og de i 
Værelserne værende smaae Loca holdes tilbørlig reene, og at dem ikke mangler Straae eller Tæpper 
at ligge paa, at de een for een under Bevogtning kommer ud i den indlukkede Gaard, at røre dem, 
naar Veiret er godt, og at Værelserne imidlertiid Luftes og reengjøres, og at Opvartersken giver dem 
vedbørlig Føde og Underholdning. 

10 
De i Hospitalet døende Lemmers Begravelse, besørges og betales af Hospitalet, paa den nÿe 
indrettet Kirkegaard, i den Orden som begÿndt er, og sættes paa hver Gravstæd, saaledes som nu 
begÿndt, et Merke hvor Liegene ere nedsadte; - Hvorimod deres Efterladenskaber være sig Penge 
eller Effecter, hjemfalder til og beregnes Hospitalet. – 
 

11 
Om de øvrige Fattige som uden for Hospitalet nÿder enten ugentlig eller aarlig Hjelp eller Pension 
af dette Hospital, maae Forstanderen saavidt mueligt paasee, at det strax anmeldes ham, naar nogen 
af dem ved Døden afgaaer, og derom til Directeurerne gjøre Indberetning. - 
 

12 
Forstanderen indberetter strax, naar nogen Lem i Hospitalet ved Døden afgaaer, paa det, Pladserne 
af Directionen kan blive igjen besadt, og hvert Aar indleverer han til Directeurerne et ordentlig 
forfattet Mandtall over alle de Lemmer som baade i og udenfor Hospitalet nÿder Pension af samme, 
samt derpaa udfører den dertil medgaaende aarlige Summa. – 
 

13 
For Hospitalets samtlige Bÿgninger drager Forstanderen vedbørlig Omhue, at samme ikke 
i nogen Maade forfalder, og over de befindende Mangler maae han aarlig indsende Indbe- 
retning til Directionens nærmere Resolution. 
Og skulde nogen Reparation eller nogen anden Udgivt udfordres, kan han uden foregaaende 
Ordre udbetale af Hospitalets Kiste dertil, indtil 20 Rdr. aarlig, som i Regnskabet validerer. 
 
  



14 
Alt det Bøndergods som til 1ste Maÿ d: A: er solgt, men endnu ikke expederet, bliver under den 
fratrædende Forstanders Bestÿrelse, da det henhører til hans Regnskab; men hvad der bliver solgt 
efter 1ste Maÿ d: A: tilfalder den nÿe Forstander at expedere, og saalænge der er noget af 
Hospitalets Bøndergods tilbage usolgt, administrerer han samme, saaledes som forrige Forstander, 
paaseer, at de Kongelige Skatter og Landgilder betales i rette Tiid, at Bønderne ikke forøder deres 
Gaarde, eller Besætning og saavidt muligt bidrager han til, at det endnu tilbageværende Gods, til 
Fordeel for Hospitalet, købes af Fæsterne selv, hvorfore ogsaa naar een eller anden Gaard eller 
Huus bliver fæsteledig, samme ikke bliver bortfæstet, men søges at afhændes til de Efterlevende; 
Skifte og Fæste=Protocollerne holdes i vedbørlig Orden, og over de Umÿndiges Penge maa 
Forstanderen sørge for at faae nøÿagtig Rigtighed af hans Formand, og ligesom Godset afhændes,  
afleverer Forstanderen nøiagtig Rigtighed derfore til Vedkommende Herredsfogder, som nu 
Skifteforvaltere efter Anordningerne, saa at Hospitalets og sammes Directeurer for ald Tiltale og 
Ansvar nu og i Tiiden kan være befriet; Behøver Forstanderen at sende een af hans Folk paa 
Godset, kan forventes nærmere Forholds Ordre, hvorledes Befordringen for ham paa det, 
mindst bekostelig kan skee. – 
 

15 
Skulde noget ellers indfalde som i foregaaende Poster ikke er anført eller observeret, da maa 
Forstanderen derom forespørge sig hos Hospitalets Directeurer, hvis Resolutioner i alle Deele 
nøÿagtig af ham maa efterkommes. 
 

16 
Den Hospitals Forstanderen efter Kongelig allernaadigst Bevilling tillagte Løn og Ildebrandspenge 
= 632 Rdr, skriver Sex Hundrede, Tredive og Toe Rigsdaler, beregner han aarlig i sit Regnskab, 
Hospitalet til Udgivt, imod at han selv betaler hans aarlige personalle og Embeds Skatter til 
vedkommende Oppebørsels Betjentene. 
 

17 
Til Beboelse forundes ham, I Underste Etage: Haugestuen, de 2de smaae Kammere derved, paa 
høÿre Side ud til Haugen, dog at i det foreste Kammer aldrig sættes Kakkelovn eller lægges Varme 
deri, siden Skorstenen og Røret derved er overmaade farlig, Dagligstuen, det lidet Kammer derved, 
Sovekammeret med lidet Spiiskammer, det store Pigekammer, hvori staaer den store Kakkelovn, 
Kiøkken, Brÿggers, Koestald, og Hønsehuus - dog reserveres, saalænge det behøves, det lidet 
Kammer ved Brÿggerset, indtil nÿe Indretning kan skee for Opvartersken af Daarekammerne. – 
I anden Etage: Den store saa kaldede blaae Loft med 2de derved værende smaae Kamre, 
Skriverstuerne, og de i Gangen til Konventstuen værende, saa kaldede Frue Hirschnachs 2de 

Kammere; Ligesom han og benÿtter sig af Lofter og Gangene i bemeldte Hospitals Forstanderens 
Huus; Ligeledes forundes ham i det store Grundmurede Huus, lige for det Huus hvor han boer, Rum 
til hans Ildebrand, og skulde det Huus i Tiiden til andet behøves, da anviises ham en anden Plads. – 
Den Hauge som Forstanderen hidtil have brugt nÿder han fremdeles, imod at han holder samme 
forsvarlig vedlige; - Med de ham til Beboelse anviiste Værelser, saavelsom med den nÿe 
Konventstue og øvrige Hospitalet tilhørende Bÿgninger og Værelser, haver han fornøden Opsÿn, og 
iagttager, at intet ved Uagtsomhed eller Forsømmelse af hans Folk eller Andre, paaføres nogen 
Skade, ligesom og at der med Ild og Lÿs bruges ald muelig Forsigtighed, og skulde een og anden 



Ting findes fornøden til Sikkerhed og Bedste for Hospitalets Bÿgninger, da maae Forstanderen 
derom gjøre Directionen Forestilling, som alletiider er villig til, at befordre alt hvad der kan være 
nÿttig. – 
 

18 
Saa ofte Directeurerne vil samles i den [nÿe] Konventstue, gives frie Indgang igjennem 
Haugen og Forstanderens Værelser, og med den liden Hauge, som ved Hospitals Forstanderen 
er indrettet, til Nÿtte for Lemmerne, haver Forstanderen Opsÿn, at den intet Skade til- 
føÿes, hvorimod det tillades ham at gaae der igjennem saa ofte han vil. – 
 
Af denne Instrux ere 3de ligelydende Gjenparter forfattet, hvoraf den ene forbliver udi Forstan- 
derens Bevaring, og de 2de andre, med Forstanderens Paategning, bliver bevarede hos Stift- 
amtmanden og Biskoppen. – 
 
 Aalborg, den 1te Maÿ 1798 
 Pentz C.B. Studsgaard 
 L.S. L.S. 


